
1 

15 oktober 2006                                Jaargang 8 - No. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De eerste gasten verzamelen zich bij de ingang van Avifauna tijdens de Seconer reünie 2006. 
 

Een uitgebreide fotoreportage treft u aan op de pagina’s 24, 25 en 26.  

 

 
 INHOUD 
  

 1. Stichting Pensioenfonds Nerefco 11. Reisverslag Baltische Landen  

 2. Pensioenfonds BP 12. Sokken 

 3.   Ver. Gepensioneerden Texaco 13. Onze eigen Dino 

 4. Nerefco akkoord met vakbonden 14. Bouw CDU 3 Pernis 

 5. Nieuwe Pensioenregeling 15. Prijswinnaar Doorloper 

 6. Sanctie Reconfiguration Program 16.   Uit de Kranten 

 7. Een leuke reactie 17. Reünie 2006 in beeld 

 8. Interview Rinus Noordhoek 18. Personalia 

 9. VOS-monitoring 19. Contact adressen 

   10.  Vlaams       20.   Kerstklaverjassen 
   

Contactblad voor Senioren van Nerefco (BP / Texaco) 



2 

1.  Stichting Pensioenfonds Nerefco 
 

Op 22 september j.l. heeft een tweede gesprek plaats gevonden tussen het bestuur van de 

Stichting Pensioenfonds Nerefco en een afvaardiging van het Seconer bestuur. Op de agenda 

stonden de volgende punten: 

 

1 Relevante activiteiten van de Stichting sinds de vorige vergadering van 31 maart. 

2 “Elders verzekerd” (Opbouw oude echten)  

3 Medezeggenschap 

4 Spreekuur 

 

1. De pensioenoverzichten over 2005 zijn aan alle actieve medewerkers en Nerflexers 

uitgereikt. Voor medewerkers die vanaf 2003 met Nerefco pensioen zijn gegaan, op een 

niet actuele Pensioenopgave, zal worden bekeken of de ontvangen pensioenuitkering 

correct is. 

De indexatie van de pensioenen is afhankelijk van de financiële situatie van het 

Pensioenfonds, deze voldoet niet aan de eis van de Nederlandse Bank en is om die reden 

vertraagd. 

 

2. Bij de overgang van BP cq Texaco naar Nerefco, zijn afspraken gemaakt tussen de sociale 

partners. Daarbij is afgesproken dat de reeds opgebouwde pensioenrechten bij de “oude” 

uitvoerder blijft staan en dat de dienstjaren bij BP cq Texaco blijven meetellen. Tevens is 

afgesproken dat indexatie pas plaats vindt na pensionering of uitdiensttreding.  

 

Naar nu blijkt, heeft er in het verleden toch indexatie plaats gevonden voor actieve 

deelnemers door BP en Texaco. Hierdoor is onterecht het bedrag op de pensioenopgave 

hoger geworden, dit zal nu worden verlaagd tot het bedrag wat in de afgelopen periode is 

vermeld. 

 

3. In de pensioenwetgeving is in een convenant de medezeggenschap vastgelegd. Dit kan 

worden gerealiseerd middels een deelnemersraad of een gepensioneerde in het bestuur van 

het pensioenfonds. 

 Het bestuur van het Nerefco Pensioenfonds heeft de medezeggenschap geagendeerd voor 

de vergadering in november 2006 en verwacht dat de medezeggenschap van 

gepensioneerden per 1 januari 2008 gerealiseerd zal zijn. 
 

4. Er zijn vijf  spreekuren geweest met 8 gesprekken per spreekuur. 
 

De eerstvolgende spreekuren zullen plaatsvinden op: 

10  november 2007 van 13.30 tot 16.00 uur  

12  januari 2007   van 11.00 tot 13.30 uur 
 

Aanmelding voor het spreekuur:  020 - 6072717 of 020 - 6074346  

 

Hoewel we onze teleurstelling hebben uitgesproken over het uitblijven van de indexatie en de 

zo gewenste medezeggenschap, is de afvaardiging van het Seconer bestuur tevreden over de 

tot nu toe gevoerde gesprekken met het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Nerfeco. 

Tijdens het overleg is er een afspraak gemaakt voor een volgende vergadering die zal 

plaatsvinden op 30 maart 2007 om 13.30 uur. 

 

Namens de Seconer delegatie: N. ter Horst 
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2.  Pensioenfonds BP 
 

Foutje 
 

Door Theo Eijkman 

 

De raadsels zijn de wereld nog niet uit. 

Wat betreft de pensioenuitkeringen kregen we op 25 september met een verrassing te maken. 

Een bedrag dat afweek van de opgave van de vorige maand zonder enige verklaring. Het 

gevolg was dat er bij mij telefonische vragen binnenkwamen en ook tijdens de reünie op 3 

oktober werd vele malen een opmerking hierover gemaakt. 

Via Blue Sky vernam ik, na mijn vraag hierover, dat er iets niet goed gegaan was. Maar dat 

hadden wij intussen ook al gemerkt, vandaar onze vraag. Het gevolg was dat de specificatie 

pas ruim twee weken na de betaling bij ons in de bus viel. Uiteraard is deze gang van zaken 

niet te verwijten aan de Stichting Pensioenfonds. 

 

Waar wel wat op aan te merken valt is dat er nog steeds geen Pensioenreglement aan de 

gepensioneerden gestuurd is. 

Zoals in ons vorig Seconer-nieuws verteld werd hadden wij op 3 juli een gesprek met onze 

vertegenwoordiger in de Stichting, de heer F. van der Schalk, die van mening was dat de Blue 

Sky groep daar maar voor moest zorgen. Op 3 oktober had onze voorzitter telefonisch contact 

met de voorzitter van de Stichting, de heer S. Gunnewijk. Dit alles zonder merkbaar resultaat. 

De Blue Sky groep heeft geen opdracht gekregen om het reglement te verzenden en zonder 

opdracht kunnen zij uiteraard geen actie ondernemen. 

 

Inmiddels hebben we van Piet Houtman vernomen dat er een pensioenbrief in de maak is over 

2005. Binnen VOBP, de vereniging van Oud BP medewerkers, zal er op worden toegezien dat 

deze samen met het BP pensioenreglement ook aan alle Nerefco gepensioneerden wordt 

toegestuurd. Piet heeft toegezegd dit persoonlijk te zullen opvolgen. 

 

Burgers: Houd moed!  

 

3.  Vereniging van Gepensioneerden Texaco 
 

Door Huib Poolman 

 

In Seconer-nieuws zijn een paar keer publicaties verschenen van de vereniging van BP 

gepensioneerden. Alhoewel eind december 2004 de VGT zich al voorgesteld heeft in dit blad 

is er sindsdien weer zoveel gebeurd dat een update wel op zijn plaats is. Eerst een opfrisser 

van stukje historie. 

 

Toen in 1995 het Texaco Pensioenfonds werd opgericht, met een zelfstandig bestuur dat tot 

taak had het vermogen van het Fonds zo goed mogelijk te beheren, werd eveneens de 

Contactcommissie Gepensioneerden Texaco Nederland (CCTN) opgericht. Deze commissie 

bestond uit een vijftal gepensioneerden die daarvoor individueel werden gevraagd. 

Gezien de toenemende problematiek in pensioenland door teruglopende beleggingsresultaten, 

heeft de CCTN in 2003 gekozen voor een betere structuur en een sterkere band met de 

achterban, door het oprichten van de Vereniging van Gepensioneerden Texaco (VGT). Deze 

vereniging heeft als doel: 
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• de behartiging van de belangen van haar leden, en van degenen, die lid kunnen zijn, in 

het bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit 

de Stichting Pensioenfonds Texaco Nederland, gevestigd te Rotterdam en/of diens 

rechtsopvolger(s) en het in zijn algemeenheid behartigen van de belangen op sociaal-

economisch terrein van de genoemde leden en potentiële leden; 

 

• het bevorderen en instandhouden van contacten tussen de leden. 

 

Voorop staat dus de belangenbehartiging en als zodanig is de VGT geen concurrent van Seco 

of  Seconer maar veel meer een aanvulling. De leden komen uit de gepensioneerden van 

Texaco, “ex-Pernissers” van Nerefco en sinds de fusie met Chevron ook van Chevron. Een 

van die ex-Pernissers is de auteur van dit verhaal en is bestuurslid van de VGT. 

