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1. Terugblik op 105 jaar  
 

Benzine en Petroleum Handel  
 

Maatschappij N.V. 

 
Door Piet Bout 

 
Op 10 oktober 1904 werd een naamloze vennootschap opgericht, die ten doel had “het drijven van 

handel in petroleum en hare producten”. De vennootschap werd genoemd ”N.V. Petroleum Handel 

Maatschappij” en had een beginkapitaal van f 300.000,--. Het bestuur was in handen van een raad van 

beheer, terwijl de dagelijkse leiding berustte bij een procuratiehouder, bijgestaan door twee 

medewerkers voor administratie en verkoop alsmede een paar bedienden.  

 

Opslag van de geïmporteerde petroleum en later ook gasolie 

geschiedde in de tanks van de Amsterdamse Petroleum-Haven-

Maatschappij en bij de Pakhuismeesteren te Rotterdam. Beide 

olieproducten werden afgeleverd in houten vaten met een inhoud 

van 180 tot 200 liter en in spoortankwagons. De vaten werden per 

motordekschuit en sleepdekschuit aan de beurtvaartdiensten 

bezorgd die voor verdere expeditie naar de afnemers in het 

binnenland zorgden. 

 

Door toenemende afzet, vooral van gasolie aan diverse 

gasfabrieken, werd het lonend het vervoer gedeeltelijk in eigen 

hand te nemen, waartoe in 1909 de N.V. Tankmotorschip “Sophia” en in 1915 de N.V. 

Schepenexploitatie Maatschappij “Flora” werden opgericht, welke N.V.’s beiden de beschikking 

kregen over één tankschip van respectievelijk 138 en 167 ton laadvermogen. 

 

Kort na de eerste wereldoorlog huurde de Maatschappij grond in de Amsterdamse Petroleumhaven en 

kocht de daarop staande zes tanks van de gemeente Amsterdam ter verzorging van haar eigen opslag. 

In 1927 werd een zevende tank gebouwd. In hetzelfde jaar ging het aandelenpakket, inmiddels 

uitgegroeid tot f 1.000.000,--, over in handen van de “Olex Benzin und Petroleum 

Verkaufgesellschaft” te Berlijn. 

 

Met uitzondering van de te verwaarlozen kleine hoeveelheden speciale producten en in bussen 

verpakte benzine, heeft de Maatschappij tot 1946 uitsluitend in petroleum en gasolie gehandeld. 

 

In 1936 veranderde het aandelenpakket wederom van eigenaar en ging over naar “The Anglo-Persian 

Oil Company Limited”, het latere British Petroleum Company Limited. De grote betekenis hiervan 

zou na de tweede wereldoorlog duidelijk worden. 

 

Gedurende de oorlog werd de Maatschappij door de bezetters onder “Verwaltung” gesteld van de 

“Reichscommissar für die besetzten niederländischen Gebiete”, daar zij als vijandelijk eigendom werd 

aangemerkt. Op 15 augustus 1943 werd het bedrijf stilgelegd en het overgrote deel van het circa 46 

man tellende personeel diende aangemeld te worden voor tewerkstelling in Duitsland. Door 

medewerking van Nederlandse ambtenaren, kon de toenmalige leiding dit gelukkig voorkomen. 

Voorzichtig financieel beleid maakte het eveneens mogelijk salarissen en lonen tot na de oorlog uit te 

betalen. 
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Na de bevrijding werden de 

werkzaamheden wederom 

opgevat. De door de oorlog zwaar 

beschadigde tank-installaties in 

Amsterdam en Rotterdam werden 

hersteld en belangrijk uitgebreid. 

Andere maatschappijen werden 

gekocht en vrijwel zonder 

uitzondering ging het personeel 

hiervan over in dienst van BP. Een belangrijke vergroting van het aandelenkapitaal volgde, terwijl de 

naam van de vennootschap werd gewijzigd in Benzine en Petroleum Handel Maatschappij N.V. Ook 

werden vele depots en bijkantoren gesticht, teneinde een vlot lopende distributie te garanderen. Het 

personeelsbestand groeide en bestond begin 1959 uit circa 680 personen. 

 

De Maatschappij beperkt zich in die jaren niet slechts tot de handel in petroleum en gasolie maar 

importeert, verkoopt en 

transporteert vele producten 

welke door raffinage uit ruwe 

olie worden verkregen. Het 

transport is dan nagenoeg geheel 

in eigen handen, waartoe een 

groot aantal straattankwagens, 

spoortankwagons en lichters in 

exploitatie zijn. 

 

De in Nederland verspreid 

liggende bijkantoren en depots 

bevinden zich in Amsterdam, 

Arnhem, Blokzijl, Drachten, 

Groningen, Den Haag, Leeuwarden, Nijmegen, Roosendaal, Weert, Zwolle en Rotterdam. De 

zeehaveninstallaties in Amsterdam en Rotterdam zijn tevens bunkerstation. In Delfzijl en IJmuiden 

zijn bunkerfaciliteiten voor de kustvaart en in Lobith voor de binnenvaart. De “BP AIR” verleent op 

Schiphol en Zestienhoven haar diensten aan internationale luchtlijnen. 

 
Enkele secundaire arbeidsvoorwaarden anno 1950 
 
Binnen BP HM worden de salarissen in die tijd aan het 

eind van de maand uitbetaald. Weekloners, zoals ze 

toen werden genoemd, worden tweemaal per maand 

uitbetaald te weten, per medio en ultimo van de 

maand. Hiertoe wordt het bruto weekloon tot bruto 

half maandloon herleid door vermenigvuldiging met 

de factor 2,1741. De kinderbijslag wordt volgens de 

maatstaven van de Kinderbijslagwet bij de 

loonbetalingen door de Maatschappij kwartaalsgewijs 

uitbetaald, behalve voor nieuwe werknemers die in het 

bezit zijn van kinderbijslaglijsten van de vorige 

werkgever.  

 

In het algemeen wordt bij de maatschappij geen overwerk verricht. Mocht dit echter in het belang van 

de werkzaamheden onvermijdelijk zijn, dan wordt op volledige medewerking gerekend. Maandloners 

kunnen geen aanspraak maken op uitbetaling van overwerk. Aan weekloners wordt in het algemeen 

overwerk uitbetaald na een wekelijkse arbeidsdag van 8½  uur exclusief lunchpauze, en op zaterdag na 

5 arbeidsuren. Indien op zondagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen in verband met 

expeditie, lossen, laden, enz. overwerk moet worden verricht, dan wordt aan de weekloners die op een 
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dergelijke dag moeten werken, overwerk betaald volgens de geldende zondag regeling. Dit geldt niet 

voor hen die werken in een zogenaamde ploegendienst. Indien maadloners op deze dagen moeten 

werken wordt hen in overleg met de chef op een andere dag vrijaf verleend. 

 

Aan de medewerkers wordt geen verblijfskosten en ook geen reiskosten naar en van het werk vergoed. 

Reis- en verblijfkosten gemaakt uit hoofde van een dienstopdracht, worden plaatselijk door de chefs 

vergoed volgens de hiervoor vastgestelde regeling. 

 

Werknemers die minstens 1 jaar in dienst van de maatschappij zijn, genieten een vakantie van 15 

werkdagen per jaar. Bijzonderheden zijn vervat in een afzonderlijke vakantieregeling. 

 

Het pensioenfonds omvat een ouderdoms-, weduwe- en wezenpensioen tot de leeftijd van 21 jaar. Het 

ouderdomspensioen vangt voor mannelijke werknemers aan bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, 

voor vrouwelijke werknemers bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar.  

Mannelijke werknemers die in de loop van het jaar in dienst treden, moeten met ingang van 1 januari 

d.a.v. in het pensioenfonds worden opgenomen, mits de 21-jarige leeftijd is bereikt. Vrouwelijke 

werknemers kunnen pas in het pensioenfonds worden opgenomen op 1 januari volgend op het tijdstip 

dat zij 30 jaar worden.  

 

In 1949 wordt een personeelsvereniging opgericht, genaamd “BP Club” (BPC), die zich ten doel stelt, 

de lichamelijke en geestelijke ontspanning van personeelsleden van de Benzine en Petroleum Handel 

Maatschappij N.V. en van haar dochter- en zustermaatschappijen na te streven. De leden van de 

personeelsvereniging betalen een geringe contributie. 

 

 
 

Indien een werkneemster in het huwelijk treedt, eindigt de dienstbetrekking bij de maatschappij ! 
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2. Pensioenfonds BP Raffinaderij 
 
Door Piet Houtman 

 
Financiële positie 
Eerder dit jaar heb ik al gemeld dat door de wereldwijde financiële 

crisis de dekkingsgraad van ons pensioenfonds eind vorig jaar onder 

de 100 % gezakt was, terwijl het minimaal vereiste niveau 104,1 % 

bedraagt. Net als vele andere pensioenfondsen moest daarom per 1 

april een herstelplan worden ingediend bij DNB (De Nederlandse 

Bank). Dat is gebeurd en het herstelplan is daarna door DNB 

goedgekeurd. Het plan was naar verhouding simpel: de 

financieringsovereenkomst die het pensioenfonds heeft met de 

werkgever bepaalt dat wanneer er tekorten optreden de werkgever 

dat tekort voor het einde van het volgende kalenderjaar zal aanvullen 

tot het minimum vereiste niveau. Inmiddels trekken de financiële 

markten weer aan en de dekkingsgraad was per einde augustus weer 

ruim boven de 100 % gestegen (101,2 %). De aanvulling van de werkgever zal naar verwachting dus 

aanmerkelijk minder hoeven te zijn dan eerder dit jaar werd aangenomen toen het herstelplan werd 

ingediend. De laatste maanden is voorzichtig weer een begin gemaakt om kapitaal wat meer in 

aandelen te beleggen. Streven daarbij is een 35/65 % verhouding tussen aandelen en vastrentende 

waarden. Immers uit de winsten van beleggingen moeten de indexaties worden betaald! Natuurlijk 

blijven we alert, zeer deskundig bijgestaan door de financiële experts van de BP groep. 

