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1. Bij de redactievergadering ter voorbereiding van het juli nummer van 

Seconer-nieuws, kwam de op de voorpagina afgedrukte foto op tafel. 
Een foto die ongemerkt bepaalde herinneringen bij het redactieteam 
opriep. 
 
Door Klaas Kuipers 

 
Op het eerste gezicht dachten we dat de foto was gemaakt bij het oprichten van Nerefco in 1989. Maar 

na de foto wat nader te hebben bestudeerd zien we de toenmalige Refinery Manager de heer Norman 

Quail op geconcentreerde wijze een zeer smakelijk aandoende taart benaderen met daarop slecht één 

kaarsje. De heer Quail wordt daarbij omringd door een groot aantal medewerkers van de raffinaderij 

die vol belangstelling toekijken hoe de heer Quail dat ene kaarsje aansteekt. En omdat er maar één 

kaarsje wordt aangestoken komen we al snel tot de conclusie dat de foto in 1990 gemaakt moet zijn ter 

gelegenheid na het eenjarig bestaan de Jointventure. 
 

Blijkt het inmiddels 25 jaar geleden dat Nerefco ontstond, een gebeurtenis waaraan een ieder zijn 

eigen herinneringen heeft. Uiteindelijk hebben we het allemaal op onze eigen manier beleefd en 

verwerkt. Voor mezelf kan ik zeggen dat ik op het moment suprême letterlijk aanwezig was. 
 

Ter voorbereiding op de Joint venture tussen de raffinaderijen van BP en Texaco is er een hoop 

voorwerk geweest om één en ander duidelijk op papier te krijgen. Zo diende zich de vraag aan; “wie 

brengt wat in en welke rechten zijn er op het gebruik van de installaties”. Met het oog op die vragen 

moesten de voorraden op het uur U foutloos in de boeken komen. 
 

Toen er binnen Operations een vrijwilliger werd gevraagd om bij het vastleggen van die voorraden 

aanwezig te willen zijn leek me dat wel iets. Van hogerhand was bepaald dat daarvoor de 

Maandvoorraad opnameprocedure van BP gebruikt zou worden. Dick Houghton van BP, die naar later 

bleek een van de architecten van de Jointventure was, stuurde de boel aan en was zelf voor 

middernacht aanwezig. 
 

Op het laatste moment was bepaald dat er ook vertegenwoordigers van een accountantskantoor bij 

aanwezig zouden zijn. Excuses werden gemaakt dat daaraan niet eerder bekendheid was gegeven, 

maar veel maakte het allemaal niet uit. De aanvoerder van de accountants had wel een heel andere 

voorstelling van het geheel en zou het allemaal wel even regelen. Hij mocht zich wat mij betrof 

helemaal uitleven, op voorwaarde dat hij overal afbleef. 
 

Ook een Surveyor was opdracht gegeven om alles met betrekking tot de voorraadopname te 

controleren. Maar het uur U duurde niet zo lang en gelukkig hadden we toen al een systeem waar goed 

mee was te werken. Van de tanks die geen temperatuuruitlezing hadden werd handmatig de 

temperatuur bepaald. Maar we waren gewend om dat maandelijks bij de voorraadopname te doen en 

begonnen daaraan al een paar uur van tevoren. 
 

De voeding en afloop van de fabrieken ging zoals gewoonlijk normaal door en verpompingen die even 

uitgesteld konden worden werden over het uur U heen “getild”. De Surveyor hebben we het “bos” 

ingestuurd om te kijken of er nergens stiekem werd gelost of geladen. Met de accounts werd een 

werkbare indeling gemaakt waarna steekproefsgewijs door hen wat niveaus en temperaturen 

handmatig werden gecontroleerd. Aan het eind van de nacht waren alle partijen tevreden en stonden 

de voorraden netjes op papier. 
 

Uiteraard werd er met Pernis gecommuniceerd of alles volgens de regels verliep, maar daar had men 

besloten om alles op de bij Texaco gebruikelijke manier te doen. Waarschijnlijk was dat goed genoeg, 

want er zijn geen klachten gekomen. 
 

Bij het kijken naar de foto zag ik me in gedachten 's ochtends bij het licht worden naar huis fietsen. 

Het vreemde daaraan was dat ik diverse collega's, waar je normaliter mee op fietste, nu tegen kwam. 

Het was apart om weer eens een nachtje mee te draaien, maar ook leuk om bij zo'n gedenkwaardig 

moment (althans zo voelt het nu) aanwezig te zijn. En zo leverde een “oude” foto weer een verhaal op.  
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2. 
 

Het Verantwoordingsorgaan (Pensioenfonds) 

 
Seconer zoekt een kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan 

 
In het Seconer-nieuws van 15 juli 2014 heeft Jan Nieuwenhuize informatie 

gegeven over het BP Pensioenfonds. In dat artikel wordt ingegaan op de Wet 

Versterking bestuur. 
 

Ook de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan wordt als gevolg van 

de invoering van deze wet aangepast. 
 

In dit orgaan moet sprake zijn van een gewogen stemverhouding. 

De verhouding moet worden aangepast aan de deelnemerspopulatie van het 

pensioenfonds. Dit houdt in dat het aantal vertegenwoordigers van twee naar 

drie gaat. 

 
Wat doet het Verantwoordingsorgaan onder andere : 
 
•  Controleren of het bestuur (van het Pensioenfonds) bij haar beleid op een  

   evenwichtige manier heeft rekening  gehouden met de belangen van alle 

   belanghebbenden. 

•  Geeft een oordeel over de beleidskeuzes voor de toekomst. 

•  Communicatie naar gepensioneerden. 

•  Klachtenafhandeling. 

 

Om u in de gelegenheid te stellen zich aan te melden is er informatie 

bijgevoegd in de enveloppe  van het Seconer-nieuws. 

 

 

Voor alle duidelijkheid : 

 

ALLEEN STEMGERECHTIGE GEPENSIONEERDEN VINDEN DIE 

INFORMATIE BIJGEVOEGD BIJ HET SECONER-NIEUWS. 

 

Namens het Seconer Bestuur 
 

N. ter Horst, Voorzitter 
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 DE SECONER REUNIE 
 

Wij zijn er klaar voor …….. u ook ?   
 

3. Op het moment dat deze Seconer-nieuws bij u in de bus valt zijn we zo’n vijf weken verwijderd van 

17 november as., het moment waarop we elkaar in het Louwman Museum in Den Haag tijdens de 

jaarlijkse Seconer reünie mogen ontmoeten.  Wist u trouwens dat het alweer de 16e keer is dat we deze 

happening organiseren ?  Een woord van dank aan onze sponsor BPRR is dan ook zeker op z’n plaats. 

 

Wanneer u zich tijdig voor de reünie hebt aangemeld, hetzij digitaal dan wel ouderwets via de post, 

dan heeft u inmiddels van onze penningmeester de brief ontvangen met daarin alle voor u relevante 

informatie. Voor de goede orde zetten we onderstaand alles nog even op een rij. 

 

Met eigen vervoer 
 

Ondanks de mogelijkheid om u per touringcar naar het Louwman Museum te laten vervoeren zijn er 

nog een flink aantal deelnemers die er de voorkeur aan geven om met de eigen auto naar Den Haag te 

gaan. Dat is natuurlijk geen probleem want bij het Louwman Museum aan de Leidsestraatweg 57 in 

Den Haag is voldoende parkeergelegenheid. Wel attenderen we deelnemers die met eigen vervoer 

komen er overigens op dat: 
 

de deuren van het museum pas om 14.00 uur opengaan. 

