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Seconer-nieuws 
 

vanuit het nieuwe BP administratiegebouw 
 

 

Het was voor de redactie van Seconer-nieuws wel even wennen toen ze voor het eerst in het nieuwe 

administratiegebouw op zoek gingen naar de postkamer. Nog onder de indruk van de binnenkomst in 

de immense met zonlicht gevulde hal, meldden we ons aan bij het ruime loket van de Postkamer. Eerst 

dachten we nog dat we aan het verkeerde loket waren want de ruimte die u op de foto ziet lijkt toch 

meer op een Postzaal en dan laat de foto nog maar de helft van de ruimte zien.  

 

De naam Postkamer is dan ook vervangen door Servicedesk want de heren Odin van der Borden 

links met daarnaast Edwin van Loon zorgen niet alleen voor de distributie van de post maar boeken 

voor u ook een auto of reserveren een van de kantoorruimtes. 

 

Voor ons is de assistentie bij het afdrukken van Seconer-nieuws natuurlijk het belangrijkste aspect van 

wat tegenwoordig “De Helpdesk” heet. Dankzij de hulp van Odin en Edwin rolde op 12 juli dan ook 

de eerste fleurige Seconer-nieuws om 9.10 uur al van de printer (zie de klok op achtergrond). 

 

Dat de drukkers en samenstellers 

van dit blad verguld zijn met het 

resultaat straalt toch wel van de 

foto af. 

 

Van links naar rechts ziet u, 

naast de eerder genoemde Odin 

en Edwin, Piet Bout, Klaas 

Kuipers en Nico ter Horst, ze 

wensen u dan ook veel 

leesplezier! 

 

De altijd aanwezige Piet van 

Kessel ziet u overigens niet op 

de foto omdat hij, zoals 

gebruikelijk, als fotograaf 

fungeerde.  
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2. Een project met lange adem ! 
 

Automatisering Oilmovement 
 

Door Klaas Kuipers 

 
Recentelijk is voor Oilmovement op Europoort de nieuwe controlekamer 
opgeleverd. Daarmee is ook een stuk automatisering tot stand gekomen. 
Wanneer we terug kijken dan heeft die automatisering ongeveer 25 jaar 
geduurd. 

 
Het begon in 1986 als onderdeel van het RIS 2 project. Als afgevaardigde van Offsites heb ik de eerste 

negen maanden van het project daaraan mijn bijdrage mogen leveren. Door het afdelingshoofd werd 

me in het oor gefluisterd: “Waag het niet om heel Offsites op zijn kop te zetten!” Hij was niet zo van 

de computers. Bij de bouw van de raffinaderij in 1967 was Offsites best modern te noemen. Een groot 

deel van de afsluiters werd op afstand bediend en we beschikten over in-line blenders, waarmee je in 

principe rechtstreeks je product op specificatie kon blenden en afleveren. De tankstanden konden in de 

controlekamer worden afgelezen en werden eens in de twee uur automatisch uitgeprint. 

 

Een deel van de tanks was uitgerust met apparatuur om temperaturen te meten. Ook die werden 

meegeprint op de datalogger. Vanaf de prints op de datalogger hield de controlekameroperator 

handmatig een lijstje (2-hourly dipsheet) bij. Op die lijst werden alle tanks genoteerd waarmee iets 

werd gedaan. De bedoeling achter deze handeling was dat je kon zien aankomen wanneer een tank vol 

of leeg kwam en dat een transfer met de gewenste snelheid werd uitgevoerd. Van de tanks die niet op 

de lijst stonden controleerde je of het niveau en de temperatuur constant bleven. Zonodig werd de in 

de tank aanwezige verwarmingsapparatuur bijgeregeld. Het tankmeetsysteem met datalogger was 

geleverd door fa Enraf te Delft. Er zaten veel mechanische onderdelen in en het was daardoor gevoelig 

voor slijtage. 

 

Afsluiterbediening op afstand vond plaats 

via een mozaïekpaneel. Dat was een groot 

raster van geperforeerde aluminium plaat, 

waarop gekleurde plastic “steentjes” met 

leiding-, pomp- en afsluitersymbolen kon 

worden bevestigd. Via gaten in het raster 

konden dan bedieningsknoppen en lampjes 

worden aangesloten. Achter de panelen 

zaten kasten, waarin kilometers kabel en 

honderden relais hun plaats vonden. Het 

werd gevoed met 110 en 50 volt. Vanuit 

deze panelen liepen duizenden kabeltjes 

naar schakelstations en afsluiters. 

Indrukwekkend, wanneer je dat voor het 

eerst ziet.                             Jeroen Dijkshoorn in de oude Controlekamer 

 

Het besturingsysteem van de inline blenders was van Engelse makelij en kwam van de fa Jiskoot. In 

de controlekamer stonden grote panelen. Per productgroep voor elke componentstroom een regelkast. 

In het begin was er een gasolie-, een benzine-, een LDF- en twee stookolieblenders. In 1972 kwam er 

bij de uitbreiding van de controlekamer nogmaals een stookolie-, gasolie- en LDF-blender bij. Deze 
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waren qua capaciteit aanmerkelijk groter dan de eerste generatie blenders. Met de nieuwe gasolie en 

stookolieblenders werd rechtstreeks in zeeschepen geblend. Per blender waren er om de kwaliteit te 

bewaken een of meerdere analysers met monitoren. 

 

Begin jaren tachtig werd de benzineblender voorzien van een blendcomputer. Gelijk werd de kleine 

LDF blender onderdeel van de benzineblender. Deze blendcomputer, ook Engels fabrikaat Kent, was 

best een slim ding, maar het was een crime om deze te bedienen. De bediening ging door middel van 

het intypen van Engelse commando's. Sloeg je naar aanleiding van een alarm één letter mis dan ging 

de zaak plat. 

 

Met de uitbreiding in 1972 kwam er ook een nieuw mozaïekpaneel bij en werden beide panelen 

opnieuw ingedeeld. Gelukkig had men in het nieuwe gedeelte van de controlekamer een “zwevende” 

vloer gelegd, waardoor het trekken en aansluiten van kabels veel eenvoudiger werd. Begin 80-er jaren 

werden de CDU III en IV geautomatiseerd en “op de computer” gezet. Dat systeem werd geleverd 

door Foxboro. Automatisering van Offsites zou als onderdeel van het RIS II project worden 

meegenomen. Met een aantal mensen werden we in een tijdelijk onderkomen bij het 

administratiegebouw gezet. Alle begin en eindpunten van productstromen moesten worden benoemd 

en ondergebracht in het nieuwe systeem.  

Om een idee te krijgen hoe het Offsitesysteem er op beeldscherm uit zou gaan zien ben ik begonnen 

om het hele 

gasoliesysteem 

met tekeningen 

aan elkaar te 

plakken en daaruit 

een layout te 

maken voor op 

beeldscherm(en). 

Gelukkig had ik 

enige ervaring 

omdat we voor 

Botlek met het 

vervangen van de 

aflevermeters en 

regelkleppen 

hetzelfde hadden 

moeten doen. Wat 

op Botlek als een 

vervangend  
 

 
Bij BPRR worden de (papieren) werkvergunningen met een speciale computertoepassing gemaakt en uitgegeven. 
Deze computertoepassing heet “RAP”. Dit staat voor “Risk Assessed Process” maar wordt in de volksmond ook wel 
“Risk Assessed Permit” genoemd. 
 
De foto toont het kantoor waar dagelijks de permits worden uitgegeven. 

 

 

 

systeem voor het mozaïekpaneel was bedoeld, werd uiteindelijk een deel automatisering. Van de Kent 

blender had ik geleerd dat het bedienen door middel van commando's geen optie was, maar helaas had 

de Engelse programmeur in het project een andere mening. Na twee keer uitleggen werd de Engelse 

projectleider  erbi j gehaald  en  toen  nogmaals  uitgelegd  waarom  we  niet  op  de  “commandotoer”  

wilden. Voor de projectleider was het duidelijk waarom niet. Aan hem de taak om het de programmeur 

aan z'n verstand te brengen en kon ik naar huis. Het RIS II project liep qua kosten nogal op en om te 

voorkomen dat het project vertraagd of zelfs geheel werd afgeblazen is besloten om het Offsites deel 

te laten schieten. Ik was er niet rouwig om en kon me weer uit gaan leven op de verbouwing op de 

Botlek installatie. 
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In het RIS II project kwam men er na enige tijd achter dat men niet zonder info uit Offsites kon en 

werd er een andere Offsites medewerker aan het project toegevoegd. Deze keer viel de keus op Berend 

Klooster. Men zag ook wel in dat er in Offsites op termijn wat automatisering betreft iets zou moeten 

gebeuren. En regelmatig werd een leverancier uitgenodigd om er eens naar te kijken en een voorstel te 

doen. Van onze kant werd er bij collegabedrijven gekeken hoe zij dit hadden aangepakt. Bij Q8 

werkten ze met Fischer & Porter en met Joop van Toledo ben ik in België gaan kijken toen het 

systeem voor Q8 op de testbank stond. BPMN was de depots aan het automatiseren met het Dart 

systeem en daarvoor zijn we naar het depot Groningen geweest. Honeywell, leverancier van 

processautomatisering op Pernis nodigde ons uit in Brussel te komen kijken naar hun Offsitessysteem. 