 

UPO’s (Universele Pensioen Overzichten) 
De laatste UPO’s zouden eind september worden verzonden. Er bleken echter nog een aantal extra 

checks nodig zodat die streefdatum niet werd gehaald. Wel is de verwachting dat de UPO’s in ieder 

geval in oktober kunnen worden verstuurd. Met name van belang voor de mensen met Nerflex om de 

laatste actuele stand van hun pensioenrechten te kunnen zien. De deelnemers die al met pensioen zijn 

krijgen overeenkomstig de wettelijke regels slechts éénmaal per 5 jaar een UPO die in dat geval niet 

meer is dan een bevestiging van hetgeen dat men al weet. 

 

Harmonisatie BP pensioenfondsen 
Inmiddels begint het samenvoegen van de twee BP Pensioenfondsen (BP Nederland en de 

Raffinaderij) vaste vorm aan te nemen. De kostenbesparingen zijn daarvoor een nadrukkelijke 

drijfveer. Gepensioneerden met ook een BPNL pensioen zullen het bovendien als een groot voordeel 

ervaren niet langer twee afzonderlijke pensioenen te ontvangen met alle complicaties van te weinig 

afgedragen loonbelasting en te hoge inhoudingen van zorgpremies. Werkgroepen zijn van start gegaan 

om de samenvoeging concreet in te gaan vullen met als streefdatum 1 januari 2011. 

Daarvoor is nog veel overleg en ook een erg strakke planning nodig. Keuzes moeten gemaakt worden 

voor aanstelling van één actuaris en één fondsadministrateur. Daarvoor moeten offertes worden 

aangevraagd, beoordeeld en contractueel worden afgerond. Dit zal uiteindelijk tot duidelijke 

verminderingen in kosten gaan leiden. 

Aan de financiële kant werken de beide fondsen al zeer nauw samen met dezelfde financiële experts 

van BP. Het kapitaal van beide fondsen zal worden samengevoegd voor wat betreft investeringsbeleid 

wat de efficiency ten goede komt en tot verdere besparingen zal leiden. Echter moeten de 

kapitaalbezittingen van beide fondsen nog wel apart geadministreerd worden omdat die gerelateerd 

zijn aan de specifieke verplichtingen (pensioenrechten). Er is trouwens wetgeving in voorbereiding die 

samengaan van ondernemingspensioenfondsen ook in dit opzicht zeer binnenkort mogelijk maakt. 

Verder zal er natuurlijk één fondsbestuur komen waarin vertegenwoordigers van werkgever, actieve 

werknemers en gepensioneerden zitting hebben. Ook daarvoor worden op dit moment voorstellen 

ontwikkeld en besproken. Ik houd u op de hoogte! 
 

phoutman@kabelfoon.nl - 010 5910394 

mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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3. Een nieuw redactielid 
 
Door Rob van Breda 

 
Zeg, jij bent nu toch ook met pensioen, dus je hebt tijd zat. Heb je geen 

zin om lid te worden van onze Seconer redactie vroeg Piet Bout mij 

eens op zo’n bijeenkomst waar gepensioneerden elkaar plegen te 

ontmoeten. Al ruim voor m’n pensionering was ik van alle kanten 

gewaarschuwd, om in de euforie van al die vrije tijd die je tegemoet 

gaat, vooral niet te veel verplichtingen aan te gaan, want voordat je het 

weet heb je weer een volle agenda en daar was ik nu juist zo lekker 

vanaf. Ik reageerde dus een beetje vaag en zei dat ik er eens over na 

zou denken, u weet waarschijnlijk wel hoe zoiets dan gaat. Even later 

stond ik weer geanimeerd met een andere oud collega te kletsen en om 

eerlijk te zijn was ik de vraag van Piet weer snel vergeten. 

 

In de eerstvolgende Seconer-nieuws werd Klaas Kuipers voorgesteld als nieuw redactielid en ik 

realiseerde me met enige schaamte dat Piet nog steeds een antwoord van me tegoed had, maar dat het 

probleem door het toetreden van Klaas kennelijk inmiddels was opgelost. Toch niet helemaal 

kennelijk, want na een tijdje belde een ander redactielid, Piet van Kessel, mij op. Of ik het niet eens 

leuk zou vinden om “geheel vrijblijvend” een redactievergadering bij te wonen? Gezellig, met z’n 

allen rond de tafel bij Piet op zolder met koffie en een plakje door zijn vrouw Sien zelf gebakken cake 

erbij. En dan maar een beetje bomen over de samenstelling van “het blad dat ons allen bindt” want zo 

is het natuurlijk wel. Zonder dit blaadje zouden u en ik in het heden nauwelijks meer iets 

gemeenschappelijk hebben en dat zou zonde zijn want we hebben toch veel met elkaar beleefd? 

 

U voelt het al, het was gezellig zo met oud collega’s om de tafel en nog leuk om te doen ook, dus 

zonder veel woorden ben ik toegetreden tot de redactie. Je moet je natuurlijk nog wel even voorstellen 

aan onze lezers vond Piet tijdens een volgende redactievergadering. En daarin heeft hij gelijk, dus dat 

doe ik dan hierbij ook. Piet is al vanaf het prille begin van dit blad dé centrale man. Hij verwerkt alle 

kopij en stelt het blad samen. Daardoor is ie dus ook een beetje de baas vind ik, al ziet hij dat zelf 

anders. Ik heb daar helemaal geen moeite mee, want hij was vroeger op de afdeling training ook mijn 

baas en daar heb ik helemaal geen slechte herinneringen aan. Ik kreeg daar als Trainingofficer van Piet 

de volle vrijheid als het aankwam op het opleiden van maintenance-personeel, dus nu als schrijver 

tweede klas zal dat wel niet veel anders zijn, is mijn redenatie. 

 

Als redactie denken we natuurlijk voortdurend na over wat u als lezer interessant vindt. Als ik mezelf 

die vraag stel, kom ik tot de conclusie dat ik het leuk vindt om te lezen hoe het tegenwoordig met u als 

oud collega gaat. Maar ook blijf ik (in grote lijnen weliswaar) graag op de hoogte van het wel en wee 

van de Raffinaderij. Daar komt niet alleen de kurk waarop wij allen drijven, ons pensioen vandaan, 

maar ook ligt daar het grootste deel van je werkende leven en dat vlak je niet zomaar even uit. En last 

but not least merk ik aan mezelf dat ik herinneringen áán dat werkende leven (dus meestal foto’s) ook 

erg leuk vind. 
 

Op feestjes of bij diploma uitreikingen werden er vaak foto’s gemaakt en daarvan zijn er nog redelijk 

wat van bewaard gebleven. En wat is er nou leuker, dan Willem die nu helemaal grijs en kaal is, als 

jong broekie te zien staan terwijl hij zijn eerste diploma uitgereikt krijgt door de toenmalige directeur. 

Vaak staan op die foto’s ook nog andere oud collega’s die we niet meteen herkennen. Wij niet 

misschien, maar u vaak wel! In de komende winter willen we u laten meedelen in dit feest der 

herkenning. Regelmatig zullen we zo’n foto plaatsen met de vraag aan u, wie dit waren en eventueel 

waar en bij welke gelegenheid dit was. Het lijkt veel gevraagd, maar het is vaak verbazingwekkend 

hoe goed mensen zich bepaalde details nog weten te herinneren. 
 

Graag tot deze winter dus. 
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4. Compensatie eigen risico 2009 
 
Door Piet Bout 

 
Het was op een zaterdagavond eind januari dit jaar, dat m’n vrouw ik samen naar het TV programma 

“KASSA” keken. Op zeker moment kwam er een onderwerp aan de orde dat mijn aandacht trok, 

namelijk de 155 euro eigen risico die iedere verzekerde van 18 jaar en ouder vanaf 1 januari 2008 

betaalt voor de zorgverzekering. Wat bleek, een aantal kijkers had een klacht betreffende de uitkering 

van de “Compensatie eigen risico”. 
 

“Compensatie eigen risico?” dacht ik, "daar heb ik nog nooit van gehoord”. Nu ben ik om medische 

redenen een vaste klant van de apotheek bij ons in het dorp, dus om die 155 euro eigen risico vol te 

maken, dat duurt bij mij meestal niet langer dan een maand of drie. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt 

en uit de standaard houding waarin ik meestal naar de TV kijk wist ik niet hoe gauw ik rechtop moest 

gaan zitten. Maar Felix Meurders wist me snel bij te spijkeren.  
 

Hij vertelde dat mensen met weinig zorgkosten minder eigen risico betalen dan mensen met hoge 

zorgkosten. Na de uitleg van Meurders werd duidelijk dat mensen met hoge zorgkosten, onder 

bepaalde omstandigheden aanspraak kunnen maken op een door de overheid, via het CAK, te 

verstrekken compensatie eigen risico. De overheid betaalt met deze regeling een deel van het eigen 

risico, zijnde € 50.--, aan de verzekerde terug wanneer de verzekerde medicijnen gebruikt voor 

bepaalde aandoeningen zoals aan het hart, Diabetes type 1 en 2, Reuma, en nog veel meer chronische 

aandoeningen. 
 

Tijdens genoemd TV programma werd uitgelegd dat het vrij eenvoudig is om de Compensatie eigen 

risico aan te vragen. Je kunt dat doen via de website www.hetcak.nl waar het aanvraag formulier te 

vinden is. Maar je kunt het aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen bij het CAK. 
 