 
Met de bus vanaf de BP Raffinaderij in Europoort 
 

  

Vanaf de raffinaderij in Europoort vertrekken er op 17 november as. twee touringcars richting Den 

Haag.  Zoals u in de eerder genoemde brief van onze penningmeester heeft kunnen lezen is het tijdstip 

waarop de bussen vertrekken vastgesteld op 12.30 uur. U zult deze bussen aantreffen op het 

parkeerterrein bij poort 4, de zogenaamde TA poort waar u de auto kunt achterlaten. 

 

U bereikt poort 4 als volgt: 
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Komende vanuit Rozenburg neemt u op de N15 

afslag 9 en gaat u direct na de afslag rechts af. U 

passeert de gaspoort en vervolgt de weg tot aan 

poort 4 aan uw linkerhand. 

 

Komende vanuit Oostvoorne neemt u op de N15 

afslag 9 en gaat u direct na de afslag links af, u 

gaat onder het viaduct door en passeert de 

gaspoort en vervolgt de weg tot aan poort 4 aan 

uw linkerhand. 

 

Neem bij het instappen goede nota van het 

nummer van uw bus. Deze bus brengt u na 

afloop van de reünie weer naar Europoort.    

 

Op verzoek van de Raffinaderij Beveiliging hebben we voor deze parkeerplaats gekozen aangezien het 

oude parkeerterrein wegens bouwactiviteiten niet meer beschikbaar is. Daarnaast biedt het  

parkeerterrein bij het nieuwe administratiekantoor onvoldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers 

van de reünie. 

 

Met de bus vanaf Metrostation Hoogvliet  
 

Vanaf het Metrostation Hoogvliet vertrekken er op 17 november as. eveneens twee bussen naar het 

Louwman Museum. Ook voor deze bussen geldt als tijdstip van vertrek 12.30 uur. Nadat iedereen is 

ingestapt wordt metrostation Slinge aangedaan.  

    

Met de bus vanaf Metrostation Slinge  
 

Komende vanuit Hoogvliet zullen de twee bussen om circa 12.50 uur bij Metrostation Slinge in 

Rotterdam arriveren. Direct na het instappen vertrekken de bussen richting Den Haag.   

 

En ook voor deze bussen geldt: Neem bij het instappen goede nota van het nummer van uw bus, 

deze brengt u na afloop van de reünie weer naar Metrostation Slinge in Rotterdam dan wel naar 

Metrostation Hoogvliet. 

 

Hopelijk tot ziens op 17 november in het Louwman Museum in Den Haag.  

 

 
Nieuw in de collectie van het museum: een 1955 Abarth Spider Corsa Boano 
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4. Karel Smits vertelt: 
 

20 jaar BP - een mooie tijd 
 

 
Karel Smits is tijdens de overgang van BP naar Nerefco met 20 dienstjaren 

vertrokken. Vijf jaren bij operations en daarna 15 jaren op het laboratorium. 

Deze BP jaren hebben hun stempel op het leven van  deze ex operator en 

laborant gezet. Bij zijn nieuwe werkgevers miste Karel de familiale sfeer die hij 

bij BP altijd als vanzelfsprekend had ervaren. Zijn  werk bij de  oliehandel Tolson 

en later bij Krohne,  een bedrijf dat meetinstrumenten fabriceert voor o.a. de 

olieindustrie, bracht Karel steeds weer in contact met zijn oud collega’s van de 

BP-raffinaderij. Ook op BP evenementen en bij vertrek van oud collega’s kon je 

Karel vaak tegenkomen, hierdoor raakte hij eigenlijk nooit uit het zicht van zijn 

voormalige werkplek ….. en wat zijn oud collega’s betreft ook niet uit het hart. 

Daarom deze terugblik van een enthousiaste oud/ex BP er  op een vroege 

periode van de BP raffinaderij. 

 

 
Door Piet van Kessel 

 
BP 
 

In  1979 was iedereen nog jong, zelfs de raffinaderij was 

pas 12 jaar oud. Na mij open sollicitatie bij BP werd ik 

door dhr. Klaver van PZ geadministreerd en  door-

verwezen naar Wim van Heest van operations die mij een 

ochtend lang ondervroeg over diverse types elektro-

motoren en pompen. Toevallig had ik voor de sollicitatie 

nog wat schoolboeken doorgebladerd en was bij de 

elektromotoren nog even blijven hangen.  De heer Van 

Heest (later altijd Wim) was akkoord en kon ik door naar 

de volgende ronde. 

Deze  ronde behelsde een maand durende interne 

opleiding bij de trainingsafdeling van Chiel Briers (ex. 

DSM met zachte G). Met Limburgse gemoedelijkheid 

werden de nieuwkomers richting leerling operator 

ingewijd.  De eindeloos herhaalde term “Bottom- pump-

around”  is me altijd bijgebleven  plus de vrije sfeer op 

die gezellige afdeling training van toen, de vele moppen 

van Chiel ben ik helaas vergeten.  

 

Toeval 
 

Tijdens mijn schooljaren had ik nooit gedacht operator bij een olieraffinaderij te worden. Wel had ik 

altijd belangstelling voor techniek en wiskunde. Ik ben geboren op Rotterdam-zuid (1950) en na mijn 

lagereschooltijd, Koninginneschool aan de Maashaven, ben ik in 1964 naar Brielle verhuisd naar mijn 

11 jaar oudere zus. Mijn zus was veel alleen omdat haar man in Saoedi-Arabië werkte. Twee jaar later 



7 

stierf mijn vader aan een longaandoening, volgens mij veroorzaakt door de langdurige blootstelling 

aan de dampen van synthetische lijmen die hij als meubelstoffeerder gebruikte en hardnekkig blijven 

roken. Erg hoor, want 16 jaar is een rottige leeftijd om je vader te verliezen. De tijd om vragen te 

stellen is dan al vroeg voorbij. Een bijverschijnsel is dat je vroeg zelfstandig wordt. 

  
MULO-B in Brielle 
 

Op de Van Dijk-MULO in Brielle was ik één van de drie leerlingen die voor de B(wiskunde) in 

aanmerking kwam,  met als gevolg dat ik voor dit vak  van meester Breevaart praktisch privéles kreeg. 

Die extra aandacht was voor mij heel aangenaam. In het pre-computertijdperk ging ik na de MULO 

eerst naar de Christiaan Huygens MTS (elektronica)  Witte de Withstraat in Rotterdam. Daar heb ik 

heel wat  radio’s gebouwd en vooral gerepareerd. Ja! Gerepareerd. “Wat is dat, repareren?” vragen de 

kinderen tegenwoordig. Het repareren van radio’s was voor mij toch een inspiratiebron om je te 

verdiepen en verwonderen in de werking ervan. Aan wegwerp elektronica valt met de soldeerbout 

weinig avontuur meer te beleven. Na de MTS stroomde ik door naar de HTS in Rotterdam aan de De 

G.J. de Jonghweg, bij de Euromast. 