Logica had systemen geleverd bij RAPL en Gasunie. Kan me niet meer herinneren waar we hun 

systeem hebben bekeken. 

Geen van allen had voor ons een pasklare en betaalbare oplossing. Toch vond ik het nuttig om te gaan 

kijken. Op die manier was je in staat om een beeld te vormen van wat er was of wat er kon. We zagen 

wel in dat één van de grootste struikelblokken het oppikken en opnieuw aansluiten van de kabels zou 

worden. In het oude deel van de controlekamer lagen de kabelgoten helemaal vol en was het 

onmogelijk om daar nieuwe verbindingen te maken. Gelukkig kwam de tijd ons daarbij te hulp, maar 

daarover later. Wat ook in ons voordeel werkte was dat er in het veld veel oude(re) apparatuur werd 

vervangen door nieuw. Deze nieuwe apparaten konden veel eenvoudiger met computers 

communiceren. Zo werden veel storing gevoelige Positive Displacement (roterende kamer) meters van 

Brodie vervangen door Ultrasoonmeters van Krohne. Deze US meters hebben geen bewegende delen. 

Wel waren er andere eigenschappen, waar we eerst aan moesten wennen. 
 

De blendcomputers van Jiskoot werden vervangen door een systeem van Foxboro, met een operator 

interface van Allen Bradley. Voor bediening van de regelkleppen op het RMR systeem kwam er ook 

een Allen Bradley O.I. De aflevermeters op de pijplijnverbindingen met Botlek en RMR kregen 

Spectratek flowcomputers. Spectratek was ook de leverancier van het bedieningssysteem voor de 

Botlekinstallatie. Ten behoeve van het RIS II project kwamen er ook in Offsites werkstations o.a. bij 

de Shiftsupervisor, Loadingmaster en Oildocumentsclark. Voor de operators kwamen werkstations in 

de Controlekamer en op het Entrepot. Helaas moesten er een hoop gegevens met de hand worden 

ingevoerd. Er bleef echter één groot manco. RIS II was in principe een administratief systeem en we 

hebben geleerd dat je zo'n systeem niet moet gebruiken als een operationeel bedieningssysteem. 
 

Inmiddels gingen de ontwikkelingen door. Foxboro was zo slim om de boot niet te missen, een deel 

van het Offsitesysteem op de computer te zetten en dat uit te laten proberen. Goed bedoeld natuurlijk, 

maar de operator kreeg er weer een afwijkende operator interface bij. Wat dat betreft werd er een hoop 

kennis van de Cotrolekameroperator gevraagd. Intussen rolde het Millenniumspook voorbij en heeft 

ook het nodige gekost. Gelukkig is alles normaal door blijven draaien. Toch is na het Millennium de 

zaak in een stroomversnelling gekomen. Met het aanleggen van een glasvezelnet voor de 

communicatie werd het relatief eenvoudig om de apparatuur in het veld op de computer aan te sluiten. 

Men besloot om binnen de bunker een geheel nieuwe controlekamer te bouwen. Uiteindelijk viel de 

keus voor de bedieningspanelen op Yokogawa. Min of meer geruisloos verliep de ingebruikstelling 

van de nieuwe controlekamer. 
 

Het moet voor de operators daar heerlijk werken zijn. Universele bedieningspanelen en omdat het 

geen doorlooproute is voor ander personeel veel minder afleiding. Van 1986 tot 2011 beslaat 25 jaar. 

Indien we het plaatsen van de Kent blendcomputer beschouwen als het begin van de automatisering is 

het ongeveer 30 jaar. Met het in gebruik nemen van de nieuwe controlekamer is de automatisering nog 

niet afgerond. Wat er nog precies in het vat zit is wel interessant maar weet de schrijver van dit stukje 

niet. Ontwikkelingen zullen er altijd zijn en ook weer nieuwe aanpassingen nodig maken. 
 

In bovenstaand verhaal zal best het één en ander ontbreken. Het zijn zomaar wat gedachten die boven 

kwamen drijven op het moment dat ik een bezoek bracht aan de nieuwe controlekamer. Doel van mijn 

bezoek daar? Het afleveren van een aantal exemplaren Seconer-nieuws, vers van de pers. 
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Medewerkers van de toenmalige D-shift van links naar rechts: 
Maarten Rog, Adrie Huizer, Flip van der Windt en Henk Jansen. 
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Seconer Reünie 23 september 2011 
3. 

Een heerlijke en leerzame dag 
 
Door Ep de Jong 

 
Na de vele regenachtige en te koude dagen van 

deze nazomer treffen de reünisten het goed, het 

belooft een mooie, warme dag te worden. Samen 

met de familie Kraak gaan we op weg naar 

Neeltje Jans in Zeeland waar de reünie 

gehouden zal worden. 

 

Onwillekeurig komt in mijn gedachten op dat 

we lang geleden daar al eens eerder geweest 

zijn. Het moet wel in het begin van de 

zeventiger jaren geweest zijn, toen men al enige 

jaren daarvoor was begonnen met de bouw van 

de stormvloedkering. We gingen met een personeelsreisje van Chevron de Deltawerken bezichtigen. 

Vanuit Zierikzee zijn we er met de boot naar toe gevaren. We gingen aan land op een werkeiland en 

zijn met daar gestationeerde bussen (blijkbaar kwamen er toen ook al veel kijkers) rond gereden. Naast 

het werkeiland had men een grote, diepe droge put gemaakt waar grote betonelementen zoals de pijlers  

werden geprefabriceerd. Later zou de dijk rond de put doorgegraven worden, waardoor de elementen 

in het water kwamen te staan, zodat ze met een vaartuig naar bestemder plaats gevaren konden 

worden. 
 

Nu zijn we dus op weg naar dezelfde plaats waar al 25 jaar geleden een complete stormvloedkering is 

klaar gekomen. Wanneer we de parkeerplaats oprijden zien we dat we beslist niet de eersten zijn, maar 

achter op het terrein is nog wel een plaats. Ook in de grote ontvangstzaal vinden we nog een vrije tafel 

waar we met nog wat andere oudgedienden van Texaco plaats nemen. Koffie en appeltaart staan klaar 

en dat laten we ons goed smaken na de autorit. Niet lang daarna opent Nico ter Horst de bijeenkomst 

en een medewerker van Neeltje Jans vertelt dat de voorlichting over de bouw van de stormvloedkering 

zal beginnen en plaats zal vinden in een boven- en beneden filmzaal en aansluitend daarop de 

bezichtiging van de stormvloedkering zelf onder leiding van gidsen. 
  

Als 75- en 80- plussers vallen we blijkbaar op, want met een paar minder validen worden we naar de 

beneden-filmzaal gedirigeerd. “Dan hoeven jullie niet te trapklimmen” wordt gezegd. We krijgen een 

prima voorlichting van een dame over de noodzaak voor- en de realisering van de Deltawerken en in 

het bijzonder van de stormvloedkering Zij vertelt en maakt dat met beelden duidelijk wat voor een 

watersnoodramp zich in de nacht van 3 februari 1953 in het zuidwesten van Nederland voltrokken 

heeft. De meesten van dit Seconer gezelschap, hoe jong ze ook waren en waar ze ook woonden in 

Nederland, zullen zich deze afschuwelijke dagen in 1953 herinneren. Ikzelf was in militaire dienst en 

met weekendverlof verbleef ik bij mijn toekomstige schoonouders. Mijn ouders zouden juist die 

zondag daar voor de eerste keer op bezoek gaan. Militairen werden diezelfde dag opgeroepen terug te 

keren naar hun kazernes. In de daarop volgende dagen hoopten we dat we naar Zeeland zouden gaan 

om daar de helpende hand te bieden. Maar voor de afdeling artillerie, waartoe ik behoorde, ging de 

geplande schietoefening in Duitsland gewoon door. 
  

Terug naar de voorlichting. Onze vrouwelijke voorlichtster deed het meer dan voortreffelijk. Met 

lichtbeelden maakte ze duidelijk hoe moeilijk het is zoiets te ontwerpen en te bouwen, iets wat nog 

nooit eerder is gemaakt. Zij wees er op dat dit met nauwe toleranties van maar 2 centimeter moest 

worden gewerkt en bovendien op zo’n moeilijke plaats. Voor ons als technicus is dat te begrijpen. 

Meestal zijn wij met een constructie bezig waaraan, al bouwende, nog wel een onderdeel kan worden 
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verbeterd of veranderd en een later exemplaar kun je verbeterd uitvoeren en in sommige gevallen kun 

je beter de hele constructie weggooien en opnieuw beginnen. Maar hier moest alles in één keer goed 

zijn. Hierna kregen we nog een film te zien die het moeilijke werk toonde, het plaatsen van de 

onderdelen op hun locatie in het stroomgat. We zagen ook wat voor technisch gecompliceerde 

hulpwerktuigen men heeft moeten ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld om de ondergrond te verbeteren of  

een speciaal vaartuig om de zware onderdelen op hun plaats te zetten. 
 