De daad bij het woord voegend heb ik onmiddellijk mijn PC gestart, via de website van het CAK het 

aanvraagformulier opgehaald, het formulier ingevuld en opgestuurd. Vele maanden waren verstreken 

en de hoop op een positief bericht vervlogen, toen medio september een brief van het CAK in de bus 

viel. Mij werd medegedeeld dat ik in aanmerking kwam voor de Compensatie eigen risico, daarbij de 

toezegging dat de compensatie in december 2009 wordt overgemaakt. 
 

Mocht u net als ik, vaste klant zijn bij de apotheek en slecht geïnformeerd over wat ons sociaal stelsel 

allemaal te bieden heeft, schroom dan niet en vraag via het CAK de Compensatie eigen risico aan. U 

kunt dat doen via de website van het CAK, www.hetcak.nl of telefonisch via het gratis 

informatienummer 0800-2108. 

 

5. Pensioenspreekuren 
  

Er worden weer spreekuren gehouden op de volgende data. 
  

Donderdag 22 oktober 11.00 tot 13.30 uur, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 1.  

Donderdag 19 november 11.00 tot 13.30 uur, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 1.  

Donderdag 17 december 11.00 tot 13.30 uur, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 1.  
 

Aan Will Smit kunt u dan uw vragen stellen inzake uw pensioenregeling, aanspraken 

overzichten, mogelijkheden, waardeoverdrachten e.d. Indien u gebruik wilt maken van één 

van de spreekuren dan kunt u bellen naar Marloes Smolders, telefoonnummer 013-4623988. 

Er zal dan het exacte tijdstip met u worden afgesproken. 

 

Bestuur Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij  

http://www.hetcak.nl/
http://www.hetcak.nl/
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"Ga je met (pré)pensioen, dan krijg je alle tijd" zeggen de achterblijvers altijd jaloers. Heb je 

 eenmaal alle tijd dan ga je vanzelf weer wat doen en voordat je het weet ben je hele dagen druk 

 in de weer. 

 

 De Seconer-nieuws redactie zou graag eens van de leden vernemen hoe de overstap van werk 

 naar de relaxte pensioentijd is verlopen. Zijn de hobby's uitgebreid? Vrijwilligerswerk? 

 Betaald werk? Of een wensdroom uitgevoerd waar vroeger nooit tijd voor was? Muziek? Studie? 

 Alles is mogelijk. 

 

We hebben de vraag eens gesteld aan iemand die als voorzitter van Seconer al een aardige 

tijdbesteding heeft. Nico ter Horst vertelt ons als eerste in deze rubriek over zijn werk als 

begeleider van schoolexcursies naar fabrieken en bedrijven in het Rotterdamse "Mainport "  

gebied.  

 
 

 

7. 20.000 scholieren en studenten op excursie in 
 

de Rotterdamse haven en industrie 
  
Door Piet van Kessel 

 
Nico ter Horst heeft zich op de eerste dag van zijn prépensioen, 2 januari 1999,  aangemeld om mee te 

werken aan rondleidingen die door het in Rozenburg gevestigde Educatief Informatie Centrum (EIC) 

in het Rotterdamse havengebied worden georganiseerd. Geduldig kunnen uitleggen, interesse in 

techniek plus een portie humor, waren de ingrediënten die Nico tot een geschikte "gids" bij het EIC 

maakten. 

 

"Mijn verlengde diensttijd bij de Koninklijke Marine heeft me in zeven jaar heel de aardbol laten zien, 

waarvan natuurlijk erg veel water, met als hoogtepunten de bezoeken aan de wereldhavensteden. De 

liefde voor al wat vaart en de interesse voor de zeehaven is daarna altijd gebleven. Na mijn Marinetijd 

heb ik tot aan mijn (pré) pensioen gewerkt in het gebied waarover ik aan de schooljeugd moet 

vertellen. Voor mij is dat een thuiswedstrijd, ik ken de bedrijven al van drie naamsveranderingen 

geleden. De processen zijn inmiddels gemoderniseerd het personeel is ingekrompen en de 

terreinbezoeken zijn door strengere eisen van beveiliging veel onvrijer en formeler dan vroeger 

geworden. Ook bij BP was ik vaak "busleider" van schoolklassen die onze raffinaderij kwamen 

bezoeken.  De uitleg tijdens de open-havendagen lijken eigenlijk nog het meest op het werk voor EIC” 

 

Wat betekent EIC 
Het Educatief  Informatie Centrum "Mainport"  is 

in 1994 opgericht door de havenondernemers 

vereniging Deltalinqs en Havenbedrijf Rotterdam 

n.v. Zij zijn samen met het beroepsonderwijs uit 

Rotterdam, het Scheepvaart & Transport College, 

het Zadkine College en het Albeda College, de 

belangrijkste subsidie verschaffers van het EIC. 

Jaarlijks coördineert het EIC havenexcursies voor 

meer dan 20.000 scholieren, studenten, docenten 

en decanen. Een excursie neemt doorgaans een 

hele schooldag in beslag en kost slechts €8,- per 

leerling. Door de jaren heen heeft het EIC zich 
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daarmee in de onderwijswereld als het aanspreekpunt voor scholen gevestigd. De belangstelling is 

stabiel evenals de waardering voor de rondleidingen. "We hebben een vaste klantenkring" vertelt Nico 

namens het EIC. "Voor het merendeel zijn dat scholen voor voortgezet onderwijs, gevolgd door 

leerlingen van het basisonderwijs. Excursies voor HBO en Universitair onderwijs vormen de 

minderheid. Meer dan de helft van de bezoekers komt uit de regio rondom het haven- en 

industriegebied. Deze scholen benadert het EIC actief. Daarnaast komen er scholen vanuit het hele 

land. 

 
De praktijk 
Samen optrekken met schooljeugd 

in de puberklasse vergt een 

speciale kwaliteit van de 

begeleider. Jazeker, die "ouwe lul" 

moet in de eerste seconden van het 

contact al laten zien wie er de baas 

is. "De ervaring met eigen 

puberkinderen is te oud" zegt Nico. 

“Dat werkt niet meer.  De nieuwe 

jeugd met een I-pod (moderne 

Walkman) in de oren en strakke 

petjes op de oren is niet alleen snel 

afgeleid maar ook behoorlijk 

welgebekt. Een strakke regie in de 

eerste minuten is dan vereist, mijn 

openingszin is dan ook: 

"Oortelefoontjes uit en als ik praat 

zijn jullie stil en dat werkt over het algemeen uitstekend." zegt Nico lachend. De excursie is nou 

eenmaal geen schoolreisje, voor elke leerling betaalt de school €8,- en de rest wordt uit de subsidiepot 

van het EIC bijgepast. De leerlingen zijn ook verplicht om een verslag te schrijven over het bezoek 

wat de vrijblijvendheid van de reis weg neemt. 

 

Organisatie 
“Het EIC is gevestigd op de landtong bij Rozenburg en wordt gerund door een vaste kern van drie 

fulltime beroepskrachten en vier deeltijd krachten. Dit team moet dus zowel 20.000 klanten werven en 

ze vervolgens een passende excursie aanbieden bij één van de 55 aangesloten bedrijven waarvan BP 

raffinaderij er één is. De EIC kan rekenen op 40 vrijwilligers die net als ik het verhaal van de haven en 

fabrieken vertellen.” aldus Nico. “Deze 40 mannen die in de organisatie "gidsen" worden genoemd 

zijn doorgaans zelf uit de haven, industrie of logistiek afkomstig en weten waar ze over spreken. 

Verhalen uit de praktijkervaring maken meer indruk dan een ingestudeerd- of een opgelezen verhaal. 

Soms levert een bedrijf een eigen deskundige rondleider. Voor de meeste kinderen is zo'n bezoek de 

eerste kennismaking met de productie- en vervoerswereld. Naar ik hoop ontstaat hier het besef dat een 

product dat als vanzelfsprekend in de winkel staat, ook ééns ergens is vervaardigd, verpakt en 

vervoerd. Bij een bezoek aan de verbrandingsovens van AVR (Afval Verwerking Rijnmond) bij 

voorbeeld worden de kinderen geconfronteerd met de enorme bergen afval die de keerzijde vormt van 

de productie- en consumentenmaatschappij waarvan ze zelf deel uit maken. Zulke zichtbare processen 

maken de meeste indruk op de jeugd” zegt Nico opgetogen. 

 

“Tussen de bedrijfsbezoeken gaan we met de bus naar de landtong Rozenburg, midden in het 

Rotterdamse havengebied. In de expositieruimte van het EIC-gebouw is het overzicht van de haven op 

minischaal te zien, verder kunnen groep 7 en 8 van de basisschool chemische proefjes in het EIC-lab 

doen. Tijdens de lunch hoor ik aan de verhalen welke indruk het bezoek heeft achter gelaten. Het 

schooltype zorgt voor een algemeen verschil in belangstelling of concentratievermogen. Natuurlijk 

zijn het gewoon allemaal kinderen aan het begin van hun leven. Ik hoop dat de wekelijkse inspanning 

van deze Senior bij het EIC een bijdrage levert aan de inspiratie van de junioren om te kiezen voor een 

leuke baan in de Rotterdamse haven of industrie.” 
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8. Gate terminal nadert voltooiing 
 
Ook Marseille krijgt aanlanding van vloeibaar aardgas 
 
Door Piet Bout 

 

Met de plaatsing van het dak op de derde en laatste tank, heeft de nieuwe Gate terminal op de 

Maasvlakte het hoogste punt van de constructie bereikt. Met zeven krachtige booster fans werd het 

670 ton wegende dak langzaam opgedrukt tot een hoogte van ongeveer 40 meter en vervolgens door 

middel van een las met de wand van de tank verbonden. Met de plaatsing van het dak ligt Gate 

terminal geheel op schema met als doel, de installatie in de 2e helft van 2011 operationeel in gebruik te 

nemen.  
 

Gate terminal, a joint venture van Gasunie en Vopak, is de eerste zelfstandige import terminal voor 

vloeibaar gemaakt aardgas in Nederland. Seconer-nieuws berichtte hierover al eerder in een interview 

met oud collega Joop Jonkers die bij de ontwikkeling van de terminal een belangrijke rol heeft 

gespeeld. 
 

