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1.  Vacature Bestuur Stichting Pensioenfonds Nerefco 
 

Senioren Contact Nerefco zoekt kandidaten 

 
Het zal u niet verbazen dat de nieuwe pensioenwet die sinds 1 januari 2007 van kracht is, ook 

voor de Stichting Pensioenfonds Nerefco gevolgen heeft. Een uitvloeisel daarvan is dat er 

invulling moet worden gegeven aan de vertegenwoordiging van gepensioneerden in het 

bestuur van het pensioenfonds. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van het Seconer 

bestuur in vervulling. Een delegatie van het Seconer bestuur onder leiding van Nico ter Horst 

had over dit onderwerp op vrijdag 4 oktober 2007 een gesprek met Hans Langeweg en Sylvia 

de Vries-Maas, zijnde respectievelijk voorzitter en secretaris van het pensioenfondsbestuur. 

 

Het eerste waar de Seconer delegatie mee geconfronteerd werd was de naamswijziging van 

het pensioenfonds. Nu de raffinaderij weer geheel in handen is van BP ligt het voor de hand 

dat ook de naam van het fonds wordt aangepast. Op korte termijn zal de naam Stichting 

Pensioenfonds Nerefco verdwijnen en worden vervangen door Stichting Pensioenfonds BP 

Raffinaderij. Tegelijk zal Mark Robberts als werkgeversvertegenwoordiger zitting nemen in 

het bestuur. Laatst genoemde is werkzaam bij BP in Londen op de afdeling Global Pension 

Finance & Investments en heeft tevens zitting in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds 

BP in Rotterdam. 
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“Aan de kandidatuur van een bestuurslid van het pensioenfonds worden hoge eisen gesteld” 

aldus Hans Langeweg in een toelichting op de ontstane vacature. Om daarover geen 

mistverstand te laten ontstaan heeft het pensioenfonds een indrukwekkende lijst met eisen 

opgesteld waaraan een toekomstig lid van het bestuur moet voldoen. Uiteraard gelden die 

eisen ook voor de vertegenwoordiger van de gepensioneerden. Onder aan deze pagina treft u 

de lijst aan. 

 

Overigens gaat het Seconer bestuur er vanuit dat de kandidaat ook bereid is op regelmatige 

basis over zijn bevindingen in het pensioenfonds te rapporteren aan de achterban. Dat kan 

tijdens een Seconer vergadering, maar natuurlijk ook schriftelijk via Seconer-nieuws.  

 

“Waar moet een toekomstig bestuurslid van het Pensioenfonds zoal rekening mee houden”, 

dat is de vraag die de Seconer delegatie zich tijdens het gesprek stelde. Hans Langeweg legt 

uit dat het werk voor het pensioenfonds gebaseerd is op het principe “Liefdewerk oud 

papier”. Buiten de gebruikelijke reiskostenvergoeding moet het aspirant bestuurslid niet 

rekenen op een financiële tegemoetkoming. Dat men daar niet te lichtvaardig over moet 

denken blijkt wel uit de vergaderfrequentie van het stichtingsbestuur. Ter bespreking van de 

lopende zaken komt men zo’n zes keer per jaar bijeen waarvoor men vooraf de stukken 

thuisgestuurd krijgt. Verwacht wordt dat men goed voorbereid de vergadering bezoekt en zich 

dus terdege heeft verdiept in de materie. Dat betekent dan meestal een dag stukken 

doornemen. Daarnaast zijn er nog wat commissie vergaderingen, gemiddeld ook zo’n zes per 

jaar, die het bestuurslid moet bezoeken en wordt er gewoonlijk twee dagen per jaar aan 

scholing besteed. 

  

Het is aan de Stichting Senioren Contact Nerefco om haar vertegenwoordiger in het bestuur 

van het pensioenfonds voor te dragen. De kandidaat moet minimaal de leeftijd van 65 jaar 

hebben bereikt, terwijl de benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Daarna kan de 

zittingsperiode nog eens met vier jaar worden verlengd. 

 

Kandidaten voor deze belangrijke functie worden verzocht zich middels het op pagina 4 van 

dit blad afgedrukte formulier aan te melden bij Nico ter Horst, voorzitter van Seconer. De 

aanmelding moet uiterlijk 14 november 2007 bij de voorzitter binnen zijn. U kunt bij Nico 

natuurlijk ook terecht wanneer u specifieke vragen heeft over een eventuele kandidaatstelling. 

 

Indien meerdere personen zich kandidaat stellen zal door het Seconer bestuur onder de 

Seconer deelnemers een schriftelijke verkiezing worden gehouden. De uitslag van die 

verkiezing zal via het blad Seconer-nieuws bekend worden gemaakt.  

 

 
Eisen aan bestuursleden Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij 

 

(Voorheen Stichting Pensioenfonds Nerefco) 

 
De bestuurder: 

• Doorstaat de toetsing van de Nederlandse Bank. 

• Handelt overeenkomstig de wet. 
• Leeft statutaire en reglementaire verplichtingen na. 

• Leeft gedragscode BP na, geheten “Ons commitment t.a.v. integriteit”. 

• Heeft een actieve en positieve opstelling om de doelstelling van het pensioenfonds te 
bewerkstelligen. 
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• Geeft blijkt van commitment ten opzichte van de functie o.a. door actieve deelname 
aan bestuurs- en andere vergaderingen van het pensioenfonds. Te bereiken door: 
- Deelname aan vergaderingen slechts in uitzonderlijke gevallen af te zeggen; 
- De vergaderingen vooraf goed voor te bereiden; 
- Participatie vanuit de “ons-probleem-gedachte”; 
- Participatie aan tijdelijke en permanente werkgroepen. 
- Overlegt zonodig ook buiten de vergadering om met de voorzitter en andere 
  bestuursleden over onderwerpen waarmee het bestuurslid wordt geconfronteerd. 

• Vertolkt naar buiten toe de mening van het bestuur in zijn geheel. 

• Voldoet aan de deskundigheidseisen uit het deskundigheidsplan, ontwikkeld kennis 
en houdt kennis actueel aan de hand van vakliteratuur en cursussen. 

• Weet de belangen te scheiden tussen het orgaan dat hij vertegenwoordigt en de 
positie als bestuurder. 

• Handelt met een juiste mate van zorgvuldigheid. 

• Handelt onpartijdig in het belang van alle partijen. 

• Handelt nooit in eigen belang. 

• Voorkomt belangenconflicten en morele risico’s (o.a. bij beslissingen waarbij 
persoonlijk profijt kan optreden (bijvoorbeeld pensioenverhogingen) dient het 
bestuurslid blijk te geven van objectiviteit en transparantie). 

• Neemt als bestuurslid de inherente vertrouwelijkheid in acht. Bijvoorbeeld over  
- Commercieel gevoelige informatie; 

 - Persoonlijke informatie; 
 - Meningen geuit door individuele bestuursleden. 
 
 
Aldus opgesteld door bestuur Stichting Pensioen Nerefco 
2 oktober 2007 

 
 
2.  Overdracht van kasboeken Seconer 
 

Aad van Biezen die wegens emigratie het penningmeesterschap moest beëindigen heeft op 21 

september 2007 de kasboeken, na controle van de boeken, overhandigd aan de Piet Timmers, 

zijnde de nieuwe penningmeester van Senioren Contact Nerefco . Dit heeft plaatsgevonden te 

Europoort. 
 

Aanwezig bij deze overdracht waren Nico ter Horst als voorzitter van Seconer, Joop 

Waardenburg en Herman Lutterman in de hoedanigheid als leden van de kascontrole- 

commissie en Piet Timmers als tijdelijk toegevoegd lid aan deze commissie. 
 

De controle van de boeken vond plaats op ordentelijke wijze, na de eindsaldo’s van de boeken 

2005 en 2006 vergeleken te hebben met die van de banksaldo’s. Na enkele steekproeven 

genomen te hebben tussen  de boeken en  bankgegevens is de kascontrolecommissie van 

mening, dat er geen onregelmatigheden zijn gevonden, zodat het bestuur moet worden 

geadviseerd  om de penningmeester Aad van Biezen decharge te verlenen. 
 

Dit is gedaan doormiddel van een drievoudig ondertekend formulier en overhandigd aan de 

voorzitter van Seconer. 
 

De voorzitter Nico ter Horst heeft als interim penningmeester waargenomen voor het boekjaar 

2007 en zal deze stukken met de nieuwe penningmeester doornemen. 
 

Dit verslag is gemaakt op 22 september 2007 door Piet Timmers.  
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   Aanmeldingsformulier 
 

Bestuur Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij 
 

Door invulling en ondertekening van dit document stel ik mij kandidaat voor 
de functie van Gepensioneerdenvertegenwoordiger in het bestuur van de 
Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij (voorheen Stichting Pensionfonds 
Nerefco). 