 

Het belang voor de “ex -Pernissers” zit hem voornamelijk in de behartiging van hun 

pensioenaanspraken bij Texaco. En met name op dit front is de VGT  zeer actief geweest en is 

dat nog  steeds. Na de fusie Chevron-Texaco zijn er door de directie wijzigingen aangebracht 

in het pensioenreglement die naar de mening van de VGT nadelig zijn voor de 

gepensioneerden. Het betreft wijziging in de indexeringsregeling en in de wijze van 

financiering van het pensioenfonds. Gesprekken hierover bleken niet mogelijk en uiteindelijk 

heeft dit geresulteerd in een juridische procedure van de VGT tegen Texaco. Begin 2006 heeft 

de kantonrechter de VGT op alle punten in het gelijk gesteld. Hiertegen is Texaco in hoger 

beroep gegaan en dat loopt nog steeds.  

Een ander punt waartegen de VGT bij de directie  bezwaar heeft aangetekend is de intrekking 

van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van gepensioneerden. Ook dit 

loopt nog. De uitkomst hiervan zou van interesse kunnen zijn voor Nerflexers. Nerefco 

gepensioneerden hadden al vanaf hun 65e geen recht meer op zo’n bijdrage. 

 

Met een mogelijke verkoop van Texaco in Europa voor de deur is het voor de 

gepensioneerden des te  belangrijker dat er een organisatie is die als doel heeft hun belangen 

op lange termijn te waarborgen en dat is de VGT. Hoe meer leden we hebben, hoe sterker we 

daarin staan. Gepensioneerden die lid willen worden kunnen zich opgeven bij het secretariaat, 

p.a. Marja C. van den Akker,  Paulinastraat 43, 2595 GG  Den  Haag. De contributie bedraagt 

€ 25 per jaar. 
 
Voor informatie over de VGT kan men  ook terecht bij het secretariaat, of bij Huib Poolman, 

Spuilaan 4, 4731NH Oudenbosch, e-mail huibgerda@planet.nl. 

 

Huib Poolman, voorzitter VGT. 

 

 

4.  Nerefco akkoord met vakbonden 
  

Het eindbod van Nerefco is op 14 september door de vakbonden FNV en CNV geaccepteerd. 

De nieuwe CAO is nu afgesloten voor de periode 1 januari 2006 tot en 1 april 2008. Nerefco 

streeft er naar alle afspraken, waar nodig met terugwerkende kracht, in oktober van dit jaar te 

verwerken waarbij alle bruto salarisafhankelijke vergoedingen zullen worden meegenomen. 

De extra bijdrage in de zorgverzekering zal niet in oktober kunnen plaatsvinden omdat 

hiervoor individuele informatie noodzakelijk is, aldus Lydia Velthuis van HR&O in een 

mededeling aan het personeel. 

mailto:huibgerda@planet.nl
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SECONER GAAT OP INTERNET 
 
    Enige tijd geleden hebben wij in het Seconer-nieuws een oproep gedaan om 
    uw e-mail adres aan ons door te geven. 
    Een redelijk aantal lezers heeft aan de oproep gehoor gegeven, maar het kan 
    beter. 
 
    Ook Seco leden van de (voormalige) Pernis locatie kunnen hun e-mail adres aan 
    ons door geven. 
 

Wij kunnen u dan sneller van informatie voorzien. 
 
 

Stuur uw mail adres aan : kamperGJ@planet.nl. 
 

Namens het bestuur, 
Nico ter Horst 

 

 

 

 

Een duur stel 
 

Een heel oud echtpaar ging naar bed. 

Op het kastje twee bekers met tanden. 

 

Vertederd keek hij naar zijn vrouw en streelde haar rimpelige handen. 

Hij zei: “Al meer dan vijftig jaar zijn wij gelukkig meid. 

Ik wil je, geloof me wat ik zeg, voor een miljoen niet kwijt.” 

 

”Dat weet ik jongen” sprak de vrouw. 

”Ook jij bent niet te koop, ja zelfs niet voor twee miljoen 

en dat is een hele hoop.” 

 

Toen zeiden ze: Welterusten hoor en hij gaf haar een zoen. 

Zij fluisterde: "Is de deur op slot, hier ligt voor drie miljoen!” 

mailto:kamperGJ@planet.nl
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5.  Laatste eindjes nieuwe Pensioenregeling  
   

Maandag 9 oktober zijn Nerefco, de vakverenigingen en de OR bijeen geweest om de laatste 

openstaande punten van de pensioenregeling 2006 met elkaar te bespreken. Hieronder volgt 

een samenvatting van de gemaakte afspraken. 

  

1.   Indexatie  

De voorwaardelijke indexatie van reeds ingegane pensioenen en van slapers zal voortaan 

mede afhankelijk zijn van de beleggingsresultaten van het pensioenfonds in plaats van van 

de dekkingsgraad. Hiermee wordt het beleid in lijn gebracht met het door BP in Nederland 

gehanteerde beleid. Als gevolg hiervan zullen de reeds ingegane pensioenen en slapers per 

1 juli 2006 hoger geïndexeerd worden dan in de oude situatie het geval zou zijn geweest. 
 

2.   Maximale premie  

De totale kosten van de basis pensioenregeling zullen ten hoogste 25% bedragen. Indien 

zou blijken dat dit percentage overschreden zal gaan worden zal Nerefco dit met de 

vakverenigingen en de OR bespreken. Dit is ongewijzigd t.o.v de 2003 regeling.  
 

3.   Hardheidsclausule  

Er zou een situatie kunnen ontstaan die niet voorzien is ten tijde van het ontstaan van het 

akkoord. Indien de nieuwe pensioenregeling zou leiden tot een onacceptabel laag 

uitkeringspercentage voor die medewerkers die voorheen in de 1991 regeling zaten (+ 

Nerflex) kan deze medewerker zich wenden tot een nog in te stellen commissie. Deze 

commissie bestaande uit 2 werkgeversleden en 2 leden van werknemerszijde zal de 

persoonlijke situatie van de medewerker dan beoordelen. De criteria moeten nog worden 

vastgesteld. Enkele uitgangspunten zijn dat het om echt serieuze situaties moet gaan 

(verwachting maximaal 2 tot 3 personen). De totale individuele situatie zal bekeken 

worden, dus ook de pensioenen die eventueel elders zijn opgebouwd en C-polissen en dat 

het gaat om een redelijke tegemoetkoming en niet om volledige compensatie. 
 

Veranderingen in fiscale wet- en regelgeving die wijzigingen met zich mee brengen 

Naast bovenstaande afspraken is ook overleg gevoerd over een aantal fiscale wijzigingen en 

de wijze waarop we daarover zullen communiceren. Het gaat hierbij om de volgende vier 

punten. 
 

Aanstaande Nerflexers dienen voortaan vooraf aan te geven met welke leeftijd zij met de 

Nerflex gaan. Dit is als gevolg van fiscale richtlijnen noodzakelijk.  

Aangezien medewerkers nu al dienen aan te geven op welke leeftijd zij gebruik wensen te 

maken van de Nerflexregeling zullen zij een overzicht van HR&O ontvangen waarop staat 

aangegeven wat zij zullen ontvangen bij uittreding op; 60 / 60,5 / 61 / 61,5 en 62 jarige 

leeftijd. Dit overzicht moet betrouwbaar zijn, mensen nemen immers op basis van dit 

overzicht een bindend besluit. Alle medewerkers die nog gebruik kunnen maken van de 

Nerflex regeling zullen deze overzichten zo spoedig mogelijk ontvangen.  
  

Deeltijd Nerflex 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in deeltijd met de Nerflex te gaan, dit is opgenomen in 

het nieuwe reglement. (bijvoorbeeld 2 dagen Nerflex en 3 dagen werken per week) 
 

Staffel excedent pensioen bijgesteld  

De staffel die eerder aan de mensen in de excedent regeling (medewerkers met een salaris 

boven de 63.000 euro) is gecommuniceerd zal worden aangepast daar de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering apart is verzekerd. Dit betekent dat Nerefco voor een 



7 

aantal medewerkers de Nerefco storting voor de rest van dit jaar stop zal zetten omdat het 

fiscale maximum inmiddels is bereikt. Alle medewerkers die in de excedent regeling vallen, 

zullen hierover apart worden geïnformeerd. 
   

Extra vrijwillig bijsparen niet meer mogelijk 

Omdat de nieuwe pensioenregeling alle fiscale ruimte al gebruikt, kent het reglement geen 

bijspaarregeling meer (tot op heden pensioeneffect via Aegon). Nerefco is in overleg met 

Aegon om te bespreken hoe om te gaan met de reeds gestorte bedragen vanaf 1-1-2006. 

