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 nieuws 
     Jaargang 11  -  no. 1  -  15 januari 2009 

 

 
Is onze continuïteit gegarandeerd ? 

 
Door Piet Bout en Nico ter Horst 

 
Met de intrede van het nieuwe jaar heeft u de afgelopen weken ongetwijfeld weer vele goede wensen 

mogen ontvangen van familie, vrienden en bekenden. Het bestuur en de redactie van Seconer sluiten 

zich daar natuurlijk van harte bij aan en wensen u langs deze weg al wat wenselijk is voor het jaar 

2009.  

 

Zoals gebruikelijk heeft een jaarwisseling tot gevolg dat we met Seconer-nieuws weer toe zijn aan een 

volgende jaargang, deze keer alweer voor de elfde maal. En zoals het wel vaker gaat rond een 

jaarwisseling, je kijkt terug op dat wat achter je ligt en stelt de vraag “zijn we klaar voor de dingen die 

op ons af komen”. Terugkijkend op de afgelopen tien jaar kunnen we vaststellen dat ons blad er steeds 

professioneler is gaan uitzien, dit mede dankzij het huidige, op de raffinaderij in gebruik zijnde 

kopieerapparaat, waardoor de foto’s en illustraties beter tot hun recht komen. Het liefst zouden we u 

natuurlijk een blad in kleur willen aanbieden, maar er moet natuurlijk altijd wat te wensen overblijven. 

 

Niet dat we nu direct van alles overhoop willen halen, maar terugkijkend op de afgelopen tien jaar 

waren we wel van mening dat de aanhef, of zoals u wilt ‘de kop’, van ons blad een wat moderner 

aanzien verdiende. Vandaar die nieuwe kop bovenaan deze pagina. Overigens zal er aan het blad 

verder niet zoveel veranderen, tenzij u daar als lezer behoefte aan heeft. In dat geval roepen we u op 

uw wensen en ideeën aan ons kenbaar te maken. 

 
Continuïteit is een aspect dat binnen een club van senioren als de onze regelmatig aan de orde komt, 

vooral wanneer er bij een bestuurslid lichamelijke problemen aan de orde zijn of wanneer men het na 

verloop van tijd wat rustiger aan wil gaan doen.  Zo werden we  geconfronteerd met de wens van Huib 
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Marsman om zijn activiteiten voor onze club te beëindigen. Niet omdat hij kampt met lichamelijke 

problemen, Huib geniet gelukkig een bijzonder goede gezondheid, maar omdat hij in de toekomst zijn 

aandacht op andere dingen wil richten. Hoewel we het niet leuk vinden, respecteren we natuurlijk 

Huib’s besluit, danken hem voor vele jaren samenwerking en wensen hem alle goeds voor de 

toekomst.  

 

Het betekent echter dat we op zoek moeten naar iemand die de inschrijvingen voor de jaarlijkse reünie 

voor z’n rekening neemt. Bovendien wordt door het vertrek van Huib de redactie van dit blad 

gereduceerd tot twee personen, twee mannen die dit werk overigens ook al weer voor het elfde jaar 

doen. Gelukkig bestaat het Seconer bestuur uit acht personen en is daarmee ruimschoots in staat de 

administratie rond de reünie zeker te stellen. Gerrit Kamperman heeft inmiddels de toezegging gedaan 

dit jaar die taak op zich te willen nemen. 

 

Wat minder eenvoudig is het om de redactie van ons blad op peil te houden. Hoewel een ieder binnen 

het bestuur van harte meewerkt en meedenkt met de redactie en we ook niet te klagen hebben over het 

aanbod aan kopij, er staat niemand te dringen om de redactie te versterken. Voorlopig zullen de twee 

Pieten (Bout en Van Kessel) het samen moet doen. Op de lange termijn schuilt daarin echter een groot 

gevaar voor de continuïteit van Seconer-nieuws. De afgelopen tien jaar is wel gebleken hoe belangrijk 

een contactblad als het onze kan zijn. Er gloort echter enige hoop voor de toekomst. Zo kunt u elders 

in dit blad een bijdrage lezen van Klaas Kuipers. In drie afleveringen schets hij een beeld van 33 jaar 

werken bij Offsites, ook wel Oil Movement genoemd. Hij doet dit op zo’n beeldende manier dat de 

redactie onmiddellijk het gevoel kreeg, hier met een potentiële redacteur voor Seconer-nieuws van 

doen te hebben. Dit bracht ons op het idee er een telefoontje aan te wagen en Klaas te vragen of hij het 

leuk zou vinden om met de redactie mee te denken en van tijd tot tijd een bijdrage aan ons blad zou 

willen leveren. Hoewel Klaas ons verzoek nog in beraad heeft, hebben we goede hoop dat hij een voor 

ons positieve beslissing zal nemen. We houden u natuurlijk op de hoogte. 

 

Dat de jaren en daarmee ook de gezondheid een rol gaan spelen werd helaas duidelijk door de 

mededeling waarmee Theo Eijkman het bestuur onlangs verrastte. Ondanks zijn hoge leeftijd maakt 

hij al vanaf de oprichting van Seconer deel uit van het bestuur. Daarbij komt zijn betrokkenheid vooral 

tot uiting in de bijdragen over de pensioenen die hij op regelmatige basis voor ons blad schrijft. We 

zagen het natuurlijk al een tijdje aankomen. Theo heeft vorig jaar een slechte periode doorgemaakt 

met veel ziekenhuisbezoek en alles wat daarbij komt kijken. Hoewel Theo op mentaal vlak nog velen 

verslaat, beginnen zijn fysieke krachten langzaam maar zeker minder te worden. De regelmatige reis 

naar Europoort voor het bijwonen van de vergadering begint hem daardoor te zwaar te worden. Zijn 

besluit om te stoppen met het Seconer bestuur is dus een verstandige, hetgeen niet weg neemt dat we 

hem als bestuurslid erg zullen missen. Een bijzonder woord van dank voor wat hij voor onze senioren 

heeft betekend is zeker op z’n plaats. Wij wensen hem natuurlijk nog vele jaren in goede gezondheid. 

 

 

400e Seconerlid John Hehewerth, 
verrast met attentie! 
 
Door Piet van Kessel 

 

Pas als Seconer-nieuws voor de eerste keer bij een Nerflexer in de 

brievenbus valt beseft de pensionado dat hij/zij automatisch lid is 

geworden van de club met oud-collega's.  

 

Het snel groeiende ledental is in 2008 weer met 31 Nerflexers 

toegenomen. Op 1 september 2008 werd bij de secretaris Wim van 

Vliet  reeds het 400e Seconerlid aangemeld. De jubilaris John 

Hehewerth, die al vanaf 1975 op het BP terrein werkzaam was, is zich hiervan natuurlijk niet bewust. 

Verrast neemt het 400e lid de attentie in cadeauverpakking in ontvangst. Al in mei 2008 had John de 
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instrumentatie- en analyser afdeling vaarwel gezegd om zijn gespaarde vakantiedagen gedurende de 

zomer tot aan de ingangsdatum van Nerflex (1 september) te besteden. John behoort tot de groep 

Technicians die in 1979 van Wescon naar BP zijn overgestapt. Als elektronicus heeft hij in zijn 33-

jarige Wescon/BP carrière een enorme ontwikkeling op zijn vakgebied meegemaakt. "En nog steeds 

gaan de ontwikkelingen en miniaturisering 

van de analysers maar voort" vertelt John 

ons nadat hij de verpakking om de fles-

attentie had weggenomen. "Ondanks dat de 

Nerflex natuurlijk niet onverwacht kwam en 

de zomer voor de deur stond was het toch 

echt wennen aan het nieuwe ritme van vrij 

zijn. Nu, eind december ben ik wel gewend 

en mijn vrouw en ik genieten er dan ook 

bijzonder van" zegt John kort maar 

duidelijk. "Misschien treffen we je nog wel 

op de komende reünie John." "Ja misschien" 

antwoordt de jubilaris. 