 
Door ondertekening verklaar ik me gehouden aan de 
“Eisen aan bestuursleden Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij”, 
zoals gepubliceerd in Seconer-nieuws d.d. 15 oktober 2007. 

 
 

Naam: ……………………………………………………………………………. 
 

Geboortedatum: ………………………………………………………………… 
 

Adres: ……………………………………………………………………………. 
 

Postcode en Woonplaats: ……………………………………………………… 
 
 
 
 

Datum: ………………………….    Handtekening: 

 
____________________________________________________________ 
 
 
Volledig ingevuld en ondertekend formulier voor 14 november 2007 opsturen aan : 

 
Voorzitter Senioren Contact Nerefco 

De heer N. ter Horst 
p/a Goudenregenplein 226 

3203 BN Spijkenisse 
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3.  Licht in het donker 
 

Door Nico ter Horst 

 

Het zeegat van Goeree, nu het Haringvliet, een naam die herinnert aan het belang van de 

haringvisserij in de middeleeuwen, heeft een historische ontwikkeling ondergaan die ver terug 

gaat in de tijd.  
 

De naam “Goeree” (Goedereede) duidt er vrijwel zeker op dat de stichters ervan, per schip 

zijn aangekomen. Ook uit andere bronnen blijkt dat omstreeks 1050 het zeegat van Goeree 

meer geschikt was voor grote schepen dan het Veere gat of de Wielinge, de huidige monding 

van de Schelde. In mijn eerdere bijdrage over vierboeten en zeevuren zijn die ook hier weer 

de belangrijkste bakens geweest, die ook hier regelmatig moesten worden verplaatst vanwege 

de oprukkende zee en het stuivende zand. 
 

De verkenningsobjecten die zich het langst hebben kunnen handhaven zijn de kerktorens, 

namelijk die van Ouddorp, gebouwd in 1348 en die van Goedereede, die in 1512 gereed 

kwam. Die toren is door dezelfde bouwmeester gebouwd als de Brielse toren. 
 

In 1552 werd de kerktoren van Goeree eigendom van de staat, waarna de spits is verwijderd 

en er een kolenvuur op werd gestookt. In het begin brandde het alleen van 1 december tot 1 

maart, later werd die periode verlengd van 1 september tot 1 mei en pas in de 17de eeuw werd 

er elke nacht gestookt. 
 

Van den Briel naar Scheveningen kom je langs Ter Heyde en Monster waar ook rond 1568 

een al eerder genoemde vierboet heeft gestaan, deze werd in 1629 verhoogd en in 1648 

gesloopt. 
 

Voor de vissers van Scheveningen die het heel lang zonder haven hebben moeten stellen (in 

het museum “Panorama Mesdag” is dit goed te zien), was er zeker al in 1531 regelmatig een 

vissersvuur op één van de duintoppen ten zuidwesten van het dorp. Straatnamen herinneren er 

nog aan, zoals de Vuurbaakstraat en Kolenwagenslag. 

 
                                                                                        

Deze vuurtoren stond ten zuidwesten van de oude Scheveningse kerk. 
 

Bron: Vuurtorens van Romke van der Ven 
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4. 
 

Reünie 2007 in beeld 
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Locatie: La Campagne aan de Bernisse 
 

 

Bloemwerk: Bloemsch. Club Flora Rotterdam 
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5.  Interview 
 

 
Aan een brandweertraining ontkomt niemand op een raffinaderij. Waarschijnlijk hebt ook u 

onder aanmoedigende kreten van de instructeur een aangestoken oliebrandje helpen blussen. 

Een bezigheid die op nieuwkomers altijd grote indruk maakt. Douwe de Wagt was één van 

deze instructeurs die BP/Nerefco zeker 30 jaren uit de brand hielp. 

 

Nu na tien jaar thuis een terugblik op een gevaarlijk beroep. 

 
 

 

     Douwe de Wagt 
      
             (Assistant Fire Officer BP/Nerefco) 

  

Alweer tien jaar thuis 
 

Door Piet van Kessel 

 

Ook in pensioentijd wordt er aan de rand van Brielle niet stil gezeten. Het echtpaar Douwe en 

Lilian de Wagt blijkt een actief stel. Douwe heeft inmiddels 25 jaar in een kerkkoor gezongen 

en zingt nu alweer 4 jaar op een cantorij van de St. Catharijne kerk te Brielle. Maar ook aan 

de lichte muziek bij het Chantykoor ‘Die Maeze Sanghers’ in Maassluis leent Douwe al vier 

jaren zijn stem. “Met veertig optredens per jaar hebben de tachtig Maeze Sanghers een druk 

programma.” vertelt de voormalig brandmeester opgewekt. “Tijdens het De Ruijter festival in 

Vlissingen en bij de tewaterlating van cruiseschepen laten we onze stem horen. Zo hebben we 

bijvoorbeeld onlangs het nieuwe schip van de Zonnebloem te water gezongen. En volgend 

jaar gaan we zelfs naar een festival in Marmaris Turkije,” vult Lilian de Wagt aan. “Als 

Douwe ergens aan begint dan doet hij dat goed en ook trouw. Neem bijvoorbeeld de 

bridgeclub van BP, daar heeft Douwe 15 jaar samen met zijn vaste maat Herman Lutterman 

gespeeld. Oh pardon, bij bridge spreek je natuurlijk van een partner Met deze ‘partner’ 

Lutterman was het altijd een vrolijke boel bij bridge” benadrukt Douwe. 

 
Die koffiemerkvoornaam van Douwe verwijst 

naar Friese ouders die in de jaren 30 van 

Steenwijk naar Oegstgeest zijn getrokken. “Als 

gevolg daarvan” zegt Douwe lachend, “ben ik 

op 9 april 1936 aldaar geboren. In het boek van 

Jan Wolkers, ‘Terug naar Oegstgeest’ herken 

ik duidelijk de beschreven onderwijzeres en het 

sfeertje op school. Ook Loek Ravensloot van 

BP was indertijd een plaatsgenoot van me. In 

tegenstelling tot zijn huidige XL formaat was 

Loek toen nog maar een ukkie. In Leiden ging 

ik   vervolgens   naar   de   ambachtsschool,  de 



9 

opleiding schilderen met als specialisatie decoratie- en letterschilderen. Bij mijn 

restauratiewerk als vrijwilliger aan de Brielse synagoge kwam deze opleiding me goed 

van pas. In Leiden heb ik ook mijn vrouw Lilian ontmoet door wie ik me nu al 46 jaar 

laat Leiden. Na de ambachtschool heb ik eerst wat reclameschilderwerk gedaan zoals 

letters zetten op winkelruiten, in spiegelschrift aan de binnenkant van de ruit. 

Bij Drukkerij ‘Rotagravure’ aan het Noordeinde te Leiden werd ik retoucheur voor de 

bladen Eva en ANWB gids. Foto’s in deze bladen werden met potlood of penseel 

handmatig bijgewerkt. Tegenwoordig worden foto’s met het computerprogramma 

Photoshop bewerkt, vroeger dus met Douwe. Mijn artistieke richting kreeg gedurende 

mijn militaire dienst (1955-1957) een definitieve wending. Ingedeeld bij de luchtmacht 

kreeg ik een brandweeropleiding op het Vliegveld Deelen. De daarop volgende 18 

maanden heb ik als brandweerman op het vliegveld Soesterberg de rest van mijn 

diensttijd vervuld. Deze indeling heeft het verdere verloop van mijn leven bepaald.”  
 

Zestienhoven 

“Bij mijn sollicitatierond- 

leiding op het vliegveld 

Zestienhoven trof ik naast 

een brandweerauto twee 

jonge mannen in een 

strandstoel, die daar met een 

schitterend uitzicht over de 

landingsbaan zaten te 

‘werken.’ 

Met zonnebril en witte 

brandweerpakken leken het 

wel vliegeniers. Hier wilde ik 

ook wel werken, maar na 

mijn indiensttreding per 1 

oktober 1957 heb ik die 

strandstoelen niet meer 

teruggezien en die twee jonge knullen ook niet. Volgens mij lokten ze zo personeel want het 

was helemaal niet zo rustig op Zestienhoven. Rondvluchten over de bollenstreek gaf veel 

extra werk en de nachtvluchten met eendagskuikens naar Italië zorgden ervoor dat ik pas 

midden in de nacht door de polder naar huis in Overschie fietste. Via mijn baas had ik dicht 

bij mijn werk een flat toegewezen gekregen. Een flat met een kolenkachel in de kamer, geen 

lift en kolen in de kelder. Het kolensjouwen gaf vaak meer warmte dan de kachel. Het waren 

vijf gelukkige jaren in Overschie waar mijn twee dochters Els en Mieke zijn geboren.” 