Werknemers die op dit moment extra sparen via Aegon zullen hierna door HR&O worden 

geïnformeerd. Overigens geeft de levensloopregeling wel voor een ieder fiscale ruimte. 
   

Met de afspraken over de bovenstaande onderwerpen zijn naar verwachting alle uitstaande 

onderwerpen afgehandeld. Het pensioenreglement zal dan ook binnenkort door alle betrokken 

partijen ondertekend gaan worden.  
 

Lydia Velthuis  Vincent Naafs  Egbert Schellenberg        Evert Jan v.d. Mheen 

Nerefco  OR   FNV          CNV 

 

 

6.  Sanctie GOH3 Revamp en FCC Naphtha Hydrotreater  

     Project.  
  

Het project team van Nerefco’s Reconfiguration Program, is erg blij en trots dat ze twee 

belangrijke mijlpalen kunnen aankondigen. Als eerste is er op 15 september van beide 

aandeelhouders goedkeuring gekregen om met het GOH3 Revamp Project naar Execute te 

gaan. Vervolgens werd op 3 oktober hetzelfde bericht voor het FCC Naphtha Hydrotreater 

Project ontvangen. Dit betekent dat er volledige sanctie is om deze twee projecten uit te 

voeren. Dit zijn twee belangrijke stappen voor Nerefco om het Reconfiguration Program met 

succes uit te voeren. 
 

Het GOH3 Revamp Project heeft als doel om GOH3 geschikt te maken om moeilijke 

voedingen te verwerken zoals light cycle oil (LCO). Het project verlengt ook de levensduur 

van de catalyst, zodat we minder vaak catalyst hoeven te wisselen. Bovendien zorgt het 

ervoor dat we in de toekomst conventionele catalyst kunnen gebruiken en niet meer gebonden 

zijn aan de speciale Nebula catalyst. De project scope behelst een nieuwe reactor, parallel aan 

de bestaande, een set nieuwe feed-effluent exchangers, ook parallel aan de bestaande trein, en 

een nieuwe hydrogen purfication unit (HPU) vergelijkbaar met de bestaande HRU. Het 

grootste gedeelte van het project zal afgerond worden in de TAR in 2007, de hydrogen 

purification unit is gereed voor operatie in het begin van 2008. 
 

Het FCC Naphtha Hydrotreater project bestaat uit een nieuwe PrimeG unit voor de 

ontzwaveling van LCCS en HCCS zodat deze producten geschikt zijn als blend component 

voor laag zwavelige benzine en diesel. Bovendien wordt de bestaande LDU aangepast (de 

OATS reactoren vervallen) en wordt er geïnvesteerd in utility systemen zoals instrument air 

en power. Dit project verbreekt de HCCS recycle in de raffinaderij en daarmee wordt ruimte 

gecreëerd in de DHT’s en hydrofiners om meer voeding te verwerken. 
  

Het derde project in het Reconfiguration Program, het Low Sulphur Heating Oil project, 

wordt op dit moment door de aandeelhouders beoordeeld voor dezelfde goedkeuring. Men 

verwacht dat hierover in de komende weken een beslissing wordt genomen. Het LSHO 

project betreft de revamp van GOH2 om in de toekomst 1000 ppm zwavel Heating Oil te 

maken. 
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7.  Een leuke reactie 
 

Gezien de reacties die we regelmatig ontvangen op de interviews die in Seconer-nieuws 

worden afgedrukt, blijkt dat er veel belangstelling bestaat voor informatie over hoe het de oud 

collega vergaat. De vaak nostalgische verhalen doen de lezer kennelijk terugdenken aan een 

tijd die als ‘goed’ is ervaren.  

De onderstaande reactie die we naar aanleiding van het interview met Rinus Noordhoek van 

Piet van Brummelen mochten ontvangen, is daar een goedvoorbeeld van. We wilden u deze 

anekdote niet onthouden. 

De redactie 
 
 
Hallo Piet (van Kessel), 

                                                                  21 juli 2006 
Gisteren heb ik de SECONER-NIEUWS ontvangen. 
 
Het eerste wat ik altijd lees zijn de door jou afgenomen interviews. Ook deze keer 
heb ik weer genoten van de sprankelende verteltrant van Rinus, Rinus ten voeten uit, 
zo kan ik hem mij nog heel goed voor de geest halen. Ook in de postkamer heb ik 
vaak met hem te maken gehad wanneer er weer eens een uitbreiding in de pipeline 
zat, honderden rapporten moesten dan worden gekopieerd en tot boek worden 
ingebonden om naar allerlei instanties verstuurd te worden t.b.v. de vergunning. 
Veelal kwam ik daarvoor in het weekeind naar de postkamer om dat gigantische 
karwei in alle rust te klaren. 
 
Nu even waarom deze mail, niet alles over de bemonstering van de Britisch Laurel 
kan ik mij herinneren, die slingerende touwladder maakte kennelijk weinig indruk op 
me. Een incident dat Rinus kennelijk vergeten is maar juist op mij zo’n grote indruk 
heeft gemaakt dat het me nog als de dag van gisteren bijstaat is het volgende : 
 
Nadat we op het gehuurde bootje om naar de Britisch Laurel te varen aanboord 
waren gegaan, moest uiteraard de vier cilinderdiesel nog gestart worden. 
Nieuwsgierig als jonge honden (Rinus zal zo’n 26 en ikzelf nog net geen 40 geweest 
zijn) daalden wij met de machinist af in de machinekamer, waar de lonthouders uit 
elke cilinderkop werden gedraaid. Nadat elke houder voorzien was van een 
smeulend lontje (nodig om een koude diesel te starten) werden de ongeveer 20 cm 
lange lonthouders, al pratend met elkaar, weer op hun plaats gebracht. Dat dachten 
we dus. Dan komt het moment van starten, luchtfles openen, en dan een ruk aan de 
starthandle. 
 
Als een projectiel vliegt de vergeten lonthouder rakelings langs mijn hoofd om met 
een geweldige knal tegen de huid van het schip tot bedaren te komen. We waren er 
alle drie even stil van, de machinist om het vergeten, ik omdat ik zoveel geluk had, 
en Rinus dat hij niet zelf de monsters hoefde te nemen. 
 
Piet ik wilde je dit voorval niet onthouden, misschien dat je er wat mee kunt in het 
volgende deel van het interview. In ieder geval herinner ik mij het geheel als een 
leuke ervaring, Rinus nam mij nog mee naar huis om er een boterham te eten, ik 
weet nog dat zijn vrouw Anneke toen nog een eitje voor ons bakte. 
 
Piet de hartelijke groeten ook aan je vrouw en we zien elkaar als alles goed gaat op 
3 oktober. 
 
Piet en Janny van Brummelen 
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8.  Deel 2 van het interview met Rinus Noordhoek 

 

Deze keer Rinus als Milieuspecialist van BP/Nerefco 

 
 Door Piet van Kessel  
 

“De aandacht voor het leefmilieu is ontstaan door het rapport van de ‘Club 
van Rome’ in de jaren 70” 

 

Met deze opmerking start Rinus Noordhoek zijn vraaggesprek met Seconer-nieuws over zijn 

werk aan milieubeschermende maatregelen bij BP en Nerefco. “Dit rapport zorgde voor een 

omslag in het denken van de politiek in Europa” vervolgt Rinus; “Het Milieu” was geboren, 

eindelijk mocht de bescherming van onze leefomgeving iets gaan kosten. Als goed voorbeeld 

gaf Rijkswaterstaat opdracht om op grote schaal in heel Nederland rioolzuiveringen te gaan 

bouwen. Als je bedenkt dat het oppervlaktewater ook ons drinkwater is, dan is zo’n zuivering 

bij de riooluitgang zo gek nog niet. 

 

De tijd zat vol veranderingen en schoorvoetend kwam de zoektocht naar maatregelen voor een 

schoner milieu op gang. Om er achter te komen waardoor of door wie de zure regen werd 

veroorzaakt werden in Nederland en boven de rest van West Europa met behulp van 

luchtbemonsteringsvliegtuigen duizenden luchtmonsters verzameld. Voor de forellen in de 

Scandinavische meren kwam deze inventarisatie van luchtvervuiling te laat. Mede hierdoor 

was het milieubesef in de Scandinavische landen toen groter dan in de rest van Europa. Dit 

collectieve besef daalde naarmate men verder naar het zuiden van Europa afzakte, om over 

het Communistische Oosten maar niet te spreken. 