Na de filmzaal was het tijd om de kering in werkelijkheid te gaan bekijken. Voor het oudere 

gezelschap uit de beneden-filmzaal was zowaar een treintje geregeld. De kering heeft vanaf eiland 

Schouwen tot Noord Beveland een lengte van 9 kilometer, 6 kilometer is vaste verbinding, zeg maar 

dijken en 3 kilometer is afsluitbaar, verdeeld van noord naar zuid in stukken met respectievelijk 16, 17 

en 32 schuiven. We gaan het middelste deel bekijken, dat ligt het dichtst bij het ontvangstgebouw. 

Deze keer hebben we een mannelijke gids. Hij blijkt eveneens goed op de hoogte te zijn van de 

bijzonderheden van constructie en werking van de kering. We gaan een brede betonnen koker binnen. 

Deze koker, waarvan de bovenkant het wegdek is waar de auto’s over rijden, is van binnen een soort 

wandelpad met  deuren ter plaatse van de pijlers waar de schuiven tussen hangen. Bij één van deze 

(66) pijlers verlaten we de koker en komen dan op de pijler die we zo goed kunnen bekijken en waar 

vandaan we ook goed kunnen zien hoe de schuif is opgehangen aan de hydraulische cilinders waarmee 

de schuif naar beneden  en omhoog kan worden bewogen. Intussen vertelt onze gids dingen als: 
 

• Iedere week gaat om te testen 1 schuif open en dicht. 

• Jaarlijkse onderhoudskosten 17 miljoen, dat is 1 euro per inwoner. 

• 50 personen zijn het hele jaar door met dit onderhoud bezig. 

• In 1986 bij het gereedkomen, waren de bouwkosten omgerekend in euro’s, 3.25 miljard  

• Dat is 1400 euro per inwoner. 

• De belasting betaler heeft dat niet in zijn portemonnee gemerkt omdat de betalingen werden 

gedaan uit de baten van  het Groningse aardgas, die begonnen toen net binnen te stromen. 

• Buitenlandse gasten, vooral de Amerikanen, zijn er verwonderd over dat Nederland bereid 

was zoveel geld uit te geven ter bescherming van een gebied waar slechts 1 miljoen mensen 

wonen. 

• De kering is door koningin Beatrix geopend op 4 oktober 1986. 

Ze zei bij de opening: ”De Deltawerken zijn klaar”, maar dat is niet waar, later is de 

stormstuw bij Hoek van Holland nog gebouwd.  
                                                           

Onze gids was een goede verteller, bijzonder goed op de hoogte van alles wat met de kering te maken 

had. Merkwaardig genoeg vertelde hij aan mijn vrouw dat hij naast dit werk ook predikant was en als 

invaller preekte in diverse gemeenten. Ik dacht, als hij dat werk ook zo goed doet, zal hij zondags wel 

een volle kerk hebben. Hij was inwoner van Zierikzee en daar ook werkzaam als sociaalwerker. Hoe 

het ook zij, z’n werk als gids bij de stormvloedkering deed hij goed. Hij zorgde er ook voor dat het 

treintje weer beschikbaar was om ons naar de boot te brengen, waarmee een korte rondvaart op de 

Oosterschelde werd gemaakt. 
 

Tijdens deze vaart zagen we ook de 66ste pijler eenzaam en verlaten in het water staan waar eerder de 

constructie bouwput was geweest. Deze pijler was als reserve aangemaakt voor het geval er met één 

van de anderen iets mis zou gaan. Tijdens de rondvaart verwisselden we af en toe van plaats en waren 

zo in staat contact met andere reünisten te hebben. Intussen genoten we van de lekkere hapjes en 

drankjes die in ruime mate werden aangeboden. 
 

Het zal ongeveer zes uur geweest zijn toen we weer in het gebouw terug waren, waar een uur later de 

gezamenlijke maaltijd aanving. De spijzen waren heerlijk, evenals het dessert, alle eer aan de kok. 

Tijdens de maaltijd was er ook alle gelegenheid om met deze en gene in gesprek te raken. Zo sprak ik 

met een mevrouw, die vertelde dat ze op deze dag ervaren had dat zij zich van personen, die ze wel 

herkende, de naam niet kon herinneren. Anderen hadden haar gezegd dat zulks bij hun ook zo was. Ik 

antwoordde haar dat ik het verschijnsel kende, het is vervelend, maar gelukkig komt zo’n vergeten 

naam een uur later meestal spontaan weer in herinnering. Het is een kwaal waar veel oudere mensen 

last van hebben. 
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Het was toch al 21.30 uur toen we het gebouw verlieten om onze auto op te zoeken. Dat bleek 

onverwacht nog een tegenvaller te zijn. Op de grote parkeerplaats stond onze auto buiten het verlichte 

gebied en daardoor duurde het toch wel even voor we hem gevonden hadden. Vanaf de parkeerplaats 

naar de grote weg moest er een paar keer links, rechts en rechtuit gereden worden. Hadden we goed 

gekozen? We twijfelden eraan, waren we op weg naar Middelburg of naar Rotterdam. Maar naar later 

bleek,  hadden we het toch goed gedaan. 
  

Rest me nogmaals te zeggen dat we een heerlijke dag hebben gehad waar we met genoegen aan terug 

zullen denken. Mede namens mijn vrouw hartelijk dank aan Seconer en aan haar bestuur voor hun 

werk om deze dag zo goed te doen slagen. 
 

Ep de Jong was 36 jaar werkzaam op de Pernis Raffinaderij waarvan een lange periode als hoofd van 

de tekenkamer (Redactie). 
 

● 
 

Bedankjes n.a.v. de Seconer reünie 
 
Beste Seconer bestuursleden, 
 

Ik wil toch even aan jullie allemaal laten weten, dat er WEER een mooie en goede Seconerdag heeft 
plaatsgevonden. Ditmaal op Neeltje Jans, waar de kracht van de Deltawerken op ons allemaal veel 
indruk heeft gemaakt. 
Maar vergeet niet dat de kracht en inzet die jullie hebben, ons een onvergetelijke dag hebben bezorgd 
waarin het praatje, de lach en soms een traan, niet ontbraken. 
  

Dank jullie wel, Mijnie van der Hoek 
 

● 
 

Via deze weg willen wij jullie bedanken voor de geweldige bijeenkomst van vrijdag 23 september jl. 
Wij hebben ons prima vermaakt met collega’s en alles was weer fantastisch geregeld. 
  

Vriendelijke groet, 
Dick en Margriet Struik 
 

● 
 

Geacht bestuur, 
 

Ik heb geprobeerd u allen te bedanken voor het leuke uitje wat jullie weer voor mijn vrouw en mij 
georganiseerd hadden. Helaas heb ik alleen Gerrit nog gezien bij het afscheid, vandaar deze mail. 
Nogmaals hartelijk dank, mede namens mijn vrouw Gerda. 
 

Groeten, 
Aad Berk. 
 
 
 

 
Pluk een foto van de Seconer-site 

 

Foto’s van de Seconer reünie 2011 staan op de site www.seconer.nl 
Op pagina 23 treft u een stappenplan aan waarmee het niet moeilijk is om de door u gewenste foto’s 

in uw PC te laden en daarna eventueel af te drukken. 

 

http://www.seconer.nl/


 

10 

   
 Nico ter Horst spreekt de zaal toe vanaf een hoog standpunt. 
 De gasten krijgen uitleg over een uitgebreid dagprogramma.                             
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5. Pensioenfonds 
 
Door Piet Houtman 

 
Pensioenzaken algemeen  
 

Inmiddels heb ik vanaf september met genoegen mijn taken voor het BP 

Pensioenfondsbestuur weer opgepakt. Na zoveel maanden (7) ben je 

dan verbaasd over al de informatie die met name over pensioenzaken in 

het algemeen over je heen komt. Maar ongetwijfeld hebt u zelf ook via 

de media allemaal kennis kunnen nemen van discussies over het 

pensioenakkoord en de focus van de overheid in de wetgeving op het gebied van pensioenen. Er is nog 

niet vast te stellen of het een en ander effect zal hebben op ons pensioenfonds. Voorlopig ziet het er 

niet naar uit dat er voor ons dramatische effecten zijn, maar als bestuur zullen we continu alert zijn en 

moeten blijven. 