 

Geluk bij een ongeluk 

“Gedurende mijn negen jaren op Zestienhoven zijn we een keer door het oog van de naald 

gegaan wat betreft een grote vliegtuigbrand die wonder boven wonder uitbleef. Het was 

winter in mijn eerste jaar op het vliegveld. Een pak sneeuw maakte alle oneffenheden in het 

landschap voor een piloot onzichtbaar. Een Engels vrachtvliegtuig met wat passagiers 

accommodatie in de staart, reed aan het einde van de startbaan in een greppel en sloeg pardoes 

over de kop. De piloot was op slag dood en de passagiers hingen onderste boven in de staart 

van het vliegtuig. We hebben ze allemaal bevrijd maar het was heel erg spannend want het 

uitblijven van een brand is bij een dergelijk ongeval een zeldzaamheid. Nu ik er weer aan 

denk huiver ik nog!” 
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Geen olie geen water 
“Toen ik op 1 november 1966 door Aad van de Bovenkamp bij BP werd aangenomen, was er 

op het terrein nog maar weinig brandgevaar. De bouw van CDU 1 en CDU 2 was al aardig op 

weg naar hun voltooiing. De olietanks waren nog leeg maar de hydranten voor de brandweer 

stonden over het terrein al uitnodigend gereed te zijn. En niet voor niets, want ergens tussen de 

units was een tent van de lassers in de fik gegaan. Dus fluks slang aan de hydrant gekoppeld en 

hup de kraan open. Er kwam geen druppel uit 

omdat de waterdruk nog niet op het systeem 

was aangesloten. Het leek wel of we op de 

filmset van Stan Laurel en Olliver Hardy 

waren terecht gekomen. Ik speelde ‘De 

Dunne’ op de set. Kraan open, kraan dicht, 

andere hydrant, even kijken, spuitkop 

verstopt? Wist ik veel? Gelukkig hadden we 

ook een schuimblusvoertuig dat met water 

gereed stond voor de buitengebieden, daarmee 

hebben we toen de resterende lappen van de 

tent gedoofd. Een incident wat goed afloopt is 

altijd pas achteraf om te lachen.” 

 

In geval van ongeval 
“Als je als jong mens bij de brandweer gaat, denk je niet aan het extra risico dat je loopt in 

vergelijking met kantoorwerk waar je in het ergste geval een omvallende archiefkast over je 

heen kan krijgen. Toch heb ik na zoveel jaren nog steeds de schrik van de LPG brand op de 

600 unit in de knieën. Na het drainen van een LPG leiding blokkeerde indertijd de afsluiter. 

Een onstuitbare stroom gas zocht zijn weg naar de eerste de beste ontstekingsbron. Een deel 

van de 600 Unit brandde volledig uit. Zonder persoonlijke ongelukken gelukkig, maar wel 

met veel blijvende angst en schrik voor wie het meemaakten, zoals deze brandweerman bij 

voorbeeld, die op zo’n moment toch moet optreden en óók niet weet of de boel gaat ploffen. 

Nu we het toch over ernstige zaken hebben, weet je dat ik in de 30 dienstjaren bij de 

raffinaderij wel 6 à 7 dodelijke ongevallen van nabij heb meegemaakt? Tijdens een 

winterstorm sloeg eens een roeier bij windkracht tien overboord en verdronk. Ik was erbij 

toen zijn collega’s hem uit het ijskoude water hesen. Zo’n dramatisch voorval blijft voor altijd 

op je netvlies.” 

 
Onderbrandmeester 

“Na 12 jaar volcontinue 

ploegendienst wilde ik graag 

overstappen naar de dagdienst” 

vervolgt Douwe zijn relaas. “Het 

diploma ‘Onderbrandmeester’ was 

hiervoor een must vertelde mijn baas 

Joop Becker. De cursus was in 

Amsterdam, dus twee jaar lang om 

de 14 dagen een dag naar Mokum. 

Na mijn examen begon ik dus op 1 

november 1978 als Assistant Fire 

Officer mijn eerste dagdienst. Kijk 

maar” zegt Douwe en haalt het 

bewijs uit een mapje met diverse 
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diploma’s en examenresultaten alsof de interviewer hem niet op zijn woord zou geloven. “In 

deze nieuwe functie moest ik op een keer een circusact uitvoeren die me slecht is gevallen. Ik 

bedoel dit ook geheel letterlijk, want tijdens het demonstreren van een vluchtgordel op een 

tankdak bleef ik vijf meter boven de grond bungelen. Aan Jan Regeer moest ik laten zien dat 

je in geval van nood heel snel van het tankdak kon komen. Aan een katrol hing net over de 

rand van het tankdak, een vluchtgordel aan een lang touw. ‘Kijk Jan dat doe je zo’ zei ik 

terwijl ik stoer over de rand stapte. Op mijn trage weg naar omlaag ontwaarde ik een knoop in 

het touw op weg omhoog naar de katrol. Bam! Daar hing Douwe in mijn trapeze vijf meter 

boven de grond. Na tien minuten gingen de banden van de gordel zó knellen dat ik me er heb 

uitgewrongen. Ik ben toen omlaag gevallen, net tussen twee leidingen door. Met een 

verstuikte enkel kwam ik er wonderbaarlijk goed vanaf. Als ik op een leiding was 

terechtgekomen, zou het verhaal hier geëindigd zijn!” 

 

Genoeg is genoeg 

“Onder de reorganisatie van Nerefco heeft Douwe echt geleden” vertelt Lilian. “De discussies 

over wie er wel of niet zouden moeten vertrekken vond hij echt stuitend. Douwe heeft dan 

ook geen moment geaarzeld toen hij op 1 april 1996 de kans kreeg om met Nerflex pensioen 

te gaan. De inkomensval ten gevolge van Nerflex heeft ie opgevangen door bij zijn broer in 

Oegstgeest als schilder/timmerman te gaan werken. Tenslotte kostte het reizen heen- en terug 

naar Oegstgeest zoveel tijd dat Douwe er na anderhalf jaar mee gestopt is. Genoeg = genoeg.” 

 

Wat doet een voormalig Assistant Fire Officer in zijn vrije tijd vraagt de interviewer 

nieuwsgierig. 

 

“Ook toen ik nog werkte” antwoordt Douwe “nam ik elk jaar een week vrij om met de 

Zonnebloem als begeleider op stap te gaan. Ik doe dat nu al voor de 15e keer. Het verschil met 

nu is dat ik geen vrij meer hoef te nemen,” waarop Lilian hem aanvult met de opmerking: 

“Maar hij doet meer dan dat hoor. Douwe is energiek en sociaal, daarom brengt hij ook 

bezoeken aan jonge mensen tussen 12-23 jaar in de 

gevangenis Hartelborcht te Spijkenisse. Daar word je niet 

vrolijk van. Ook geeft Douwe zijn tijd aan de Diaconie 

en beheersraad van de Nederlands Hervormde Kerk.” 

“En vergeet mijn volkstuin niet” zegt Douwe, die als een 

strikt Organische boer op 200 m² meer verbouwt dan hij 

en zijn omgeving op kan. “In tegenstelling tot mijn 

voormalig beroep is hier alles onbespoten” aldus Douwe. 

  

Oorzaak en gevolg. 

In het vorige Seconer-nieuws schreef Nico ter Horst over 

de historie van de vuurtoren “Het Stenen Baken” te 

Brielle. Omdat Lilian de Wagt als vrijwilligster bij het 

Historisch museum van Brielle werkt en zijdelings met 

de bezichtiging van dit monument betrokken is, vroeg 

Lilian aan Nico of de openingstijden van de toren niet 

vermeld hadden kunnen worden. Het contact was 

hiermee gelegd en Piet Bout opperde dat Douwe de Wagt 

met 30 jaar raffinaderijervaring een prima kandidaat voor 

een interview zou zijn. “Douwe heeft humor dus dat wordt wel wat” zei Piet wervend. Het is 

dus met de opmerking van Lilian begonnen en hier volgt ook een tip van haar aan de opa’s en 

oma’s van Seconer. 
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Tip aan oma’s en opa’s bij Seconer. 

Lilian begeleidt kinderfeestjes die door- en in het Historisch Museum worden georganiseerd. 

Deze verjaarsfeestjes in het Historisch Museum van Brielle zijn onderhoudend en spannend 

voor kinderen t/m 10 jaar. 

“Ik werk mee als vrijwilligster aan een speurtocht met deze kinderen” zegt Lilian. “In 

Watergeuskledij gaan we op zoek naar een verborgen schatkist ergens in het museum. Het is 

heerlijk te zien hoe de kleintjes in hun spel op gaan. Er is een folder beschikbaar die besteld 

kan worden via nummer telefoonnummer 0181-475475. Ook is er informatie te vinden op de 

website www.historischmuseumdenbriel.nl.  De openingstijden van De Stenen Baak die van 

april tot en met oktober zijn deuren weer opent, zijn ook op dit telefoonnummer en 

internetadres te vinden.” 