 
Karel in de snelkookpan 
 

Mijn eerste vakantiebaan  vereiste allerminst technische kennis. In de keuken van het Sint Franciscus 

ziekenhuis aan de Binnenweg in Rotterdam moest ik elke ochtend meer dan 100 eieren koken en 

daarna pellen, er kwam geen einde aan. “Hee Pelleboer ben je nog niet klaar” riep de kok dan lachend.  

Na deze klus moest ik de bijna manshoge 

snelkookpannen en gamellen van het 

ziekenhuis aan de binnenkant 

schoonmaken. Als ik er voorover in hing 

kon ik net niet bij de bodem. De kok 

pakte me bij de benen en liet me er 

langzaam voorover inzakken, “Zo kan je 

er beter bij jochie “ zei die dan. Het was 

een benauwd karwei, weinig mensen 

kunnen zeggen dat ze ooit wel eens in 

een snelkookpan hebben gezeten. Je hebt 

er niks aan maar het is wel bijzonder. 

 

 
Karel Smits bij Nerflex 
afscheidsfeestje van Hans van 
Calmthout 
 
 

Leerling Operator 
 

Na de opstart bij Chiel Briers begon het echte leven als Leerling Operator.  Al vrij snel ging ik de 100-

300 unit lopen met Piet Buis. Die werd echt helemaal gek van al mijn vragen. Na twee weken wilde 

hij niet meer antwoorden en werd ik tenslotte op de 100-300 losgelaten. In de shift was het in die tijd 

best relaxed. In de zomer werd er nog wel eens met de brandslang gespeeld. Douwe de Wacht kwam 

een keer langs met zijn busje toen wij een hydrant aan het testen waren, “per ongeluk” spoten we de 

volle laag in de cabine van zijn VW-bus. Douwe werd niet snel kwaad maar dit vond hij toch niet 

kunnen…… Nu is zoiets ondenkbaar, maar ja we waren een stel jonge honden. 

Ik weet niet meer met wie ik in welke shiften allemaal gezeten heb . De D-shift met Henk van de Weg 

als shift supervisor en de discussies met Henk Wyckelsma herinner ik me nog wel. Altijd maar weer 

de discussie over de temperatuur van de Absorber en de RO-stripper (Rich Oil stripper) op de 600 

unit. Als je die een paar wachten te koud hield kon je er wel mee weg komen. Maar op een gegeven 

moment raakte de Rich Oil toch verzadigd met C2-C3. De volgende shift moest de gevolgen van het 

verschil van inzicht weer oplossen. Door heel langzaam de temperatuur van de absorber op te voeren, 

zo kon je de stripper wel weer op orde krijgen maar wel met de kans dat de C1 en C2 er in één klap uit 



8 

kwam zetten en door zijn safety ging. Alleen met discussie kreeg je de specificatie nou eenmaal niet 

op orde….. 

Iedereen uit deze periode kent  zeker Jan Mazurek een man uit Indonesië met een geheel eigen cultuur. 

Een reuze aardige vent, door de wol geverfd in het raffinaderijleven. Jan regelde het altijd op een 

rustige manier, een beetje de stille kracht op de raffinaderij. Dat Mazurek überhaupt nog leefde was op 

zich al een wonder, hij had voorheen bij Philips-Duphar meegeholpen het Dioxine gif op te ruimen dat 

zich na een explosie door de hele fabriek had verspreid. En alles zonder beschermende kleding! 

 

Arie Broekhuizen 
 

Omdat ik op en top een techneut ben kan ik me de dito techneut Arie Broekhuizen nog goed 

herinneren. Arie was altijd bezig met verbetering van de meetinstrumenten op de fabriek, want op 

deze apparatuur moest  de operator  kunnen blindvaren. Samen met Arie hebben we er voor gezorgd 

dat het mogelijk werd om alle ketels met één enkele drukregelaar in te stellen. In die tijd waren de 

meetinstrumenten nog vrij groot en daardoor nog met de soldeerbout te bewerken. Hierdoor  was het 

voor de twee (toen nog) jonge onderzoekers mogelijk  de drukregeling zo te modificeren dat deze op 

de automaat kon worden gezet. 

Persoonlijke inzet kon toen nog een 

wezenlijke verbetering opleveren. 

In de shiftkantine was het altijd een 

gezellige boel. Fred Oostenbroek 

deed erg verheven over zijn Renauld 

16 die Jan Mazurek steevast de  

“Poldervaart GT” noemde. 

Poldervaart was de inzamelaar van 

afval en schroot op de Raffinaderij. 

Ook de Jan Zwemmer moppen waren 

beroemd maar beslist niet geschikt 

voor in Seconer-nieuws. 

 

 
Karel op bezoek bij collega’s van 
het lab. tijdens Nerflex-afscheid 
van Paul Crezee 

  

Karel wordt Elektronica Laborant 
 

Na 5 jaren operations wilde ik wel weer eens iets nieuws beleven en omdat ik nogal handig was in het 

repareren van TV’s van vele collega’s, werd ik in het laboratorium aangenomen. Dat kwam zo. Half 

de jaren 80 kwamen er steeds meer elektronische apparaten in het laboratorium die op een snellere 

manier testen konden uitvoeren. Langzaam verschoof  het handwerk in het laboratorium naar 

elektronisch gestuurde robotwerk. Hierdoor kwam er een behoefte in het lab. aan mensen met verstand 

van elektronica. Dat  was een kolfje naar mijn hand, om maar eens een Lab. term te gebruiken. Maar 

eerst werd ik door Octave de Blaay ingewijd in het traditionele olie testen.  De wijze waarop Octave je 

iets uitlegde kon je wel een inwijding noemen. 

 

Samen met Harrold Gilliard  heb ik een  tijdje als shiftlaborant gewerkt. Ineens was Harold met de 

Noorderzon vertrokken, zomaar weggebleven nooit meer iets van gehoord! Ik ben toen in de plaats 

van H. de dagdienst in gegaan en kreeg de mooiste titel die ik ooit heb mogen bemachtigen, Senior 

Technical Assistent Refinery, afgekort STAR…. 

 

Een Nieuw laboratorium 
 

De verhuizing naar een nieuwe laboratorium bij de hoofdingang luidde een nieuw tijdperk in van 

technische vernieuwingen. Ouderwetse tijdrovende testen werden onder leiding van lab chef Jan 

Hooimijer steeds meer door moderne instrumenten vervangen. Persoonlijk vind het werkelijk 

fantastisch dat ik als Techneut die omschakeling  nog net heb mogen meemaken. 
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Van BP naar olie handelaar (trader) Tolson 
 

Door mijn lab- en raffinaderijkennis werd ik bij 

een internationale oliehandelaar Tolson 

aangenomen. Ik ging er de kwaliteitscontrole 

organiseren van olie aankopen aan de Fins-

Russische grens. Het commerciële Lab. Saybolt 

deed er de bemonstering en analyses. Het was 

een tijd van veel reizen en afzien en gedoe met 

politieke tegenwerking.   

Nadat ik ook commercieel werk mocht gaan 

doen met opties, aan- en verkopen van partijen 

olie, keerde met de val van de Berlijnse  muur  

het politieke  tij in Rusland. Tolson had intussen 

een kantoor in Moskou, maar de sfeer werd er steeds grimmiger en op den duur werden mijn collega’s 

zelfs bedreigd.  De vroegere KGB-ers zijn nu de maffiabazen in Rusland en in hun opdracht worden 

exporten waar wij veel aan verdienen met bedreiging “ontmoedigd”.  