 

Mijn eerste Milieuklus 

Luchtvervuiling ontstaat als je aardolie en kolen verbrandt in bijvoorbeeld automotoren, 

diesels, schepen, kachels energiecentrales enzovoorts. Maar ook het vrijlaten van onverbrande 

aardoliedampen in de atmosfeer zorgen voor SMOG en luchtverontreiniging. In deze tijd 

kwam er een onderzoek naar de uitstoot van koolwaterstoffen (KWS) in de atmosfeer. 

Om gezamenlijk te inventariseren hoeveel van die koolwaterstoffen de lucht in werden 

gedampt en geblazen door olie 

industrie en olieopslag van het 

Rijnmond- en Botlekgebied, 

werd de milieugroep 

“Koolwaterstoffen” opgericht. 

“Als jong mens van 28 jaar” 

zegt Rinus enthousiast, “ heb ik 

voor BP in deze werkgroep 

plaatsgenomen, me niet 

realiserend dat deze stap voor 

de rest van mijn carrière 

richtingbepalend zou worden. 

Mij werd gevraagd om mee te 

gaan berekenen hoeveel 

benzinedampen er naar de 

atmosfeer  werden afgevoerd 
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wanneer er bijvoorbeeld een lege binnenvaarttanker bij ons aan de steiger lag en met benzine 

werd geladen.  

Op minischaal gebeurt hetzelfde, wanneer ik mijn autotank vul met bijvoorbeeld Super, dan 

drijven ook de benzinedampen uit de tank naar buiten die dan voor luchtverontreiniging 

zorgen. Het vervolgonderzoek heeft er na jaren toe geleid dat deze zogenaamde retourdampen 

worden opgevangen en vervolgens weer tot een vloeistof worden samengeperst. Het is snel 

gezegd maar voor Nerefco was dit project een lastige klus. Want een nieuw bovengronds 

leidingnet over het terrein geeft veel kopzorg. Maar er wordt op deze manier zeer veel 

benzine teruggewonnen. 

 

Een voorbeeld 

Een niet zo groot tankschip komt 17.000 m3 motorspirit M95H50 laden. De terug gewonnen 

dampen leveren dan ongeveer 7600 liter vloeistof op. Genoeg om uw auto 160 keer vol te 

tanken en dat is nog maar één tanklichter. Een grote LDF tanker die pak weg 100.000 m3 

komt laden is goed voor een terugwinning via het damp retoursysteem van ca. 60 m3 

vloeistof. Dat ging vroeger allemaal de lucht in! 

 

Nerefco Milieujaarverslag 2005 

In de tweede week van oktober hebben we (Seconer leden) allemaal  “Het Milieu Jaarverslag 

2005” van Nerefco ontvangen. Een vouwblad met een prachtige bladvullende luchtfoto van 

Nerefco en omgeving afgedrukt. Je kunt daarop precies aanwijzen waar je een groot deel van 

je leven hebt doorgebracht. Natuurlijk heb ik óók de achterkant van de foto bekeken waar het 

resultaat van mijn voormalige arbeid in het kort staat samengevat. Als u even de moeite neemt 

om bij het onderwerp “Lucht” naar de grafiek van VOS (Vluchtige Organische Stoffen) te 

kijken dan ziet u dat vanaf 2002 de uitstoot praktisch gehalveerd is. Een mooi resultaat van 

terugwinning, al zeg ik het zelf...... 

 

Momenteel, als Nerflexer zonder medeverantwoordelijkheid, is het lezen van het Nerefco 

Milieuverslag ontspannen lectuur voor mij. Mijn voormalige collega’s Kay Abbink en Rini 

Vroege zullen daar wel anders over denken. Wel moet ik ze complimenteren met het 

uitstekende resultaat. 

 

Back in the Future. 

Weer even terug naar eind jaren 70 waarin de gevolgen van de nieuwe milieuwetgeving 

vooral opvallend zichtbaar werden door het wit schilderen van alle olietanks in de omgeving. 

Ook drijvende daken op de benzine tanks werden in deze tijd verplichte milieuattributen voor 

de olieraffinaderijen. 

 

“Dit was nog maar het begin hoor” memoreert Rinus, “want in den Haag zat een flatgebouw 

vol met kersverse milieuambtenaren regels te bedenken hoe het nog beter zou kunnen in 

Nederland. Zij werkten zó voortvarend dat de industrie het tempo van al deze nieuwe regels 

en wetten niet meer kon bijbenen. Gelukkig kregen we in deze begintijd de gelegenheid van 

de wetgever om naar de nieuwe normen toe te groeien. Daar hoef je tegenwoordig niet meer 

mee aan te komen, bij de geringste overschrijding van een milieunorm heb je de rechter al aan 

je broek hangen en loopt de vergunning gevaar. 

 

Subsidiologie  

Met subsidies stimuleerde het rijk onze milieu-investeringen. De hoogte van de subsidie hing 

af van het nuttig effect en de wijze waarop wij de aanvraag wisten in te kleden. Het waren 

spannende momenten hoor als Jan Ketellapper en ik samen op het hoofdkantoor van Rijks 
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Waterstaat te Lelystad onze milieu investering van BP gingen presenteren. Voor de Bio-plant 

hebben Jan en ik 40% van de kosten uit de milieuheffingspot terugontvangen. Nou ja, BP 

natuurlijk. Voor ons was de eer! Een lucratieve bedrijfstak, waar de virtuele kassa altijd 

rinkelde. 

 

IJsvogel - Alcedo atthis 

Mijn collega Frans Hol die de Bio waterzuivering beheerde, kreeg van de directie 

toestemming om de afbeelding van een ijsvogeltje op de wand van de biotank te laten 

schilderen. Een hint aan de buitenwereld dat we ons best voor het milieu deden. Dus 

projecteerde de schilder van het bedrijf Leo Mineur de omtrek van deze ijsvogel op de witte 

wand van de tank en klom hij vervolgens op een hang-stijger om de omtrek van de afbeelding 

stukje bij beetje af te tekenen. De afbeelding is tenslotte prachtig gelukt en een onverwacht 

mooie blikvanger in deze wat muf ruikende omgeving. Voor de kunstenaar is het wat minder 

vrolijk afgelopen. Door een tussentijds faillissement van de onderaannemer heeft Leo Mineur 

zijn geld nooit ontvangen. Maar ja beter één vogel op de tank dan tien in je hand. 

  

Alle begin is moeilijk 

Voordat de grote bio-waterzuivering  werd gebouwd heeft onze afdeling als experiment  eerst 

een kleinschalig model uitgeprobeerd. Een cirkelvormige bak van 1 ½  meter doorsnede lieten 

we met speciale plastic ringen opvullen. Op deze ringen zouden zich bacteriën gaan vestigen 

die de verontreinigingen uit het afvalwater moesten gaan “weghappen” Om deze laag van 

bacteriën te voorzien moest ze eerst zogenaamd “geënt” worden met geschikte microben. 

“Deskundigen” adviseerden ons om hiervoor paardenpoep te gebruiken. Octaaf de Blaay die 

overal voor kon zorgen, regelde een paar kruiwagens vol paardenvijgen uit Oostvoorne. Een 

flinke laag met onzichtbare bacteriën bedekte het bed met plastik ringen waarop de bacteriën 

zich moesten gaan vestigen. De zon zorgde als het ware voor het broeikaseffect. 

 

Een dag of wat later gingen Octaaf en ik de olijfgroene “entlaag” inspecteren. We wisten niet 

wat we zagen............. Een grijze wriemelende laag met vliegenmaden namen bezit van onze 

entlaag. Er was voldoende visaas in onze bak om alle visverenigen van Nederland te voorzien. 

Wat we óók niet voorzien hadden was de vliegenplaag die zich uit ons experiment 

ontwikkelde. Operators die bij de olieafscheiders moesten werken werden dagen lang door 

horden vliegen belaagd. Toen de laatste vliegen waren verdwenen werkte ons proef biofilter 

zowaar naar verwachting. Later bleek een emmertje verdund rioolwater al voldoende om het 

hele biofilter van nuttige bacteriën te voorzien. Alle begin is moeilijk....... 