 

"Groeten aan iedereen……….." 

 
3.  Gezien vanuit historisch perspectief 
 

De Ziektekostenverzekering 
 
Door Piet Bout 

 

Voor dat ik in 1967 bij de BP Raffinaderij in dienst trad was ik, zoals in die tijd gebruikelijk, 

“verplicht verzekerd” voor ziektekosten, je zat in het “ziekenfonds” zoals dat toen heette. Het feit dat 

ik bij mijn vorige werkgever in continudienst werkte was geen reden om uit de verplichte verzekering 

gezet te worden, men rekende daar namelijk de continutoeslag niet mee bij het vaststellen van de grens 

voor de verplichte verzekering. Anders was dat bij BP.  
 

Het personeelsbestand op de raffinaderij omvatte in 1967 zo’n 200 medewerkers waarvan het grootste 

deel in continudienst werkte. Met het basissalaris als uitgangspunt voor de ziektekostenverzekering, 

had het grootste deel van deze werknemers gewoon verplicht verzekerd kunnen zijn. Het gevolg 

daarvan was dat de kleine groep medewerkers in de beter betaalde functies, op basis van hun salaris, 

buiten de verplichte verzekering zouden vallen en als gevolg daarvan waren aangewezen op een 

relatief dure particuliere ziektekostenverzekering. Een oplossing was snel gevonden. 
 

Om bij een particuliere ziektekostenverzekeraar een relatief goedkope verzekering te kunnen afsluiten, 

moest de groep waarop de verzekering betrekking had zo groot mogelijk zijn. Dat drukte immers de 

hoogte van de premie. De oplossing lag dus bij de naar verhouding grote groep medewerkers die in 

ploegendienst werkte. Het basissalaris van die mensen was in de meeste gevallen weliswaar niet hoog 

genoeg, maar wanneer je daar de 30 procent continutoeslag bij optelde kwam je een heel eind. En zo 

gebeurde het dat in 1967 vrijwel iedereen voor ziektekosten werd verzekerd op basis van een 

particuliere verzekering. Als ik me goed herinner was dat in die tijd de “Nuts 

Ziektekostenverzekering”. In de loop der jaren is de naam van de verzekering nog wel eens veranderd, 

maar de tevredenheid met het geboden pakket en de service is altijd gebleven. 
 

Voor ongeveer tweehonderd medewerkers, waaronder een aantal uit de groep van 1967, kwam aan die 

tevredenheid in januari 1999 een abrupt einde. Door de sluiting van de raffinaderij op Pernis en de 

daarmee gepaard gaande reorganisatie werd voor deze groep trouwe medewerkers een 

ontslagvergunning aangevraagd. Het Arbeidsbureau verleende die vergunning met als gevolg, een 



 

4 

WW regeling. Hoewel de WW uitkering werd aangevuld tot 80% van het laatst verdiende salaris, had 

het ontslag tot gevolg dat deze medewerkers met hun gezin over moesten stappen naar de op dat 

moment nog van kracht zijn “Verplichte ziektekostenverzekering”. Voor sommigen dus weer terug bij 

af. 
 

Een nieuwe fase in de ziektekostenverzekering doet z’n intrede wanneer de nieuwe wet van minister 

Hoogervorst van kracht wordt. We moeten allemaal verplicht een basisverzekering afsluiten en ons 

apart aanvullend verzekeren voor overige ziektekosten zoals tandarts en dergelijke. Tot die tijd werd 

er door onze werkgever bij het ingaan van de pensioengerechtigde leeftijd nooit moeilijk gedaan over 

de ziektekostenverzekering, die werd bij het ingaan van het (vroeg)pensioen gewoon gecontinueerd. 

Het zal echter niemand verbazen dat een ouder wordend personeelsbestand en een toenemend aantal 

gepensioneerden zoals bij BPRR, een negatief effect heeft op de hoogte van de premie voor de 

ziektekostenverzekering. Maar ook daarvoor is de oplossing snel gevonden. Je sluit gewoon twee 

aparte contracten af, één voor de met weinig of geen ziektekosten behepte jonge actieve medewerker 

en een ander contract voor de op het gebied van ziektekosten dure gepensioneerde medewerker, 

daarmee het begrip solidariteit voor het gemak maar even terzijde schuivend. 

 

Nu waren de WW-gangers zoals ikzelf, op het gebied van solidariteit al niet veel gewend, maar naïef 

als we ondanks onze leeftijd soms zijn, kregen we in januari 2007 toch de indruk dat we er weer bij 

hoorden. Trots werd in Seconer-nieuws de oprichting van de “Stichting Gepensioneerden 

Oliebedrijven” aangekondigd. Een stichting die tot doel had, de belangen van de gepensioneerden 

beter te kunnen dienen. Onder de kop “Kandidaten gezocht” werd de lezer opgeroepen zich te melden 

als kandidaat bestuurslid van deze stichting. Nadat drie kandidaten zich hadden aangemeld werd in 

april van dat jaar Martin Berens door het Seconer bestuur als afgevaardigde van de BP Raffinaderij 

Rotterdam voorgedragen. Weer een jaar later, we schrijven dan januari 2008, lezen we in Seconer-

nieuws dat de oprichting van de stichting nogal wat voeten in de aarde heeft. In april 2008 lezen we 

vervolgens dat de stichting nog steeds niet is opgericht maar dat Meeùs Assurantiën is aangetrokken 

als onafhankelijk adviseur. Daarna wordt het een hele tijd stil rond de stichting. 

 

Vervolgens loopt het jaar 2008 op z’n eind en ontvangt degene die in 1999 als jongste van de groep 

WW-ers Nerefco verliet, inmiddels z’n welverdiende Nerflex pensioen. En het kan toeval zijn, maar 

rond diezelfde tijd, namelijk eind november 2008, ontvangen we een naamloos ondertekende brief van 

de “Stichting Gepensioneerden Oliebedrijven”. Daarin is te lezen dat de stichting na twee jaar, formeel 

nog steeds niet is opgericht. Wel wordt de lezer gewezen op het feit dat op of vóór 17 november een 

nieuwe offerte door de ziektekostenverzekeraar zal worden verstuurd. Achteraf blijkt deze mededeling 

alleen betrekking te hebben op diegenen die rechtstreeks vanuit BP/Nerefco met Nerflex of met 

pensioen zijn gegaan. De slachtoffers van de reorganisatie zijn na een aantal jaren WW weer het kind 

van de rekening. Zij krijgen wel een loze niets zeggende brief, maar een aanbod voor een collectieve 

ziektekosten verzekering zit er nog steeds niet in.  

 

Op 24 december 2008 krijgt de burger weer hoop, dan valt er namelijk een envelop van Meeùs 

Assurantiën in de bus. Daarin staat te lezen dat de Stichting Gepensioneerden Oliebedrijven is 

opgericht. Verder het verhaal dat we al kennen uit eerdere berichten, namelijk dat de stichting, op 

basis van het marktonderzoek van Meeùs, kiest voor een contract bij ONVZ. Verder treft de lezer bij 

de brief een mooi boekje aan van ONVZ waarin de diverse verzekeringspakketten worden toegelicht 

en een overzicht van de door ONVZ te berekenen tarieven. Wanneer je dus in de laatste week van 

december als nog wilt overwegen om van verzekeraar te veranderen, kun je met wat moeite het pakket 

van je huidige verzekeraar vergelijken met de pakketten van ONVZ. Wat zo’n pakket bij ONVZ moet 

gaan kosten is op basis van deze informatie met wat moeite ook te berekenen. 