Wat ik wel ontdekt heb is dat het veel tijd  kost en bijna onmogelijk is om alle informatie over 

ontwikkelingen op pensioengebied om ons heen in detail bij te houden. In het wettelijke kader wordt 

ook steeds meer geëist van pensioenfondsbestuurders op het gebied van deskundigheid. Dat is 

natuurlijk uitstekend, in een aantal gevallen was dat ook nodig, maar alles wordt zo langzamerhand via 

gedetailleerde regelgeving wel heel erg in een uniform keurslijf geperst. Ook voor ons fonds is 

inmiddels een deskundigheidsplan opgesteld met een matrix  om te kunnen beoordelen of binnen het 

bestuur de diverse vereiste bestuurskwaliteiten voor een pensioenfonds in voldoende mate aanwezig 

zijn. 

 
BP Pensioenfonds, stand van zaken 
 
De fusie van de BP pensioenfondsen in Nederland is goed en geheel volgens plan verlopen. Inmiddels 

is er een prima website operationeel: www.pensioenfondsbp.nl. Op de website kunt u o.a. alle 

gegevens vinden over uw pensioenregeling. Daarnaast is het verstandig om regelmatig de site te 

bezoeken en te kijken of er nog nieuwe berichten over ontwikkelingen op pensioengebied zijn. Verder 

is het interessant om de financiële situatie van het BP Pensioenfonds te bekijken. U vindt op de site 

een korte beschrijving, maar ook een grafiek van de maandelijkse waarde van de dekkingsgraad van 

het fonds. Deze bedraagt per eind augustus 102,5 %, lager dan het vereiste minimum van 104,2 %. 

Van vele fondsen om ons heen zijn eveneens de dekkingsgraden lager dan het vereiste minimum, soms 

zelfs aanmerkelijk lager. In alle gevallen eist DNB een herstelplan. Een zeer lage dekkingsgraad kan 

zelfs leiden tot een verlaging van pensioenuitkeringen. Ons Pensioenfonds beschikt gelukkig over een 

goede en in de pensioenwereld unieke financieringsovereenkomst met de werkgever, waarover ik u in 

het verleden al vaker heb bericht. Die overeenkomst bepaalt dat wanneer er tekorten in de 

dekkingsgraad optreden de werkgever dat tekort voor het einde van het volgende kalenderjaar zal 

aanvullen tot het minimum vereiste niveau. Dit is in de afgelopen jaren ook al een aantal keren 

gebeurd. Een zeer goede zaak! 

 

Een laatste uitstaand punt van de fusie is de harmonisatie van het indexeringsbeleid, of eigenlijk moet 

ik daarvoor tegenwoordig de term toeslagbeleid gebruiken. Door de speciaal daartoe ingestelde 

commissie zijn in de afgelopen maanden gedetailleerde voorstellen uitgewerkt. Deze zullen in de 

komende vergadering van het pensioenfondsbestuur op 12 oktober worden besproken. Mijn 

verwachting is dat ook dit laatste punt van de fusie voor het einde van het jaar met positief resultaat 

kan worden afgesloten. 

 

phoutman@kabelfoon.nl     Tel 010 5910394 

http://www.pensioenfondsbp.nl/
mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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OVER PENSIOENFONDSEN GESPROKEN 

 

 
Door Piet Bout 

 

6. Ook UPO voor Chevron gepensioneerden 
 

Onder de aanhef “Wat niet hoeft, is niet verboden!” vermeldden we in ons vorige 

nummer welke moeite Nico ter Horst zich heeft getroost om over de periode dat hij 

bij Chevron/Texaco op de loonlijst stond, in het bezit te komen van een “Uniform 

Pensioen Overzicht” (UPO). Zoals u weet had hij weinig succes. 

 

Na het verschijnen van het genoemde artikel in Seconer-nieuws is daar echter verandering in 

gekomen. In Nieuwsbrief nummer 5 van het Chevron Pensioenfonds lezen we namelijk dat er 

aandacht wordt besteedt aan het "Uniform Pensioen Overzicht" en dat de actieve deelnemers 

hun jaarlijkse overzicht hebben ontvangen. Verder laat de nieuwsbrief van Chevron weten dat 

het ingevolge de wet verplicht is om de actieve deelnemers jaarlijks een overzicht te 

verstrekken. De zogenaamde slapers ontvangen éénmaal in de vijf jaar een overzicht. 

 

En nu komt het: 

 

“Onze pensioengerechtigden hebben hun overzicht voor het 
eerst ontvangen dit jaar. Dit is geen wettelijke verplichting maar we 
willen ook onze pensioengerechtigden graag informeren over hun 
rechten.” 

 
En laat dat nou precies datgene zijn wat we graag wilden horen, ook zonder wettelijke 

verplichting. 

 

Verder lezen we in de nieuwsbrief van Chevron dat er een mogelijkheid is tot het afkopen van 

een klein pensioen. Degenen die het betreft hebben daarover een brief ontvangen. Heeft u 

geen brief ontvangen maar denkt u wel in aanmerking te komen voor afkoop? U kunt dit vrij 

eenvoudig zelf toetsen. Een klein pensioen is een ouderdomspensioen dat minder bedraagt 

dan € 427,29 bruto per jaar. 

 

Ook willen wij u wijzen op de mogelijkheid om de nieuwsbrief van Chevron digitaal te 

ontvangen. Geef hiervoor uw mailadres door aan het fonds via 

pensioenfonds@chevron.com. Ook heeft de Stichting Chevron Pensioenfonds een speciale 

website voor gepensioneerden. Op deze site kunt u andere gepensioneerden van Chevron 

ontmoeten en contacten leggen. De site is momenteel nog volop in ontwikkeling maar is wel 

online en volledig te gebruiken. Op deze website vindt u bijvoorbeeld ook nieuws over 

pensioenen en Chevron maar ook wie er overleden is. Kijk voor meer informatie op 

www.chevron.wijzijnmetpensioen.nl. Deze website wordt beheerd door gepensioneerden 

die zich vrijwillig inzetten. Zij zijn via de site te benaderen als u vragen heeft over deze 

website. 

mailto:pensioenfonds@chevron.com
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Vacature BP Pensioenfonds bestuur 
 
Mede als gevolg van de fusie tussen de twee pensioenfondsen van BP vond er op 28 maart 

van dit jaar op de raffinaderij in Europoort een overleg plaats waarbij aanwezig waren, het 

bestuur van Seconer en een bestuursdelegatie van de Vereniging van Oud BP medewerkers 

(VOBP). Doel van dit overleg was, de contacten tussen VOBP en Seconer daar waar mogelijk 

te verbeteren. 

 

Nog geen maand later, namelijk op 13 april, werd door VOBP in Woerden een Algemene 

ledenvergadering gehouden waartoe een delegatie van het Seconer bestuur was uitgenodigd. 

Min of meer tot onze verrassing werden we tijdens de vergadering geconfronteerd met de 

vacature van de heer Peter van Triet, tot op dat moment namens de gepensioneerden van 

BPNL bestuurslid van het BPNL pensioenfonds. Tijdens de vergadering werd de heer Arno 

Baltussen als enige kandidaat voorgedragen. U heeft zijn profiel in Seconer-nieuws van april 

kunnen lezen. Wie schetst echter onze verbazing wanneer we in de brief van het 

Pensioenfonds BP, gedateerd 20 juni 2011, lezen dat de heer Baltussen als derde 

vertegenwoordiger van de gepensioneerden wordt voorgedragen door de vereniging VOBP en 

Seconer tezamen. Over deze dubbelfunctie is het Seconer bestuur nimmer geïnformeerd noch 

in de gelegenheid gesteld om voor deze vacature een tegenkandidaat voor te dragen. 

 

Het Seconer bestuur heeft over deze gang van zaken in een brief aan het bestuur van de 

Stichting Pensioenfonds BP haar ongenoegen uitgesproken en verklaard dat de wijze waarop 

deze kandidaatstelling heeft plaats gevonden niet is uit te leggen aan onze deelnemers. 

 
Foutje …… bedankt 
 
Zij die naast het BPRR pensioen, ook een deel van het pensioen hebben opgebouwd via het 

pensioenfonds van BPNL ontvingen in juni jl. een brief van de Stichting Pensioenfonds BP 

over de indexatie van het pensioen per 1 april 2011. Deze bedroeg 1,3%. 

Naar nu blijkt is er door de administrateur van het pensioenfonds Syntrus Achmea een fout 

gemaakt bij de betaling van de pensioenuitkering. De betreffende pensioenen zijn per 1 april 

namelijk verhoogd met 3,0% in plaats van 1,3%. Hierdoor heeft men in juni ten onrechte een 

te hoge pensioenuitkering ontvangen en een te hoge nabetaling over de maanden april en mei. 

 

In overleg met het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP heeft Syntrus Achmea besloten 

dat het teveel ontvangen bedrag niet terug betaald hoeft te worden. De kosten hiervan zijn 

voor rekening van Syntrus Achmea.  

 

Foutje …..  bedankt, zullen we dan maar zeggen. 
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Na enorme explosies bij Verolme 
7. 