 

Plotseling schrikken we van de bel. Iemand voor het raam roept: “Douwe ga je mee?” Douwe 

verontschuldigt zich terwijl hij zijn jas aantrekt en wat spullen bijeen pakt. “Ik zit met deze 

kennis op een teken- en schildercursus in Rockanje en over een half uur begint de les. Tot kijk 

hè, ik zie ’t nog wel.” En weg is tie, als een wervelwind. En als de auto met twee 

schildersezels (achterin) naar Rockanje wegrijdt, zegt Lilian: “Douwe kan niet stil zitten, 

behalve wanneer hij tekent of schildert dan vergeet ie alles om zich heen.” 

 
 

6.  Aad Bedankt ! 
 

Toen Aad van Biezen mij eind 2006 meedeelde dat hij voor 

een paar weken naar Senegal zou vertrekken was dat geen 

probleem, ik zou voor die periode het penningmeesterschap 

van hem overnemen. Die paar weken werden een paar 

maanden en later in het jaar gaf Aad te kennen voor een 

langere periode in Senegal te willen blijven. Ik wil daarom 

van deze gelegenheid gebruik maken om een beeld te 

schetsen van Aad’s actieve periode op Pernis/Europoort. 

 

Op Pernis heeft Aad veel tijd en energie gestopt in de 

Ondernemingsraad en het vakbondswerk. Dat ging na “de 

Joint Venture” in 1989 gewoon door en ook bij de 

gesprekken over de reorganisatie die eind 1998 en begin 

1999 hebben plaats gevonden, heeft hij zich niet onbetuigd 

gelaten. 

 

In dezelfde periode heeft Aad zich, samen met de helaas te 

vroeg overleden Herman van Eyk, ingezet om in navolging van het Senioren contact bij 

Texaco, een contactgroep voor Nerflexers en gepensioneerden van Nerefco op te zetten. Het 

resultaat is u bekend; volgend jaar bestaat Seconer al weer 10 jaar. 

 

Namens u allen bedankt het bestuur van Seconer Aad voor al zijn inspanningen. We spreken 

de wens uit dat het hem goed zal gaan in Senegal. 

 

Nico ter Horst, voorzitter. 

http://www.historischmuseumdenbriel.nl/
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7.  Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een buitengewoon goed bericht van de FCCU area  

“Ik ben heel blij te kunnen aankondigen 

dat per 1 augustus 2007 Richard den 

Toom is benoemd tot Shift Team Leader 

van de B-shift van de FCCU” aldus 

Peter de Jong in een Intranet bericht. 

“Richard heeft in de periode dat hij als 

acting STL functioneerde uitstekend zijn 

shift geleid en laten zien dat hij een 

prima aanwinst is voor het FCCU 

leiderschaps team”. 

Natuurlijk was er gebak bij de 

aankondiging in de B-shift. 

  

Driving Safety Standard 

Begin augustus is door Frans Driessen, RTL HSSEQ, in Total Quality een werkinstructie 

gepubliceerd die beschrijft hoe de medewerkers van BP Raffinaderij Rotterdam invulling 

dienen te geven aan de BP “Driving Safety Standard” (DSS).  
 

Achtergrond van deze standard is gelegen in het feit dat Veiligheid niet alleen het dagelijkse 

werk in fabrieken en kantoren betreft, maar dat ook in het verkeer veiligheid een grote rol 

speelt. De risico’s in het verkeer kunnen immers tot grote gevolgen leiden.  
 

Voor BP is dit zó belangrijk dat er enige jaren geleden aparte regelgeving is opgesteld onder 

de zogenoemde Driving Safety Standard. Dit met het doel de veiligheid voor BP (en andere) 

werknemers in het verkeer te vergoten. De onderdelen van de Driving Safety Standard zijn 

opgenomen in een nieuwe werkinstructie. Het is de intentie van deze werkinstructie om 

ervoor te zorgen dat er een officiële benadering is voor de behandeling van het rijrisico voor 
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de medewerkers. Verder is het de intentie om een uitgebreide norm aan te bevelen voor 

toepassing door niet-BP-bedrijven.  
 

De Driving Safety Standard wordt wereldwijd binnen BP toegepast. Deze BP Raffinaderij 

Rotterdam (BPRR) werkinstructie geldt dan ook voor iedere medewerker die een voertuig 

bestuurt voor BP werkzaamheden. Tevens geldt deze werkinstructie voor alle BP voertuigen.  

 

RAP live binnen OM Europoort  
 

Op 17 juli jl. is RAP, het nieuwe elektronische werkvergunningen systeem van BP 

Raffinaderij, live gegaan binnen OM Europoort. De implementatie heeft inmiddels gefaseerd 

plaats gevonden. Concreet betekent dit dat tot medio augustus met maximaal 10 RAP-

werkvergunningen is gewerkt en deze zich beperkten tot de firma Mourik. De achterliggende 

gedachten voor deze aanpak was om de vijf shiften rustig aan het systeem te laten wennen. 

Binnen Pernis heeft men met deze manier van werken goede ervaringen opgedaan. 

 

Na de periode van introductie zal er verder worden opgeschaald. De snelheid waarmee dat 

gebeurt is afhankelijk van een aantal factoren zoals manpower, vaardigheden met het systeem 

en de status van het back-up systeem. Gedurende de gehele implementatie kregen de 

medewerkers een volledige begeleiding "on the job", hetgeen is gerealiseerd door Ad 

Kortekaas (HSSEQ coördinator OM) en Leon Burgerhout (Projectmanager RAP). 

 

Nieuwe BP emblemen op de overalls 
 

De raffinaderij is sinds enige tijd begonnen met de overalls van een nieuw emblemen te 

voorzien. Dit wordt tegelijk met een wasbeurt uitgevoerd. Kortom, voor een nieuw embleem 

moet elke overall een keertje door het wasproces, worden ze weer lekker fris van en tegelijk 

krijgen ze een nieuw embleem, wat wil een mens nog meer? De overalls worden dan voorzien 

van nieuw embleem met BP-logo en de naam van de afdeling. 

  

S&O audit 

 
S&O staat voor Safety & Operations en in april 2008 wordt op de raffinaderij door BP een 

audit op dit onderwerp uitgevoerd. Om precies te zijn zullen van 31 maart tot en met 18 april 

2008 (3 weken) naar verwachting 24 mensen van BP (intern en extern) een audit uitvoeren op 

alles wat te maken heeft met de BP standards, gHSEr (Getting HSE Right) en HSSE reguliere 

compliance onderwerpen. Er wordt ook gekeken naar de kwaliteit van opgeloste acties vanuit 

eerdere audits en hazops. Het aantal onderwerpen is breed en daarom zal de hele raffinaderij 

hier mee te maken krijgen. 

  

Waarom een S&O audit?  

Na o.a. het Texas City incident wil BP dat al haar vestigingen in compliance zijn met zowel 

de locale wetgeving (o.a. Wm-vergunning) als ook de BP standards. Een audit als deze moet 

dan ook gezien worden om de BP Raffinaderij Rotterdam te helpen om te voldoen aan al de 

betreffende wet- en regelgeving en te helpen daar waar nodig verbeteringen in aan te brengen.  

 

Waar mee vergelijkbaar?  

Deze S&O audit is min of meer vergelijkbaar met een BRZO-inspectie (door de overheden) 

en een PSM-audit (door BP) gezamenlijk. In de loop van het 4e kwartaal 2007 zal er gestart 
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worden met voorlichtingsbijeenkomsten aan groepen personen die bij de audit betrokken 

zullen worden. Deze voorlichtingsbijeenkomsten zullen o.a. worden verzorgd door Hans 

Langeweg en zijn vergelijkbaar met de voorbereidingen van de BRZO-audits, zoals die in 

maart en mei van dit jaar door de overheden hebben plaatsgevonden. 

  

Wie zijn er bij betrokken en tijdsbeslag  

Niet alleen de voorbereidingen van de audit kosten tijd, maar ook de opvang, het vervoer, de 

logistiek en dergelijke van een groep van 24 auditors gedurende een periode van 3 weken. Als 

gevolg van de omvang van de audit zal er een beroep worden gedaan op zowel medewerkers 

als ook het management van de assets, maintenance, PID, HSSEQ, HR&O, Commercial, 

Reliability, Technical, Projecten en contractors om zowel de voorbereidingen als ook de audit 

zelf voorspoedig te laten verlopen. Het is immers in ieders belang dat de audit goed verloopt 

om daarmee onze raffinaderij nog beter op de BP-kaart te zetten.  

 

Resultaten audit  

Na afloop van de audit wordt er een auditverslag en een lijst met actiepunten samengesteld. 

Hieraan zullen dan weer de actiehouders worden toegewezen. Hoeveel acties dat zullen zijn is 

natuurlijk niet te voorspellen, maar is mede afhankelijk van de voorbereiding en uitvoering 

van de audit. 