 

Door de KGB  zonder werk 
 

Omdat de omzet van Tolson voor 90 % uit Russische olie bestond betekende dit het einde van Tolson 

Holland B.V. en daarmee ook het einde van mijn baan in de olie. Inmiddels ben ik dan in de 50 (jaar) 

dus weinig vooruitzichten maar…… ik had natuurlijk naast mijn oliekennis ook nog mijn elektronica 

opleiding.  Krohne een grote producent van Flow-  en niveaumeters werd mijn volgende baas. Weer 

waren mijn klanten olieboeren en olievervoerders. Eenmaal in de olie altijd in de olie!  Tot ik er op 

een dag ineens genoeg van had.  Ik heb Krohne  met een vertrekpremie verlaten en heb vervolgens 

mijn pensioen vroegtijdig laten uitkeren. Dit was een risicovolle beslissing waarvan ik nooit spijt heb 

gekregen. Ik had besloten niets meer te doen  (behalve zeilen).  Maar ja…..  een vriend van mij werkte 

bij VOPAK en controleerde instrumenten bij voorbeeld “Hoog Niveau Alarm” op tanks en ook 

brandweerpompen. Ik werk nu met hem samen, maar na vijf jaar thuis een “Pensionado” leven  

genoten te hebben is om 07.00 uur op je werk wel weer even wennen. Maandelijks 120 tanks 

controleren geeft me een conditie die sportscholen niet kunnen leveren. Als ik weer eens zo’n tank op 

zeul moet ik  aan Piet van Brummelen denken, onze vroegere monsterman van BP. Piet droeg bij de 

beklimming van een hoge tanktrap ook nog een zware bak met flessen en gereedschap mee. Ik doe dit 

werk nu al twee jaar, 1 à 2 dagen in de week bij VOPAK en zie langzaam maar zeker de systemen 

verbeteren.   

Ik ben inmiddels 64 jaar en denk door dit verhaal veel terug aan wat er in mijn werkzaam leven 

allemaal gepasseerd is, dan vind ik mijn tijd in het laboratorium wel de beste tijd geweest. 

 

Mooie tijd 
 

Het laboratoriumpersoneel was een  sociaal 

geheel en geïnteresseerd in  natuurkundige 

vraagstukken waarover met elkaar 

gediscussieerd werd. De aanjager van deze  

leerzame discussies was Ad van der Kaai die 

met zijn originele benadering ons altijd aan 

het denken zette. Deze onderwerpen werden  

tijdens koffiepauzes of aan de lunchtafel in de 

BP kantine uitgediept.  

Nooit meer heb ik iemand ontmoet met zo’n 

algemene brede kennis en muzikaliteit als 

deze Ad van der Kaai. Dat was een mooie 

tijd. Ik zou bijna zeggen: 

“Toen was geluk nog heel gewoon ………” 

 

Groeten van Karel Smits
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Een anekdote ……… 
 

Een ieder van ons heeft na vele jaren raffinaderij ervaring wel eens iets grappigs 

of belangwekkends meegemaakt. Meestal verdwijnen die gebeurtenissen in de 

vergetelheid. Bij de samenstelling van het boek “Tussen Koken en Kraken” 

stonden de samenstellers versteld van de vele verhalen die spontaan over tafel 

gingen. 

 
De redactie wil die verhalen niet verloren laten gaan. Daarom het verzoek; heeft 
u ook een ervaring die het vermelden waard is, laat het ons weten. 
 
Deze keer een ervaring opgetekend door Henri Nix    

 
 

5.  

‘Qeustenbibel’ 
 

Deze anekdote speelt zich af in de periode kort na de start-up van de Fluid Catalitic Cracking 

Unit (FCCU). 

 

We hadden in die tijd een Shift Supervisor met een probleem. Hij wist namelijk heel veel van 

de units af en alles wat daar zo bij kwam kijken, maar had de grootst mogelijke moeite om 

de juiste naam aan de juiste medewerker te verbinden. Daardoor vond er nogal eens een 

naamsverwisseling plaats. Daarnaast had de beste man ook nog een andere vreemde 

eigenschap, hij noteerde zowat alles wat er tijdens de shift gebeurde. Met de creativiteit 

waar onze shift om bekend stond maakten we daar dankbaar gebruik van. 

 

In de eerder geschetste periode bestond elke FCCU-ploeg uit twee Head operators, twee 

Eerste operators met daarnaast nog eens zeventien man in de groep van Experienced 

operators, Operators en Assistent operators. Binnen die groep van operators bestond er 

bovendien nog het verschil in inzetbaarheid, met andere woorden, hoe meer units je 

beheerste, hoe groter je inzetbaarheid. Kon je daarnaast ook nog de functie van 

Boardoperator vervullen dan was je nagenoeg onmisbaar en stond het aanvragen van een 

verlofdag gelijk aan een loterij met veel nietten. 

 

Dit probleem deed zich overigens niet alleen in onze shift voor maar gaf in alle vier de 

shiften hetzelfde verschijnsel, namelijk met hollen en vliegen de units in bedrijf houden en 

een beetje rommelen om een ieder toch nog aan z’n welverdiende verlofdagen te laten 

komen. Als oplossing voor het geschetste probleem bedachten we in onze shift een nieuwe 

gefingeerde collega genaamd  ‘Qeustenbibel’. Het was een handige vent die diverse units 

kon lopen en zorgde er voor dat we aan de vereiste minimum bezetting voldeden, ook 

wanneer er eens een mannetje te veel een snipperdag had opgenomen.  

 

Aldus werd Qeustenbibel in de shiftbezetting opgenomen, stond zijn naam op het planning 

bord en noteerde de Shiftsupervisor deze medewerker op het lijstje dat hij dagelijks 
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opstelde. Van de ontstane verlofruimte werd dankbaar gebruikgemaakt, iedereen tevreden 

en niemand die klaagde.   

 

Nu had onze Shift Supervisor altijd de radio van de area bij zich waardoor hij contact had 

met de boardoperator en op de hoogte kon blijven van wat er zoal op de plant speelde. De 

boardoperator kreeg dan ook de opdracht om gedurende de wacht collega Qeustenbibel van 

tijd tot tijd op te roepen, net zoals dat met de andere operators gebeurde. Op deze wijze 

hebben we onze bezetting gedurende een periode een beetje weten te verruimen, maar bij 

de eerste verbouwing van de controlekamer verdween collega Qeustenbibel van het 

planbord. Dat was een goede keus omdat er wat meer ruimte in de bezetting van de shift 

was ontstaan. 

 

Groeten van de oude Nix 

 

 

 

  

 6. 

Zwemles 

 

Omdat ze dacht dat niemand keek, 

Zwom ze spiernaakt in de beek. 

Het liep uit de hand, al was ’t maar even. 

Had ik maar beter opgepast. 

Nu zit ik voor de rest van mijn leven 

Aan deze zwemster vast. 

 

Ik heb nu een dochter van zestien jaren, 

Veel te jong om al te paren. 

Opdat ze zich niet jong bezeert, 

Heb ik haar deze les geleerd: 

Zie je jongeheren staan, 

Zwem dan met je kleren aan! 