BP Botlek personeel blust brand op 
de Ronastar 
 

Door Jan Bos 

 
Op 15 Juni 1965 hadden we nachtdienst, we liepen er toen 7 op Botlek en het was heerlijk 

weer. Henk Nieuwland was onze opzichter (opzichter was de voorloper van de supervisor op 

Botlek) en Piet Laeyendecker onze administratieman, hij had destijds zijn werkplek nog in het 

hoofdgebouw. Alles leek erop dat het een normale nacht zou worden, het werd er echter een 

die we nooit meer zouden vergeten. 
 

Het was even na middernacht, Bas Bodegom en Dirk de Bruin waren aan het meten op de 

depottanks. Piet Versendaal en ik waren de tankstanden aan het halen van put 3, de 

gasolietanks. We waren op een gegeven moment bezig op tank 32 toen ineens de lucht 

vuurrood kleurde, onmiddellijk gevolgd door twee gigantische explosies en voor we het 

wisten lagen we op het tankdak. We dachten eerst van de schrik maar later realiseerden we 

ons dat het door de luchtdruk was gekomen van de ontploffingen. Even lagen we elkaar 

verdwaasd aan te kijken. 
 

Vanaf de overzijde van de Botlek bij Verolme kwam een oorverdovende herrie en was een 

gigantische vuurgloed te zien. We wisten niet meteen wat er precies aan de hand was maar dat 

dit niet goed zat was duidelijk. Piet schreeuwde tegen me dat we zo snel mogelijk van de tank 

af moesten en van de schrik was ik tweemaal pardoes langs de trap gerend alvorens we als een 

speer naar beneden renden. Hevig geschrokken waren inmiddels Bas en Dirk ook aan komen 

rennen en met z'n vieren togen we naar de portier waar de goede man nog naar lucht zat te 

happen van de schrik, want een gedeelte van z'n ramen waren eruit gevlogen. Ook de ramen 

van onze kantine lagen aan diggels. 
 

We hadden inmiddels via de portier een oproep gekregen om uit te rukken met onze blusunit. 

We moesten bijstand verlenen bij de gigantische vlammenzee die na twee zeer zware 

ontploffing bij Verolme was ontstaan. Tijdens het cleanen van de laadtanks van een tanker 

had een ontploffing plaatsgevonden. Die tanker was de Noorse Ronastar. 
 

Het probleem was echter dat we wel iets hadden om mee te blussen, maar we wisten in die 

tijd nog niet zo goed hoe. We hadden een grote lompe bluswagen waar zelden iets mee 

gedaan werd. Hij moest getrokken worden door een Landrover die ook onderdeel was van de 

unit. We hadden echter gelijk al een probleempje, we konden het ding nergens vinden. Na wat 

gezoek werd hij na verloop van tijd opgemerkt in de smeerolieloods, hij stond daar tussen de 

vaten geparkeerd. Brandweertraining moest nog worden uitgevonden. We konden het 

apparaat wel starten maar voor de rest was het een gok. 
 

In de zwarte nacht namen we plaats in de jeep en vertrokken richting Verolme, let wel ...... 

niemand had ervaring op het gebied van brandbestrijding of was gediplomeerd. Halverwege 

de Welplaatweg belanden we met het spul bijna in de greppel naast de weg omdat de snelheid 

te hoog was en de bluswagen begon te slingeren. De chauffeur verloor bijna de macht over 

het stuur. Bij Verolme aangekomen kregen we van de daar aanwezige brandweer een plek 
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aangewezen. Vlak bij het brandende schip, daar moesten we met onze spuit gaan staan. Het 

was ter plaatse een enorme puinhoop van door elkaar rennende hulpverleners nabij een 

gigantische hel van vuur, de hitte was bijna ondraaglijk. Op de wal was alles in de directe 

omgeving totaal weggevaagd door de enorme kracht van de explosie. 
 

Na een aantal pogingen kregen we de pomp gestart maar jammer nou, de kracht van de straal 

was niet voldoende om de vuurhaard te bereiken. We voelden ons compleet voor joker staan 

toen gelukkig, op aanwijzing van de commandant, een aanjager tussen onze unit geplaatst 

werd. We hebben daarna gevieren de hele nacht staan blussen alsof we nooit anders hadden 

gedaan. Toen het licht werd was de omvang van de ramp pas goed te zien, het was 

verschrikkelijk, totale vernieling. Het schip was doormidden gebroken en gedeeltelijk 

gezonken. Later vernamen we dat de bemanning niet via de loopplank van boord kon. Een 

aantal van hen werd uit het water gered door De Havendienst 11, de rest kon zich via het 

achterschip met een reddingboot bevrijden. Behalve de Verolme bedrijfsbrandweer en de 

brandweerkorpsen uit Rotterdam en Rozenburg, schoot ook de bemanning van de 

nabijgelegen marinekruiser De Ruyter te hulp. Ze klommen aan boord van het fel brandende 

schip en doorzochten de bemanningsverblijven. Er werd niemand meer aangetroffen.  
 

De oorzaak van de explosie is nooit vastgesteld. De explosies hebben zich voorgedaan in het 

midden van de compartimenten 8 en 9 die op dat moment juist door de Butterworth machine 

waren schoongemaakt en met de hand van de laatste olieresten werden ontdaan. Hoewel de 

tanks volgens de voorschriften op de aanwezigheid van gassen waren getest en veilig 

verklaard, is het aannemelijk dat er toch een te hoge concentratie explosief gas in een tank 

aanwezig was. Er gaan geruchten dat een (zwartwerkende) classificeerder met spijkerzolen de 

vonk zou hebben veroorzaakt. Er werden uiteindelijk 16 lichamen geborgen.  
  

De Ronastar had een heuse scheepskat aan boord. Het dier huisde in de radiokamer en 

weigerde categorisch zijn plek te verlaten voor een uitstapje aan land als het schip voor de wal 

lag. Maar in de avond van 15 juni 1965, kort voor de explosies, raakte de kat zeer 

opgewonden, ging piepen en miauwen om uiteindelijk de radiokamer uit te wandelen en te 

verdwijnen. De kat is nooit meer teruggezien. 
 

Onze blusploeg kreeg ook nog een bedankje van de toenmalige directeur BPHM de heer 

O’Meara voor de nachtelijke inzet.  

 

 
 
 
 
 
Van de 
Ronastar restte 
alleen 
verwrongen 
schroot. 
 
Op de wal was 
alles in de 
directe 
omgeving totaal 
weggevaagd  
door de enorme 
kracht van de 
explosie.  
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8. België 
 
Door Rob van Breda 

 
Een beetje hongerig zaten we op een terrasje in 
Blankenberge. Er was die dag door ons niet veel gegeten 
omdat het op zee een beetje hobbelig was geweest. 

 
Ja, het was die dag ongebruikelijk ruw geweest op zee. We dachten dat we nu wel ingeslingerd waren, 

maar nee hoor. Hooguit een paar kaakjes waren naar binnen gegaan en daar bleef het bij. Nu gingen 

we de geleden schade eens even flink inhalen in een gezellig restaurantje in de buurt van de haven. We 

zaten nog maar net op het terras of ons uitzicht werd verduisterd door twee flinke vrachtwagens. Eén 

parkeerde vlak voor onze neus en de andere ging iets verderop staan. Die tweede wagen had een 

geheel glazen opbouw. Zodoende kon je goed zien wat er in zat en dat bleek de bedoeling. Het object 

achter glas bleek een schitterende glimmende chopper. U weet wel zo’n motorfiets waarvan de 

voorvork een beetje lang is uitgevallen en daardoor schuin vooruit staat, zo’n easyrider. 

 

Uit de achterste wagen kwamen nu een paar rijplaten tevoorschijn waarmee het mooie motorrijwiel 

voorzichtig werd uitgeladen. Hij werd al blinkend bijna recht voor ons terras neergezet. Alles was 

verchroomd aan het ding en het overige plaatwerk was prachtig gespoten in van dat prachtige 

klassieke donkergroen met een gouden biesje. Het was in één woord een schoonheid! Even later werd 

er nog zo’n hoge borreltafel uitgeladen waar een groene fles en een paar glazen op kwamen te staan.  

 

De chauffeurs schonken zichzelf in en begonnen aan een ogenschijnlijk geanimeerd gesprek. Even 

later kwam er een met camera’s behangen man bij staan, de fotograaf, hij hoorde er ook bij. Er werd 

nog wat gefrunnikt aan de motor en het tafeltje en daar verscheen (naar later zou blijken) het eerste 

slachtoffer. Die motorfiets was namelijk zo oogverblindend mooi, dat geen normale man (ook al heb 

je helemaal niks met motoren) er langs kon lopen zonder te stoppen en hem bewonderen. De vraag 

was nu of hij misschien even op het zadel wilde plaatsnemen? Ja? En misschien nog iets te drinken 

erbij? Nou graag natuurlijk, was de reactie van de man. 