 

Geen verkiezingen voor Ondernemingsraad   

Tot 17 augustus kon men zich aanmelden als kandidaat voor de Ondernemingsraad van BP 

Raffinaderij Rotterdam. Op die datum hadden 11 medewerkers zich aangemeld om mee te 

doen aan de verkiezingen voor de nieuwe OR. Omdat de nieuwe ondernemingsraad uit 13 

leden kan bestaan werden deze mensen, overeenkomstig artikel 10 van het OR reglement, 

geacht te zijn gekozen en vonden er dus in september geen OR verkiezingen plaats. Dit heeft 

tot gevolg dat de Ondernemingsraad vanaf 18 september 2007 uit de volgende personen 

bestaat:  

FNV   CNV   Unie   Geen lid Vakvereniging 

Koen Seip  Joop Christiaanse Arthur van Tienen Vera Sperna Weiland 

Arnold Bakels  Lakis Galouris  Fritz Bosch  Angelique Kuipers 

Marcel Tiesema Peter Vellekoop Ramon Janssen  

 

Hoogste baas BP was op bezoek  
 

Op vrijdag 31 augustus was Tony Hayward, de nieuwe Group Chief Executive van BP bij de 

raffinaderij in Europoort op bezoek. Dit bezoek maakte deel uit van zijn kennismakingstour 

langs de verschillende bedrijfsonderdelen van BP. Het bezoek is door velen als informeel en 

open ervaren. Hayward kwam tezamen met John Siege en Debbie Strachan. 

Na aankomst was er een gesprek met het Leadershipteam van de raffinaderij waarin werd 

teruggekeken naar de progressie van de afgelopen jaren en een doorkijk naar de komende 

projecten en uitdagingen. Daarna volgde een site tour langs de units. Al snel bleek dat er veel 

interesse was voor o.a. het permitsysteem, de opleidingen in de units en de 

onderhoudsprogramma's. Hayward combineerde tijdens de tour de inhoudelijke discussie en 

kritische vragen, maar met oog voor het persoonlijke contact. En dit alles in een zeer 

informele sfeer.  



16 

De lunch werd genoten in het bijzijn van enkele medewerkers en hier werden ervaringen 

uitgewisseld over de dagelijkse uitdagingen, het moraal binnen de teams en de persoonlijke 

visie rondom projecten zoals PROMS, RAP en WIN. Voorts was er de Townhall meeting met 

170 medewerkers. In deze Towhall stond Hayward stil bij een groot aantal zaken. Enkele 

onderwerpen die de revue passeerden zijn; process fitness, OMS, de positie van de raffinaderij 

binnen de BP groep, de kansen voor de raffinaderij en de weg die nog moet worden afgelegd.  

Al met al een bijzondere en geslaagde dag waarbij de raffinaderij zich heeft kunnen profileren 

als een raffinaderij die veel progressie heeft gemaakt, werkt aan de toekomst en van grote 

betekenis kan zijn voor de BP organisatie. 

 

Nieuwe rol Andy Smith 
 

Met ingang van 1 september kreeg Andy Smith, naast zijn huidige functie als Team Leader 

Availability, als Single Point of Accountability (SPA) de verantwoordelijkheid voor de 

Turnaround van de FCCU, welke gepland staat voor 4e kwartaal 2009. Andy zal in deze rol 

de “Appraise” en “Select” fases van de Turnarround leiden alsmede de daaraan gerelateerde 

project portfolio. Er is gekozen voor deze benadering omdat, kijkend naar de toekomstige 

ontwikkeling van de raffinaderij, de afdeling Availability en de Turnarround organisatie veel 

raakvlakken hebben. Op korte termijn zal er een projectteam worden samengesteld om de 

project scope van de FCCU Turnaround te gaan ontwikkelen, bepalen en uitvoeren. Daarnaast 

is er inmiddels een stuurgroep samengesteld, bestaande uit Willem-Arie Kuijl (Gatekeeper 

TAR2009), Ken Reid, Peter Dijkgraaf en Jan de Jong, welke op de achtergrond het 

projectteam zal ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van deze Turnaround.  

 

BP NL lanceert grote advertentiecampagne 
 

BP lanceert een campagne om ervoor te zorgen dat de dienstverlening op haar tankstations in 

Nederland ‘net een beetje beter’ wordt. BP zal zich hierbij richten op een aantal basiszaken, 

zoals schone faciliteiten en een vriendelijke service, met medewerkers die bereid zijn dat ene 

stapje extra te doen om het de klant naar de zin te maken. 
  

Jan van de Wouw, Marketing Manager Retail voor BP Nederland: “Onderzoek heeft 

aangetoond dat klanten niet veel verwachten van een bezoek aan een tankstation, ongeacht om 

welk merk het gaat. De dingen ‘net een beetje beter’ doen, kan dus veel verschil maken. Met 

deze opvallende en speelse campagne streven wij ernaar onze klanten een positieve en 

consistente ervaring op onze stations te bieden”. 
  

Om één en ander onder de aandacht van de consument te brengen, zijn er tv- en 

radiocommercials, billboard advertenties, een speciale website en uitingen op de stations zelf. 

De hoofdrollen worden gespeeld door cartoonfiguurtjes, waaronder Bert (met zijn hond 

Jackson) die symbool staat voor de klanten wiens dag BP net een beetje beter maakt. De vier 

Baby’s Michael, Frankie, Ankie en Sam staan voor de toekomstige generatie automobilisten 

en de Bieps zijn magische BP medewerkers die alles op het tankstation schoner, beter en 

leuker maken.  
   

Op de website www.neteenbeetjebeterbp.nl kunnen consumenten meer lezen over de 

campagne en kennis maken met de hoofdrolspelers. Ook kan men hier bijvoorbeeld ervaren 

hoe het is om zelf een tankstation te beheren (on-line game). Via de site kan bovendien de 

speciale BP song Say Hey, die de campagne ondersteunt, als ringtone worden gedownload. 

http://www.neteenbeetjebeterbp.nl/
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Op de tankstations ontvangen de klanten tijdens de campagne leuke cadeautjes en maken zij 

kans op het winnen van een Daihatsu Copen cabrio.  
 

De campagne is eerder gestart in Amerika en Nieuw-Zeeland en verloopt daar zeer succesvol. 

Nederland is het eerste land in Europa waar BP de campagne introduceert. De campagne heeft 

hier een eerste looptijd van 2 maanden en zal in 2008 opnieuw onder de aandacht worden 

gebracht. De hernieuwde aandacht voor basiszaken als schone faciliteiten en optimale 

klantvriendelijkheid zal in de dagelijkse activiteiten op de BP stations worden verankerd.  

 

 

BP bouwt nieuwe ontzwavelingsfabriek 
 

In mei 2008 zal aan de FCCU area van de BP Raffinaderij Rotterdam een nieuwe NHT 

Fabriek (ontzwaveling) worden opgeleverd. Hiervoor is een intern trainingsprogramma 

opgesteld waarvan de eerste trainingen gestart zijn op 24 september jl waarvan op bijgaande 

foto een impressie.  

 

 

Wereld Haven Dagen een succes 
 

De deelname van de BP Raffinaderij Rotterdam aan de 25e Wereld Haven Dagen mag gezien 

worden als een groot succes. Met de inmiddels bekende destillatie toren en enthousiaste 

medewerkers is weer menig bezoeker voorzien van een slapwrap (een veilig flexibel en 

reflecterende band voor om de arm) en een goed verhaal. Natuurlijk is het moeilijk een 

inschatting te maken van het effect van het aantal sollicitaties, maar de eerste reacties (lees: 

cv's) waren na 48 uur al binnen. 

Ook is tijdens de Wereld Haven Dagen een recruiment campagne gestart. "Stap binnen bij 

BP" is de slogan. Om dit te benadrukken zijn er deurmatten gebruikt met daarop de slogan. 
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Een leuke binnenkomer die goed is ontvangen. En niet alleen door de bezoekers maar onze 

con-collega's keken weer verrast op. Altijd de concurrentie voorblijven, is het motto! 

Met een nieuwe website en advertenties gaat BP de komende tijd weer verder op zoek naar 

nieuwe collega's. 

 

Pensioenspreekuren 
  

Er worden weer spreekuren gehouden op de volgende data. 

  

Vrijdag 2 november van 10.00 tot 12.30. 

Administratie gebouw 1e verdieping kamer H. Langeweg, boven het laboratorium.  
 

Dinsdag 4 december van 11.00 tot 13.30 uur.  

Administratie gebouw 1e verdieping grote TPS  
 

Vrijdag 11 januari van 11.00 tot 13.30 uur. 

Administratie gebouw 1e verdieping grote TPS.  
 

Aan Mieke Wit kunt u dan uw vragen stellen inzake uw pensioenregeling, aanspraken 

overzichten, mogelijkheden, waardeoverdrachten e.d. 
 