Shell en Vopak kondigden op 16 juli een joint venture aan voor de ontwikkeling van een liquefied 

natural gas (LNG) terminal in Fos-sur-Mer in Frankrijk nabij Marseille, waarbij Vopak 90% van de 

aandelen verkrijgt. De resterende 10% komt in handen van Société des Pétroles Shell. De terminal zal 

worden geopereerd onder de naam “Fos Faster LNG Terminal S.A.S. 
 

De Fos Faster LNG terminal zal een initiële doorvoercapaciteit hebben van rond de 8 miljard kubieke 

meter gas per jaar, wat neerkomt op meer dan 15% van het huidige jaarlijkse gasverbruik van 

Frankrijk. Naar verwachting zal de terminal medio 2015 in bedrijf genomen worden. 
 

De terminal zal een bijdrage leveren aan een verdere diversificatie van de levering van gas in Europa, 

door toegang te verschaffen tot nieuwe bronnen van aardgas. Het business model van de terminal zal 

hetzelfde zijn als die van de Gate terminal op de Maasvlakte. 
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9. Oude foto’s van de BP Raffinaderij  
 
Door Klaas Kuipers 

Onlangs kwam ik in een boek uit de bibliotheek een 

aantal oude foto's van de BP Raffinaderij tegen. Ze 

zijn interessant genoeg om er even bij stil te staan. 
 

Op de hier naast afgebeelde foto, genomen op 20 april 

1966, wordt een zinker met de Botlekleidingen in de 

Dintelhaven afgezonken. De foto is in Noordelijke 

richting genomen. Van links naar rechts zien we de 6” 

Benzine-, de 8” Nafta/Kero-, de 12” Stookolie- en de 

12” Gasolieleiding. 
  
Deze leidingen waren nodig om de Botlek Installatie, 

die in het begin van de jaren 60 is gebouwd, vanuit de 

raffinaderij in Europoort op te kunnen vullen. De 

leidingen zijn 20,5 km lang. 
 

Toen er later via Botlek geen Nafta meer werd 

verladen heeft men de functies van de 6” en 8” 

leidingen omgedraaid. Daardoor kon de 

pompcapaciteit van benzine naar Botlek worden 

verdubbeld van 100 naar 200 m3/uur. Voor Gasolie en 

Stookolie was de pompcapaciteit 600 en 500 m3/uur. 
  

Toen de productie te Pernis werd gestaakt is er op de 12” Gasolie leiding in de Botlek bij de 

Welplaatweg een verbinding gemaakt met de 24” Crude leiding naar Pernis om zo Gasolie van 

Europoort naar Pernis te kunnen verpompen. De 6” leiding werd niet meer gebruikt en is deels 

aangepast om uit de Botlek waterstof naar Europoort te transporteren. 
 

Vanaf de raffinaderij in Europoort loopt er ook een 22” leiding naar Pernis. Deze RMR leiding heeft 

eerst langs de Dintelhavenbrug gelegen en is pas later aangesloten op een nieuwe zinker onder de 

Dintelhaven. 
 

Onderstaande foto is genomen in 1970 en toont ons een deel van Offsites met op de voorgrond de 

terpen van wat later de Gasolietanks 125 en 126 zouden worden. Rechts ernaast staan de tanks 18, 19, 

20 en 22, op dat moment nog in gebruik als 

Kerotanks. Door de bouw van CDU III, met een 

capaciteit van 9 miljoen ton per jaar moest het 

tankpark behoorlijk worden uitgebreid. 
 

Aan de Oostkant van de Tanks 125 en 126 werden 4 

Stookolietanks gebouwd. In 1972 met de bouw van 

CDU IV moest het tankpark nogmaals worden 

uitgebreid. Ook werden toen aan de 6e laan drie 

nieuwe pompstations gebouwd. 
 

Bij het bestuderen van deze foto's realiseert men zich 

pas hoeveel er tijdens het bestaan van de raffinaderij 

is veranderd en verbouwd. Je moet dan ook veel 

moeite doen om je te herinneren hoe het is geweest en 

wanneer de veranderingen hebben plaats gevonden. 

Ongetwijfeld zal er ergens een lek(je) in mijn 

herinneringen zitten, maar dat merk ik wel aan het 

commentaar. 
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10. Licht in het donker (10) 
  
Door Nico ter Horst  

 

Lichtkaatsers en lenzen     
               

Het grote belang van de door Argand uitgevonden olielamp schuilde voor de kustverlichting vooral in 

het feit, dat het een geconcentreerde lichtbron was, die zonder roeten, steeds van dezelfde plaats licht 

uitstraalde. 
  

Zowel bij ouderwets walmende olielampen, als bij een hout- of kolenvuur en eveneens bij een groep 

kaarsen in een lantaarn, straalde het licht alle kanten uit. Veel licht ging op die manier verloren. Pas 

met de Argandse lampen werd het mogelijk het in alle richtingen gaande licht te bundelen, dat wil 

zeggen het in de gewenste richting te sturen. 
 

Buitenom de lichtbron werden spiegelende vlakjes aangebracht die zo werden opgesteld, dat de 

daartegen gekaatste stralen in de gewenste richting gestuurd werden. Het gebruik van dit soort spiegels 

schijnt het eerst in de landen rond de Oostzee te zijn toegepast. De genoemde spiegels waren toen 

opgebouwd uit vele kleine vlakke spiegeltjes, bevestigt op een paraboolvorm lijkende ondergrond. Een 

parabool is een gebogen lijn, met de eigenschap dat de van het brandpunt uitgaande stralen, die tegen 

deze lijn kaatsen alle in dezelfde richting, evenwijdig aan de as van de parabool, verder gaan. 
 

Onderstaand een afdruk van één van de eerste parabolische spiegels, nog bestaande uit kleine 

spiegelende vakjes. De havenmeester van Liverpool, William Hutchinson, was de ontwerper en won 

er in 1763 de weddenschap mee, om op een afstand van 60 meter bij het licht van een dunne kaars 

een boek te lezen.    

 

Op 14 februari 1815 maakte George Robinson in Londen een algemene offerte voor een kustlicht als 

vervanging voor kolenvuren. Deze offerte werd ook aangeboden aan minister Van der Hoop door 

bemiddeling van Kapitein ter Zee Jhr. H.J. Ortt, verantwoordelijk voor de veiligheid van de 

scheepvaart.  
 

De korte omschrijving was: “Verbeter de gepatenteerde olielampen in veelzijdig gesloten lantaarn met 

achter elke olielamp een verzilverde parabolische lichtkaatser”. 
 

Zo'n licht, geschikt om op een toren te plaatsen, zou aan de horizon een helder licht vertonen en moest 

circa tweeduizend pond gaan kosten. Het jaarlijkse olieverbruik voor 15 lampen zou 460 pond 

bedragen, dat was echter evenveel als de kosten van de kolenvuren. Het leek de heer Ortt daarom wel 

duur omdat daar ook de kosten  van het transport naar Nederland bij zouden komen. Hij adviseerde 

toch de minister het nieuwe licht voor de vuurtoren van Westkapelle te bestemmen. De minister wilde 

wel graag weten of de dure olie niet in Nederland te verkrijgen of  te maken was. De aangeboden olie, 

zogenaamde spermaceti-olie,  was nogal bijzonder. Het werd namelijk gemaakt van een stof uit de kop 

van een potvis. 
 

Wordt vervolgd. 
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ACHT DAGEN 
 

Maandag maakte hij haar het hof. 

Dinsdag had hij haar in bed. 

Woensdag trouwen voor de wet. 

Donderdag begon de sof. 

Vrijdag brandde het eten (a)an. 

Zaterdag besloten ze beiden  

Om Maandag weer te scheiden, 

Daar dat op Zondag moeilijk kan. 
 

●  
 

GRAFSCHRIFT OP AANNEMER 
 

Met in iedere hand een pint, 

Dronk hij als een dragonder. 

Hij handelde in zand en grind. 

En nu ligt hij eronder. 
 

● 
 

DE ÉÉN ZIJN BROOD... 
 

De kouwe bakker ging dood. 

Men zei daarom "och arme, 

De man verdiende geen droog brood. 

Want zijn buurman was een warme". 
 

● 
 

L.de B. 
 

't Is geen flauwekul. 

De dame is zwanger. 

Haar man is de lul. 

Ik ben de behanger. 

 
© John Van Der Aa 
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11. Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
FCCU Turnaround in volle gang 
  

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de voorbereiding voor de shutdown van de FCCU units voor 

de 2009 Turnaround. Procedures zijn up to date gemaakt, planningen opgesteld en afgestemd, 

veiligheids problemen onderkend, maatregelen genomen om risico’s te beheersen en er is getraind, 

veel getraind.  

Op zaterdag 19 september is de Alky unit als eerste uit bedrijf gegaan. De oplevering van deze unit 

aan de turnaround organisatie vergt een intensieve en complexe neutralisatie van al het equipement. 

Dit om het gevaar van blootstelling aan HF tijdens de TAR tot een minimum te beperken. Tientallen 

mensen hebben rond de klok hieraan gewerkt en dat is geen licht karwei als je het moet uitvoeren in 

een gaspak. Deze operatie is succesvol en zonder noemenswaardige incidenten uitgevoerd, waarna de 

unit is overgedragen aan de TAR en de eerste bundels getrokken konden worden. 

  

Op de foto zien we van links naar rechts Kier 

Vis, Pieter Bas Nederveen (firma Envitech), Jan 

Kosten en Edwin de Kok. Frank Paardekoper, 

die gedurende de nacht de shutdown activiteiten 

coördineerde, ontbreekt op de foto.  