 

Hij zat nog niet of de cameraman begon hem te fotograferen. Dit was natuurlijk helemaal te mooi om 

waar te zijn. Op een chopper met een pittig glas in de hand nog op de foto ook! Alleen nog even uw e-

mailadres voor de foto werd er en passant gevraagd en toen kwam de aap uit de mouw. Het ging 

helemaal niet om die motorfiets, dat was alleen maar het lokkertje. Het bleek een reclamestunt te zijn 

voor een nieuw whiskymerk……  We zaten daar al dinerend op de eerste rang en zagen vervolgens 

nog vele mannen (en vrouwen) vallen voor de verleiding om met een glas whisky op de mooie 

chopper te mogen zitten en vervolgens op de foto te mogen. Kwam er zo nu en dan een politiewagen 

langs, dan gingen ze met z’n allen even strategisch rond het tafeltje met whiskyflessen staan want 

sterke drank mag je niet zomaar langs de openbare weg schenken. De restauranteigenaar sloeg het 

geheel glimlachend gade. Een leuk en vermakelijk tafereel dat ik in ons eigen land niet zo snel 

herhaald zie.  

 

Wat waarschijnlijk in Nederland ook niet zo snel zal gebeuren was de ‘Zeewijding’. De wat? Ja, u 

leest het goed, een wijding van de zee en de schepen die haar bevaren door een priester vanaf het 

strand. Een oude Belgische traditie, waarschijnlijk voortgekomen vanuit de kustvisserij. Dit gebeuren 

vond twee dagen later plaats op het strand. Het geheel was gepland bij springtij en laag water, zodat er 

een erg groot strand zou zijn en het gebeurde vlak naast het staketsel van de haveningang. Een waar 

spektakel dat rechtstreeks op de Belgische (en naar men beweerde) ook op de Nederlandse TV werd 

uitgezonden. 
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Het begon met het opdragen van een mis. De priester werd ondersteund door vele helpers, waaronder 

een koor, instrumentalisten, mensen in klassieke klederdracht en een aantal dramaspelers compleet 

met een regisseur en uiteraard de onvermijdelijke camera en geluidsmensen van de TV. Het was een 

mooie afwisselende dienst waarbij alle vluchtelingen op zee maar ook de bemanning van de recent 

vergane Nederlandse visserskotter 

uit Arnemuiden werd herdacht. 

Maar er werd door de dramaspelers 

ook touwtje gesprongen hetgeen een 

zeer onverwachte wending gaf aan 

het geheel.  

 

Op zee was het inmiddels een drukte 

van belang. Zo’n beetje alles wat 

kon varen in de Blankenbergse 

haven was de haven uit gevaren en 

voer (sommigen griezelig dicht) 

onder het strand. Alles voer kris kras 

door elkaar. Alle schepen met 

zoveel mogelijk vlaggen in top, een 

feestelijk gezicht. Het mooiste 

moest echter nog komen. Aan het 

eind van de mis schreed de priester plechtig in zijn kleurige gewaad, statig naar de vloedlijn. Dat was 

een heel end lopen met dat lage water. Achter hem aan, volgden alle bezoekers van de dienst. Het leek 

de exodus naar de Rode zee wel….. Een hele menigte die langzaam maar zeker optrok naar de 

vloedlijn….. Een prachtig dramatisch gezicht. Er lag een strandreddingsboot gereed met een groot 

opgericht kruis voorop. De priester ging aan boord en langzaam voer de boot de zee op tussen de 

andere boten door die vervolgens één voor één door hem werden gezegend met de wijwaterkwast. 

Iedereen kreeg een beurt. En toen volgde het (voor ons) onverwachte hoogtepunt. Een aantal schepen 

ontstak handstakel-fakkels. Dit noodvuurwerk kun je op twee manieren gebruiken. Een fel vuursignaal 

voor s’nachts of zware oranje rook en fel oranje kleurstof op het zeeoppervlak voor noodsituaties 

overdag. Van deze laatste optie werd druk gebruik gemaakt. De hele zee kleurde tijdens de zegening 

langzaam oranje en vervolgens ontstak elke boot zijn oude noodsignalen af, vuurpijlen dus! Een 

enorm vuurwerkdisplay bij klaarlichte dag volgde en hiermee sloot men de zeewijding af…. 

   

Wij waren volledig verrast door dit onverwachte einde. Een religieuze mis op zee, afgesloten door een 

vuurwerk en alle instanties die goedkeurend toekeken. Ik zie zoiets in Nederland met al z’n milieu en 

veiligheidsregels niet snel navolging 

krijgen. Toch was het allemaal 

uitstekend geregeld. Elke boot heeft 

wel verouderd noodvuurwerk aan 

boord en wat moet je daarmee. Dat 

werd nu in één klap allemaal officieel 

opgeruimd en men had er nog plezier 

van ook! 

 

Zo zie je maar, door het slechte weer 

kwamen we wel niet zo ver dit jaar, 

maar je hoeft helemaal niet ver weg 

om iets bijzonders mee te maken. Eén 

dag varen van huis en je treft al de 

meest onverwachte gebeurtenissen 

aan. 
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9. Het verhaal van de BP-dames uit de vorige eeuw 
 
Door Mijnie van der Hoek 

 

Brrr …….. wat een parfumlucht, riep een Heer van Stand toen hij het 

kantoor van PZ binnen wandelde. Hij nam een grote snuif en verdween. 
 

Waarom, die heerlijke geuren ? 

De dames gaan uit ! 

Ik spreek over de jaren 1986-1989,  die goeie ouwe tijd …………… 

Regelmatig genoten we met zijn allen van een “uitje”. 

Nu heet het Team Building, toen Gezellige Saamhorigheid. 
 

De heer Gerard Kater, toenmalig chef  Personeelszaken, vond dat zo’n goed initiatief, dat hij op een 

fles wijn bij ons etentje trakteerde. U ziet wel op de foto een stel vrolijke dames die van ‘samen 

tafelen’ in de Nieuwe Dam genoten. Helaas is dit restaurant in Oostvoorne nu afgebroken. 

 

 
 

Wie is wie: 
Achter van links → rechts. 

Leny Voorberg, Mijnie Snoey-van der Hoek, Ritva Juutilianen, Loes van der Hoek, 

Hennie Priester, Gerda Dries, Jannie Garema, dan een gezicht waarvan ik de naam niet meer 

weet, Marijke van den Bos, Yvonne Besteman, Karin de Man. 
 

Voor van links→ rechts. 

Wil Eerland, Berry van Doorn, Marianne Niemantsverdriet en nog een gezicht waarvan de 

naam me is ontschoten. 

Wordt vervolgd in het volgende nummer van Seconer. 
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10.                “Achteruitkijkspiegel” 

 
Met een blik in de achteruitkijkspiegel zien we de afdeling Technical  bijeen in de jaren 80 

schat ik. Van dit vrolijke gezelschap kunnen we Frans Hol en Loes van der Hoek nog op de 

fonkelnieuwe werkvloer van het BPRR kantoor tegen komen.  

 

Van links naar rechts achter hebben de achteruitkijkers (met behulp van Loes) de volgende 

namen weten te achterhalen:  1 Peter Morris, 2 Frans Hol, 3 Marinus Noordhoek, 4 Ashley 

Austin, 5 Loes van der Hoek, 6 John Bosma, 7 Edith Schipper, 8 Klaas Minks, 9 Arjen Baks, 

10 Maarten van Vliet, 11 Theo Stornel, 12 Paul Hurst. 

Voor: Huib de Ridder, Ton Graaf en Jan Hooijmeijer. 

 

Aan de kleding is te zien wie van de heren zijn tijd op de plant doorbrengt en wie achter een 

bureau. De stropdas is de waterscheiding, op John Bosman na. De bedrijfsreorganisatie heeft 

deze jonge techneuten doen vertrekken. 
 

Loes van der Hoek mailde ons als aanvulling : 

 

 
Hoi Piet, 

 

Ik denk dat 't van na de joint venture moet zijn, gezien 't feit dat 

Theo Stornel er ook op staat. Ik heb alleen geen idee van de aanleiding. 

Wel weet ik nog wat namen: 1. Peter Morris, 4. Ashley Austin, 10. 

Maarten van Vliet (denk ik) 

 

Leuk om weer eens te zien!! 

Loes 
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Bij de bouw was geen rekening gehouden met een kamer voor de directiesecretaresse. 

 
 

 

11. Herinneringen aan mijn aquarium 
 
Door Petra Hoks-Zwaard 

 
Als een van de eerste ‘bewoners’ van het administratiegebouw komen er bij mij herinneringen boven 

die terug gaan tot 1966. Op 24 mei van dat jaar treed ik in dienst als directiesecretaresse bij de in 

aanbouw zijnde BP Raffinaderij. Het administratiegebouw is dan nog niet voltooid en de directie met 

de daarbij behorende administratie bivakkeren zolang in het van Ommeren gebouw aan de Westerkade 

te Rotterdam. Pas in het najaar, het gebouw is dan zo goed als klaar, zet ik voor het eerst voet aan wal 

in het spiksplinternieuwe administratiegebouw van de raffinaderij. Op dat moment kan ik niet 

bevroeden dat gedurende bijna 34 jaar deze plek mijn vaste stek zou zijn. Het gebouw is dan nog 

steeds niet helemaal af, zo moet de vloer in de kantine nog gelegd worden.  