         © John Van Der Aa 
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7. Postduiven aan boord (3) 
 

We beginnen met kweken van jonge duiven 
 
Door Wim Steentjes 

 

Inmiddels is de winter alweer voorbij en nadert het voorjaar. Het is anders wel een wintertje geweest, 

maar wijzelf en de duiven zijn er goed doorheen gekomen. Het duivenhok is ook aan boord blijven 

staan en de duiven zitten er nog in. Dus we kunnen beginnen met het kweken van een paar jonge 

duiven. De duiven hebben deze winter vanwege het slechte weer veel in het donker gezeten. Dan deed 

ik er veel een kleed overheen om ze toch nog een beetje te beschermen. Gewoon kou daar hebben ze 

geen last van. Daar kunnen duiven goed tegen. Ze zijn alleen nog niet erg parig. Maar dat komt 

vanzelf als het zonnetje gaat schijnen. Op een gegeven moment gaan ze beginnen met elkaar te 

beminnen en dan is er geen houden meer aan. Dan kun je elke maand weer een nieuw broedsel 

hebben. Maar ik houd ze goed in de gaten. Tenslotte 

zijn we klein behuisd.  

 

Ik heb een broedpannetje en een beetje tabakstelen 

aangeschaft. Dat is goed tegen de luis hoorde ik van 

mijn oom. Dus ze kunnen er tegen aan. Als ze 

eenmaal bezig zijn met elkaar te beminnen kun je met 

10 dagen eieren hebben. Nadat de duivin het tweede 

ei hebben gelegd, duurt het 17 dagen tot de eieren 

uitkomen. Dus we moeten nog even geduld hebben. 

Intussen het hokje een opknapbeurt gegeven een 

beetje gewit ,de ramen gezeemd dan kan ik ze vanuit 

de stuurhut goed zien zitten.  
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We liggen in Groningen te lossen, dus de duiven mogen er weer uit. Ze hebben zowat een week 

binnen gezeten. Dus dan kunnen ze weer even hun vleugels strekken. En dat deden ze dus, het was de 

tweede keer dat ze in Groningen uitvlogen en het was mooi weer. Ze gingen echt met een rotgang de 

lucht in ze hadden er zin in. Dat is natuurlijk voor de duivenhouder leuk, ze zo te zien gaan maar in 

zeer korte tijd zag ik ze niet meer. Ik hoop dat ze dadelijk ook met een rotgang weer terug komen. 

Maar het duurde toch een hele tijd voor dat ik weer een duif zag.  

 

Het was de doffer. Hij kwam echt met samen geknepen vleugels naar beneden en gelijk op het hokje. 

Hij was heel druk met het hokje in en uit te gaan hij zocht zijn duivin. Die was duidelijk achter 

gebleven. Ik denk dat ze in een koppel andere duiven terecht zijn gekomen en daar mee opstap zijn 

gegaan. En dan kunnen ze grote afstanden afleggen. In mijn geval heb je dan geluk dat ze met 

dezelfde duiven terug komen naar de plaats waar ze in het andere koppel zijn terecht gekomen. Kan 

ook zijn dat ze een heel eind zijn weggebracht door die andere duiven en dan op zich zelf terug komen 

naar het schip. Dat zou wel heel erg knap zijn van deze duiven die nog maar heel kort heel weinig in 

Groningen hebben gevlogen. Maar het kan, dat heb ik in die tijd van duiven aan boord ondervonden. 

 

Aan de wal  is dat heel  anders. De jonge duiven zijn dan op één en de zelfde plaats opgegroeid. En 

zijn dan per dag een aantal uren buiten het hok aan het rommelen tegelijk leren ze de omgeving 

kennen. Maar ik mag van geluk spreken, de doffer gaat er met klepperende vleugels vandoor want hij 

had zijn meisje al aan zien komen. Het duivinnetje schoot gelijk het hokje in de doffer er natuurlijk 

achteraan, blij dat ze weer op het hok was. De duivin heeft toch wel een hele tijd een beetje versuft er 

bij gezeten. Maar de doffer bracht ze op andere gedachten want ze had nog geen eieren. Daar moest 

nog wel wat aan worden gedaan. Waar ze al die tijd geweest is zullen we nooit weten maar gevlogen 

heeft ze. Als een duif gezond is kan ze makkelijk vier- of vijf honderd kilometer per dag vliegen en 

soms nog meer. Dat ligt aan de weersomstandigheden. Maar ons duifje flikte het 4  weken later weer, 

maar toen kwam ze dezelfde dag niet meer thuis. Ik ben ze toen  drie maanden kwijt geweest. Maar 

eerst zou ze nog netjes op tijd haar eitjes leggen en deze uitbroeden, samen met de doffer.  

 

Ongeveer drie weken later kwamen de eitjes uit. We hadden er twee duifjes bij. 

 

Wordt vervolgd.  
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8. De gieter en zijn klok (vervolg) 

 
Door Rob van Breda 

 
De vorige keer heb ik iets geschreven over de wijze waarop in de vijftiende eeuw 

klokken ter plaatse werden gegoten. Het ging er toen over hoe zo’n reizend gieter in de 

middeleeuwen te werk ging als hij de opdracht kreeg voor een stad of dorp een klok te 

komen gieten. 

 

Zo had de Utrechtse klokkengieter Steven Butendiic in het jaar 1482 in Brielle zijn grootste klok ooit 

gegoten, waarna hij vrij kort daarna kwam te overlijden. De klok zal daarna ongetwijfeld in de toen 

zojuist gereedgekomen toren zijn opgehangen, maar daar vinden we in gemeentelijke administratie 

geen enkel geschreven bewijs van. Overigens zijn alle gegevens uit die tijd afkomstig uit de 

gemeentelijke archieven. Zo kan het zijn dat pas vijfenzestig jaar na het ophangen van “de groote 

klok” ze in de Brielse archieven voor het eerst wordt genoemd. En weer dertig jaar later lezen we voor 

het eerst dat er “over de dooden” wordt geluid ”met de groote klok”. 

 

De kroon 
 

In 1621, dus 139 jaar na haar gieting, dienen zich echter al de eerste mechanisch problemen aan. Ene 

Valentijn Waning krijgt opdracht de klok te “verhangen”. Het hoe en waarom is aanvankelijk niet 

duidelijk maar als daarbij wordt vermeld dat er problemen zijn met de ophanging van de klok, wordt 

de aanleiding wel duidelijk. De kroon zou beginnen af te brokkelen. Nu is de kroon nogal een 

belangrijk onderdeel, want dat is de bovenkant van de klok 

waarmee ze wordt opgehangen aan haar luidas. Als je een 

klok van vier en een halve ton flink heen en weer laat 

zwaaien, zoals dat bij het luiden het geval is, dan komen er op 

de kroon krachten die aanzienlijk groter zijn dan het gewicht 

van de klok zelf. Vele tonnen dus. Als tijdens het luiden de 

kroon af zou breken, dan is er niet veel fantasie voor nodig 

om je voor te stellen wat er met ruim vier ton brons allemaal 

kan gebeuren als dat al slingerend in een soort vrije val naar 

beneden zou komen………  Berg je dan maar als luider, als 

je daar tenminste nog de kans voor krijgt. 
 