 

Woensdag 21 september werd de voeding naar 

FCCU unit gestopt als eerste stap in het volledig 

koolwaterstof- en catalyst-vrij opleveren van 

deze fabriek. In de voorbereiding is er speciale 

aandacht geweest voor het leegmaken van de 

regenerator. Bij vorige turnarounds moest er na 

het openen van de mangaten vele tientallen 

tonnen hete catalyst met vacuümwagens 

weggezogen worden. Deze keer zijn we er in geslaagd om met behulp van het catalyst aftrek systeem 

van de unit vrijwel alle catalyst te verwijderen voordat het equipement geopend werd. Hierdoor 

konden de interne inspecties van de reactor/regenerator eerder dan verwacht aanvangen. 

 

Andere units, zoals de GasCon, Merox, SRU-A, LDU en de NHT zijn ook allemaal leeg gemaakt, 

gepurged en voor zover nodig gespoeld en gestoomd.  

 

Niet al deze units worden tegelijkertijd volledig opgeleverd omdat sommige geïntegreerde delen, zoals 

de Sour water stripper, nog een tijdje in bedrijf moeten blijven. Tijdens al deze activiteiten zijn door 

een aantal slimme oplijningen en goed gekozen jumpovers de butaansplitting sectie van de Alky en de 

MTBE in bedrijf gebleven. Het commerciële rendement van deze acties is aanzienlijk en welkom in 

deze tijden van lage marges.  
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Aankondiging Maintenance Engineering Afdeling  
 
Op 1 oktober 2009 is de nieuwe Maintenance Engineering afdeling van start gegaan! De afdeling gaat 

bestaan uit een aantal Availability Engineers, samen met de Maintenance Engineers. Tot voorkort 

waren de maintenance en availability engineering functies gescheiden. Door samenvoeging van de 

bestaande kennis en expertise ontstaat er één ‘denktank’ op het gebied van reliability, availability en 

maintenance engineering. Het voor BPRR op lange termijn belangrijke ‘continuous improvement’ 

proces voor technisch installatiebeheer en maintenance, wordt hierdoor beter ondersteund. 

Doelstelling is dat daarmee op langere termijn lagere onderhoudskosten en een hogere ‘commercial 

income’ wordt behaald.  

Afgelopen maanden is er hard gewerkt 

door alle betrokken partijen om de 

oprichting mogelijk te maken. Zo heeft 

bijvoorbeeld de OR kritisch gekeken naar 

de onderbouwing, doelstelling en aanpak 

om te komen tot een positief advies. 

Nu de basis structuur van de nieuwe 

afdeling is opgezet, kan in de komende 

maanden de structuur en het werkgebied 

verder uitgewerkt worden volgens het 

traject wat in de MoC is overeengekomen. 

De planning is dat na de TAR2009 de 

meeste actiepunten van de MoC zijn 

uitgevoerd, waardoor Maintenance 

Engineering per januari 2010 volledig 

effectief kan gaan opereren.  

 

De Maintenance Engineers rapporteren aan de Team Leader Maintenance Engineering (TL ME). Deze 

rapporteert aan de RTL Maintenance. Voor deze organisatiewijziging worden geen nieuwe 

medewerkers aangenomen. Alle betrokken engineers werken op dit moment al voor BPRR. Binnen de 

nieuwe ME afdeling is geen onderscheid meer in functiebenaming (alle engineers hebben de benaming 

Maintenance Engineer). 

 

Naast de ME afdeling wordt ook de Integrity Management afdeling opgezet. Deze afdeling bestaat uit 

Plant Inspection en de Technical Authorities. Daarover volgt in een later stadium meer informatie.  

 
 

BPRR getroffen door power failure 
 

Vrijdag 31 juli ‘s morgen om 06:00 uur is BP Raffinaderij Rotterdam getroffen door een power 

failure. Dit als gevolg van een aardfout in een van de kabels bij een 150KV station ter hoogte van 

Team Terminal. Alle units op de raffinaderij zijn in fail safe positie gegaan. Een enorme inspanning 

door operations en maintenance FCCU, CDU en OM heeft ervoor gezorgd dat de units zonder verdere 

incidenten veilig zijn weg gezet. Alle twintig installaties op de raffinaderij werden één voor één weer 

veilig opgestart.  

Doordat de raffinaderij abrupt stil kwam te liggen, waren er met name gedurende de ochtend vanuit de 

fakkels op de raffinaderij vlammen en rook te zien door het affakkelen van gas. Dit is een standaard 

veiligheidsprocedure in dit soort situaties die soms ook gepaard kan gaan met stankoverlast, hetgeen  

helaas het geval was. Nadat de problemen bij de externe energieleverancier waren opgelost en de 

stroomtoevoer hersteld, werd met het opstarten van de installaties begonnen. Een week later, draaiden 

alle twintig installaties weer.  

  

Er  hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan en er was geen gevaar voor de 

omwonenden. Desalniettemin betreurt BPRR het zeer dat omwonenden overlast hebben ondervonden 

van de raffinaderij als gevolg van de externe stroomstoring.  
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Nieuw werknemers tevredenheidsonderzoek 
 

Onder de naam Pulse Plus Survey is een nieuw onderzoek getart onder het personeel van BP 

wereldwijd. Ook BPRR doet met dit onderzoek mee. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt 

iedere medewerker vriendelijk verzocht om aan dit onderzoek mee te werken. 

  

De resultaten van dit onderzoek vormen een belangrijke bron van informatie voor ‘het hoofdkantoor in 

Londen’, maar ook BPRR kan er haar voordeel mee doen. Naar aanleiding van de Pulse Survey in 

2008 heeft BPRR bijvoorbeeld het boekje “BPRR Terugblik 2008 en Visie 2009” gemaakt. Uit dit 

onderzoek kwam namelijk naar voren dat de medewerkers meer achtergrond informatie willen over de 

raffinaderijprestaties en de toekomstvisie. Ook werd n.a.v. het onderzoek het BP Leadership 

Framework in dit boekje nog eens tegen het daglicht gehouden. 

 

Evenals voorgaande jaren zullen de uitkomsten gebruikt worden als graadmeter over o.a. de kwaliteit 

van leiderschap in z’n geheel, de wijze en het effect waarop het management communiceert met de 

medewerker, de mate waarin de medewerker tevreden is en kansen ziet op verbeteringen enz. 

 
 
 

Nieuw administratiegebouw BPRR aanbesteed  
 

Eind juni heeft BP Senior 

Management de financiële 

goedkeuring gegeven voor de 

volledige realisatie van het Nieuwe 

Raffinaderij Hoofdkantoor van BP 

Raffinaderij Rotterdam. In vervolg 

op dat besluit is op vrijdag 4 

september het Contract met de 

Zwijndrechtse Aannemer Cordeel 

getekend voor de Engineering en de 

Constructie van het gebouw. De 

eerste tekenen van activiteit op het 

nieuwe terrein zullen in oktober 

zichtbaar worden. 

  
Op de foto, de ondertekening 

van het contract door Willem-Arie Kuyl van BPRR en bouwbedrijf Cordeel met op de voorgrond 
de maquette van het nieuwbouwproject.  

 

 

Oefeningen Hoogte Redding Team 
 
Op 15, 16 en 17 september heeft het Hoogte Redding Team (HRT) van de Gezamenlijke Brandweer 

op het terrein van BPRR een oefening gehouden in het redden op hoogte. Zoals wellicht bekend, eist 

BP via het Control of Work directive dat al het werk dat wordt uitgevoerd door of voor BP, niet mag 

leiden tot ongelukken of schade. Een van de facetten in de beheersing van de risico’s die werk met 

zich meebrengt is het oefenen van reddingsplannen.  

Het HRT krijgt normaal weinig kansen om te oefenen op de redding van mensen uit Wind Turbines, 

omdat deze voor dit doel door de eigenaren niet worden stil gezet. BP heeft besloten dit wel te doen en 

daarvoor één van de turbines op het terrein van de raffinaderij vier dagen stil gezet teneinde de drie 

ploegen van het HRT de kans te geven te oefenen in de ruimtes van een turbine. Elk team heeft 

geprobeerd 3 scenario’s te trainen door het redden van een dummy (pop) uit verschillende ruimtes van 

de turbine. 
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      Collega Aad van Biezen was een paar jaar geleden met zijn broers op vakantie aan 

de kust van het West Afrikaanse land Senegal. Het zeevissen, de natuur en het 
avontuur bevielen Aad zo goed dat hij in Toubacota is gebleven. Ondertussen heeft 
Aad er een huis laten bouwen met logiesmogelijkheden en vult verder zijn tijd met 
het oplossen van problemen die het verschil tussen Westerse mogelijkheden en de 
Afrikaans/Senegalese onmogelijkheden opleveren. 

 
      Zonder de hulp van zijn Senegalese vriendin Yayi had Aad de weg door de bureau-

cratische doolhof van dit land nooit gevonden. De nauwe samenwerking met Yayi 
resulteerde in een huwelijk, bezegeld door de plaatselijke moskee. Iedere stap stuit 

      in dit land op onverwachte gebeurtenissen zegt Aad. Hierover bericht van Biezen in 
     deze rubriek. 

 
 

 

12. Berichten uit Senegal no. 10 
 
Door Aad van Biezen 

 
Terugreis naar Senegal 
 

Acht verhuisdozen en twee loodzware koffers heb ik per zeepost vanuit Rotterdam naar een zeehaven 

in de buurt van mijn woonplaats Toubacouta  gezonden. Gedurende de Senegalese regen- en 

muggenperiode reis ik met Yayi naar Nederland voor familiebezoek, de Seconer reünie en het regelen 

van belasting- en pensioenzaken. Het boodschappenlijstje voor nieuw aan te schaffen spullen plus een 

koffertje medicijnen was goed voor acht volle verhuisdozen. Daarna ben ik zelf per luchtpost naar de 

hoofdstad van Gambia gevlogen. Gambia is het land binnen Senegal en het vliegveld van Banjul ligt 

veel dichter bij Toubacouta dan het vliegveld van Dakar, de hoofdstad van Senegal. Yayi was al eerder 

naar Senegal teruggekeerd in verband met het aflopen van haar visum. 