 

Mijn loopbaan begint met het volgen van een introductiecursus in het toekomstig medisch centrum, de 

enige plek in het gebouw die dan over fatsoenlijk meubilair beschikt en over een koffiezetapparaat. 

Samen met een paar operators volg ik de lessen die onder de bezielende leiding van de heer Praat van 

BP Amsterdam gegeven worden. Ik maak ook kennis met Jimmy Scott die ons het een en ander vertelt 

over de multinational BP. Maar hij leert me ook heel iets anders en dat is me mijn hele leven 

bijgebleven. Op zijn vraag of ik weet wat de belangrijkste weg in Engeland is, moet ik het antwoord 

schuldig blijven, waarop hij me vol vuur vertelt en ik citeer: ‘The most important road in England is 

the road to Scotland’. En zo maak ik tegelijkertijd voor het eerst van mijn leven kennis met een zeer 

chauvinistische Schot.  

Mijn kamer is op een wel heel vreemde plek gesitueerd, op de eerste verdieping, met aan de ene kant 

uitzicht op het directietoilet en aan de zijkant, afgeschermd door doorzichtig glas,  uitzicht op de trap. 
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Het ziet er uit als een aquarium. Bij de bouw was geen rekening gehouden met een kamer voor de 

directiesecretaresse. De heren van de bouw besluiten dan de plek boven de trap op de ruime overloop 

hiervoor te reserveren. Direct al wordt me te verstaan gegeven dat ik geen gebruik mag maken van het 

directietoilet. Ik vind dit niet meer dan logisch, de bokken moeten toch zeker van de schapen 

gescheiden blijven. 

 

Op 24 juli 1967 wordt de raffinaderij officieel geopend door Zijne Excellentie Dr. J.M.H.A. Luns, de 

toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. Ik krijg bij dit gebeuren twee zeer belangrijke taken. 

Allereerst moet ik een memo tikken met als tekst een uitnodiging aan alle manlijke medewerkers om 

aanwezig te zijn bij de officiële opening en ik mag op die dag de heer Luns een vulpen overhandigen 

waarmee hij zijn handtekening in het gastenboek zet. Verder bekijk ik die dag meewarig het 

zenuwachtig heen en weer gedraaf van mijn baas bij wie de belangrijkheid van deze dag zwaar op zijn 

schouders rust.  

 

Dat er geen dames worden uitgenodigd vindt iedereen heel gewoon. Wij vallen immers onder een 

streng Brits regime en daar geldt dat vrouwen ongeluk brengen. Zelfs prinses Ann mag om die reden 

niet een boorplatform bezoeken. Jaren later, als ik voor de eerste keer een Nederlandse Refinery 

Manager als baas heb vertel ik hem dat wij vrouwen niet bij de officiële opening waren uitgenodigd. 

Hij gelooft me pas als ik hem een kopie van de bewuste memo laat zien. 

 

Jaren heb ik zo in mijn aquarium te kijk gezeten voor iedereen die gebruik van de trap maakte. Soms 

zwaait er iemand naar me, of komt naar me toe voor een praatje, maar alleen als de Refinery Manager 

niet op zijn plek zit. Dan is de drempel te hoog om zo maar bij mij naar binnen te lopen. Op een dag 

krijgt een ander directielid medelijden met me omdat ik zo te kijk zit. ‘Je moet dat doorzichtige glas 

laten vervangen door matglas’, adviseert hij me. ‘Als je het nu doet, zal ik de opdrachtbon tekenen, je 

baas is nu met vakantie, dus die weet van niets en als hij terug is zit het glas er al in. Wedden dat hij er 

niets van merkt’. Inderdaad, nooit heeft mijn baas hier een opmerking over gemaakt. Ik heb nu wel 

meer privacy, maar zie nu nog slechts schimmen de trap op- en af lopen.  

 

Het uitzicht dat ik op de buitenwereld heb, compenseert dat gemis echter volledig. In de loop der jaren 

heb ik heel wat zien veranderen. Eerst heb ik uitzicht op een paar miezerige coniferen die langzaam 

uitgroeien tot gigantische bomen waar trouw ieder voorjaar een eksterpaartje in nestelt. Iets verder 

weg, achter de parkeerplaats, wordt een golfcourse aangelegd. Een van de Engelse directieleden is een 

nogal fanatieke beoefenaar van de golfsport, maar als de aanleg ervan goed en wel klaar is, vertrekt hij 

weer naar Engeland en speelt er niemand meer golf. Het terrein wordt dan overgenomen door de vele 

konijntjes die hier in een heus konijnendorp rond huppelen. Ik zie ze, in mijn verbeelding, gezellig op 

hun balkonnetjes met elkaar keuvelen. Weer later wordt de golfcourse omgeploegd om plaats te 

maken voor tennisbanen. Door de struiken die inmiddels al een aardige hoogte bereikt hebben, kan ik 

het spel jammer genoeg niet volgen. Maar er gebeurt nog meer: Ik ben ooggetuige van de aanleg van 

de Maasvlakte die dan nog niet ‘eerste’ genoemd wordt, want wie had toen kunnen denken dat er ooit 

nog een tweede Maasvlakte aangelegd zou worden? 

 

Afgezien van al die bouwactiviteiten is het gadeslaan van de diverse weersveranderingen een steeds 

weer fascinerend gebeuren. Soms zie ik plotseling de mist uit zee opkomen tot halverwege de tanks 

die langzaam verdwijnen om even later weer tevoorschijn te komen als de mist zich weer terugtrekt. 

Echter als het flink stormt, krijg ik wel eens de neiging om mijn kamer uit te vluchten. De hoge ramen 

die mij scheiden van de stormachtige buitenwereld staan dan te dansen in hun sponningen. Nog 

afgezien van de angst die ik dan heb, is het in mijn kamer vaak niet warmer dan 14 graden. Enkel glas 

en ruime kieren zijn niet bepaald bevorderlijk voor een aangename temperatuur, maar geld voor 

dubbelglas is er niet, zo wordt me verteld. Techneuten met allerlei ingewikkelde meetapparatuur lopen 

voortdurend mijn kamer in en uit. Maar hoe ik ook klaag en mijn jas en handschoenen demonstratief 

aanhoud om het een beetje minder koud te hebben, aan verbetering van de ijskoude atmosfeer kan 

niets gedaan worden. Hier faalt de techniek jammerlijk. 

Soms denk ik nog wel eens met weemoed terug aan al die jaren in mijn aquarium. Kan me dan 

nauwelijks voorstellen dat ik daar zolang gezeten heb. Des te verbazingwekkender is het als ik nu 
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langs de raffinaderij rijd, langzaam uit een dijk een nieuw administratiegebouw tevoorschijn te zien 

komen. Het moet architectonisch gezien iets heel bijzonders zijn waarbij kosten noch moeite gespaard 

zijn. Zou de directiesecretaresse hier wel een behoorlijke kamer hebben en zou zij het wel behaaglijk 

warm hebben in haar kantoor?  

 
Soms denk ik nog wel eens met weemoed terug aan al die jaren in mijn aquarium. 

 

 

 

12. Pluk een foto van de Seconer-site! 
 

Foto's van de Seconer reünie staan op de site van 

Seconer voor u gereed!  Met het onderstaande 

"Stappenplan" is het niet moeilijk om de door u 

gewenste foto’s in uw PC te laden en daarna 

eventueel af te drukken. 
 

Als u de volgende stappen op uw PC volgt ontvangt 

u de foto’s op afdrukkwaliteit. 

 

1. www.seconer.nl (Startpagina van de Seconer-     

site) 

2. Klik met cursor op het woord Seconer-nieuws, 

zie (bruine) boven- en onderregel. 

3. Kies Oude nieuwsbrieven, kolom links. 

4. Kies foto's reünie 2011 en ….. daar verschijnen 

de foto's van de eerste bladzijde! 

5. Bekijk de foto’s op pagina 1, 2, 3 en 4. 

1. De paginanummers staan rechts onderaan op 

dit scherm. 

6. Foto uitkiezen en binnenhalen als volgt: 

7. Klik 1x met de linker muisknop op de gekozen 

foto. (foto vergroot) 

8. Klik weer een keer met linker muisknop op de 

gekozen foto. 

9. Klik nu op de nieuwe en nog grotere afbeelding 

met de rechter muisknop  

2. en een keuzescherm verschijnt. 

10. Kies van het keuzescherm: "afbeelding opslaan 

als" 

11. Geef de foto een bestandsnaam (bijvoorbeeld: 

samen met Jan, Piet en ?). 

12. Kies de plaats op uw PC waar u de foto's wil 

opslaan (bijvoorbeeld: in een map 

Seconerfoto's). 

13. Klik op "opslaan" met uw cursor en de foto 

staat in uw PC . 

14. Meer foto's? 

15. Sluit eerst het voorliggende scherm, u weet wel 

met het kruisje rechts bovenin. 

16. Klik op "Alle voorbeelden in dit album", zie 

tekst boven en onder de foto. 

