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Dit lijkt me een leuke aanhef om in 
de toekomst een beetje in het verleden 
te duiken om enkele gebeurtenissen 
de revue te laten passeren. Ik kwam 
op het idee omdat onze vriend en ex-
collega Piet Happee mij er op atten-
deerde dat 150 jaar geleden de eerste 
minerale olie  in Rotterdam werd 
opgeslagen. Op 29 augustus 1859 
werd in Amerika met succes naar olie 
geboord door een zekere heer Drake. 
Het product werd steenolie genoemd 
en later petroleum. Twee jaar later 
werd de olie naar Duitse havens ver-
scheept en op 30 juni 1862 werden 
300 kisten en 101 vaten steenolie in 
Rotterdam aan de Boompjes opgesla-
gen. Pakhuismeesteren zag de kans 
schoon om de olieopslag in handen 
te krijgen en na veel overleg, onder-
handelen, behandeling van protesten 
werd tenslotte op 30 oktober 1865 
de overeenkomst tussen de gemeente 
Rotterdam en Pakhuismeesteren 
door de gemeenteraad goedgekeurd. 
Voorgaande was de aanleiding om 
een klein stukje geschiedenis van 
Vopak van internet te halen.

Wist U? Historische gebeurtenissen
1616  Eerste vermelding van het Blauwhoedenveem, opgericht te Amsterdam 

door een groep dragers die besloten samen te werken bij het vervoeren van 
ladingen van de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie naar 
de stadswaag.

1818  Pakhuismeesteren werd in Rotterdam opgericht. Gespecialiseerd in het 
in- en uitladen en opslaan van producten afkomstig van de Nederlandse 
Koloniën, zoals thee, koffie en specerijen. Later werden opslagfaciliteiten 
voor olie en olieproducten -eerst in vaten- aangeboden. Vanaf 1888 was dit 
ook mogelijk in tanks.

1839  Van Ommeren begon zijn activiteiten als scheepsagentuur. In de volgen-
de jaren werden de activiteiten uitgebreid naar zeescheepvaart, binnenvaart, 
tankopslag, stuwadoorsactiviteiten en distributiecentra. 

1860  Rond 1860 (1859 zie boven) werd er voor het eerst olie aangeboord in 
de Verenigde Staten van Amerika. Niet veel later werden de eerste olie-
producten naar Europa verscheept. Pakhuismeesteren heeft hiervoor een 
van de eerste olieterminals in Europa gebouwd, in de haven van Rotterdam.

1967  Pakhoed ontstaat door de fusie van Pakhuismeesteren en Blauwhoed. 
Belangrijkste activiteiten: havendiensten, stuwadoorsactiviteiten, scheeps-
agenturen, goederentransport, warehousing, opslag van olie – en chemische 
producten.

1986  Pakhoed neemt een aandeel van 35% in het Amerikaanse Univar 
Corporation, moederbedrijf van Water & Rogers, grootste distributeur 
van chemicaliën in Noord Amerika.

1990  Van Ommeren besluit zich te richten op slechts twee kernactiviteiten: 
scheepvaart en tankopslag.

1999  Koninklijke Vopak ontstaat door de fusie van Pakhoed en 
Van Ommeren.

2002  Afsplitsing van de chemische distributieactiviteiten. Vopak richt zich 
volledig op tankopslag en aanverwante logistieke dienstverlening.
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Woordzoeker

Alle woorden uit de lijst zijn kriskras verborgen in het diagram. Sommige letters worden 
meer dan 1 keer gebruikt. Als U alle woorden uit de lijst zijn wegestreept uit de lijst 
hebt doorgestreept, vormen de overgebleven letters de oplossing. U kunt deze oplossing 
opsturen per briefkaart naar O.Visser, Stuart Millstraat 101, 3076 RL Rotterdam of per 
e-mail naar o.visser@tele2.nl

Onder de goede inzendingen wordt 1 maal 25 euro verloot.