 

Wetende dat we voor 31 december de huidige verzekering moeten opzeggen en rekening houdende 

met het feit dat voor bepaalde pakketten medische selectie van toepassing zal zijn, besluiten we maar 

het zekere voor het onzekere te nemen en te blijven bij onze huidige verzekeraar. Al was het maar 

omdat een prijs/kwaliteit vergelijking geen significant voordeel laat zien. 

  

Na twee jaar ‘Stichting Gepensioneerden Oliebedrijven’ eigenlijk een mager resultaat.  
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4.  Pensioenfonds BP Raffinaderij 
 
Door Piet Houtman 

 
De pensioenadministratie 
 

Gelukkig zijn we er bijna! In de afgelopen maanden is hard gewerkt om de problemen in de 

pensioenadministratie op te lossen. Het is helaas niet volledig gelukt om dat voor het einde van het 

afgelopen jaar 2008 helemaal af te ronden. Een aantal uit te voeren acties zal zeker nog in januari 2009 

doorlopen. We verwachten wel dat daarna de problemen in de administratie zijn opgelost, alles netjes 

in programma’s is verwerkt, en voortaan overzichten met betrouwbare, correcte pensioenrechten 

kunnen worden verstrekt. 

 

Er is inmiddels ook volledig inzicht en duidelijkheid over de pensioenrechten van alle medewerkers 

die vanaf 2005 tot eind 2008 (de overgangsperiode waarbij administratieproblemen optraden) met 

pensioen zijn gegaan. Daarbij is gebleken dat aan een aantal medewerkers ten opzichte van de 

persoonlijke pensioenrechten te weinig, maar aan een aantal ook te veel pensioen is uitgekeerd. In het 

eerste geval is dat een prettige boodschap; in het andere geval is dit een pijnlijke zaak, niet alleen voor 

de deelnemer maar ook voor het pensioenfondsbestuur. Het spreekt vanzelf dat pensioenen volgens de 

juiste gegevens zullen worden gecorrigeerd. Op het moment dat u dit leest zullen alle mensen die het 

betreft  inmiddels schriftelijk en/of mondeling over hun specifieke situatie zijn ingelicht. 

 

Financiële situatie en indexaties 
 

U heeft via de media ongetwijfeld gelezen en gehoord dat de financiële situatie bij vrijwel alle 

pensioenfondsen door de financiële crisis zwaar onder druk staat. Ons pensioenfonds is daar geen 

uitzondering op. In november was het fonds net iets onder een dekkingsgraad van 100 % gezakt. De 

“schade” valt nog mee omdat in tegenstelling tot sommige andere grotere fondsen slechts een 

bescheiden deel van het vermogen in aandelen was belegd. Overigens zorgen juist aandelen in betere 

tijden er voor dat het fondsrendement zodanig is dat daaruit indexaties kunnen worden betaald. 

 

Als de dekkingsgraad onder 105 % komt eist DNB (De Nederlandse Bank) een herstelplan, in te 

dienen binnen één maand. Omdat vrijwel alle fondsen in dezelfde situatie verkeren en de huidige 

financiële situatie instabiel is gaat DNB iets minder strikt om met de regels waar het gaat om timing 

van indienen van het plan. Wel zal dus ook voor ons fonds het opstellen van zo’n plan in de komende 

maanden een vereiste zijn. Indieningtermijn is nu vóór 1 april. Uitbetaling van huidige pensioenen is 

trouwens bij al deze financiële misère op geen enkele manier in gevaar. 

 

Omdat de dekkingsgraad ook bij zeer veel grote fondsen beneden 100 % is gezakt hebben die fondsen 

reeds laten weten dat in 2009 geen indexatie kan worden toegekend. In ons fonds is indexatie alleen 

aan fondsrendement gekoppeld en niet aan dekkingsgraad. Het ziet er echter naar uit dat het 

fondsrendement afgelopen jaar 2008 zodanig negatief is geweest dat het erg onwaarschijnlijk is dat er 

een indexatie kan worden toegekend. Ons fonds voorziet gelukkig wel in een regeling om niet 

uitgekeerde indexaties over een periode van 5 jaar alsnog toe te kennen (en dus te “repareren”). 

Tenminste als de fondsrendementen daar in de komende jaren weer ruimte voor geven. Voorspellingen 

daarover durft op dit moment denk ik niemand te doen. 

 

Over de aanpassing van de referentiedatum voor indexaties die ik al aankondigde in de vorige 

Seconer-nieuws wordt in het pensioenfondsbestuur nog overlegd. Overigens is dat punt op dit moment 

in financieel opzicht minder interessant omdat, zoals hierboven al gezegd, zeer waarschijnlijk het 

komende jaar toch geen indexatie kan worden toegekend. 

 

Piet Houtman.
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5.   Piet Gebraad 
 

Een enthousiaste veteraan van de Pernis raffinaderij 
 
Door Piet van Kessel en Nico ter Horst 

 

 

Voor Seconerleden met een Texaco afstamming is dit interview met Piet Gebraad een thuiswedstrijd 

want Piet is kort na de opstart bij de Caltex raffinaderij in dienst getreden en is daarna de raffinaderij 

tot aan zijn vertrek 39 jaar trouw gebleven. Oud BP-ers hebben maar een half jaar de gelegenheid 

gehad om na de Joint Venture met de Nerefcaan Piet Gebraad kennis te maken. Toch zal de 

beschrijving van het leven van deze Ras-Rotterdammer een tijdsbeeld schetsen waarin de lezer veel 

herkennen zal. 

 

 
Ons bezoek aan de familie Gebraad in Waddinxveen heeft wel iets weg van een 

minireünie. Nico ter Horst heeft bij voorbeeld in zijn pre-Nerefco periode altijd 

"Op Pernis” gewerkt. Ook Anneke van Kessel-Pak (de vrouw van PvK) is erbij, 

en ook zij heeft in de zestigerjaren gedurende 10 jaar op hetzelfde bedrijf 

gewerkt, eerst als jong meisje in de cafetaria bij mijnheer Keizer en later bij Van 

den Heuvel, receptie/telefoon en vervolgens de typekamer. Tevens zorgde het 

feit dat de gezinnen van de twee Pieten jaren lang in dezelfde wijk in Rhoon 

hebben gewoond voor een overmaat aan gespreksstof. 

 

 "Wat zoekt een ras Rotterdammer nou toch in Waddinxveen ?!" forceert Nico 

ter Horst het gesprek richting interview. "Dat is een kort verhaal" roept Piet 

boven het geluid van het Nespresso apparaat uit, want Piet gaat nog steeds efficiënt met zijn tijd om en 

"een kort verhaal" blijkt tevens ook een rekbaar begrip. Piet vertelt ons tijdens de koffie met 

zelfgebakken cake dat dochter Joke in Waddinxveen is gaan wonen en dat zij haar toen vanuit Rhoon 

gevolgd zijn. Het korte verhaal gaat nog wat verder want ook de bejaarde ouders van Piet die sedert 

1928 al 66 jaar in Piet's geboortehuis woonden zijn het nageslacht gevolgd. Vier generaties weer 

verenigd in Waddinxveen, dat is toch mooi?! 