Dus Valentijn Waning en de timmermansbaas Cornelis Timmerman (!) krijgen dus de opdracht de 

klok “te verhangen”, wat daar ook mee werd bedoeld…..  Er werd tevens vermeld dat Cornelis enige 

van de kroon afgebroken stukken brons in bewaring mee naar huis nam. Er wordt in de jaren daarna 

nu en dan voorzichtig (alleen met toestemming van het stadsbestuur) geluid, maar de klok scheurt 

verder en dan wordt het kennelijk allemaal “te link” gevonden om nog langer te luiden. Waarschijnlijk 

werd ze toen alleen nog maar stilhangend aangeslagen met een losse klepel of hamer. 

 

In 1679  wordt voor het laatst gewag gemaakt van een luiding en in datzelfde jaar wordt ene Fabrijc 

Poortermans door het stadsbestuur afgevaardigd naar Amsterdam om advies in te winnen bij Francois 

Hemony. Deze Hemony, van oorsprong een Fransman, was een van de vele vaklieden die in de 

zeventiende eeuw om geloofsredenen uit de Zuidelijke Nederlanden was uitgeweken naar het vrije 

Amsterdam. Hij was een specialist in het op klank gieten van klokkenspelen (carillons) maar gold toen 

kennelijk als dé specialist op klokkengebied. Zijn advies aan Fabrijc is om een aantal gaten in de klok 

te boren en daar een paar zware ijzeren stangen aan te bevestigen. Kan dat dan zomaar was de vraag. 

Jazeker, zegt Hemony. En je zult zien dat het geluid van de klok er nauwelijks onder te lijden zal 

hebben. Zogezegd, zo gedaan. Er werden een aantal gaten in de klok geboord (ze zijn nu dichtgelast, 

maar zijn nog steeds zichtbaar) en de plaatselijke smid maakte een paar passende metalen stangen 

waaraan de klok weer werd opgehangen.  

 



15 

Uit de Brielse archieven kwam recent de volgende tekst boven water: 
 

”Bij deeze gelegenheid moet ik 

niet vergeten te melden, dat de 

groote klok uit de tooren van de 

Catharijne kerk die zedert den 

19e Julij 1772 niet geluid hadde 

maar alleen maar geslaagen off 

met de klepel getrokken was, 

vermits dezelve van boven 

zodanig was gescheurt, dat er 

eindelijk een geheel stuk 

uitgevallen is. Dezelve klok 

onder de directie van den 

Timmermans Baas, Cornelis 

Timmerman, en den Smids Baas 

Cornelis Kerpel, tans weder 

zoverre is herstelt, dat dezelve op 

den 8e Meij  over de doot van 

dHeer Beels weder voor de eerste maal heeft geluit, en even als voorheen door agt mannen is 

getrokken zonder dat men aan de klank het allerminsten  kon gewaar worden dat er een uitgevalle 

stuk weder is ingelast, off dat de klok met ongemeene swaere ijzere banden en bouten, aan elkander is 

gekegt. Ja zulks is ook tegen de verwagting van een ijder zeer wel uitgevallen. En omdat den aart van 

het metaal, waar van deeze klok gegoten is, altoos zeer geroemt is, heeft de Magistraat dezer Stadt 

van het uitboorsel een metalen bel doen gieten, die tans in Schepens kamer gebruikt word”. 
 

Het advies van Hemony bleek dus deskundig en waardevol te zijn geweest. Men blijft in die periode 

toch wel voorzichtig met het gebruik van de klok want ze mag alleen nog maar op hoogtijdagen 

worden geluid. Uit het jaar 1775 vinden we nog een vermelding dat de klok weer als vanouds wordt 

geluid nadat ze enige tijd buiten bedrijf is geweest. Tevens vonden we een vermelding uit 1798 dat de 

klok ter gelegenheid van de jaarmarkt mocht worden geluid en ook gebeurt dit in 1811 ter gelegenheid 

van de geboorte van de “Koning van Rome”, wie dat dan ook geweest moge zijn…. 
 

Als in 1849 koning Willem П komt te overlijden is men kennelijk de hele voorgeschiedenis van de 

klok vergeten en verliest men alle voorzichtigheid uit het oog want dan luidt een ploeg van minstens 

achttien man gedurende enige dagen continue de klok. Achteraf bleek dit een kostbare grap want de 

luidploeg moest in overuren worden uitbetaald. De klok heeft dit geweld kennelijk allemaal goed 

doorstaan want als in 1865 ook de weduwe van Willem П overlijdt wordt daarvoor opnieuw geluid, 

maar wel aanzienlijk korter…  In de archieven blijft het nu geruime tijd stil. In 1813 bevrijdt Brielle 

zichzelf van de bezetting van een contingent Franse troepen en op 13 december 1913 wordt de 

honderdjarige herdenking hiervan gevierd. Er treden wel vierentwintig man aan om in wisselploegen 

weer langdurig te gaan luiden. De klok lijkt ook dit geweld goed te hebben doorstaan, maar 

vijfentwintig jaar later in 1938 wordt de klok toch buiten bedrijf gesteld omdat ze bovenin toch weer 

verder is gaan scheuren. 

 

Metalmobilisirung 
 

De tweede wereldoorlog werpt dan al haar schaduw vooruit over klokkenland en men vreest dat de 

bezetter klokken zal gaan omsmelten om haar oorlogsindustrie van het kostbare brons te kunnen 

voorzien. Op initiatief van de toenmalige Raad voor de kunst wordt in heel Nederland een 

inventarisatie gemaakt van alle kostbare historische klokken. Ook de Katrin die inmiddels ruim 450 

jaar oud is wordt in haar gescheurde staat geëvalueerd en krijgt het predicaat M. Dit staat voor 

“Historisch waardevol” kostbaar historisch erfgoed dus. Over het verloop van de klokkenroof in 

Nederland heb ik in de Seconer al eens eerder iets geschreven, dus daar zal ik nu verder niet op 

ingaan.  
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Als in juli 1943 een ploeg mensen namens de Limburgse NSB aannemer 

Meulenberg en die weer in opdracht van het Duitse “Arbeitsstab 

Metalmobilisirung” zich meldt in Brielle, worden in enkele dagen alle 

luidklokken en het kostbare Hemony carillon (eveneens met de M status) 

ondanks alle protesten uit de toren gehesen. Omdat de toren dan wordt 

gebruikt als peilbaken voor Duitse vliegtuigen en er een contingent 

soldaten in is gelegerd, kan de Katrin niet binnendoor omlaag worden 

getakeld. Na rijp beraad hakt men dan eenvoudigweg een groot gat in de 

muur van de toren waarna de klok met touwen buitenom naar beneden 

wordt gehesen. 

Alle klokken gaan naar een verzamelpunt en daarna op transport naar 

Noord-Duitsland waar de metaalsmelterijen zijn gevestigd. Het 

verzamelpunt voor Zuid Holland is de glasfabriek te Leerdam. Daar 

worden de klokken overgeladen in een door de Duitsers gevorderd schip, 

de “Hoop op Zegen”. 
 

 Als het schip is geladen staat de Katrin nog op de kant. De schipper vindt het onverantwoord om dit 

grote gewicht op het voordek te plaatsen. De Hoop op Zegen vertrekt dus richting Noord-Duitsland 

zonder de Katrin, maar zal niet ver komen want op een donkere Novembernacht breekt de sleeptros en 

strandt ze vlak bij Urk op een zandbank en kort daarna zinkt het schip. Na de oorlog worden de 226 

klokken opgedregd en gaan terug naar de kerken waar ze vandaan kwamen. 