aardbei
amandelspijs
amstel
ananassap 
bakker
borrels
caramel
chocomel
dadels
december
disco
duitendief
edelsmid
eenzaam
edelsmid
eenzaam
eerste
engelenhaar
esdoorn
eten
etentje
etmaal
feesten
feestmuziek
gehemelte
gelovig
gemis
genot
genre
goedsul
groen
hagel
ijstaart
jannie
jantje
kalief
kalkoen
keepster 
kerstoom
kerstkrans
kerstmis
kerstmuziek

kindeke
kleur
kookmaal
koor
lekker
lijster
maand
mandarijnen
marsepein
messing
mokken
mousse
nemen
noten
notitie
openen
piek
prikker
rekken
ridder
rondje
rotan
rozijnen
ruiken
salade
schieten
slierten
snoepen
snoepgoed
st claus
stemmen
steno
stiekem
sucade
teler
tentamen
tongen
tonijn
totem
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Hé waar heb ik dat meer gehoord? O ja, dat 
was de beste bestemming die we te lezen kregen 
bij de enquête dit jaar aan boord van de River 
Dream en dus werd besloten gevolg te geven 
aan de wens van velen om die bestemming vol-
gend jaar te herhalen. Omdat 
het al vele jaren geleden is 
dat we daar geweest zijn 
willen we nog wat wetens-
waardigheden van dit mooie 
vestingstadje neerschrijven.                                                
Ruim 460 jaar geleden n.l. in 
1561 gaf Jan IV van Lymes 
het gebied van de droog-
gevallen gorzen in te pol-
deren. De in 1564 gereed-
gekomen inpoldering kreeg 
de naam Ruygenhill. In 1581 werd 
het gebied, waar reeds een dorp 
was gebouwd, door de Staten van 
Brabant geschonken aan Willem 
van Oranje, ter compensatie voor 
zijn  bezittingen die gedurende de 
tachtigjarige oorlog waren kwijt-
geraakt. In 1583 besloot hij van 
het dorp een vesting te maken en het 
dorp heette van dat jaar af Willemstad.  
Omdat Willem van Oranje op 10 juli 
1584 te Delft werd vermoord, heeft hij 
de voltooiing niet meer mee kunnen 
maken. 

Prins Maurits, zijn zoon, voltooide de omwallin-
gen en verleende het dorp in 1586 stadsrechten. 
Met financiële hulp van de Prins werden een 
aantal belangrijke gebouwen gerealiseerd, in 1587  
het raadhuis aan de haven, in 1607 de koepelkerk 
en in 1623 de Princehof (tegenwoordig bekend als 
het Mauritshuis). De vestingwal bestaat uit zeven 
bastions die in de loop der tijden al diverse namen 
kregen o.a. de namen van de zeven provincies in 
de vergadering van de Staten Generaal te weten 
Gelderland, Holland, Utrecht Zeeland, Friesland, 
Overijssel en Groningen. Het aflopen van het 
twaalfjarig bestand en daardoor het hervatten van 
de oorlogshandelingen gaven aanleiding om de 
vesting weer onder handen te nemen. 

In 1926 nadat gebleken was in de eerste wereld-
oorlog dat de vestingen volkomen verouderd 
waren. Het garnizoen was al in 1922 uit de stad 
verdwenen en daarmee ook de belangrijkste bron 
van inkomsten voor Willemstad. Bij Koninklijk 
besluit van 28 mei 1926 werd Willemstad als 
vesting opgeheven. Vanuit de bevolking werd 

geijverd voor het behoud van de vestingwerken en 
als gevolg daarvan werden per 1 januari 1935 de 
vestingwerken door het Rijk voor 30 jaar in erf-
pacht gegeven aan een stichting. Hierna kwamen 
de vestingwerken in het bezit van de gemeente.                                                                                                           

Tijdens de tweede wereldoor-
log (1943-44) was Willemstad 
voor de Duitse bezetters nog 
even een vesting als onder-
deel van de Stützgruppe 
Ooltgensplaat, een landin-
waarts gelegen onderdeel van 
de Atlantikwall. De Duitsers 
lieten hiervoor in 1943 op 
bastion Holland twee bunkers 
van gewapend beton bouwen 
voor kustgeschut en op bas-

tion Gelderland opstellingen voor 
luchtdoelgeschut.