 

Piet(er) Gebraad is op 29 december 1929 in Bloemhof Rotterdam geboren. De eerste lucht die dit 

verlate kerstkind opsnoof was die van de oliebollen uit de keuken. De geur van olie zonder bollen zal 

een groot deel van zijn verdere leven de omgevingslucht blijven bepalen. "We zitten momenteel  

midden in een kredietcrisis" zegt Piet bij een tweede bakje Nespresso Paars. "Maar in mijn vroegste 

jeugd was het niet anders. Mijn vader was in de dertiger jaren havenarbeider en werkte bij  

cargadoors/stuwadoorsbedrijf  "Progress". Hij sjouwde daar met balen van 50 tot 100 kg vanuit het 

scheepsruim op een laddertje omhoog naar het dek. Het is toch bijna niet voor te stellen dat mensen 

dat presteerden. Wij hadden thuis veel respect voor de weliswaar kleine maar zeer sterke man. Later 

werd hij "Kras" (voorman) die zich daarna weer heeft opgewerkt  tot specialist in moeilijk te stouwen 

materiaal. Door deze specialisatie heeft hij in de crisistijd toch altijd  werk gehad. Voor mij en mijn 

leeftijdsgenoten was het een karige tijd, er wás niks en er kón niks en half Nederland was werkeloos. 

  

Als lagereschool jongens uit de Dortsmondstraat 4 in Rotterdam-Zuid wisten mijn broer en ik 

natuurlijk niet beter, we hadden nooit andere tijden gekend. Mijn ouders sappelden zich met behulp 

van onze volkstuin door 't leven terwijl mijn broer en ik eigenlijk een onbezorgde jeugd beleefden. 

Nou ja, helemaal onbezorgd was 't nou ook weer niet, want toen ik in de vierde klas van de lagere 

school zat regende het bommen op Rotterdam-Centrum. Voor ons kinderen was het een spannend 

spektakel maar voor onze ouders betekende het nóg meer narigheid voor de boeg. Toch ging het leven 

gewoon door vertelt Piet, met een stuk cake in de hand van een formaat waar ze vroeger in de 

Dortsmondstraat alleen maar van konden dromen.  
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Met Uiterst Lage Opwarming 
In 1942 mocht ik naar de MULO aan de Hillevliet, Met Uiterst Lage Opwarming zeiden we schamper 

want in de winter moesten we onze jassen in de klas aanhouden. Toen de bezetters ons schoolgebouw 

"vorderden" schoven we aan in de Mulo van de Joubertstraat. De koude oorlogswinter viel in de derde 

klas van de Mulo. Als het donker werd trokken mijn broer en ik er met een handzaag op uit om 

geteerde houten palen tussen de hagen van de plantsoenen weg te zagen. Wij hadden veel meer 

behoefte aan warmte dan de coniferen aan steun! Spannend hoor, want als je gesnapt werd was je nog 

niet jarig. De andere dag  keek 

je weer uit waar de volgende 

avond weer wat te halen viel. 

Zo werden we al jong met 

volwassen problemen 

geconfronteerd. 

In de laatste klas kregen we 

ook typeles. De klas werd  dan 

naar het instituut "Rostetyta"  

aan de Hillevliet 

afgemarcheerd alwaar we op 

oude, van de Duitsers terug 

gepikte  typemachines al 

ratelend de typekunst voor 

altijd aanleerden.  

 

 

Mulodiploma op zak, 16 jaar oud, de wereld lag voor me open. Dat was ook letterlijk het geval want 

Rotterdam was één grote puinhoop. Maar zoals gezegd, als je in die tijd 16 was dan wilde je vooruit 

zegt Piet monter. Overdag naar mijn werk op het Belastingkantoor en 's avonds naar de avond-HBS 

aan het Afrikaanderplein. "Zouden er eigenlijk nog wel avondscholen bestaan?" vraagt Piet zich 

hardop af. Uit een beroepskeuzetest aan de Middellandstraat in Rotterdam bleek dat ik geschikt was 

voor een technisch beroep. Maar met een baan bij de overheid kreeg je tijdens je militaire dienst 70% 

van je salaris doorbetaald, dus ging ik tot die tijd aan de slag bij de Belastingdienst aan de 

Puntegaalstraat (Pluk-me-kaalstraat). Werken kon je het bijna niet noemen want op de afdeling 

"Vermogens-aanwas-belasting" moest ik heel langzaam werken om mijn collega's te kunnen 

bijhouden. Op mijn vrije Zaterdagmiddag zat ik vaak in een kleine opnamestudio in het gebouw van 

de belastingdienst. In de Puntegaalstraat was namelijk apparatuur aangeschaft om grammofoonplaatjes 

te maken. Niet met muziek maar met groeten van familie en collega's van dienstplichtigen die naar 

(Oost) Indië waren uitgezonden op het moment dat ze bij de belastingdienst werkten. Ik verzorgde 

daar de techniek bij de opnames. Dus toch een technische knobbel, lacht Piet. 

 

Muzikale familie 
"Mijn vader stamde uit een muzikale familie" vervolgt Piet, een nieuw hoofdstuk aansnijdend. Het 

harmonica trio "The Three Jacksons", Corrie van Gorp, "The Kilima Hawaiians" en de Xylofoon 

virtuozen "Trio Rap" bevolkten de stamboom van mijn vader. Gelukkig had ook ik een beetje 

muzikaliteit geërfd en ging op les bij mijnheer Van Loon aan de Pretorialaan. Gitaar, banjo en 

mandoline waren de instrumenten en van mijn vader leerde ik op het chromatisch mondorgel spelen. 

Amateur gezelschappen schoten als paddestoelen uit de van Duitsers bevrijde grond. Alles wat in de 

oorlog verboden was geweest werd nu dubbel populair, vooral Amerikaanse Swing en Cowboy 

muziek. De theaters en zalen die nog overeind stonden waren ieder weekeinde tot aan de laatste stoel 

gevuld. Het spelen op de mondharmonica ging mij zo goed af dat ik werd opgenomen in het 

gezelschap van de "Rhythm Cowboys" Wij speelden in de Rotterdamse zalen: Arena, Spes, Spes Bona 

en Alhena aan de Mathenesserweg. Kennen jullie ze nog? vraagt Piet enthousiast. Het interviewende 

koppel van Seconer-nieuws is steeds weer verbaasd over het registergeheugen van Piet Gebraad die 

namen en data uit z'n mouw schudt alsof deze "mouw" in de loop van een halve eeuw geen 

slijtplekken vertoont. Wij kennen ze in ieder geval niet meer allemaal. "We hebben ook 

beroepsartiesten begeleid" vervolgt Piet in tempo, zoals bijvoorbeeld Heintje Davids en Wim & Bram 
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Scholten in de Rivierahal. Zelfs in "De Bonte Dinsdagavondtrein" van de AVRO heb ik met de 

"Rhythm Cowboys" met een overmaatse cowboyhoed opgetreden. "Ja, dat was een bijzonder leuke 

tijd" verzucht Piet. Dáár heb ik nou Frans Donck leren kennen, Frans kon mooi zingen en begeleidde 

zichzelf op de gitaar. Frans deed trouwens nog iets, hij werkte als timmerman bij de raffinaderij van 

Caltex in Pernis. "Kom toch bij ons werken joh" zei hij steeds. "Nee, zei ik dan, eerst ga ik in militaire 

dienst want dan krijg ik 70% van mijn loon in plaats van 75 cent per dag." Maar…… 

 

Militaire (af)keuring en Caltex goedkeuring. 
Op de militaire keuring werd deze stoere cowboy met te grote sombrero afgekeurd wegens Een te 

tenger postuur!  Nou moe!  maar….. blij toe natuurlijk. "Elk nadeel heb zijn voordeel" had Johan 

Cruijff nog niet kunnen zeggen  omdat hij in 1950 nog niet eens kon praten. Toch had ie wel al gelijk. 