  

Restauratie 
  

Weer terug naar de Katrin. Die stond dus nog in 

Leerdam en kwam terug naar Brielle. Er heerste in die 

tijd in Nederland een geest van “met z’n allen de 

schouders er onder” en zo kwam het dat de toenmalige 

directeur van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij 

de heer A. Knape, wonende te Oostvoorne, aanbood 

om de Katrin op zijn bedrijf te laten repareren. Samen 

met het hoofd van zijn las afdeling ontwierp hij een 

lasplan om de klok weer volledig te herstellen. De 

gehele bovenkant (de schouders van de klok) en de 

kroon waren kennelijk praktisch gesproken niet meer 

te redden en werden geheel opnieuw gegoten en later 

aan het lagere klankgedeelte van de klok vastgelast. De 

klok ging daarna geheel gerestaureerd terug naar 

Brielle maar pas in 1971 is ze na een 

Röntgenonderzoek weer met vereende krachten 

omhoog gehesen (zie foto). Hangend aan een nieuwe 

luidas kon ze daarna door de koster door middel van 

een elektromotor worden geluid. In 1999 wordt het 

Briels Klokkenluiders Gilde (BKG) opgericht en een 

jaar later wordt de klok tijdens de grote restauratie van 

de kerk in 2000 eveneens geschikt gemaakt om met de 

hand (door vier luiders) te worden geluid. 

 

PID 
 

Het BKG houdt zich echter ook bezig met de historie van klokken en zo kwam ik ergens een artikel 

tegen waarin er gewag van werd gemaakt van het feit dat oude klokkengieters, zo ook de familie 

Butendiic, in hun zoektocht naar klankverbetering van hun klokken wel eens antimoonpoeder bij de 

klokspijs deden. Antimoon (een grijsachtig poeder) maakt een metaal harder en in het geval van een 

klok wordt daardoor de klank helderder. Het poeder maakt het metaal waar het aan wordt toegevoegd 

echter ook brosser en daardoor weer kwetsbaarder voor mechanische belastingen. Om een lang 

verhaal kort te maken; we hebben in 2011 met behulp van de onvolprezen afdeling PID van BPRR 
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een materiaal analyse van de klok gemaakt, en wat bleek!  Het materiaal waarvan de klok is gegoten 

bevat circa 2,4% antimoon!  Hiermee is waarschijnlijk voor een deel het vroegtijdig scheuren van de 

klok verklaard. Steven Butendiic heeft in 1482 bij gieting van de klok onder aan de Brielse toren 

ongeveer 100 Kg antimoonpoeder aan het 

gesmolten brons toegevoegd met als bedoeling 

de helderheid van de klank van zijn klok te 

verbeteren. Mede omdat ook onze nationale 

klokkendeskundige, de heer Van Geuns al 

meerdere malen zijn zorg had uitgesproken 

over het veelvuldig gebruik van de klok als 

kostbaar historisch erfgoed, is toen dit eenmaal 

bekend was, voorgesteld aan de gemeente 

Brielle om één van de twee nieuwe klokken de 

meeste taken van de Katrien te laten overnemen 

en haar zodoende te sparen. En zo geschiedde. 

De grootste nieuwe klok, de Concordia, kreeg 

eveneens de mogelijkheid om door de koster 

met een elektromotor te worden geluid en kan 

voortaan luiden voor de zondagsdienst en andere gelegenheden. De Katrin wordt nu alleen nog geluid 

bij begrafenissen, de kerstdienst, de jaarwisseling en bijzondere omstandigheden. Zo hebben we haar 

op 23 juli j.l. nog geluid ter gelegenheid van de nationale herdenking van de slachtoffers van MH 17 

vliegramp. 

 

NB. 

In het vorige artikel beloofde ik u nog de randtekst van de klok. Deze tekst is bij de reparatie 

grotendeels verloren gegaan en was daarvoor al slecht leesbaar. Ze is min of meer behouden alhoewel 

het enige kennis van het middeleeuws vergt om het helemaal te kunnen begrijpen.  
 

Stel je overigens even voor dat je dit hele verhaal met lettertjes van leem of was, en dan ook nog eens 

in spiegelschrift, op de klokkenmal moet zetten. 

 

 

Ic hiet Katrin en bid god 

Dat ten Bril bewart t vlod 

En Maria di fontin 

Dat os got bescerm van ween     

Voor oorlog he durtijt en onweren 

Want wi ons ter zee generen 

Om den darinc te hantieren 

dat hi den torn nit en quest 

en alle doden hemelric mi.. me 

Steven Butendiic anno dn m ec l xxxii 

ghi heren machtich blift eendrachtig 

doe dit dat so sel u stat wel staen in vreden 

Die wint zi ost nort zuid of west 

Lange ..durch mits wel regieren 
 

Rob van Breda 
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Tussen licht en donker (26) 
9. 

Door Nico ter Horst 

 
Een vrijwel even beroemde vuurtoren op een rots in zee, is die bij Schotland op de Bell Rock voor de 

ingang van de Firth of Forth. Deze gemene ondiepte, bij hoog water maar net 3 meter onder de 

oppervlakte, heeft veel schepen doen vergaan. 
 

 De abten van Aberbrothwick brachten op de rots een belboei aan, om de schepen met geluid voor 

deze plek te waarschuwen. De ontwikkeling van de lichtschepen ging daarnaast ook gewoon door. In 

1832 werden de bellen, voor mistsignalen op de Engelse lichtschepen vervangen door Chinese gongs, 

die (in huidige termen) veel meer decibels produceerden. 
 

De Nederlandse commentator in het  Tijdschrift toegewijd aan het zeewezen (1832) schreef, dat hij 

deze ook in Indië heeft leren kennen en beveelt ze eveneens aan voor de Nederlandse kust. Op zee 

lagen toen nog geen Nederlandse lichtschepen. 
 

In 1848 wordt er de Wielingen (Schelde) een “vuurschip” uitgelegd, en die gaf zoals toen 

omschreven; vertonende een rood licht, in de nabijheid van de (zand)bank de Paardenmarkt. 

Tegelijkertijd wordt het licht van Heist wit. 
 

Van alles werd bedacht en uitgeprobeerd om op zee goed zichtbare punten te realiseren. In 1858 wordt 

in Nederland het eerste echte lichtschip afgebouwd en uitgelegd bij de Noord-Hinderbank. Het schip 

heeft twee masten en aan de voorste of grote mast wordt de lantaarn gehesen, voorzien van acht 

Argandse lampen met reflectoren met een wit licht. Voor mistsignalen wordt elk kwartier de klok 

geluid, gevolgd door enige slagen op de gong. Voor het eerst  op 23 augustus 1856. 
 

Het lichtschip NOORD-HINDER ligt in Hellevoetsluis en is te bezichtigen 
 

Wordt vervolgd 
 

Bron: R. van der Veen, Wikipedia.



19 

10.  Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

In samenwerking met firma Mourik en onder toezicht van 

ETP Commissioning Operator Laureys Kelderman, 

werden de pluggen verwijderd. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mijlpaal op de nieuwe ETP:  
 

Inname van koolwaterstoffen! 
 
Donderdag 4 september jl. heeft de nieuwe waterzuiveringsinstallatie van BP Raffinaderij Rotterdam 

voor het eerst kennis gemaakt met koolwaterstoffen. Dit houdt in dat er voor het eerst waterstromen 

met koolwaterstoffen zijn ingenomen in de nieuwe ETP.  