 

Op Schiphol bleek mijn koffer van 45 kilo weer veel te zwaar en moest ik fors bijbetalen. De lange 

vlucht pal zuidwaarts geeft maar één uur tijdsverschil, geen jetlag dus. Mijn koffer kwam als laatste 

van de band gehobbeld na een lange pauze zonder label, gelukkig zat de veiligheidsriem er nog om 

maar de twee handvatten waren verdwenen. Ja, de “Samsonite” productie is nog steeds niet Afrika-

proof. Jammer, al na een eerste reis niet meer te repareren. 

       

Yayi zou me komen ophalen maar ze was er nog niet, niets voor haar, ze is altijd erg stipt. Dus in het 

restaurant maar wat gaan drinken. Na drie kwartier kwam ze aan, geheel over haar toeren. De taxi 

waarmee ze kwam had lang stil gestaan, er was een ongeluk gebeurd. Twee Mercedesbusjes voor 18 

personen (in Afrika 41 personen) waren frontaal op elkaar gebotst. Resultaat 20 doden en veel 

gewonden. Bijna alle straten waren afgesloten of vrij gemaakt voor hulpdiensten. De taxi heeft ons 

desondanks toch maar door dezelfde verkeerschaos naar de veerpont gebracht want ik wilde toch wel 

in mijn eigen bed slapen. De rit van 25 minuten duurde nu wel één uur en drie kwartier. 

 

Iemand gevonden die mijn loodzware koffer naar de pont wilde kruien. Deze man kocht ook onze 

kaartjes en wat belangrijk was; hij regelde ook een directe doorgang naar de ferry. Normaal sta je met 

250 mensen in een rij, je bagage meezeulend. Tevens regelde hij een mannetje aan de overkant die 

mijn bagage naar een andere taxi zou brengen. Het is zeker 10 minuten lopen en dat bij 36°C en 60 Kg 

vracht op zijn hoofd, ik droeg zelf ook wel wat en dat voor ongeveer € 1,50. De prijs was door Yayi 

uitonderhandeld. Bij de taxi kreeg hij toch wel een fooitje van haar. 
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Aan de grens tussen Gambia en 

Senegal moesten we een 

Senegalese taxi zien te vinden die 

ons naar Toubacouta, zo’n 22 

kilometer verderop zou brengen. 

Alle chauffeurs zeiden dat hun 

taxi naar Dakar ging, dat is een rit 

van 325 kilometer en weigerden 

de korte rit naar Toubacouta. Het 

leek wel het Centraal Station in 

Amsterdam. Als we nu gewoon 

de prijs naar Dakar betaalden dan 

wilden ze wel even stoppen in 

Toubacouta, ze vonden zichzelf 

erg bijdehand en leuk. Yayi vond      Taxi standplaats in Senegal 

het  niet  leuk   en   zei  me  op  de 

bagage te blijven zitten. Ondertussen ging ze even weg en kwam terug met een bevriende politieman. 

Binnen twee minuten waren we op weg tegen de laagst mogelijke prijs met de meest vervelende 

chauffeur die nu ineens heel erg gedienstig was. Als we de volgende keer een taxi nodig hadden of we 

hem wilden bellen, die andere chauffeurs waren niet goed, ze hadden hem opgestookt om met dat 

Dakar-spelletje mee te doen. 

 

Het gebruik van een taxi is geen luxe, er is gewoon geen openbaar vervoer dat op basis van een 

dienstregeling werkt zoals in Nederland. Een bus, busje of taxi gaat pas rijden als alle plaatsen bezet 

zijn of wanneer je de onbezette plaats(en) voor je rekening neemt, dus betaalt! We moesten thuis aan 

de snelweg uitstappen want de weg naar ons huis was door de regen onberijdbaar. Grote kuilen 

stonden vol water, de grond was papperig en alleen maar modder. Lopend was, zo goed en zo kwaad 

als het ging, wel te doen. Mijn nachtwaker transporteerde samen met z’n vrienden de bagage. Kletsnat 

en onder de modder hadden we een kwartier later een dak boven ons hoofd, jammer dat  de douche 

niet werkte en de elektriciteit en waterdruk waren uitgevallen .........  Morgen schijnt de Afrikaanse zon 

weer. 

 

 

Het feest van het lam (zie bijbel bij Abraham) 
 

Op 9 december wordt hier het islamitische “Feest van het lam” gevierd, Tabaski zegt men hier. Op de 

dag van Tabaski moet iedere echtgenoot zijn vrouw(en) een schaap schenken. De laatste week van 

november zie je duizenden schapen aangevoerd worden op marktplaatsen en driftig verhandeld. Ook 

ik heb me aan de traditie gehouden en een paar dieren aangeschaft die dus ook ritueel geslacht zullen 

worden. Het ritueel doden van een dier is voorbehouden aan een door de moskee “beëdigde” doder. 

Deze zeer bedreven man in het ritueel doden van het schaap of geit weet op de juiste plaats de hals in 

een onderdeel van een seconde door te snijden, waarna het dier binnen een halve minuut niet meer 
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beweegt. De dieren worden vooraf met respect en voorzichtig behandeld. Aanvankelijk stond ik nogal 

afwijzend tegenover deze slachtmethode, maar nu ik het zelf met eigen ogen heb gezien en me bedenk 

hoe het in een Europees abattoir toegaat vind ik deze vorm zo gek nog niet. De omvang van deze 

massale slachting liet mijn tere Westerse ziel wel even schrikken. Iedereen was met hetzelfde bezig. In 

de ongeplaveide straten werden putten van een halve meter diep gegraven om het bloed van de vele 

dieren in op te vangen. Daarna wordt de put weer dichtgegooid natuurlijk. Verder wordt praktisch 

alles van het dier gebruikt, de huid bijvoorbeeld, wordt opgespannen en gedroogd in de zon. Er is 

gelukkig dus maar weinig restafval. Vervolgens ruik je door het hele dorp gebraden schapenvlees en 

dan begint het Feest van het Lam pas echt ........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten, Aad (A.N.) van Biezen 

Toubacouta par Kaolack, B.P. 190, Senegal  (Afr.), Tel. 0221763467964  

(Een kaartje of een reactie per SMS wordt altijd op prijs gesteld.) 

 

 

 

Reacties van lezers      
Beste Nico, 

13.  

Voor de eerste keer met de Seniorenclub op stap en het is ons 

nog prima bevallen ook. Veel verhalen verteld en gehoord 

natuurlijk over vroeger. Leuke locatie trouwens en het eten en 

drinken was ook niet over te klagen, in één woord, het was een 

dag om nooit te vergeten, ook namens mijn vrouw. 

Hopelijk tot volgend jaar en tot ziens dan maar. 

 

Vriendelijke groeten, Coen en Rosa Leich 

 

 

Een saluut aan Seconer ..... 
 

Mede namens mijn vrouw onze hartelijke dank voor de gezellige 

Seconer-reunie op 25 september 2009 in Fort St. Gertrudis te 

Geertruidenberg. 

 

We hebben genoten, én van de gezellige busreis en van alle goede 

zorgen met betrekking tot de verzorging van de inwendige mens. 

 

Maar ook gaat onze dank naar het Seconer Bestuur voor al het 

werk dat zij hebben moeten verrichten om deze dag tot een 

succes te maken. Daarbij willen wij Directie en Personeel van 

BPRR niet vergeten voor de geboden ondersteuning. 

 

Hartelijke groet van Koos en Truus Boswinkel. 
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14. HET PERNIS DEPOT 
 

Voorloper van Botlek depot en BP raffinaderij 
 
Door Koos Boswinkel 

 

De Pernis installatie was oorspronkelijk een puur Engelse aangelegenheid. Met de Gemeente 

Rotterdam werd, voorzover ik mij kan herinneren, omstreeks 1938 een deal gesloten tussen Anglo 

Iranian Oil Cy (AIOC), Finnsbury Circus, London en de Gemeente Rotterdam. Het was maar een 

kleine driehoek op de punt van de 2e Petroleumhaven en de Nieuwe Waterweg. De achterliggende 

gedachte was om hier een bunkerstation te stichten van waaruit de relaties van onze 

moedermaatschappij in het Rotterdamse havengebied met brandstof beleverd konden worden. 
 

In verband met de oorlogsdreiging moest er op last van het Londonse Hoofdkantoor ook een 

ondergrondse schuilbunker gebouwd worden zoals ook was voorgeschreven door het Engelse 

ministerie van Oorlog (War Department) voor alle depots en raffinaderijen in het United Kingdom. De 

drie opslagtanks zagen er na de oorlog als een gatenkaas uit door beschietingen uit de lucht.  
 

Omstreeks 1948 werd een aanvang genomen met het herstel van de installatie en werden diverse 

medewerkers van het Amsterdamse hoofdkantoor gevraagd om installatiechef van depot Pernis te 

worden. Toen de kandidaten na een wereldreis op Pernis arriveerden en de rampspoed bekeken, er 

stond zeker een halve meter gras tussen de straat en stoeptegels, sloeg hen de schrik om het hart en 

vertrokken ze weer spoorslags naar hun bewoonde wereldje in Amsterdam. Tenslotte werd een 

liefhebber gevonden in de persoon van een schipper van een leurbootje van de maatschappij, te weten 

Wouter Rietdijk, die met zijn vrouw en twee kinderen in een houten noodwoning op het terrein gingen 

wonen. Voor hen brak een ongemakkelijke tijd aan, ver van de bewoonde wereld. 
 