Ook Frans Donck had weer gelijk toen hij zei: "Ga toch weg bij die uitknijpers, kom naar de Caltex 

dat is een Amerikaans bedrijf, niet zo stijf en het betaalt ook veel beter dan bij die pennenlikkers."  

 

Caltex 1951-1967 
"Een gedenkwaardige dag die 16e april 1951" zegt Piet zacht. De raffinaderij was pas 11 maanden 

geleden officieel geopend, wie had toen gedacht dat ik na ruim 50 jaar ook nog eens getuige zou zijn 

van de sluiting en afbraak van deze fabriek. "Ik in ieder geval niet" zegt de toenmalige "Stores Clerk" 

van Yield en Shippingaccounting monter. Werken op een olieraffinaderij bleek een verrassing voor 

Piet, een wereld van verschil met zijn vorige baas en ook zo grootschalig. Verder was alles ook nog 

eens nieuw, de gebouwen, de kantoren, het meubilair, de gereedschappen. Behalve de fabriek zelf dan, 

die was tweedehands in Texas ingepakt en in Pernis weer uitgepakt. Onder leiding van ervaren 

Texanen, met grote hoeden op werd het gigantische bouwpakket weer in elkaar geschroefd. Maar toen 

de winter kwam bleek dat deze woestijnraffinaderij nog een isolerend jasje aangetrokken moest 

worden, op winterse kou was even niet gerekend, waardoor veel bevriezingen het proces stagneerden.  
 

“Waar was ik ook alweer” zegt Piet in gedachten van ver terug komend. “Yield en Shipping, Piet” 

zegt Nico behulpzaam en van de gelegenheid gebruik makend om de aandacht weer eens naar het 

koffiezet apparaat te verleggen. Ondertussen vertelt Piet Gebraad dat in 1951 de productie praktisch 

geheel nog handgestuurd was. Bij het laden en lossen van schepen en bij verpompingen werden 

bijvoorbeeld alle tankstanden nog handmatig gemeten en vervolgens in één van de drie Stockboeken 

bijgehouden. Alleen hieraan hadden drie mensen een dagtaak. Maandelijks werd dan de stockvoorraad 
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aan het hoofdkantoor van Caltex in New York per telex gerapporteerd. "Naar mate ik het nieuwe werk 

meer in de vingers kreeg werd het weer tijd voor avondschool Mercurius" vervolgt Piet zijn wandeling 

door de tijd. Het Praktijkdiploma Boekhouden was een “must” voor de richting waarin ik was terecht 

gekomen. Het was wel pittig hoor om je tijd te verdelen tussen verkering, studie en je baas (1953-

1954). Na mijn trouwen heb ik boekhouden MBA gehaald (1957-1958) en direct in aansluiting daarop 

de vierjarige studie Economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool aan de Pieter de 

Hooghweg te Rotterdam bij professor Heertje. (1958-1962) In mei 1962 behaalde ik op 32-jarige 

leeftijd mijn Doctoraal Economie. Niet slecht voor iemand die op een oorlogs MULO is begonnen, al 

zeg ik het zelf. Eigenlijk zou mijn vrouw Map ook een Bul moeten ontvangen, een supporters 

oorkonde waarop haar bijdrage aan mijn succes vermeld staat. We vinden mijn slagen dan ook ONS  

succes! 

“Ik was jong in een  fietstijdperk” 
 zegt Piet, weer een nieuw hoofdstuk 

aansnijdend. Wéér of geen wéér, ’s 

morgens waren de straten en fietspaden 

gevuld met horden fietsers op weg naar 

hun werk. Met somber weer droegen 

de mannen even sombere grijszwarte 

lange regenjassen en in de zomer zag je 

die lullige broekklemmen om te 

voorkomen dat je met je broekspijp 

tussen de ketting van je doortrapfiets 

zou komen vast te zitten. 
 

Zomermeisjes op de fiets waren/zijn 

altijd leuk om naar te kijken. Ik kan het 

weten want ik fietste altijd gelijk op met het meisje Map dat van de Strevelsweg kwam en dan een heel 

eind met me opreed. Al trappend hebben we elkaar leren kennen. Ik ging altijd met plezier naar m’n 

werk, snap je wel.... Map was en is een vrolijke meid, ’t zonnetje in huis tot op de dag van vandaag. Ik 

denk wel eens, als er weer meer naar 't werk gefietst zou worden dan waren er waarschijnlijk minder  

jonge mensen alleenstaand. Woningnood of geen woningnood, Caltex zorgde voor een woning in 

Vlaardingen. Hele straten werden bevolkt door werkers bij de Shell, Esso of Caltex. Op 14 juni 1956 

zijn Map en ik getrouwd en vonden het heel comfortabel wonen in de Chopinstraat, gezellig met jonge 

gezinnen om ons heen en niet ver van de voordeur de veerpont die me tot aan de poort van de Caltex 

raffinaderij over zette, kortom wat wil je nog meer….. We wilden wat schonere lucht! De 

Superfosfaatfabriek braakte dag en nacht smerige oranje dampen en roet over ons heen. Als de was 

buiten te drogen hing kon die na droging zó de wasmachine weer in en we hadden heel wat te wassen 

voor onze pas geboren dochter Joke. Toen we na enige tijd alle drie aan chronische bloedarmoede 

gingen lijden vermoedde ik de luchtvervuiling als oorzaak en wilde daarna weg uit dit gebied. In een 

polder in Rotterdam Zuid werd de wijk Zuidwijk gebouwd. Via een oom die aan de nieuwbouw van 

deze wijk werkte kregen we een flatwoning toegewezen in de straat Kapershoek. Voor onze begrippen 

was de huur toen erg hoog omdat de Caltex huursubsidie kwam te vervallen. Op een paar steenworpen 

afstand van de buurt waar we onze jeugd hadden doorgebracht voelden we ons weer thuis, terug “op 

Zuid”. 

  

Chevron 1967-1984 
De overname van Caltex door Chevron ging uiteraard gepaard met een reorganisatie, bezuinigingen en 

personeelsstop. Onze aristocratische Caltex directeur ir. W. James vertrok en de interim directeur ir. 

M. van der Lippe gaf later zijn functie weer door aan ir. Arie Kuijl. (de vader van W.A. Kuijl directeur 

van de BPRR, zo vader zo zoon). In 1969  (2 jaar Chevron)  nam ik het werk over van de All Round 

Lead Clark, Wiech van der Hoeven. Ook heb ik gedurende de Chevronperiode nog 5 jaren in de 

Ondernemingsraad gezeten, maar dat kostte me op het laatst zoveel werk dat ik er ben uitgestapt. Kort 

voordat directeur Arie Kuijl  naar de Raunheim Raffinaderij in Duitsland vertrok regelde hij nog even 

een kleine reorganisatie die mij veel werk en hoofdbrekens opleverde. De organisatie van de cafetaria 

plus het schoonmaakwerk van de hele raffinaderij werd van de personeelsafdeling naar die van onze 

Accountingafdeling overgeheveld. Over deze activiteiten was bij het instituut Mercurius en bij 
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professor Heertje niet onderwezen dus moest ik weer op cursus. In het Bouwcentrum te Rotterdam 

volgde ik over een periode van 2 jaren de cursussen “Schoonhouden gebouwen” en “Vakonderwijs 

Horecabedrijven” Deze scholing in het Groothandelsgebouw lag toch wel erg ver van mijn vakgebied 

verwijderd. Ook werd aan deze nieuwe verzamelafdeling “General Services” genaamd, gemakshalve 

“Directiesecretariaat, de Huisdrukkerij, de Postkamer en de Typekamer toegevoegd. Kortom een 

rommelig geheel met ongeveer 30 medewerkers. In deze functie heb ik me eigenlijk niet echt thuis 

gevoeld. Het was natuurlijk wel leerzaam maar ik was toch blij dat eind oktober 1977 John Copper 

mijn werk over nam en ik weer terug kon naar mijn werk als Budget Coördinator. 
 