Indien u gebruik wilt maken van een van de spreekuren, neem dan contact opnemen met 

mevrouw A. de Keijzer van PVF Achmea. Zij zal dan het exacte tijdstip met u afspreken. U 

kunt mevrouw De Keijzer bereiken op telefoonnummer 020-607 4982. 

 
8.  Pensioenfonds BP 
 

Progressie 
 

Door Theo Eijkman 
 

Het zal de meesten van de Seconer-lezers niet zijn ontgaan dat er enige voortgang te 

bespeuren valt in de verbetering van de communicatie tussen het Pensioenfonds BP en de 

gepensioneerden. Dit baseer ik op het feit dat de Pensioenkrant september 2007 voor zover ik 

heb kunnen nagaan aan alle BP gepensioneerden is toegestuurd. 
 

Wat nog niet is gerealiseerd is de vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het bestuur 

van de Stichting Pensioenfonds BP. Op dit moment hebben twee gepensioneerden zitting in 

het bestuur, maar dezen zijn gekozen door slechts een deel van de gepensioneerden, namelijk 

de leden van de VOBP. Anderen hebben nooit een verzoek gekregen deel te nemen aan een 

verkiezing, laat staan aan een kandidaatstelling. Wij verwachten binnenkort een oproep aan 

alle gepensioneerden, dus ook de BPRN-ers, tot een kandidaatstelling. Wat dat inhoudt is 

elders in deze uitgave beschreven. Daarna kan de verkiezing volgen. Ook dient de 

zittingsduur van de vertegenwoordiger te worden vastgesteld. 
 

In de toekomst dient ieder bij contacten met het bestuur niet in de war te raken, nu er naast de 

Stichting Pensieonfonds BP, een andere stichting bestaat met de naam Stichting 

Pensioenfonds BP Raffinaderij. Dit is een gevolg van de overgang van Nerefco naar British 

Petroleum. Overigens een mooi idee dat de BP-ers van de beginjaren weer een BP-raffinaderij 

zien. Ook naar buiten, want Nerefco was een vrij onbekende naam voor heel wat landgenoten. 

BP is algemeen bekend.  

http://www.stapbinnenbijbp.nl/
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9.  Een vuistregel bij Oil movement/Off sites 

 

Appels   X   Peren  =  Pruimen 
 

Door Piet van Kessel 

 

Tijdens een door mijn vrouw ingefluisterde opruimingsvlaag, vond ik een laboratorium 

notitieboekje uit het midden van de jaren ‘70. Bij het doorbladeren viel mijn oog op een 

eigenaardige rekenformule. Ik herinner me nog dat deze er indertijd door Wally Vreke was in 

geschreven. Deze zogenaamde rekenformule was een vuistregel die Wally toepaste om de 

inhoud van een stuk pijpleiding (linefill) op een eenvoudige wijze uit te rekenen. Er stond 

geschreven: 
 

½  (Ø inches)² X meters = liters 
 

In woorden staat er: “De middellijn van een buis in inches in het kwadraat – gedeeld door  

twee – maal de lengte van de buis in meters, geeft als uitkomst de inhoud in liters.”  

 

Wally vertelde dat hij in de controlekamer van Offsites regelmatig ging informeren naar de 

inhoud van een stuk leiding, gerekend vanaf een tank in het veld naar bijvoorbeeld steiger 3 of 

4. De operator zei dan meestal: “Dat zoek ik even op.” Wally vroeg dan langs zijn neus weg 

“Wat is het voor leiding?” “een tienduimer” was het antwoord “en 600 meter lang”.  “Oh, dan 

is de inhoud (10x10:2x600=30.000 liter = 30 m3) 30 à 31 kuub” zei Wally op het moment dat 

de operator hetzelfde getal uit zijn papieren opdiepte. “Kent u alle linefills uit het hoofd vroeg 

de jonge operator vaak onder de indruk van het snelle rekenresultaat. “Nee hoor, gewoon een 

kwestie van Pi maal R kwadraat” sprak het rekenwonder dan nonchalant, richting kiezend 

binnendoor naar het laboratorium langs de kleedruimtes en het kantoor van de dagbaas. Op 

weg naar de kaartenbak met recente labuitslagen, de drukst bezochte plek in het laboratorium. 

 

Op die plaats vertelde Wally ons grinnikend over zijn imponering in de controlekamer. 

Ondertussen noteerde hij de “Vuistregel” in mijn notitieboekje. Met behulp van het allereerste 

elektronisch rekenmachientje, ons door Octave de Blaay verstrekt, heb ik tijdens diezelfde 

middagdienst uitgerekend dat Wally’s Inches maal meters precies het juiste aantal liters 

opleverde. Nou ja precies, het is 1% te weinig, moet er dus nog bij geteld worden.  

 

Ik vraag mij en u af waardoor zijn deze appels X peren = pruimen. 

 

In het kader van “Oud maar niet dom” volgt hier een oproep aan technici en/of andere 

Seconer slimmeriken! Wie kan mij (PvK) uitleggen waarom/waardoor deze vuistregel zo 

frappant klopt met de berekening volgens het schoolboekje. Inzenders met een juiste 

verklaring krijgen in de volgende uitgave van dit blad, een eervolle vermelding. Foute 

inzendingen gaan anoniem de papierversnipperaar in. En omdat “geen tijd” als argument voor 

een gepensioneerde niet meer opgaat, kan het uitblijven van uw naam op de lijst van goede 

inzenders wel eens uitgelegd worden, dat zelfs U  het niet eens weet.  
 

Schrijf uw uitleg: “Wally heeft gelijk en wel hierom” aan: 
 

Seconer-nieuws 

p/a Scherpenhoek 80 

3085 EG Rotterdam. 
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ENGELAND 

Al die kitse kontjes  

Kosten Britse pondjes. 

 

CHINA  

's Morgens zei ze heel bedeesd 

't Is vleselijk lekkel geweest. 

 

DUITSLAND 

Ik zag haar in een park  

Ze vroeg tweehonderd mark. 

 

SCHOTLAND  

Als een Schot rilt 

Is het wat fris in zijn kilt. 

                 

DENEMARKEN 

Na de nacht was er geen nood 

Ze had voldoende smørrebrood. 

 

RUSLAND 

Ik kwam niet in haar bed 

Ze zei steeds njet njet njet. 

 

FRANKRIJK  

Ze was heel mooi en slank 

Maar oh, die knoflookstank. 

 

GROENLAND 

In deze super-iglo past  

Een lekker frisse hoerenkast. 

(Nur für Eskimo's) 

 

 

©  John Van Der Aa 
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11.  Aad van Biezen in Senegal (deel 2) 
 

Een bezoek aan het slaveneiland Goree 
 

Door Aad van Biezen 

 

Gambia 

Het Afrikaanse land Senegal ligt aan de westkust van het 

continent en telt 6 à 7 miljoen inwoners. Het land is 5,4 

maal zo groot als Nederland, ruimte zat zou je denken. Toch 

woont 1/3 deel van de bevolking in de hoofdstad Dakar, een 

mierenhoop met chaotisch verkeer. Midden in het land ligt 

het vakantieland Gambia, volledig door Senegal ingesloten gelijk een dooier in een spiegelei. 

Midden in Senegal stroomt de Gambia rivier vanuit het oosten naar de Atlantische Oceaan. 

Aan beide oevers van deze rivier ligt Gambia. In het koloniale tijdperk hebben de Fransen en 

Engelsen de grenzen van Gambia met behulp van een kanon vastgesteld. Een Engels 

oorlogsschip is de Gambia rivier tot aan het einde opgevaren, is gekeerd en heeft toen over 

beide oevers kanonschoten afgevuurd. Daar waar de kanonskogels terecht kwamen werd de 

grens vastgesteld. Vandaar zoals vaak, ziet de grenslijn er vreemd uit. Het land Gambia telt 

één miljoen inwoners en heeft de omvang van 1/3 van Nederland. Om het nog verwarrender 

te maken is de officiële taal in Gambia Engels en in Senegal Frans.  

 

Taal 

De negen verschillende stammen die Senegal bevolken spreken naast het Frans ook hun eigen 

stamtaal. De Wolof stam telt de meeste leden. Ik woon in het Wolofgebied waar ook een 

minderheid van de Serrer stam in harmonie samen leeft. Ook Senegal is zoals de meeste 

West-Afrikaanse landen een Moslim land. Ik verblijf in het relatief kleine dorp Toubacouta 

par Kaolack. Dit is midden in de Saloum delta, een nationaal park met prachtige zoutwater 
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getijdenrivieren. Het dorp is nog niet toeristisch en reeds na een maand van mijn verblijf van 

drie maanden, heb ik besloten hier semi-permanent te gaan wonen. De maanden juli, augustus 

en september in Nederland en de andere maanden in Senegal. Met een optie van half 

december tot half januari even terug naar de kerstsfeer en oud en nieuw met de familie in 

Nederland. Ondertussen heb ik een stuk grond gekocht waarop door een lokale aannemer een 

stenen huis zal worden gebouwd. Ik ben niet de enige Europeaan hier in Toubacouta. Er 

wonen hier voornamelijk wat Fransen en Belgen en nog een paar Nederlanders. U begrijpt dat 

zo’n onderneming een bijzondere uitdaging voor mij betekent. Ik begin “gewoon” opnieuw en 

“ik heb er zin an” in navolging van de uitspraak van een bekende Nederlander. Als ze mij dan 

ook maar niet omleggen. 