 

DCMR 

Na verloop van tijd werd het milieukeurslijf voor onze raffinaderij steeds strakker. Termen als 

SO2, NOX, SMOG, KWS, en Kwaliteit van Afvalwater waren dagelijks terugkerende items 

die binnen de perken gehouden moesten worden om de milieuvergunning te behouden. Ik kan 

je zeggen dat we spannende tijden hebben meegemaakt als we door procesproblemen onze 

milieunormen dreigden te overschrijden. 

De kern van mijn werk heeft bestaan uit het formuleren van aanvragen van 

milieuvergunningen bij DCMR. Alleen al de aanvraag voor de fabrieken van de FCCU was 

bijna een levenswerk. Rond 1980 werkte BP met 26 verschillende hinderwetvergunningen. 

Dan raak je natuurlijk de weg kwijt, hiervoor moest een allesomvattende vergunning komen 

volgens de nieuwste stand van de techniek. Werk voor Noordhoek. Mijn contacten met 

ambtenaren van DCMR en Rijks Waterstaat zijn altijd zeer goed geweest. 
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Wederzijds respect bleek altijd het sleutelwoord. Na zo’n 25 jaar samenwerking weet je 

precies bij wie je voor wat moet aankloppen. Naarmate het aantal contacten met de overheid 

toeneemt, wordt het werk steeds efficiënter omdat je zelden bij het verkeerde loket aanklopt. 

 

Stenstra en van Spijk 

Dat een vergunningaanvraag ook tot weerstand van omwonenden kan leiden bleek uit de 

aanvraag om samen met Shell een LPG terminal te mogen bouwen. Tijdens een hoorzitting in 

Hoek van Holland moesten Wim Hart, Niek Stenstra en ik snel de benen nemen omdat we 

door het publiek belaagd werden. De omgeving was bang voor de opslag van zo’n grote 

hoeveelheid vloeibaar gas. In het stadhuis van Rotterdam kreeg Niek Stenstra van een 

milieugroep de “Van Spijk trofee” uitgereikt met de inscriptie: “Dan maar liever de lucht in”  

Ten lange leste is de vergunning er toch gekomen, de Terminal niet......  

 

Natuurlijk heb ik verder ook in de ondernemingsraad gezeten en had ik bijzonder fijne 

collega’s. In dit interview is veel meer niet dan wel genoemd, er is in die 33 jaar bij 

BP/Nerefco ook zoveel gebeurd! 

Ook tijdens mijn Nerflex tijd zijn mijn dagen goed gevuld, met vakanties, de kleinkinderen en 

veel bridgen. Daarnaast blijf ik nog een beetje doorborduren op mijn vroegere werk door bij 

Deltalinqs 1 á 2 dagen per week als veiligheids en milieucoördinator op te treden. Tijdens de 

Seconer reünie in Avifauna heb ik veel oud collega’s ontmoet die ik in jaren niet meer had 

gezien. Een halve dag was eigenlijk te weinig om bij te praten, volgend jaar praten we weer 

verder. 

 

Groeten aan iedereen, Rinus Noordhoek. 

 

 

 

9.  Nieuwe methoden VOS-monitoring voor chemie en 

aardolieketen 

Voor de monitoring van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) binnen de 

chemische industrie en de aardolieketen gaan vanaf 1 januari 2005 nieuwe methoden gelden.  

Op dinsdag 6 april jl. vond een symposium plaats over deze nieuwe methoden. Het 

symposium is bijgewoond door 

vergunningverleners en handhavers 

en milieucoördinatoren van 

bedrijven binnen de chemische 

industrie en aardolieketen die te 

maken hebben met VOS-emissies. 

De nieuwe methoden leggen de 

benaderingswijze eenduidig vast en 

zorgen daardoor voor meer 

uniformiteit en betere 

vergelijkbaarheid tussen 

bedrijven."Dat is een van de 

conclusies van deze dag. 

Op de foto, Rinus temidden van zijn 
collega’s tijdens het VOS symposium.  
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10. VLAAMS  Ik zie de Vlaamse taal wel zitten. 

John Van Der Aa  In Nederland daar zegt men friet. 

De Belgen zeggen fritten. 

Het is maar moeilijk zo men ziet. 

De Hollanders heten er krenten. 

Een pannenkoek is koekebak. 

Franken noemen ze daar centen. 

En een snack heet daar een snak.  

Een gewone kip is kieken. 

Tevreden zijn dat is kontent. 

Van paardvlees maakt men stek hippique. 

En een police is een agent. 

De zolderkamer heet mansard. 

De luiken blaffeturen. 

Vertrokken zijn dat is gestart. 

Zo spreken onze buren. 

In Holland zegt men punaise. 

Duimspijker heet het daar. 

Nylon panties geven malaise. 

Een kousebroek zegt men, heus waar. 

Een zwager is aldaar een schoonbroer. 

Een pistolee een broodje. 

De W.C. noemt men de koer. 

En bonmama zijn grootje. 

 

Etage wordt verdiep geheten. 

Petite goutte een glaasie. 

Sur mesure is aangemeten. 

En het station is staasie. 

Kolen heten er charbons. 

Een valling is verkouden zijn. 

Honderd gram dat is een ons. 

De ijzeren weg de trein. 

Borstel zegt men daar voor kwast. 

Sjakos voor damestas. 

Vast en zeker is zeker en vast. 

En pardessus een overjas. 

Vernufteling is ingenieur. 

Een aktentas kezak. 

Wielrenner noemt men coureur. 

En de poepdoos heet gemak. 

Een kantoor is een bureel. 

De krant heet er gazet. 

En verder is er nog zo veel. 

Gooi de rest maar in mijn pet. 
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11. 

Met de HOVO naar de Baltische Landen 

 
28 april tot en met 11 mei 2006 

 
Een reisverslag in drie delen door Petra Hoks 

 
Deel 2; Letland  

 
Maandag 1 mei naar Letland 

De lange reis naar Letland gaat over de via Baltica naar de Estse plaats Pärnu waar we onder 

leiding van Frederik een stadswandeling maken. Het is vandaag dag van de arbeid, dus de 

meeste zaken zijn gesloten, ook ons lunchadres.  

We ontmoeten de dochter en kleinzoon van onze chauffeur en zij weet wel een adres voor de 

lunch dat wel open is. Op haar advies gaan we lunchen in een supermarkt die wel open is. 

Pärnu is een badplaats en we rijden nog even langs de diverse hotels en kuuroorden.  

 

Om 2 uur komen we bij de grens met 

Letland aan. Een douanier komt de bus 

in en neemt onze pasporten mee. In die 

tussentijd stap ik de bus uit en ga geld 

wisselen. Bepaald druk is het aan deze 

grensovergang niet. Of er gefotogra-

feerd mag worden, weet ik niet. Toch 

maar gauw even doen. Het kan 

verbeelding zijn, maar ik vind hier echt 

nog een Russische sfeer heersen. Even 

later rijden we Letland binnen. Frederik 

had ons al gewaarschuwd, onderweg 

komen we heel wat wegversperringen tegen 

doordat er aan de Via Baltica gewerkt wordt. 

Deze weg die door de drie Baltische landen 

loopt naar o.a. St. Petersburg, wordt gerealiseerd 

met geld van de EU. Ook in Letland maken we 

weer een stop aan het strand, aan de baai van 

Riga. Het weer is aanmerkelijk beter en ik maak 

in een Lets zonnetje een strandwandeling. 

 

Tegen het eind van de middag rijden we de 

Hanzestad Riga binnen. De stad staat bekend om 

zijn vele gebouwen in Jugendstil. Frederik stapt 

uit en gaat in het hotel de sleutel halen waarmee 

een slagboom geopend kan worden zodat we 

met de bus bij het hotel kunnen komen. De bus rijdt intussen wat rond langs het prachtige 

vrijheidsbeeld en langs een park. Het ziet er allemaal welvarend uit, duidelijk is te zien dat de 
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Hanzestad Riga een roemrijk verleden heeft. Wij logeren in het Konventa Seta hotel, een 

voormalig klooster midden in het oude stadscentrum van Riga. De normale weg om bij het 

hotel te komen is opgebroken, we hebben derhalve niets aan de sleutel die Frederik inmiddels 

mee de bus in heeft gebracht. Door veel te nauwe straatjes probeert onze chauffeur toch het 

hotel te bereiken. Samen met Frederik wordt zelfs een 

verkeersbord verplaatst, maar de grote bus kan de draai 

niet maken. Met z’n allen stappen we daarom maar uit en 

hobbelen met onze koffers op sleeptouw over de keien 

naar ons hotel. Het hotel is half gebouwd in een oude 

stadswal wat op de gang duidelijk is te zien, daar steekt 

een stuk muur van de wal uit. Na het diner maken we met 

Frederik nog een wandeling door de oude stad. Ik 

fotografeer een putdeksel waarop te lezen staat dat Riga 

het 800-jarig bestaan heeft gevierd. Dat was in 2001.De 

rivier de Daugava, wat veel water betekent, stroomt door Riga. Het valt me op wat een 

ontspannen sfeer er hier heerst. De mensen lopen op hun gemak te flaneren door de oude 

binnenstad. 