Texaco 1984-1989  
De komst van Texaco betekende het vertrek van raffinaderijmanager Maarten van der Lippe. De altijd 

in gedachten verzonken directeur werd vervangen door de Texaan Guy Birmingham. Van der Lippe 

moest nota bene als directeur zijn eigen ontslagaanzegging schrijven. De Texaco mentaliteit was een 

harde No Nonsens geest waar we met z’n allen weer aan moesten wennen. Onze afdeling Accounting 

werd bij Texaco's hoofdkantoor aan het Weena in Rotterdam ondergebracht onder leiding van P. 

Klingens. Ik werd de contactpersoon tussen het raffinaderij management en het Texaco hoofdkantoor, 

maar werkend op de Pernis locatie. In die tijd was ik steeds maar moe, aanvankelijk dacht ik “Het zal 

het nieuwe werk zijn” vertelt Piet verder. Maar de dokter rapporteerde iets waar ik zelf nooit 

opgekomen was, namelijk een gat tussen de hartkamers, waardoor de pompcapaciteit van mijn hart te 

kort schoot. De specialist vertelde verder dat dit gat er vanaf mijn geboorte in zat. Ondertussen was het 

wel even schrikken voor iemand die niet wist wat ziek zijn was. 
 

Door de ingrijpende openhartoperatie die volgde was ik drie maanden uit de roulatie en in de 

tussentijd werd mijn werk waargenomen door Jos van de Merwe. Zo’n ingreep verandert een mens, 

fysiek voelde ik me herboren maar mentaal kon ik de werkdruk nog niet goed aan. Misschien wel als 

gevolg van de narcose, ik weet het niet, het was ook zo’n drukke verwarde tijd. In deze periode heb ik 

naar een andere baan gesolliciteerd, en wel bij Estec, het Nederlands Ruimtevaartinstituut in 

Noordwijk. Estec bood me een prima netto salaris, mede veroorzaakt door de gunstige 

belastingfaciliteiten van Europese ambtenaren, maar de pensioenbreuk bracht zoveel nadeel dat ik toch 

maar bij Texaco ben gebleven. Niet zo lang meer trouwens, want in november 1989 was ik plotseling 

bij Nerefco in dienst daar hoefde ik niet eens voor te solliciteren. 
 

Nerefco kwam natuurlijk niet geheel onverwacht uit de lucht vallen, want vooraf heb ik in die 

overgangstijd met Wim de Bruijn en Martin Berens heel wat personeelszaken op elkaar moeten 

afstemmen. De jonge Jan Nieuwenhuizen werd opvolger van de inmiddels 60 jarige Piet Gebraad. Met 

vele leeftijdgenoten heb ik toen gebruik gemaakt van het Sociaal Plan van Nerefco. In juli 1990 bracht 

ik mijn laatste werkzame dagen door op een terrein waar ik 39 jaar met veel plezier heb gewerkt. 

Inmiddels ben ik dus al weer 18 ½  jaar thuis, volop de tijd om met- of zonder caravan eropuit te 

trekken. Inmiddels hebben we 19 landen bezocht. Na mijn vertrek heb ik nog twee jaren in het bestuur 

van de Vereniging van 

Gepensioneerden van Texaco 

gezeten, later door Huib 

Poolman overgenomen. 

Verder bowlen mijn vrouw en 

ik al vanaf 1973 via de 

personeelsvereniging in 

Vlaardingen, Schiedam of 

Spijkenisse. Op deze wijze 

hebben we het contact met de 

oud collega’s altijd in stand 

gehouden, bijna een leven 

lang samenwerken schept een 

band bijna als familie! 

 

Het was een mooie tijd .........  Groeten Piet Gebraad. 
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6. Van Drentse turf naar Crude Oil 
 

Voor Klaas Kuipers maar een kleine stap 
 

Door Klaas Kuipers 

 

Varende en pratende op een Seconer reünie schiet je van alles te binnen. En wanneer 
de redactie van Seconer-nieuws dan vraagt om een bijdrage, dan doe je een greep in 
je herinneringen en volgt er een bloemlezing over 33 jaar werk bij BP/Nerefco. 

 
Mijn “roots” liggen in het Noorden van het land, waar mijn 

voorouders zich bezig hielden met het handelen in en het 

vervoeren van turf. In 1955 bracht een overstap naar de tankvaart 

ons in deze contreien. Vader vond in 1966 een baan bij Gulf en 

ik in 1972 bij BP. 

  

Reden om aan de wal te gaan was dat onze kinderen naar school 

moesten en op die manier het gezin bij elkaar kon blijven. De 

sollicitatie bij BP was er één met hindernissen. Op weg naar de 

brievenbus viel de sollicitatiebrief in Groningen tussen wal en 

schip. Er zat niets anders op dan een nieuwe brief en CV te 

schrijven en deze kwam heelhuids te Europoort. 

 

Uitgenodigd om te komen praten reisde ik van Amsterdam naar 

de raffinaderij in Europoort. Daarna terug naar boord. Het schip 

was met een aflosser doorgevaren naar Bergum in Friesland. Op 

het IJsselmeer hadden ze vast gezeten in het ijs en in Bergum 

voer een BP tanker zo snel voorbij dat een aantal meerlijnen 

brak. De aflosser was al naar huis en de rest van de bemanning zat in de kroeg. Gelukkig hebben een 

paar buurlui het schip weer vast geknoopt. Rond elf uur terug aan boord en een poosje bij zitten praten 

met de vrouw. Het was een gevarieerde dag met veel BP. De sollicitatie had succes en met goed 

fatsoen per 31 maart opgezegd bij mijn eerste baas. Daar heb ik 10 jaar gewerkt. 

 

We woonden aan boord en moesten snel een huis zien te vinden. Het lukte om in Brielle iets te kopen 

en op 13 maart kregen we de sleutel. Het huis was gemeubileerd verhuurd geweest en aangezien we 

buiten een schemerlamp, een paar pannen en dekens niets hadden, namen we de inventaris van het 

huis erbij. Voordeel was dat er weinig te verhuizen viel en BP niet op kosten werd gejaagd. Je kon een 

renteloze lening krijgen, maar dan moest je eerst je vaste aanstelling hebben. De eigenaar van het huis 

was bereid om het de eerste twee maanden aan ons te verhuren. Op die manier konden we de 

hypotheek beperken en waren er niet te veel slapeloze nachten. 

 

31 maart 1972 viel op Goede Vrijdag. Per 1 april begon ik bij BP gelijk met een lang weekend. Op 4 

april stapte ik op de bus van de dagdienst en meldde me bij de afdeling Training. De eerste drie weken 

werden we bijgeschoold door Giel Briers. Er zat volk zat. CDU IV was in aanbouw en Offsites werd 

uitgebreid met nieuwe tanks en twee steigers. Na de training werden we verdeeld over de shiften en 

gelukkig kon ik naar de C-shift, die hetzelfde rooster liep als mijn vader bij Gulf. Mijn ouders 

woonden in Vierpolders, zo kon je wat met elkaar optrekken. 