 

Het voormalige slaveneiland Goree 

Voor de kust tegenover de hoofdstad Dakar ligt het eiland Goree dat bekend staat als “Het 

Slaveneiland”. Vanaf dit eiland werden de door slavenhalers aangevoerde mensen vanuit het 

binnenland, verhandeld en verscheept. De gebouwen met de omgeving herinneren aan deze 

mensonterende handelingen van zo’n 200 jaar geleden en worden op dit eiland voor het 

nageslacht bewaard. Gedurende mijn bezoek aan Goree zal ik worden begeleid door twee 

gidsen die me door een kennis in Toubacouta zijn aanbevolen. Het koppel bestaat uit een 

mooi Senegalees meisje en een aardige mijnheer Oesman. De taxichauffeur die ons naar de 

haven gaat brengen rekent mij CFA 6000,- dit is 9 euro. Het meisje onderhandelt bits naar 

CFA 2000,- dit is 3 euro een derde deel dus. Tijdens de 20 minuten durende rit is zij bezig 

geweest de chauffeur uit te leggen dat hij een afzetter is en geld wilde stelen van deze 

“toubab” is blanke. Het meisje was toch wel erg fel tegen hem en aan het einde van de rit is 

hij murw. Bood zijn excuses aan en vroeg of we straks weer met hem wilde terug rijden. Dat 

hebben we toegezegd. Hij was er ook en we werden begroet als “oude vrienden”. 

 

Unesco 

Oesman, mijn begeleider en beschermer voor de reis, heeft de tickets voor de veerboot 

gekocht. Voor volwassenen zijn er drie prijscategorieën. Voor dezelfde plaats betaalt een 

Senegallees CFA 1500,- een Afrikaan betaalt CFA 2500,-  en voor NIET Afrikanen kost de 

overtocht CFA 5000,-. Als staande sardientjes in een blik bracht de oude veerboot ons in 20 

minuten naar het eiland Goree. In tegenstelling tot de aanblik op de stoffig rommelige haven 

van Dakar ziet het eiland er vanuit zee lieflijk en romantisch uit. Fris gekleurde huizen en 

gebouwen met hier en daar begroeiing van heesters en bomen. Anders dan zijn geschiedenis 

ziet Goree er romantisch en onschuldig uit. Tijdens het afmeren zag ik naast de steiger een 

lokale man die onduidelijke zaken uit het water viste. Nieuwsgierig ben ik direct naar hem 

toegelopen om te zien wat hij uitvoerde. Er stond een stevige wind naar de kant toe. Hierdoor 

had de veerboot met het afmeren zoveel beweging in het water gemaakt dat de vissen versuft 

naar de kant dreven. De visser hoefde ze maar op te scheppen. Zo’n 30 à 40 “veerboot” vissen 

van wel twee kilo per stuk had hij al op z’n wagen liggen. Blijkbaar zijn dagelijkse handel en 

eten. Op het eiland werden we opgewacht door gidsen (studenten zeggen ze). Ik heb me na 

een verfrissing aangesloten bij een groepje Engelsen. Het meisje ging niet mee, want ze moest 

altijd huilen als ze de verhalen van de gidsen hoort en de musea ziet. Alle huizen en 

gebouwen zijn gerenoveerd en geschilderd in hun oorspronkelijke historische kleuren. Deze 

renovatie is er gekomen met steun van Unesco. De kleur van de huizen en gebouwen had te 

maken met historische bezetters; Nederland (Holland), Portugal, Engeland en Frankrijk. In het 

Hollandse slavenhuis, een pakhuis van twee verdiepingen, bevonden zich op het moment van 

mijn bezoek meer mensen dan er in de slaventijd in gekund zouden hebben. Een oude 

Senegallees bracht met veel bravour het schandalige verhaal van dit gebouw te berde. Het 

werd gelijktijdig simultaan in meerdere talen vertaald wat de verstaanbaarheid niet ten goede 

kwam. Na afloop heb ik alles rustig bekeken en raakte bevangen door plaatsvervangende 
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schaamte en verdriet. Alleen al van dit eiland blijken er meer dan 20 miljoen mensen te zijn 

afgevoerd! Het is toch nauwelijks te bevatten dat dit 1,3 maal de huidige Nederlandse 

bevolking is. 

 

Kanonnen van Navarone. 

Een beetje aangedaan door deze ervaring 

werd ik opgevangen door mijn begeleiders. 

Goree is ook een toeristen  eiland met veel 

artiesten, schilders, edelsmeden en 

handwerkers die hun spullen te koop 

aanbieden. Gelukkig niet zo agressief 

opdringerig als in Dakar. Op het hoogste 

punt van het eiland staat een prachtig 

gedenkteken naar aanleiding van de 

onafhankelijkheidsverklaring van Senegal. 

Op dit hoogste punt staan ook twee 

reusachtige kanonnen opgesteld. Deze 

indrukwekkende gevaarten staan zo’n 80 à 

100 meter hoog op de steile rotskust. Zij 

dateren nog uit de tweede wereldoorlog 

maar zijn nooit gebruikt omdat een 

verwachte invasie is uitgebleven. Wel heeft 

deze locatie gediend  als decor voor de 

opnamen van de bekende oorlogsfilm “The 

Guns of Navarone”. Na deze 

indrukwekkende excursie hebben we 

gedrieën een restaurant opgezocht. De restaurants zijn over het algemeen goed, het eten is 

smakelijk met voldoende keus in gerechten. Voor westerlingen is het van belang een druk 

restaurant te kiezen en dan maar hopen dat door de doorstroming de ingrediënten vers zijn. De 

hygiëne kan alleen maar achteraf vastgesteld worden………… 

 

De volgende brief zal gaan over mijn ervaringen tijdens de rit 

Dakar – Toubacouta 
 

NB Mocht iemand iets 

speciaals willen weten over 

Senegal dan kun je dat 

doorgeven aan de redactie 

van dit blad. 

 

Hartelijke groeten, 

Aad van Biezen 

Campement des 

Coquillages 

Toubacouta par Kaolack 

Senegal 

Tel. (0900-1527 daarna 

002213467994#) € 0,25 per 

minuut, er is niet altijd 

verbinding. 
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Website Seconer 
 

 
BP Pensioenreglement 
 
Het bestuur van SECONER heeft haar netwerk gebruikt en is in het bezit  
gekomen van een volledig exemplaar van het BP pensioenreglement. 
 
Het pensioenfonds is vooralsnog niet bereid dit reglement aan alle 
deelnemers toe te sturen. Daarom is het reglement nu beschikbaar op onze 
website: 

www.seconer.nl 
 

Tabblad Pensioenzaken - BP. Voor pensioenreglement 2002 klik hier. 
  
Hebt u geen PC en wilt u in bezit komen van het BP pensioenreglement, 
neem dan zelf contact op met het pensioenfonds Tel. 020 - 426 63 10. 
 
Een andere optie is om iemand met een PC te zoeken binnen uw eigen 
netwerk, die wil u wellicht helpen. 

  
Seconer-nieuws 
 
U wilt nog eens iets na lezen uit de vorige Seconer-nieuws, maar u beschikt 
niet meer over het originele exemplaar ? 
 
Geen nood, ga dan naar onze website www.seconer.nl. U vindt daar sinds 
kort van de jaargang 2007 de nummers 1, 2 en 3. 
 
Binnenkort zult u daar ook nummer 4 kunnen vinden. 

 

 
 

Tijd voor wat filosofie 
 
 

 
Vreemd gaan is met het goede been uit het verkeerde bed stappen. 

 
Alle paddestoelen zijn eetbaar. Weliswaar zijn er paddestoelen die je 

maar een keer kunt eten.  

http://www.seconer.nl/
http://www.seconer.nl/
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18 december1931 - 21 april 2007 

 

Altijd is het schrikken als de e-mail van Seconer het overlijden van een oud-collega meldt. 

Vooral als het een collega betreft waarmee je lang- en nauw hebt samen gewerkt. 
 

Ad van der Kaai heeft door zijn humor en zijn bijzondere klasse een blijvende indruk 

gemaakt op zijn naaste omgeving. 
 

Daarom deze herinnering aan een bijzondere collega. 