Van lieverlee werd er personeel aangetrokken, het gras gemaaid, de smid uit het dorp repareerde de 

lekgeschoten opslagtanks, het ketelhuis en de verpompingsinstallatie werden operationeel gemaakt om 

de stookolie te verwarmen en te verpompen etc. In de bunker werd een kantoortje ingericht van 

pakweg 3 bij 4 meter, daarachter was een ronde wastafel met een 6 tal kranen, een wc en een 

draaibank waarop onze onderhoudsmonteur, Jan Plooy, een oud machinist van een zeesleper van Smit, 

zijn kunsten botvierde. Waar een ander op die draaibank iets ellipsigs produceerde, zag Jan kans het 

zuiver rond te draaien. 
 

Jan was niet gauw voor één gat te vangen. Hij moest eens om douane technische redenen aan 13 

oliedrums oogjes lassen opdat de douane daar een verzegeling met een touwtje en loodje, kon 

aanbrengen. De drums waren schoongemaakt van een vorig product maar hij moest ze van baas 

Rietdijk voor de veiligheid vullen met water en eerst dan kon hij gaan lassen. Zo gezegd zo gedaan, 

Jan vulde er 12 met water, deksel erop en laste er de oogjes aan. Aangezien het twaalf keer goed 

gegaan was had hij er niet veel zin in om ook nummer dertien met water te vullen, dus deksel erop en 

lassen maar. Helaas, er zat nog een beetje teveel gas in; een flinke explosie volgde. Jan kreeg het 

deksel tegen zijn onderlijf aan en vloog met een vaartje langs ons kantoor, nam en passant alle ruiten 

mee om een aantal meters verderop hardhandig te landen. Jan heeft minstens 14 dagen met een paar 

blauwe ballen op bed gelegen maar heeft het gelukkig overleefd. 
 

Om onder het lawaai nog rustig op kantoor te werken of  niet bedwelmd te geraken wanneer zekere 

medewerkers van het toilet gebruik maakten, danwel niet hoorndol te worden van de baggerschepen 

die 9 maanden van het jaar voor onze 'deur' aan het zandbaggeren waren (de 2e Petroleumhaven slibde 

heel snel dicht door de sterke stromingen), was het een eerste vereiste dat de medewerkers over stalen 

zenuwen beschikten. In een later stadium werd op de bunker een nieuw kantoor gebouwd waardoor we 

wat ruimer konden ademen. Bij het kantoor werd ook een nieuw woonhuis voor de bedrijfsleider 

gebouwd zodat voor hem en zijn gezin een einde kwam aan het primitieve wonen op de installatie. Ze 

kregen een fantastisch en altijd wisselend uitzicht op de rivier. Maar het had ook zijn nadelen, want bij 

stormachtige condities kregen zij alles uit de eerste hand. Door de sterke stromingen hadden de 
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loodsen opdracht om 

de voor de 2e Pethaven 

bestemde schepen 

eerst een eindje 

richting Rotterdam 

door te trekken om 

vervolgens het schip 

achteruit de haven in 

te trekken door de 

zeeslepers. Een loods 

wilde toch proberen 

om met zijn schip kop-

voor de haven in te 

varen, maar helaas, de sterke stroming stuurde het schip de wal op en de neus stond op een paar 

centimeters van de woonkamer van de familie Rietdijk. Dat was effe schrikken, maar het liep nog net 

goed af. 
 

Minder goed liep het soms af voor onze zeesteiger die menigmaal door midden werd gevaren of 

zodanig beschadigd, dat er een betonnen heipaaltje onder de steiger gebroken was. Ook de dukdalven 

aan de kop van de haven werden regelmatig weggevaren door uit de koers gelopen schepen. Vandaar 

de latere instructies om achteruit de haven in te varen. 
 

Ook was het altijd een fantastisch gezicht wanneer bij de werf van Gusto in Schiedam een nieuw schip 

voor de Holland Amerika Lijn te water werd gelaten. Zo’n schip kwam dan achteruit het water in en 

veroorzaakte zo’n grote waterverplaatsing dat wij er bijna natte voeten van kregen door het 

opgestuwde water. 
 

We kregen ook een nieuw tankschip, de Angliran 10, later omgedoopt tot BP Rotterdam. Gijs 

Langbroek werd de schipper op de Rotterdam. Dit schip was een van de drie schepen die voor de Shell 

waren gebouwd maar in de oorlog ingepikt door de Duitse bezetter en naar Duitsland overgebracht. Na 

de oorlog werden de tankschepen door de Engelsen ingepikt en als herstelbetaling naar het Verenigd 

Koninkrijk overgebracht. Een ervan kreeg de naam Angliran 10 en ging als opslagschip naar Dakar in 

Afrika. 
 

Aangezien de bunkercontracten en verkopen van bunkerolie van BP in de Rotterdamse haven sterk 

gegroeid waren was het gewenst om ook de beschikking te krijgen over een groter schip om aan de 

toenemende vraag te voldoen. BP London besloot daarom om de Angliran terug te halen naar Europa 

en te stationeren in Pernis. Het schip werd compleet dichtgelast en door een engelse zeesleper, de 

Fireman, naar Nederland gesleept. Maar dit ging niet zonder de nodige problemen. De sleper Fireman 

verloor haar sleep tijdens een zware storm in de Golf van Biskaje. De sleper is dagenlang bezig 

geweest om de zoekgeraakte sleep terug te vinden en is daar tenslotte nog in geslaagd. De kapitein van 

de Fireman had kennelijk door alle ondervonden ellende met zijn sleep zo de pest in dat hij de boot 

plompverloren aan onze steiger dropte en na het afmeren direct aan zijn stutten trok richting zee. Alle 

voor ons bestemde documenten nam de Fireman mee terug en kregen wij veel later weer toegestuurd. 

Nadat de kajuit weer was opengebrand vonden wij naast legio kakkerlakken en andere troep nog een 

aantal breinaalden en wat broddelwerk van de Afrikaanse echtgenote van de depotbeheerder. 

Kennelijk was het afscheid in Dakar nogal gehaast geweest. Op een mistige ochtend stak de Angliran 

10 de rivier dwars over richting Vlaardingen en werd door een binnenkomend zeeschip bijna door 

middengevaren. Gelukkig zonder persoonlijke ongelukken. 
  

Vaste klant aan onze installatie waren de weerschepen Cirrus en Cumulus, in dienst van het KNMI. 

Normaal hadden deze omgebouwde Engelse torpedobootjagers een ligplaats aan de Parkkade in 

Rotterdam, naast het ventilatiegebouw van de Maastunnel. Voordat ze naar hun station op de Azoren 

vertrokken alwaar ze enige maanden op station heen en weer kruisten om o.a. weerkundige informatie 

door te seinen aan de vliegtuigen op de Noord-Atlantische route, meerden ze af aan onze steiger om 

stookolie in te laden. De hoofdmachinist ging steeds met onze tankmeter mee de tank op om controle 

op de juiste af te leveren hoeveelheid te controleren. Hij wilde dan meestal Henk Beunk, onze 
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secuurste tankmeter mee hebben om de metingen te doen. Kennelijk had hij heel slechte ervaringen 

opgedaan bij andere leveranciers, dus nam hij geen risico en liet dat door vrij grof taalgebruik ook 

weten. 
 

De contractanten kregen de olie niet zondermeer geleverd; er moest vóór de aflevering eerst een 

zogenaamde zichtwissel door de Gezagvoerder van het vrachtschip getekend worden anders ging de 

aflevering niet door. De AIOC later Britisch Petroleum had zijn lesjes geleerd want er waren meer 

wan- dan goede betalers in die tijd. Ik vergeet nooit die keer dat ik in mijn pakkie-an-deftig op de 

verjaardag van mijn schoonmoeder was. Ze woonden destijds op de Pleinweg in Rotterdam Zuid. Er 

werd aangebeld en er stond een taxi voor de deur met daarin een tas met diverse documenten. En of ik 

maar even wilde instappen, de bedrijfsleider had namelijk uitgevogeld waar ik uit hing .............. 
 

Er moest een Italiaans ertsschip met de naam “San Guilliano” gebunkerd worden met stookolie. Het 

schip had bij Frans Swartouw ijzererts gelost en was afgemeerd in de Waalhaven. Toen ik met mijn 

tasje netjes op de steiger van Swartouw afgezet was, lag daar lekker hoog op het water de San 

Guilliano. Geen kop te zien, noch op de steiger noch op het schip. De enige kop die ik gezien had was 

de nachtportier van Swartouw en natuurlijk die van de taxichauffeur. Ik heb de gehele lengte van 

het schip nagelopen maar geen gangway te zien, die hadden ze netjes naar binnengehaald. 
 

Na het nodige geschreeuw en gefluit van mijn kant kwam er eindelijk een hoofd boven het dek uit en 

kon ik kenbaar maken dat ik de kapitein wilde spreken. De man verdween en kwam na een minuut of 

tien terug met een stuurman. Nogmaals mijn verhaal gedaan waarna ik even later bijna een complete 

touwladder op mijn kop kreeg, ik kon hem nog net ontwijken. Maar nu, hoe kwam ik boven…..?? Met 

één hand op dat wiebelende geval mezelf naar boven trekken en met de andere mijn tas vasthouden 

….... no way! Nergens een touw te vinden, dus mijn broekriem maar uitgetrokken op goed geluk dat 

mijn broek niet afzakte, de riem door het hengsel van de tas gehaald. De riem weer strak om mijn - 

notabene nieuwe overjas! gedaan en mezelf 20 meter!!! opgetrokken en over de railing gestapt. 

Goddank had ik toen nog een redelijke goede conditie, alleen zag ik eruit alsof ik de hele dag in de 

kolen had gewerkt, geen zwarte handen maar paarse van dat rottige ertsstof. Mijn nieuwe jas kon ik 

ook gelijk afschrijven. 
 

Enfin, ik stond met hulp van de stuurman aan dek en vroeg hem of hij mij naar de kapitein wilde 

brengen. De man verstijfde van schrik, alsof ik hem een oneerbaar voorstel had gedaan en zei dat dit 

niet kon, want de 'ouwe' lag te slapen. Ik maakte hem duidelijk dat ik daar niets mee van doen had. 