17. Herhaal de handelingen vanaf punt 6. 

18. Foto's van de volgende pagina? 

19. "Scroll" naar de onderzijde van de pagina en 

kies rechts onderin het paginanummer. 

20. Herhaal de handelingen weer vanaf punt 6. 

21. Ook de foto's van een eerdere Seconer reünie 

kunnen op deze manier worden "geplukt" 

22. Is 't gelukt?  

http://www.seconer.nl/
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 Avontuur en comfort gaan meestal niet samen, ondervindt oud-collega Aad van Biezen 
 praktisch  dagelijks. 
 
 Aad is namelijk een paar jaar na zijn pensionering  naar Senegal  vertrokken.  In zijn 
 brieven uit dit West-Afrikaanse land vertelt hij over wat hem soms overkomt en wat hij 
 verder als welwillende buitenstaander opmerkt. 
  
“Zonder de hulp van mijn Senegalese vrouw Yayi zou ik me in deze maatschappij niet 
kunnen handhaven” bekent de emigrant eerlijk. 
 
“Tijdens de natte- en  muggenrijke moesson vertrek ik voor een paar weken naar  
Nederland. Even bijpraten met familie, kennissen en collega’s op de Seconer reünie.” 

   

 

13. Brieven uit Senegal 17 
 
Door Aad van Biezen 

 

 

Een vakantie met mijn broers aan de kust van Senegal bracht mij in contact met een paar Nederlanders 

die visvakanties wilden gaan organiseren voor Nederlandse toeristen. Zelf was ik zo'n toerist en ik was 

behoorlijk onder de indruk van de pracht van het land, de oceaan en de rijke visgelegenheid om de 

hoek. Of ik misschien als visdeskundige mee wilde werken aan de organisatie hiervan was de vraag. 

Zo'n permanente visvakantie met wat organisatie werkzaamheden voor anderen leek me wel wat.  Hoe 

langer ik er over nadacht hoe enthousiaster ik werd. Na een winter dagdromen in Nederland ben ik 

weer teruggekeerd naar "Het Campement des Coquilles"  alwaar de organisatoren zich gevestigd 

hadden. 



 

25 

De organisatoren waren echter opgestapt en de vermeende reisleider A. van Biezen zat toen zonder 

gezelschap, hij is toen maar zijn eigen klant geworden. Na wat rondreizen heb ik me in het dorpje 

Toubacouta aan de kust van Senegal gevestigd. Er wonen in mijn buurt meer Europeanen die zich om 

dezelfde redenen hier hebben gevestigd. Meestal zijn het Franssprekende Belgen of Fransen. De 

officiële spreektaal in dit land is Frans.  
 

Als we uit vissen gaan maken we gebruik van die spitse, smalle vaartuigen zoals op de foto staat 

afgebeeld. We varen dan zo'n 20 kilometer uit de kust om de hengel uit te werpen. Meestal samen met 

kennissen of met buren om de kosten te delen van de benzine en de huur van de prauw. Helemaal 

zonder gevaar is dat niet want toen de buitenboordmotor een keer ver uit het zicht van de kust afsloeg, 

begonnen de passagiers ondanks de frisse bries van de oceaan toch peentjes te zweten. 
 

Nu lijkt zo'n situatie erger dan het is want om de paar uur komt er wel een vissersprauw voorbij varen. 

Maar als je het algengroen na een paar uur prutsen nog niet uit het koelsysteem hebt kunnen peuteren 

terwijl de boot met de stroming steeds verder de oceaan op drijft dan denk ik wel eens: "Zat ik nu 

maar op de Spido"  Maar toch, als daarna alles weer goed is afgelopen en de barracuda in de vriezer 

ligt dan ben ik toch weer blij in Senegal te zijn………… 

 

Tamtam sneller dan TomTom 
 

Ik ben de laatste tijd een paar keer alleen op reis gegaan, zonder Yayi dus. Dat is al een avontuur op 

zich. Ik moest onlangs naar de Nederlandse Ambassade in Dakar voor een verklaring van “In leven 

zijn” voor mijn pensioenen. Yayi wil nooit reizen met een oncomfortabele bustaxi. Zo'n taxibus 

bestemd voor 18 personen, maar meestal met wel 35-41 passagiers, vergt nogal wat van je 

uithoudingsvermogen. Nu ging ik alleen op reis, dus nam ik mijn kans waar. Aan de wegkant 

aangekomen kwam al binnen vijf minuten een halfvolle bus aangereden, die ook stopte. Mijn hulp 

Mgom genaamd, die me weg bracht zei direct; Uncle Adreano, die bus is niet goed voor je, veel te 

nauw en te heet. Toch maar deze bus genomen, ze ging namelijk direct  naar Kaolack, dat scheelt me 

een keer overstappen en heel lang wachten op de aansluiting. 
 

In Senegal is er een chronisch tekort aan klein geld waardoor mijn 10.000 CFA biljet (€ 15,-) niet 

gewisseld kon worden De betaling moet dan wachten tot aan het eindpunt en dan maar hopen dat de 

controleur/kassier niet verdwijnt in de menigte. 
 

De conditie van de bus was niet zo goed als je zou wensen, met inmiddels al 37 passagiers begon het 

aardig krap te worden voor mijn lichaam. Om de paar minuten werd er gestopt, meestal om  

marktvrouwen met hun handel en baby’s op de rug in te laden. De handel ging op het dak en de baby’s  

bij wie ze maar wilde vasthouden. Uiteraard werden mij wat baby’s aangeboden om over te nemen. 

Toen ik opmerkte dat ik alleen voor baby’s wilde zorgen die ik ook zelf gemaakt had, werd er hartelijk 

gelachen. Een paar dames haakten er direct op in met de opmerking dat ze met dat aanbod wel 

akkoord konden gaan. Het werd verder een ondeugende hilarische rit. De passagiers waren aan het 

lachen en praten, het leek wel een schoolreisje! Een van de brutaalste dames kwam naar me toe toen 

ze uitgestapt was en zei: “Kaifie (kom hier) 

Adreano  wij gaan een babytje maken”. 

Gelukkig ging de bus weer rijden. 
 

Na thuiskomst, een week later, was Yayi 

volledig op de hoogte van het ondeugende 

schoolreisje. Je moet in Senegal erg 

voorzichtig zijn dus! 
 

PS: Een kaart of briefje van oud collega's 

wordt door mij erg op prijs gesteld. 

Op een SMS wordt per omgaande gereageerd. 

 

Groeten van Aad van Biezen 

p/a Oosterheem 30, 9531 LB Borger (NL) 

Tel. 0221763467964                                                                                      



 

26 

 

 

 



 

27 

 

 

 
 
15.  Personalia 

  

 Met Nerflex   :  September 2011 P.H. van Linschoten  

 

        

 Met Pensioen : Augustus 2011 C.B. van Haasteren 

    W. van Herpen 

    C.A. van Pas 

    A.G. Doorn 

    M. Muusz 

 

   Oktober 2011 J. Dijkgraaf 

 

   November 2011 J.H.F. Bemelmans 

    A. Althusius 

    

   December 2011  

 

  

 Overleden: 
 

 26 juli 2011, mevrouw M.A. Baard, in de leeftijd van 70 jaar. 

 16 augustus 2011, de heer G.F. Oostenbroek, in de leeftijd van 78 jaar. 

 5 september 2011, de heer J. van Horssen, in de leeftijd van 74 jaar. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 januari 2012. 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 december 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 

Bestuur Seconer  Scherpenhoek 80      Slotlaan 28              Lumeyweg 49 
Hoefweg 4a   3085 EG Rotterdam     3233 DD Oostvoorne             3231 CD Brielle              
3233 LG Oostvoorne 010 5016851      0181 485797              0181 416364 
0181 482927  Kessel.Pa@inter.NL.net     klaas-ali.kuipers@planet.nl        rjvanbreda@gmail.com 
redactie@seconer.nl  
 

 
 

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 
pensioen@seconer.nl 
 
Leny Voorberg 
Ossewei 151 
3238 XN Zwartewaal 
0181-663138 
leny@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 
website: www.pensioenfondsbp.nl 
adres: Stichting Pensioenfonds BP 
 p/a Syntrus Achmea 

Postbus 90170, 5000 LM Tilburg 
Telefoon (09.00-17.00 uur): 013 4622352 
e-mail: pensioenfondsbp@achmea.nl 

 
● 
 
 

Stichting Chevron Pensioenfonds 

Postbus 6100 - 3196 ZG Vondelingenplaat  
Tel : 010 - 2951502 

Fax: 010 - 4381292 

e-mail: pensioenfonds@chevron.com 

www.chevronpensioenfonds.nl 
 
 
● 
 

Contactpersoon Personeelszaken BPRR 
Doorgeven mutaties: Greta van Rossum 
e-mail: 
Gretavan.Rossum-Rijnbrand@ec1.bp.com 
Postbus 1033 
Telefoon 0181 259785 
3180 AA Rozenburg
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