 

Dinsdag 2 mei Riga 

We beginnen de dag met een 

stadswandeling met een plaatselijke 

gids. Zij spreekt heel goed Engels en 

geeft zeer gedetailleerde informatie. Aan 

het begin van de wandeling hang ik aan 

haar lippen, alles wat ze vertelt is even 

interessant, maar al gauw verslapt mijn 

aandacht. Het is gewoon te veel wat ze 

vertelt en ik ga op eigen gelegenheid 

maar wat rondkijken. Een bezoek aan 

het scheepvaartmuseum waar we 

rondgeleid worden door een gids van het 

museum is niet bepaald een succes. De 

man is zo langdradig en weet ondanks waarschuwingen van onze gids niet van ophouden. Als 

we eindelijk weer buiten staan gaan we eerst maar op en terras op het Domplein koffie 

drinken.   

Daarna gaan we naar de Domkerk met het 

prachtige orgel en de gebrandschilderde 

ramen. Bij het verlaten van de kerk kan ik 

me maar nauwelijks staande houden zo 

hard waait het plotseling.  

Na deze veelheid aan cultuur beginnen we 

toch wel weer trek te krijgen. Frederik weet 

een erg leuke pannenkoekzaak. Tevreden 

zit iedereen even later achter de 

pannenkoek van zijn of haar keuze. 

 

De rest van de middag zijn we vrij. We 

gaan allereerst kaartjes kopen in het 

Nationaal Theater voor de opera ‘Pika 



16 

Dama’ van Tsjaikovski. Dat betekent dat we alweer om 5 uur moeten eten. Het weer wordt 

inmiddels steeds slechter en het begint zelfs te regenen. 

Blijkbaar hebben wij de laatste plaatsen, want we zitten deze avond helemaal achteraan in het 

mooie theater. Alhoewel het verhaal in de 19e eeuw speelt, zitten er allerlei grapjes in die 

verwijzen naar de hedendaagse tijd. Zo loopt iemand met een mobieltje en weer en een ander 

gaat met een modern stepje over het toneel. Aan het eind van de laatste akte staat het toneel 

zelfs vol met computers.  

 

Woensdag 3 mei slot Rundale 

Over de via Baltica vertrekken we naar 

slot Rundale, zo’n 80 km ten zuiden van 

Riga. Het was ooit de zomerresidentie 

van de Koerlandse hertog Ernst Johann 

Biron. Het is een van de beroemdste 

historische gebouwen van Letland. Net 

als de Hermitage in St. Petersburg is het 

ontworpen door de hofarchitect van het 

Russische Rijk, Francesco Bartolomeo, 

met dat verschil dat het kleiner is, maar 

nog altijd kolossaal. We klimmen de 

statige trap op, die merkwaardigerwijs 

van hout is. In de kelder van het slot 

drinken we eerst een kopje koffie. Daarna neemt 

een gids ons mee voor een rondleiding door het 

paleis. Zij vertelt dat niets van het interieur 

origineel is, door de oorlog was het paleis danig 

beschadigd. Wat we zien zijn replica’s, maar 

dan wel hele goede. De 

restauratiewerkzaamheden zijn nog steeds in 

volle gang, de rechter vleugel is niet 

toegankelijk. 

Vanuit een van de vensters maak ik een foto van 

de tuinen.  

 

We gaan weer terug naar Riga, waar we gaan 

lunchen in het Lido. Frederik had ons gewaarschuwd dat het een soort pretpark was, maar dat 

je er prima kon eten. Buiten ziet het er inderdaad als een pretpark uit. Binnen komen we in 

een enorme grote hal waar de lekkerste gerechten staan uitgestald. Beneden, in de kelder is 

nog zo’n ruimte met ook weer een overdaad aan eten. De lekkerste salades en warme 

gerechten staan opgesteld. Als ik een foto maak wordt 

me verteld dat er niet gefotografeerd mag worden. Duur 

is het eten niet, alleen het verse fruit is vergeleken bij 

alle andere overheerlijke gerechten aan de dure kant. 

  

Als we daarna terugrijden naar ons hotel, belanden we in 

een heuse file vlakbij de markthallen van Riga. We 

besluiten uit te stappen voor een bezoek aan deze 

levensmiddelenmarkt die de grootste van Midden- en 

Oost-Europa is. Het geeft een aardige indruk van het 
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dagelijkse leven van de modale inwoner van Riga. Vlakbij ons hotel lopen we ook nog even 

binnen in de kerk van Johannes de Doper. Mooi klinkt het orgelspel van iemand die in de kerk 

op het orgel aan het oefenen is. In het mooie weer slenteren we naar ons hotel. 

Op het plein voor de kerk staat een beeldje met de Bremer stadsmuzikanten. De Duitse 

invloed is overal zichtbaar. 

 

Donderdag 4 mei Riga en omstreken 

We beginnen de dag met een rondrit 

door de stad en gaan naar de wijk met de 

mooiste Jugendstil huizen. Daar stappen 

we uit en Frederik voert ons langs de 

diverse schitterende gebouwen. Hij 

vertelt over de verschillende perioden 

van de Art Nouveau, of zoals in het 

Duits de Jugendstil. Zo was er de florale, 

de nationale en de verticale of loodrechte 

stijl. Aan de hand van de gebouwen toont 

hij ons de verschillen. Een aantal 

gebouwen staat er prachtig bij, andere 

moeten nog gerestaureerd worden. Maar 

het geheel is overweldigend. 

 

Het tweede bezoek van vandaag is aan de 

Nationale begraafplaats die tijdens de laatste 

onafhankelijkheidsstrijd een belangrijke rol heeft 

gespeeld. We lopen over het grote terrein en staan 

stil op de plek waar destijds zoveel Letten hun 

kaarsjes neergezet hebben om kracht bij te zetten 

bij hun wens om onafhankelijk van Rusland te 

worden. 

 

We rijden Riga uit, weer over de via Baltica op 

weg naar het etnografische openlucht museum. 

We maken onder leiding van een gids een wandeling over dit mooie terrein. Hier staan de 

traditionele boerderijen waar de Letten eeuwenlang hebben gewoond. De gids toont ons in de 

verschillende boerderijen de kenmerken van de vier historische regio’s van Letland: Lijfland, 

Koerland, Zemgate en Latgale. Ook geeft hij uitleg over het functioneren van het 

boerenbedrijf in vroeger tijden. Een 

klein houten kerkje heeft bijzondere 

schilderingen op het houten plafond.  

Bij de ingang van het kerkje staat 
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iemand in Letse klederdracht. Ik mag haar fotograferen. Het is vandaag prachtig weer 

waardoor het een genoegen is door dit mooie gebied met zijn hoge bomen te lopen. Het park 

grenst aan het Yuglameer en van hieruit kan je aan de overkant Riga zien liggen. Onze lunch 

in het park bestaat uit streekgerechten, waaronder worstjes, zuurkool en een heerlijke omelet. 

 

Op weg naar Sigulda voor onze volgende overnachting, gaan we nog naar het Gaula Nationale 

park met de kasteelruïne van Turaida, eens een burcht van de bisschop van Lijfland. Wat we 

zien valt tegen. De ruïne is voor het grootste gedeelte opnieuw opgebouwd op de oude 

fundering, maar ziet er daardoor te mooi uit om echt oud te kunnen zijn. Op dit terrein is ook 

een prachtige beeldentuin. Op een enorme weide staan kolossale beelden opgesteld. 

Als we weer in de bus zitten en over de brug van de rivier de Gaula rijden, maak ik door het 

raampje een foto. Het geeft een indruk van de mooie natuur van dit gebied. Aan het eind van 

de middag arriveren we in hotel Sigulda in de gelijknamige plaats. 
 

 
De mooie natuur in het gebied rond de rivier Gaula.  