Over een golvend dek, die boot had wat mij betreft gelijk naar de sloop gebracht kunnen worden, 

gingen we op weg naar de kapitein. Nadat ik daar was afgeleverd was de stuurman weer snel 

verdwenen. 
 

En zo betrad ik de hut …… nou ja, hut …...., in de hoek stond, geloof het of niet, een vieze bruin 

aangekleefde pisbak en het róók er ook naar. Op het bruine bureau stond een klein typemachientje. De 

vloer golfde net zo hard als het buitendek. Na een tiental minuten ging de slaapkamerdeur open en 

kwam de kapitein in kamerjas vloekend de hut in, hij was zo zat als een lor en stonk een uur in de 

wind naar de whiskey. Het viel nog mee dat de stuurman hem wakker gekregen heeft. De kapitein 

vervolgens duidelijk gemaakt dat hij de zichtwissel voor de te leveren olie moest ondertekenen en 

vroeg hem beleefd of ik zijn typemachine mocht gebruiken, dat mocht. Ik draaide de benodigde 

kopieën met carbonnetjes ertussen in de machine en begon te typen. De kapitein zag wat ik ging doen, 

knalde er een paar grote, Italiaanse vloeken uit, greep me bij mijn keel en drukte mijn strot dicht, 

schreeuwend: "You are murdering my machine...!!!!" De stuurman schoot me gelukkig te hulp en 

bevrijdde me uit de knellende greep. 
  

Bijgekomen moest ik de zichtwissel en wat andere documenten stuk voor stuk uittypen, met de 

stekende ogen en stinkende adem van de kapitein in mijn rug. Het was een pak van mijn hart toen de 

handtekeningen gezet waren en ik dezelfde weg, weer 20 meter omlaag, terug kon gaan naar de taxi 

die gelukkig was blijven wachten. Thuisgekomen kon ik gelijk de douche in om me van dat paarse 

ertsstof te ontdoen. De kleding kon gelijk naar de stomerij. Het heeft me nog heel wat moeite gekost 

om mijn onkosten vergoed te krijgen en zelfs mijn overwerkvergoeding ging de mist in, want dat zat 

in mijn salaris...   Zo 'groots' kon BP ook zijn. 
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15. Een bijzonder mens is ons ontvallen. 
 

Piet Laeyendecker is op 9 september 2009 in de 

leeftijd van 86 jaar van ons heengegaan. 

  
Op 10 augustus 2009 mocht hij nog samen met zijn 

vrouw Wil en met hun kinderen en kleinkinderen 

herdenken dat zij voor 60 jaren in het huwelijk waren 

getreden. 

 

Piet trad in 1951 als kapitein op het bunkerschip de BP 

Holland 18 in dienst van de Benzine en Petroleum 

Handelmaatschappij Amsterdam met standplaats BP-

bunkerstation Pernis.  

 

In deze functie beleverde hij vanuit ons bunkerstation Pernis vele zee- en 

binnenvaartschepen en BP-depots in het Rotterdamse havengebied en daarbuiten met 

gasolie en smeermiddelen. Menig door hem opgesteld dagelijks reisrapport heb ik 

gecontroleerd. Het was steeds een plezier om zijn reisrapporten te behandelen, niet 

alleen vanwege zijn nette, duidelijke handschrift, maar ook door de tot op de liter 

nauwkeurig bijgehouden voorraad- en afleveringsadministratie. 

 

Het was dikwijls voor ons een uitkomst als we door overwerk  later naar huis gingen, om 

met Piet mee te varen naar het Schiemond in Rotterdam. Dat bespaarde ons een 10 

kilometer lange fietstocht in weer en wind. Bij laag water was het wel een hele toer om 

onze fietsen en onszelf van de steiger op zijn reeds diepgeladen schip te laten zakken. 

Maar de moeite werd steeds beloond met een mooi vaartochtje over de Nieuwe Maas 

naar huis. 

 

Omstreeks 1955 kreeg Piet gelegenheid om promotie te maken als bunkercontroleur in 

de Rotterdamse haven. Hij schafte zich hiervoor een motor met zijspan aan om daarmee 

vanuit Pernis de diverse relaties van BP London en BP Amsterdam, waarvan de 

zeeschepen in de Rotterdamse haven afgemeerd lagen, te bezoeken en afspraken te 

maken voor de beleveringen van de diverse olieproducten. 

  

Op de zeer mistige ochtend van 2 december 1954 reed Piet, op weg naar kantoor, op de 

Vondelingenweg achter een vrachtwagen die door het slechte zicht plotseling op zijn 

remmen ging staan. Piet kon nog op tijd afremmen maar de chauffeur van een 

volgeladen zandauto van de firma Kleinjan zag dat te laat en drukte de motor met 

zijspan plat tegen de andere vrachtauto. Piet raakte bekneld en het duurde een tijd om 

door de brandweer losgemaakt te worden. Zwaar gewond werd hij naar het 

Dijkzichtziekenhuis overgebracht waar men zijn verbrijzeld been tot boven de knie moest 

amputeren. 

 

Bijna acht maanden verbleef hij in het ziekenhuis. Zijn job als bunkercontroleur kon hij 

niet meer uitoefenen maar als Ass. Oilaccounts Clerk werd hij in ons team opgenomen. 

Deze functie heeft hij tot aan zijn pensionering uitgeoefend. 

 

Donderdag 3 september heb ik Piet nog thuis bezocht waarbij we samen nog wat oude 

koeien uit de sloot hebben gehaald. Het was verwonderlijk hoe goed zijn geheugen was. 

Vrijdag 4 september werd hij overgebracht naar het Ikazia ziekenhuis alwaar hij op 9 

september is overleden. Maandag 14 september hebben we Piet naar zijn laatste 

rustplaats begeleid. 

 

Moge hij rusten in vrede. 

   

Koos Boswinkel. 
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15.  Personalia 
 

  

 Met Nerflex   :  Augustus 2009 J.M. Christiaanse 

 

   September 2009 G. Smit 

 

     

 Met Pensioen : Juli 2009 J.P. Seleski 

 

   Augustus 2009 H. Brongers 

    R. Korver 

    M.A. Osephius 

  

   September 2009 E.R. Oldenboom 

    Q. van Dijke 

    P.M. Kop 

    G.J.M. Kamperman 

 

Overleden: 
  

 20 augustus 2009, de heer Jacobus Mattheus van Opstal, in de leeftijd van 86 jaar. 

 8 september 2009, de heer Johannes Eerland, in de leeftijd van 75 jaar.  

 9 september 2009, de heer Petrus Rutgerus Laeijendecker, in de leeftijd van 86 jaar.

 7 oktober 2009, de heer Jouke Baaima, in de leeftijd van 77 jaar. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 januari 2010. 
 

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

Redactie seconer nieuws 
 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927  

e-mail: redactie@seconer.nl 
 
 

mailto:redactie@seconer.nl
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco 
 

 
REDACTIE SECONER-NIEUWS 

 

Piet Bout  Piet van Kessel       Klaas Kuipers           Rob van Breda 

Hoefweg 4a   Scherpenhoek 80       Slotlaan 28              Lumeyweg 49 
3233 LG Oostvoorne 3085 EG Rotterdam      3233 DD Oostvoorne             3231 CD Brielle 
0181 482927  010 5016851       0181 485797              0181 416364 

redactie@seconer.nl Kessel.Pa@inter.NL.net      klaas-ali.kuipers@planet.nl      rjvanbreda@gmail.com 

 

 
 

BESTUUR SECONER 
 
Nico ter Horst, Voorzitter 
Goudenregenplein 226 
3203 BN Spijkenisse 
0181 632418 
voorzitter@seconer.nl 
    
Wim van Vliet, Secretaris 
Narcissenstraat 12 
3181 WT Rozenburg 
0181 217203 
secretaris@seconer.nl 
  
Piet Timmers, Penningmeester 
Eemsteyn 1 
4251 HM Werkendam 
0183 502884 
penningmeester@seconer.nl 
 
Bas Roos, Administratie 
Planetenlaan 105  
3204 BR Spijkenisse 
0181 616040 
administratie@seconer.nl 
 
Wim Blok, Pensioenen 
Rijpersweg 31 
4751 AP Oud Gastel 
0165 326388 
wimnellblok@live.nl 
 
Piet Bout, Seconer-nieuws 
Hoefweg 4a 
3233 LG Oostvoorne 
0181 482927 
redactie@seconer.nl 
 
Gerrit Kamperman, IT-zaken 
Kraanvogelhoek 12 
3201 HE Spijkenisse 
0181 626506 
info@seconer.nl 

 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Mutaties Seconer 
www.seconer.nl 
Klik aan: CONTACT (bruine balk) 
Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen 
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg 
 

● 
 

Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij 
Postbus 90170, 5000 LM Tilburg 

Postvak THA07/020 - Telefoon 013 4623601 
e-mail:wa.smit@interpolis.nl 
          pensioenfondsbpraffinaderij@achmea.nl 
www.pensioenfondsbpraffinaderij.nl 
Aanmelding spreekuur 013 4623988 
 

● 
 

Stichting Pensioenfonds BP 
Telefoon 020 4266310 (08.30 – 17.30) 
Telefoon 030 2579696 
www.blueskygroup.nl 
e-mail: info@pensioenfondsBP.nl 
www.pensioenfondsbp.nl 
 

● 
 

Stichting Chevron Pensioenfonds 
UO2.B4.16, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht 
Telefoon 030 2578903 
e-mail: pensionfund@fortis.com 
 

● 
 

Contactpersoon Personeelszaken BPRR 
A.N. van Seeters    
Doorgeven van mutaties 
Telefoon 0181 259785 
Postbus 1033 
3180 AA Rozenburg 
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