 

Op mijn eerste werkdag in de shift kwamen er twee busjes voorrijden. Op zon- en feestdagen 

begonnen we in de ochtenddienst een half uur later. Op Hemelvaart stond ik braaf om half zeven bij de 

weg op het busje te wachten. Net toen ik mijn fiets wilde pakken om zo naar het werk te gaan kwam 

een collega aanlopen. Hij had maar niets gezegd over het later beginnen, want op die manier zou ik het 

me altijd blijven herinneren. En inderdaad het was een wijze les. 
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Als varensman was voor mij het leukste werk op de steigers. Er zaten diverse Italiaanse schepen bij 

BP in charter. “Raffaele Cafiero”, “Bordighera”, “Spica” en “Fiducia” zijn namen die boven komen. 

Volgens sommige collega´s kon je op die schepen lekker eten. Op de “Fiducia” gingen we dat 

uitproberen. De kok was ons welgezind en bakte een biefstukje (van de hoef). Met wat noedels en saus 

ging dat er wel in. Je was jong en lustte altijd wel eten. De kakkerlakken die er rondliepen nam je maar 

voor lief. Op “Raffaele” kreeg je het biefstukje tussen een lekker broodje. Inktvis heb ik ook wel eens 

geprobeerd, maar dat was mijn kostje niet. Het beste beviel het mee-eten op Duitse coasters, zoals de 

“Ludwig”, “Borkum” en “Otto”. 

 

Met het aan boord draaien van voorraden kreeg je wel eens een extraatje. Meestal iets te drinken, maar 

ook wel eens een diepvrieskip. Op de eigen BP schepen zat veel personeel uit India en die hadden 

sigaretten of drank in de aanbieding. Steiger 1-2 was een bewerkelijk steiger. Als er twee VLCC´s 

lagen te lossen en het water kwam op dan liep je de hele tijd de slangen op te halen. Als de schepen 

hoger kwamen te liggen moest je helemaal naar het lierenbordes om zicht op je werk te krijgen. Met 

storm is het gebeurd dat een Onassis boot bijna van de steiger weggeblazen werd. De winches kregen 

het schip niet meer tegen de kant en het duurde even voordat er sleepboten waren. Intussen stonden we 

op het lierenbordes de laadarmen en slangen af te vieren en veel slack was er niet meer. De gangway 

hing met z´n landingsgestel nog net op de scheepsrailing en we durfden daar niet meer op om de 

hijskabel in te pikken. Een collega uit het lab, die aan boord was om de bunkerpapieren af te laten 

tekenen, moest een poosje wachten om aan de wal te gaan. Gelukkig kwamen er net op tijd sleepboten, 

die het schip weer tegen de kant duwden. Wanneer de vier slangen tegelijk strak waren gekomen had 

het hele lierenbordes wel eens van de steiger getrokken kunnen worden. 

  

De meeste schepen meerden en ontmeerden op normale wijze, maar het ging ook wel eens mis en dan 

was er schade. Ook werden de schepen groter, waardoor de steigers aangepast moesten worden. Bij 

steiger 1 en 2 werden de slangen- en gangwaytorens verhoogd. Ook werd er een bruggetje van het 

lierenbordes naar de gangwaytoren gemaakt, anders moest je eerst naar beneden en dan weer helemaal 

omhoog. Voor het bruggetje er was staken we meerdere keren over van de ene naar de andere railing. 

Bij het leegmaken van de laadarmen namen we een kortere weg over betonnen binten onder de 

steigers. Onderweg moest je dan om een paar staande binten heen. Meestal ging het goed, maar één 

van de collega´s heeft wel eens een nat pak gehaald.  

 

De controlekamer was in 1972 dubbel zo groot geworden en leek één grote balzaal. Er was een dubbel 

telefoonsysteem. Twee-nummerig voor operationele zaken en drie-nummerig voor kantoor en buiten 

de poort. Midden in de controlekamer stond een tafel met  drie  telefoons  waarvan  één  met  zwengel,  
 

 
De “Raffaele Cafiero” in 1976, afgemeerd bij BP in Europoort. 
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daarmee had je een directe lijn met de regionale brandweer. Daarnaast stond er op die tafel een toestel 
met nummer 15 en nog een drie-nummerig apparaat waarvan ik het nummer vergeten ben. Het geheel 

was onze “emergency-desk” en werd beurtelings door Offsites en Proces bediend. Vaak kwam op 

toestel 15 een gesprek binnen van een zeeman die vanaf de steiger via de portier een taxi wilde 

bestellen. De portier had namelijk nummer 115. 

  

Op een dag dat ik in de controlekamer liep te trainen ging een paar keer toestel 15 over en werd mij 

gevraagd om ook eens een keer op te nemen. Ik dacht een zeeman aan de lijn te hebben en legde hem 

uit dat hij op de steiger de buitentelefoon moest nemen en dan de portier bellen. Na drie keer opnemen 

werd je minder vriendelijk en viel het op dat de collega´s aan de Proces desk wel erg veel plezier 

hadden. Kortom ze hadden me weer eens te grazen. 

 

 
 

Het offsites gedeelte van de Controlekamer in 1974. 
 Op de foto van links naar rechts, Paul Beenen, Jeroen Dijkshoorn en Flip van der Windt. 

 

 

Toen ik een jaar of drie in dienst was vroeg een van de Proces collega´s wanneer ik mijn baard af zou 

scheren. Zelf was ik van plan om dat te doen zodra ik was geslaagd voor Experienced operator. Ik zou 

dan ook met perslucht moeten werken en met baard ging dat niet. We hadden toen nog 

onderdrukmaskers. Spontaan zei ik tegen mijn collega dat ik dat zou doen zodra hij vijfentwintig 

gulden gaf. Een poosje later kwam de ploegbaas met vijfentwintig gulden, een schaar, scheerzeep en 

een krabbertje aan. De boefjes hadden met elkaar even gelapt. Beloofd is beloofd en ik naar de 

wasgelegenheid. Het was in de middagdienst en al scherende kwam ik erachter dat ik thuis het één en 

ander uit zou moeten leggen. Mijn vrouw was minder enthousiast, maar ik mocht blijven. Bij mijn 

sollicitatie had de Installations Controller gezegd dat mijn baard eraf zou gaan. Daarom de afgeknipte 

stukken in een zakje gedaan en op zijn bureau gelegd. Later is de baard weer aangegroeid, min of meer 

om een duidelijke uitspraak van management te forceren met betrekking tot het al dan niet dragen van 

een baard tijdens operationeel werk. Of de uitspraak er ooit gekomen is? 

 

Het operatorwerk had weinig geheimen voor me. Je trainde toen nog “on the job” en kreeg daardoor 

veel praktijkervaring. Er waren veel leidingen en tanks bijgekomen en ´s nacht waren we vaak bezig 

met het leegmaken van leidingen om daar de nieuwe op aan te sluiten. De nieuwe leidingen hadden we 

na het druktesten met water leeg geblazen. Op het lage deel een afsluiter met nozzle en op het hoge 

gedeelte werd een compressor aangesloten. In het begin liep het water er rustig uit, maar later zetten 

we de afsluiter voor de nozzle dicht en lieten de leiding flink op druk komen. Dan was het de kunst om 
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de afsluiter bij de nozzle te openen zonder dat je zelf nat werd. Dikke pret natuurlijk als je uitgleed, 

maar je kwam er ook achter hoeveel energie er zich met de druk in de leiding ophoopte. Het leek bij 

het afblazen wel een Starfighter die op wilde stijgen.  