 

 

Alles is relatief 
 

Het huwelijk is een poging om iets blijvends te maken van een toevalligheid. 
 

Albert Einstein. 



19 

12. Sokken 
 

Door John Van Der Aa 

 

In de hongerwinter 1944/45 gingen veel stadsmensen met allerlei ruilartikelen naar de boeren, 

in de hoop daarvoor levensmiddelen te krijgen. Al het openbare vervoer lag stil, zodat de 

mensen soms lange voetreizen moesten maken. De boeren die dicht bij de stand woonden, 

hadden hun schuren vol met verzamelingen van tapijten, schilderijen, boeken, orgels, 

meubelen enzovoort. 

 

Onze familie bestond destijds uit zes personen en een fiets zonder banden. 

 

De twee kilo aardappelen die mijn vader kort geleden voor een mooie bronzen pendule had 

geruild, waren op en ons hele gezin hield zich bezig met het probleem hoe we ons weer een 

maagvulling konden verschaffen. Nu hadden we een oude ongetrouwde tante, die reeds lang 

voor de oorlog als verjaardagscadeau voor mijn moeder een sprei had gehaakt. Een sprei van 

witte katoen, met rozenmotief. 

 

Moeder had een goed idee en begon een stuk van de sprei uit te trekken. Ze wikkelde het 

katoen tot een knot en breidde daarvan een paar sokken. En zodra het paar klaar was besteeg 

mijn vader de bandenloze fiets om te proberen de sokken voor wat eten te ruilen. De fietstocht 

had succes, vader kwam terug met een grote witte kool. 

 

Aangemoedigd door het succes en de met witte kool gevulde buik ging moeder door met haar 

breiwerk en toen het tweede paar klaar was, ging vader weer op weg. Deze keer kwam hij 

terug met twee kilo aardappelen. 

 

De breiwerkzaamheden en de daaruit volgende transacties duurden voort, tot tenslotte nog een 

klein stukje sprei overbleef, waaruit nog maar één enkele sok gebreid kon worden. Mijn vader 

fietste weg met die ene sok, in de hoop, daarvoor nog een kleinigheid te krijgen. Toen hij veel 

langer wegbleef dan gebruikelijk, vreesden we dat hij met die enkele sok geen zaken had 

kunnen doen. 

 

De oorzaak van zijn lange wegblijven was echter, dat de 

arme fiets zo vol met levensmiddelen was beladen, dat 

mijn vader de fiets aan de hand naar huis moest duwen. 

Bij zijn aankomst waren we blij verrast door een 

fantastische hoeveelheid levensmiddelen: een enorm 

stuk spek en een baal aardappelen, twee witte en twee 

rode kolen, een zak meel, twee flessen volle melk en een 

pot met zuurkool. 

 

Toen de eerste vreugde wat geluwd was, merkte moeder 

op, dat de boer voor de sokkenparen in vergelijking met 

die enkele sok veel te weinig had gegeven. Vader had 

dat ook tegen de boer gezegd, die had geantwoord: Hebt 

u wel eens een boer gezien met witte sokken? Mijn 

vrouw trekt die uit en haakt er een sprei van. Ik heb u 

ditmaal meer gegeven omdat mijn vrouw precies nog ene 

sok tekort kwam!  
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13.  Onze eigen Dino 

 
Door Nico ter Horst 

 

De Mosasaurus 

 
Wist u dat de Mosasaurus, een zwemmende gigant, de trots van Maastricht en de schrik van 

menige haai, een cruciale schakel vormt in de evolutie. Ze konden wel 15 meter worden en 

vraten alles op wat bewoog. Ze leefden van ongeveer 90 miljoen jaar tot 65 miljoen jaar 

geleden in de zee, op een plaats waar later Nederland zou ontstaan. 

 

De Mosasaurus, ook wel Maashagedis genoemd, is een geslacht uit de Mosasauridae, een 

groep uitgestorven sauriërs die in de zee leefden. Voor het ongeoefende oog leken ze in elk 

opzicht op dino’s. Zijn kaken zijn meer dan één meter twintig lang en uitgerust met scherpe 

kegelvormige tanden, om zijn buit te grijpen en vast te houden. Speciale aanpassingen in zijn 

onderkaken maken het mogelijk deze in het midden te buigen, zodat grote vissen en andere 

prooidieren die hij vangt, naar binnen gewerkt kunnen worden. 

 

De Mososaurus heeft zijn naam te danken aan de rivier de Maas 

(in het Latijn Mosa) die aan de voet van de St. Pietersberg 

stroomt. De eerste overblijfselen werden in 1766 gevonden in de 

ondergrondse mergelgroeven van de St. Pietersberg ten zuiden 

van Maastricht. Het waren ondermeer een bovenkaak en twee 

onderkaken. Momenteel bevinden deze fossielen zich in het 

Teylers museum in Haarlem. 

 

Een van de spectaculairste vondsten betreft de beroemde schedel 

van de Mosasaurus die in 1770 in de St. Pietersberg werd 

gevonden. Hoewel blokbrekers tijdens hun werk in de St. 

Pietersberg al talloze fossielen hadden geborgen, was de vondst 

van de enorme schedel heel bijzonder. Vast stond dat het om een 

tot dan toe onbekend dier ging. In de eerste wetenschappelijke 

publicaties werd gesuggereerd dat het een soort potvis of een 

krokodil betrof. 

 

Talloze wetenschappers hielden zich bezig met deze vondst. Het zou bijna 60 jaar duren voor 

het fossiel een wetenschappelijke naam kreeg. Tot die tijd was het beest bekend onder de 

naam “het grote onbekende dier uit de groeven van Maastricht”. Pas in 1928 kreeg het dier de 

wetenschappelijke naam MOSASAURUS. Recentelijk werd in 1998 in de ENCI-groeve ook 

een omvangrijk schedelfragment ontdekt en overgebracht naar Natuurhistorisch Museum te 

Maastricht. Hij kreeg de Limburgse naam “Bèr” toegekend.  

 

Bron: Wikipedia/Elsevier 
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14.  Bouw CDU 3 Pernis, gezien vanuit de schoorsteen 
 

 
 

Bovenstaande foto kregen wij voor publicatie in bruikleen van de heer J. Augusteijn. 
Hij maakte de foto in 1968, tijdens de bouw van CDU 3 op Pernis. 

 

 

Uit een management training 
 

Een priester rijdt in zijn auto langs een nonnetje dat op de stoep loopt en geeft 

haar een lift. Terwijl zij instapt, valt haar habijt open en laat zij een prachtig 

lang been zien. De priester kan zich niet beheersen en legt zijn hand op haar dij. 

De non kijkt hem aan en zegt vriendelijk: "Denk aan psalm 129, vader." De 

priester trekt verschrikt zijn hand weg en verontschuldigt zich. Maar na een 

tijdje wordt de verleiding toch te groot en hij legt weer zijn hand op haar dij. 

"Denk aan psalm 129," zegt het nonnetje opnieuw. "Sorry zuster, het vlees is 

zwak", zegt de priester. 

Bij het klooster aangekomen, stapt de non uit en glimlacht veelbetekenend naar 

de priester. Die rent naar zijn cel en slaat de bijbel open op psalm 129. En leest: 

"Gaat voort en zoek, omhoog en verder omhoog, want daar is de glorie." 

 

Les: Houd altijd goed je kennis op peil, anders mis je fantastische kansen. 
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15.  Oplossing van de doorloper van John van der Aa. 
 

       50% van alle inzendingen waren foutloos!!! 
 

       en dat was de inzending van G. Huizer uit Hoogvliet. 

 

Omdat er van de twee (2) inzendingen één (1) oplossing geheel zonder fouten was, behoefde 

Notaris Goedgeluk geen loting te verrichten. 

 

De welverdiende cadeaubon van € 25,- gaat per post naar G. Huizer, Boerenhoek 83, 

Hoogvliet. 

 

Namens de puzzelredactie proficiat. 