 

Alvorens dit kon geschieden werd er door de ETP Commissioning Execution Lead/Start-up Manager 

Leo Kamphorst en Commissioning Manager Stefan Smith de laatste fase van de Pre Start up Safety 

Review (PSSR3) afgerond en ondertekend door de Operations Manager Binnert Prins en Process 

Safety Engineer Rein Kreutzer. 
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Na deze “go” werden twee grote pluggen verwijderd, zodat het afvalwater door de influent pit naar de 

plant kon stromen. Hiermee is de commissioning en start-up fase van de drie treinen (A, B en C), 

inclusief de RTO (Regeneratieve Thermal Oxidizer) begonnen.  

 

 

 

 

 

V.l.n.r.: 

Leo Kamphorst, 

Stefan Smith en 

Rein Kreutzer. 

Binnert Prins zet zijn 

handtekening. 

 
 

 

 

 

 

Honing slingeren en proeverij in het Atrium 
 
Ook dit jaar hebben de bijen van de BP Raffinaderij Rotterdam het weer bijzonder goed gedaan en 

zijn gedurende het voorjaar en zomer druk geweest met het maken van honing. 

 

De honingraten uit de bijenkasten werden daarom op 10 september jl. weer in een speciale machine 

geslingerd om de honing eruit te halen. 

 

Na het oogsten van de honing zullen de bijen de komende winter worden bijgevoerd met suikerwater, 

waarna het hele verhaal weer opnieuw begint.  

 

Rond lunchtijd was het honingslingeren door de imker te zien in het Atrium van het 

raffinaderijkantoor.  Natuurlijk kon er ook geproefd worden want honing is een onbewerkt product en 

kan zo gegeten worden. 

 

 
De kast nog in het beginstadium, de eerste honingraden bovenin zijn gevuld. 
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11. BP Pensioenfonds 

 
Door Jan Nieuwenhuize 

 

 

Ontwikkelingen rondom ‘pensioen’ in Nederland 
 

In het pensioenfondsbestuur is veel tijd besteed aan de veranderingen die vanaf 1 januari 2015 

effectief zullen worden, namelijk: 

  

• het maximale opbouwpercentage, voor actieve werknemers, wordt verder verlaagd naar 1,657% 

per jaar voor eindloonregelingen (1,875%  per jaar voor middelloonregelingen). Bovendien moet 

er voor de pensioengrondslagen boven € 100.000,- vanaf 1 januari 2015 een andere invulling 

worden gevonden, want vanaf 1-1-2015 zou er loonbelasting moeten worden ingehouden over de 

pensioenpremies over het salaris boven de € 100.000,-.  Op dit moment worden over deze 

onderwerpen gesprekken gevoerd met de sociale partners. 

 

• het nieuwe FTK (het Financiële Toetsing Kader) waarin de overheid de pensioenfondsen 

verplicht hogere buffers aan te houden. Het pensioenfondsbestuur treft voorbereidingen op deze 

verandering per 1-1-2015. De voorstellen moeten nog wel in het parlement behandeld worden.  

 

Financiële situatie pensioenfonds 
 

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP is in de afgelopen periode gedaald tot 108.9%. Eind mei 

was deze nog 112.2%. De belangrijkste oorzaak van de daling is verdere daling van rekenrente van de 

fondsverplichtingen.  

De bezittingen van het fonds zijn in 2014 gegroeid tot boven € 1 miljard!  

Het behaalde rendement op de beleggingen in 2014 is op dit moment zeer positief.  

 

Toekomst van het pensioenfonds  
 

Zoals reeds eerder gemeld wordt door het Pensioenfonds BP overwogen de pensioenregelingen onder 

te brengen bij een overkoepelend Europees pensioenfonds in België. Op dit moment worden er door 

de werkgever-vertegenwoordigers van BP Ned. en BPRR over dit onderwerp gesprekken gevoerd met 

de sociale partners (ondernemingsraden en vakverenigingen). De sociale partners zullen allereerst 

instemming moeten verlenen, voordat er verdere stappen genomen kunnen worden. Zodra er 

vervolgstappen worden genomen, zal er ook een communicatie traject over de overgang opgestart 

worden. 

 

Lidmaatschap VOBP 
 

Wilt u meer informatie inzien op pensioengebied, dan kunt diverse links vinden op website VOBP, de 

vereniging die de belangen behartigt van de gepensioneerden, vroeg gepensioneerden en nabestaanden 

van BP, namelijk: www.vobp.nl. 

U kunt zich nog steeds opgeven als lid van deze vereniging. Aanmeldingsformulieren vindt op de 

website van de VOBP. 

 

 j.nieuwenhuize32@upcmail.nl 

Telefoon 010- 4743298 

http://www.vobp.nl/
mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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Kerstklaverjassen 

 
 

Wanneer:   Vrijdag 19 December 2014 om 19.30 uur.  

Waar: In het Cafetaria te Europoort  (zaal open vanaf 19.00 uur) 

Inschrijfgeld:   5,00 € pp. (gepast betalen a.u.b.) 

 

Aanmelden bij: Gijs Hoogland  

                                    T: 010-4712566 of 06-51981140 

                                    E: gijs.hoogland@telfort.nl 

                                    Leen van Adrighem 

                                    T: E377 of 06-28209583 

                                    E: adrighlj@bp.com 

 

 

 

Ook introducees zijn natuurlijk van harte welkom! Wel graag even de namen van te voren 

doorgeven.  

 

Met vriendelijke groet en natuurlijk graag tot 19 December! 

Gijs en Leen 

mailto:gijs.hoogland@telfort.nl
mailto:adrighlj@bp.com
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13. 

 
 

 
 
Personalia 
 

 Met Pensioen : Augustus 2014 J.M. Christiaanse 

      C.W.A. de Bruijn 

 

   September 2014 P. Kooiman 

      P.H. van Linschoten 

 

   Oktober 2014 C. Gebuijs 

      J.J. van der Eijk 

      P. van den Ende 

  

 Overleden :  
 

  4 juli 2014, de heer S van den Hoek, in de leeftijd van 79 jaar. 

  7 juli 2014, de heer L.J. Poldervaart, in de leeftijd van 82 jaar. 

  18 augustus 2014, mevrouw E. Bourguignon-de Wit, in de leeftijd van 85 jaar. 

  28 september 2014, mevrouw G. van de Wetering-Mallens, in de leeftijd van 72 jaar. 

  29 september 2014, de heer R.J.M. Sandbergen, in de leeftijd van 74 jaar. 

   

  
 
 
 
 

 
 

 

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 januari 2015. 

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 
 
Seconer mutaties 
Nieuw lid - Recent gepensioneerd 
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 
 
 
 
● 
 
 
 

BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 
Doorgeven van mutaties: 
T.a.v.: Pascalle de Bock (HR-services) 
Postbus 1131  
3000 BC Rotterdam  
 

 

 

mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:klaas-ali.kuipers@planet.nl
mailto:voorzitter@seconer.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:penningmeester@seconer.nl
mailto:h.g.voorberg@planet.nl
mailto:info@seconer.nl
http://www.seconer.nl/
http://www.pensioenfondsbp.nl/
mailto:pensioenfondsbp@achmea.nl
mailto:pensioenfonds@chevron.com