Spittend in alle mogelijke lec-
tuur over Willemstad vond ik een 
stukje van een zekere Jos van 
Noord, hij schreef: Willemstad: 
een mooi stukje levend verle-

den. Overspannen Westerlingen met 
managerziekte, stress, verkeerde 
aandelen of burn-out, die zouden 
op een door de weekse dag eens 
naar Willemstad moeten gaan. Een 
beetje op een bankje zitten aan de 
haven, een rustige wandeling door 

het vestingstadje met zijn molen en gerestaureerde 
gevels, stukje lopen onder de linden op de stads-
wallen of over de dijk langs het Hollandsch diep, 
misschien een hengeltje uitwerpen, pintje pakken 
bij Bellevue. Kom je helemaal uitgewaaid thuis.

Wij zijn niet van plan om overspannen naar 
Willemstad te gaan, maar begrijpen wel degelijk 
dat het stadje aantrekkelijk is om daar te vertoe-
ven. Het is ook een populaire bestemming voor 
watersportliefhebbers die het stadje een maritieme 
sfeer geven. Wilemstad is omringd door natuur-
gebieden en gunstig gelegen tussen grote steden 
zoals Rotterdam, Antwerpen en Breda. Een groot 
winkelbestand heeft Willemstad niet. Toch schijnt 
het de moeite waard te zijn om bijvoorbeeld een 
bezoekje te brengen aan de maritieme kunst- en 
antiekhandel/galerie aan de Voorstraat. Als het 
weer het toelaat is een pilsje op één van de ter-
rasjes ook niet te versmaden. U heeft niet voor 
niets de keuze laten vallen op dit schattige stadje, 
dus wees welkom op de River Dream het komend 
jaar. 

Willemstad
Ja, het is weer zo ver, 

de contributie moet, 

als u lid wilt blijven van 

Vopak Senior, weer betaald  

worden, het bedrag is 

5 euro voor 2 jaar.

Ingesloten treft u de acceptgiro-
kaart aan die u kunt gebruiken. 
Heeft u internet bankieren dan 
kunt u natuurlijk ook via deze 
weg betalen. In beide geval-
len vragen wij u met klem om 
de naam van het lid duidelijk te 
vermelden, zodat gezoek door de 
penningmeester overbodig wordt. 

Dus: op de acceptgiro duidelijk 
het bankrekeningnummer invul-
len en daaronder de naam etc 
van het lid waarvoor de betaling 
plaatsvindt. Bij internetbetaling 
de naam vermelden bij “medede-
lingen”. Gaarne betalen vóór eind 
januari 2013, bedankt !!

Contributie 
2013/2014
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Contactpersonen

Bas Vogel
(voorzitter) telf 0181 613157
E mail bas.vogel1@gmail.com

Olga Visser
(secretaris) telf 010 4191783
Stuart Millstraat 101
3076RL Rotterdam
E-mail o.visser@tele2.nl 

Fred Slagman 
(penningmeester) telf 0251 656407
E-mail slagman@ziggo.nl

Roel Duizendstra
(bestuurslid ) telf 0180 785728
E-mail roelduizendstra@hotmail.com

Lou Pothoven
(bestuurslid) telf 010 4207624
E-mail lou.pothoven@planet.nl

Arjo van der Horst
(contactpersoon voor Amsterdam) 
telf 075 6284147/0653570618
E-mail hms-services@zonnet.nl

Overleden
Werkgever/echtgenote/weduwe van   Naam  M/V Geboortedatum Overlijdensdatum  
 
MWT Nobele F. van de M 75 jaar 13-05-2011 Nagekomen 

      
Het bestuur condoleert, mede namens de overige leden van onze vereniging, de nabestaanden van deze 
overledenen en wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.     
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