 

 

Onderstaand de juiste oplosssing 

 
Horizontaal:  1) aangenaam – normaal  2) gaarne – maar – boon – na  3) ervoor – broos – dm – 

nog  4)  norm – rood – antipode  5)  tn – ammoniak – ane – ter  6) ut – nering – nek – blaas  7) 

uitnemend – leie – tri  8) reseda – st – ac – lening  9) draver – tic – horde – ha  10  oise – 

vierhandig – er  11) ego – no – alp – tsa – creme  12) leda – erie – es – gei – wit  13) peil – ren – 

drie – ogief   14) urn – sieg – aas – rk – nagalm  15 namen – dra – tonen – hut   16) traag – silo – 

smet – tno 

 

Verticaal:    1) agentuur – doelpunt  2) aaron – tierig – eer – ar  3) navrant – sas – odin – ma  4) 

grommen – evenals – ea   5) enorm – redevoering   6) nero – oi – maria – reeds   7) ambon – 

nesteling – ri   8)  aardig – nt – ir – pedaal  9) mao – aandacht – erato   10) nr – onkel – chassis – 

os   11) obstakel – onager – nm  12)  rodin – bier – dc – eo – kee   13) mompelen – dirigent   14) 

annotatie – gewicht   15) anode – arnhem – ie – hun  16)  lager – sigaret – foto 

 

 

 

 

 

 
De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 januari 2007. 

 
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1 januari aan: 

 
Redactie Seconer-nieuws 

 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne  
e-mail: boutpietk@hetnet.nl 
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16.  Uit de Kranten 
 

 
Chevron verkoopt pompstations Texaco in Benelux 
 

Oliemaatschappij Chevron heeft zijn Texaco tankstations in de Benelux in de etalage gezet. 

Ook wil de Amerikaanse oliemaatschappij af van haar minderheidsbelang in de raffinaderij 

Nerefco in de Rotterdamse haven. Chevron onthoudt zich van commentaar. Nerefco, een van 

de grootste aardolieraffinaderijen in Europa, is een gezamenlijk bedrijf van Chevron en BP. 

Chevron is eigenaar van 290 Texaco tankstations en exploiteert daarnaast nog 500 

tankstations onder de eigen merknaam. De Russische oliemaatschappij Lukoil zou 

geïnteresseerd zijn in de tankstations.  

 

 

Olie 8,5 kilometer diep 
 

De Amerikaanse oliemaatschappij Chevron is er samen met twee collega bedrijven in 

geslaagd vanaf een recorddiepte van bijna 8,5 kilometer ruwe aardolie op te pompen. Het 

olieveld in kwestie, Jack No. 2, ligt in de golf van Mexico, ruim vierhonderd kilometer ten 

zuidwesten van New Orleans. 

Chevron heeft een belang van 50 procent in het olieveld. Het Noorse Statoil en het 

Amerikaanse Devon bezitten elk een kwart van de aandelen. De productie zit momenteel in 

een testfase. Er worden dagelijks zesduizend vaten olie van 159 liter gewonnen, terwijl de 

pompen op 40 procent van hun capaciteit draaien.  

Chevron wil geen mededelingen doen over de precieze omvang van het veld. Aangenomen 

wordt dat het veld samen met de overige recent ontdekte olievelden in de Golf van Mexico 

goed zijn voor in totaal 15 miljard vaten ruwe olie. Bij volledige benutting neemt de 

olievoorraad van de Verenigde Staten met ongeveer de helft toe. 

De ontdekking, de grootste in de Verenigde Staten sinds de ontdekking van het North Slope 

olieveld in Alaska dertig jaar geleden, heeft grote consequenties voor de olie-industrie, 

verwachten analisten. Ze zijn de eersten die de jacpot winnen, maar dit is slechts het begin. 

Andere bedrijven zullen volgen, zegt Fadel Gheit van Oppenheimer & Co. Het zal wel enige 

tijd duren voordat de olie op de markt komt, volgens Gheit niet eerder dan 2010. 

 

Verenigde Staten boos op BP 
 

De Britse oliemaatschappij BP is stevig bekritiseerde door leden van het Amerikaanse 

Congres wegens nalatigheid bij het onderhoud aan pijpleidingen bij het Prudhoe Bay-olieveld 

in Alaska. Roestige oliepijpleidingen waren de oorzaak van een grote olievlek in dat gebied 

en zijn de reden voor het stilleggen van een groot deel van de productie. 

Het hoofd van het speciale comité voor Energie en Handel van het congres, Joe Barton, vindt 

het onacceptabel dat BP sinds 1998 geen inwendige controles heeft uitgevoerd op de 

pijpleidingen bij Prudhoe Bay. “Het lijkt erop dat BP dacht dat het olieveld zou zijn uitgeput 

voordat de pijpleidingen aan vervanging toe zouden zijn”, aldus Barton. De BP-top geeft toe 

dat bij deze operatie onacceptabele fouten zijn gemaakt.  

Prudhoe Bay is het grootste olieveld in de VS met een productie van 400 duizend vaten per 

dag, ofwel 8 procent van de totale olieproductie in de VS. 
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18.  Personalia 
  

  

 Met Nerflex   :  Augustus 2006 W. van Herpen 

    M. Muusz 

    C.A. van der Pas 

    A.G. van Doorn 

    S.S. Monsieurs 

      

    

 Met Pensioen : Augustus 2006 J. Trip 

 

   September 2006 J.J. Hooimeijer 

    H. van Hassel 

    M.J. Kreischer-Gundlach 

 

   November 2006 E. Huisman 

    A.W. Huizer 

      

 

Overleden     : 15 mei 2006, de heer A.J. Meijboom, in de leeftijd van 91 jaar. 

    16 mei 2006, de heer W. van Engen, in de leeftijd van 82 jaar. 

    16 juni 2006, de heer A. Vos, in de leeftijd van 66 jaar. 

    20 juni 2006, de heer J. Blok, in de leeftijd van 79 jaar. 

    20 juni 2006, de heer G.C.P. Coevoets, in de leeftijd van 78 jaar. 

    13 augustus 2006, de heer J. van Zanten, in de leeftijd van 88 jaar. 

    30 augustus 2006, de heer J. van Duyne, in de leeftijd van 83 jaar. 

      6 september 2006, de heer C. Houweling, in de leeftijd van 71 jaar. 

 

 

 

 

 
Wij ontvingen het droeve bericht dat op 30 oktober 2007 geheel onverwacht is 

overleden 
 

INEKE VERVLOET 
 

partner van Aad van Biezen, penningmeester Seniorencontact Nerefco. 
 

Wij wensen Aad heel veel sterkte bij dit zware verlies. 
 

Bestuur Seniorencontact Nerefco. 
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Contact adressen 

 

LEDEN BESTUUR SECONER 

 

Nico ter Horst  Wim van Vliet  Aad van Biezen 

 Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 Goudenregenplein 226 Narcissenstraat 12  Kerklaan 136 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  2912 CL  

 0181 632418   0181 217203   Nieuwerkerk a/d Yssel 

 n_horst@hetnet.nl  kooylandt@chello.nl  0180 314432 

 

 Bas Roos   Wim Blok   Theo Eijkman 

 Alg. administratie  Pensioenen   Pensioenen en 

 Planetenlaan 105  Voorstraat 14   Coörd. Huisbezoek 

 3204 BR Spijkenisse  4793 EV Fijnaart  Helmersstraat 57 

 0181 616040   0168 464366   3071 AD Rotterdam 

 bsroos@hetnet.nl      010 4851692 

         th.eijkman@hetnet.nl 

Piet Bout   Gerrit Kamperman  

 Redactie Seconer-nieuws IT specialist 

 Hoefweg 4a   Kraanvogelhoek 12 

 3233 LG Oostvoorne  3201 HE Spijkenisse 

 0181 482927   0181 626506 

BoutPietK@hetnet.nl  gerrit.kamperman@planet.nl 

        

Huib Marsman  Piet van Kessel 

IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws 

redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80 

Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  

4325 BW Renesse  010 5016851 

0111 463654   Kessel.Pa@inter.NL.net 

hmarsman@zeelandnet.nl 

     

CONTACTPERSOON CONTACTADRESSEN PENSIOENFONDS 

PERSONEELSZAKEN Stichting Pensioenfonds Nerefco 

 C.A. de Wolf Postbus 9261 

 Doorgeven van mutaties 1006 AG Amsterdam 

Telefoon 0181 250357 Telefoon 020 607 27 17 

Postbus 1033 Groeps e-mail: pensioenfonds_nerefco@achmea.nl 

3180 AA Rozenburg Aanmelding spreekuur 020 6074982 of 020 6074346 

   

 Stichting Pensioenfonds BP 

 Telefoon 020 4266310 

 e-mail: info@pensioenfondsBP.nl 

 

 HUISBEZOEK 

 Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok 

 

mailto:kooylandt@hetnet.nl
mailto:th.eijkman@hetnet.nl
mailto:BoutPietK@hetnet.nl
mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
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