 
 

 

13.  Een herinnering aan Ad van der Kaai 
 

BP laboratorium 1956- 1990 

                                                                                       
Ad van der Kaai was op de raffinaderij bekend 

als “De muzikant uit het laboratorium” want het 

“Trio Ad van der Kaai” speelde vaak de 

dansmuziek op feestavonden van de BP club of 

het management. Vooral zijn muzikale 

ondersteuning van de BP-Sinterklaas is bij 

velen in herinnering gebleven. Menig blozende 

moeder herinnert zich nog wel het pijnlijke 

moment als Ad haar voorstelde een liedje voor 

de Goede Sint te zingen. De kinderen en Ad 

vonden het prachtig, de zangeres dacht daar 

héél anders over. In het laboratorium was Ad 

naast jazzmuzikant een knappe theoreticus die 

vaak met eenvoudige oplossingen aankwam 

voor moeilijke zaken. Routinewerk lag hem niet 

zo, hij experimenteerde graag. 

 

Uit een experiment eind jaren ‘50 in het BPHM smeerolielaboratorium, heeft Ad het verband 

ontdekt waarmee het vlampunt 

van een minerale olie na 

menging, uit die van zijn 

mengcomponenten berekend 

kon worden. Hij stuurde zijn 

bevindingen naar zijn baas bij 

BPHM in Amsterdam. Later zag 

hij zijn werk in een officieel 

tabellenboek terug met de naam 

van diezelfde baas als auteur! 

Ad haalde zijn schouders op 

over deze ontvreemding en was 

trots op zijn resultaat. Toen eind 

1971 het BPHM smeerolie 
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laboratorium aan de Vliethaven (bij het Marconiplein in Rotterdam) in vlammen op ging werd 

er naar een plaatsvervangende ruimte gezocht en ook gevonden. In het Europoortlaboratorium 

werd wat ruimte vrijgemaakt om de smeerolietesten voort te kunnen zetten. De resterende 

onverbrande apparatuur plus het personeel, Van der Kaai, Dick Struik, Frans Hol en nog twee 

laboranten, werden naar Europoort overgebracht. Zij ontmoetten daar weer Wim Ouwerling 

die al eerder naar BP Europoort was overgestapt. Deze nieuwe en zelfstandig opererende 

“Marketing” afdeling heeft door zijn onafhankelijkheid altijd voor wat wrijving gezorgd met 

de toenmalige leiding Hans Vos. Echter toen de heer Vos de analytische kwaliteiten van Ad 

ontdekte werd deze al gauw op moeilijke zaken gezet.  

 

Ad mopperde nooit en kon moeilijk weigeren. Daardoor werd er nogal eens (te) ruim gebruik 

van hem gemaakt, ook in zijn privé leven. Ad zag alleen maar het goede in de mens, tot op het 

naïeve af. Ik heb nooit begrepen waarom zo’n intelligente breed geïnteresseerde knappe kop 

in een bijna collectieve goedheid van de mensheid geloofde. “Daar zijn de meningen over 

verdeeld” zei Ad dan “Ik denk daar nu eenmaal anders over dan de rest van de wereld”. 

 

Toen na een jaar of tien het gehele smeerolieonderzoek van BPHM bij BP-Luboil in Gent, 

België werd ondergebracht, ging de ex “Marketing” afdeling van Ad van der Kaai in zijn 

geheel op in de organisatie van het raffinaderijlaboratorium. Door deze wijziging in de 

organisatie kregen Ad en  Octave de Blaay ieder een deel van het lab onder hun beheer. De 

geduldige Ad was voor de laboranten op avondschool of PBNA een vanzelfsprekende 

vraagbaak. Ad bleek zelfs een geboren onderwijzer, een natuurlijke eigenschap waarvan ook 

een lange reeks van stagiaires hebben geprofiteerd. Van der Kaai profileerde zich als een 

echte humanist die niks om materiële zaken of uiterlijk vertoon gaf. “Alleen de mens telt” zei 

hij altijd. En in een dispuut over  “mooi” of  “lelijk” zei hij met een lach: “Over gebrek aan 

smaak valt niet te twisten !” 

 

In het jaar 1990 ging Ad op 58-jarige leeftijd met vervroegd pensioen. Precies op het moment 

dat zijn vrouw zijn hulp nodig had in verband met haar ernstiger wordende Parkinson ziekte. 

Ook in deze functie van 

geduldige verzorger heeft 

Ad zich weer volledig 

ingezet. Naast zijn 

huishoudelijke taak schreef 

Ad een muziekcursus: “De 

Theorie en Praktijk van Jazz 

accoorden” Binnenkort 

wordt het boek in eigen 

(familie)beheer uit gegeven. 

  

Nu, vier jaar na het 

overlijden van zijn vrouw 

Hetty is onze sympathieke 

collega Ad van der Kaai 

haar gevolgd. Gelukkig 

blijft hij in onze herinnering 

voortbestaan. 

 

J.J. Hooijmeijer, D.J. Struik, F. Hol, K.L. Smits, W. Ouweling, P.A. van Kessel, P. Crezee. 
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14.  Personalia 
 

  

 Met Nerflex   :  Augustus 2007 R. van Dijk 

    L.J. Ravesloot 

  

   September 2007 M. de Bruijne 

    M.C. Ribbens 

    D.J. Oldenmenger 

 

   Oktober 2007 P.A. v.d. Ven 

    J. Dijkgraaf 

      

    

 Met Pensioen : Juni 2007 J.G. Vroegindeweij 

 

      

Overleden: 
 26 juli 2007, de heer J.M.J. Wolf, in de leeftijd van 61 jaar. 

 21 augustus 2007, de heer H.E.R. ten Brink, in de leeftijd van 71 jaar. 

 19 oktober 2007, de heer R. van Dijk, in de leeftijd van 62 jaar. 

 

 

15.  Mededelingen van het bestuur 
 

     In het afgelopen jaar hebben er twee wijzigingen binnen het Seconer bestuur plaats gevonden. 
 

Gerrit Kamperman is al weer geruime tijd aan het bestuur toegevoegd als IT specialist. Hij 

houdt zich voornamelijk bezig met de weblog van Seconer. Wanneer u eens een kijkje neemt 

op www.soconer.nl dan kunt u kennis nemen van zijn bijdragen aan ons bestuur. 
 

Piet Timmers heeft het penningmeesterschap van Aad van Biezen overgenomen, omdat deze 

laatste, helaas voor ons, zijn woonplaats in Nederland heeft verruild voor Senegal in West 

Afrika. 
 

Wij wensen de nieuwe bestuursleden van harte succes. 

Bestuur Seconer. 

 

 
De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 januari 2008. 

 

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

Redactie Seconer-nieuws 
 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne  

e-mail: redactie@seconer.nl 

 

http://www.soconer.nl/
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Contact adressen Seconer (www.seconer.nl) 

 

LEDEN BESTUUR SECONER 

 

Nico ter Horst  Wim van Vliet  Piet Timmers 

 Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 Goudenregenplein 226 Narcissenstraat 12  Eemsteyn 1 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  4251 HM Werkendam  

 0181 632418   0181 217203   0183 502884 

 voorzitter@seconer.nl  secretaris@seconer.nl  info@pj-timmers- 

         1.speedlinq.nl 
 

 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 

 administratie@seconer.nl wimnellblok@live.nl  010 4851692 

         pensioen@seconer.nl 

Piet Bout   Gerrit Kamperman  

 Redactie Seconer-nieuws IT specialist 

 Hoefweg 4a   Kraanvogelhoek 12 

 3233 LG Oostvoorne  3201 HE Spijkenisse   

 0181 482927   0181 626506    

redactie@seconer.nl  info@seconer.nl   

         

Huib Marsman  Piet van Kessel  CONTACTPERSOON 

IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws PERSONEELSZAKEN 

redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80  A.N. van Seeters 

Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  Doorgeven van mutaties 

4325 BW Renesse  010 5016851   Telefoon 0181 259785 

0111 463654   Kessel.Pa@inter.NL.net Postbus 1033 

hmarsman@zeelandnet.nl     3180 AA Rozenburg 

     

         HUISBEZOEK 

          Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok 
 

Stichting Pensioenfonds Nerefco 

           Postbus 9261, 1006 AG Amsterdam, Telefoon 020 607 27 17 

Groeps e-mail: pensioenfonds_nerefco@achmea.nl 

www.pensioenfondsnerefco.nl 

Aanmelding spreekuur 020 6074982 of 020 6074346 
   

 Stichting Pensioenfonds BP   Pensioenfonds Chevron/Texaco 

 Telefoon 020 4266310   Telefoon 030 2579696 

 e-mail: info@pensioenfondsBP.nl  e-mail: chevrontexaco@nl.fortis.com 

 www.blueskygroup.nl  
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mailto:info@pensioenfondsBP.nl
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