 

In de RMR leiding werd op Europoort tussen verschillende producten nog ballen gelanceerd. Deze 

ballen moesten dan in Pernis bij Rotterdam Rijn Pijpleiding weer uit de receiver worden gehaald. Ze 

gingen dan in de laadbak van een Dafje en o-wee als je ze niet goed klem legde. Ze wogen meer dan 

vijftig kilo en bevorderden, los in de bak, het rijgedrag niet echt. De Dafjes werden gehuurd bij Nijholt 

in Oostvoorne en tanken deden we buiten de poort. Op Oostvoorne was een BP pomp, dus ver hoefden 

we niet te rijden. Na de Dafjes kwamen er Renaults, Simca´s, Mazda´s en Toyota´s. Goede auto´s, 

maar ze hadden allemaal “slechte” banden. Na 5000 kilometer was het profiel meestal weg. Inmiddels 

was het onderhoud op een andere leest geschoeid en betrokken we de auto´s via de Toolroom. De 

beheerder was zeer inventief in het bedenken van maatregelen om de auto´s een beter leven te geven. 

Gelukkig was hijzelf ook operator geweest en kon zich in onze denkwijze verplaatsen. Ook was hij 

groot en sterk en aan zijn stem en vocabulaire lag het ook niet. 

 

Na vijf jaren aan de wal kroop het bloed toch langs de bekende weg en zochten we een middel om het 

water weer op te gaan. Maar nu voor ons plezier. Er werd een proefvaart gemaakt op een zeilboot van 

een kennis en we vonden het alle vier wel iets. Bij gebrek aan een ligplaats kochten we de boot niet. 

Toen er wel een ligplaats in zicht kwam werd het casco van een zes meter lange Oostzeejol gekocht 

die in Zuidland werd afgebouwd. Dat was heel iets anders dan modelbootjes maken. Gelukkig is er in 

de continudienst veel vrije tijd en in één winter was het karwei zover dat we konden varen. Begin april 

te water en proefgevaren op het Haringvliet. Na een nachtje in de jachthaven te Zuidland naar Brielle. 

Het was eerst wel even wennen, maar in de vakantie gingen we over het IJsselmeer naar Friesland en 

Groningen. In Amsterdam trof ik mijn vorige 

werkgever, die met een 16 meter lange motorzeiler 

onderweg was. Hij merkte op dat we een mooi scheepje 

hadden. Ondanks de zes meter lengte was het een echt 

schip. Door de jaren heen werd de uitrusting verder 

uitgebreid. Met het groeien van onze ervaring breidde 

ook het vaargebied zich uit en werd er soms langs de 

kust gescharreld.  

 

Nu ontstond er een fenomeen waar ik vroeger nooit mee 

was geconfronteerd. De verzekering eiste namelijk een 

document waarmee werd aangetoond dat er voldoende 

kennis aanwezig was voor het te bevaren gebied. 

Uiteraard een goede zaak, maar ik was altijd gewend 

om zonder diploma te varen. Een winter naar cursus en 

toen konden we, verzekerd en wel, het zeegat uit. Om 

ervaring op te doen ging ik eerst een reisje mee op een 

Duitse coaster. We gingen met kerosine naar Hamburg 

en zouden met nafta terug komen. Helaas kwam er een 

ander reisje tussendoor en moest ik met de trein terug. 

Daarna met een collega een oversteek naar Engeland 

gemaakt en dat voelde wel goed aan. Naar mijn gevoel 

kreeg ik al aardig zeebenen, maar mijn eigen 

bemanning vond het op zee niet. Althans niet de benen. 

Maar er lopen meer wegen naar de Oostzee. In 1981 

zaten we op de Duitse wadden en in 1982 ging het via 

rivieren en kanalen naar de Oostzee. 

 

Aan de hand van mijn carrière zal ik een volgende keer wat nader ingaan op de dagelijkse gang van 

zaken zoals die in jaren zeventig en tachtig gebruikelijk was binnen de afdeling Offsites. 
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7.    Licht in het Donker (7) 

 
Door Nico ter Horst 

 

Gedetailleerder overzicht van zee en binnenvuren 
 
Naarmate we verder in de 19e eeuw komen wordt het overzicht van de kustvuren steeds 

gedetailleerder. Er waren ook nog een aantal specifieke vissersvuren die alleen brandden als er vissers 

op zee waren. De overige vuren brandden, in ieder geval na 1762, iedere nacht. 

 

Om een idee te krijgen hoe de vissersvuren er hebben uitgezien, moeten we denken aan wachtenden 

op het strand, die hun plaats in de donkere nacht kenbaar maakten door middel van een vuur. Met 

voldoende brandbaar materiaal moeten het enorme vuren zijn geweest. 

 

U heeft mogelijk al eens de jaarlijkse, in de provincie Overijssel, gestookte paasvuren gezien. Ook 

deze zijn op grote afstand te zien. 

 

De vissers constateerden dat de hoogst gelegen vuren het eerst zichtbaar waren, dit beperkte de 

brandstof, want alle materiaal moest door mensen naar boven gesjouwd worden. Vaak vielen de 

hoogste punten, bijvoorbeeld in een duinlandschap, niet samen met de plaatsen waar de schepen een 

goede landingsplaats hadden. De vuurboetplaatsen ontstonden daardoor op eenzame hoogten, om 

daarmee een zo groot mogelijk deel van de horizon te bestrijken. 

 

Het zelfde gold ook voor de wachtenden, vandaar dat elk vissersdorp aan zee wel een “Kijkduin” zal 

hebben gekend of nog kent. Omdat in het begin het vuur gewoon op een duintop werd gestookt, 

ontstond er al snel een behoefte voor de opslag van het te verstoken materiaal, voor het drooghouden 

ervan en het voorkomen van diefstal. De bouw van schuurtjes, boeten, werd nodig. Een woord dat op 

Texel gebruikt werd voor een schapenstal, een schapenboet. 

 

In de eerste berichten over vissersvuren spreekt men dan, zoals ik al eerder heb geschreven, van een 

vierboet, een schuurtje bij de plaats waar het vuur werd gestookt. Naarmate de brandstof schaarser en 

duurder werd, (ook toen al) werd de behoefte aan een opslagruimte steeds groter. De boet ging daarbij 

ook een functie als dagmerk vervullen, want het was niet normaal een duin met daarop een schuurtje te 

zien. Dus ook overdag, bij goed zicht, werden de boeten gebruikt voor de plaatsbepaling op zee. Geen 

wonder dat er bij of op het schuurtje steeds hogere constructies verschenen. 

 

Wordt vervolgd. 
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Klimaatvluchtelingen 

         

Het dorp Shishmaref in Alaska dreigt 
te verdwijnen. De ruim zeshonderd 
inwoners, die deels op een 
traditionele manier leven op een 
eiland dicht bij de poolcirkel, moeten 
vluchten als gevolg van het 
veranderende klimaat. 
Fotograaf Sana Lixemberg verbleef in 
2007 op het eiland en legde er de 
bewoners, de huizen en het 
landschap vast. 
Zo te zien is BP er geen onbekende. 
 
Bron: Volkskrant magazine 
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9. 

 

DUITS LEREN 
 

Het was op een party in Bremen 

Waar ik bij culturele conversatie 

En passant wat mee kon nemen 

Van de taal der Duitse natie. 

 

Wij zeggen “ik heb geluk gehad”. 

“Schwein haben” zegt de Pruis. 

En na enig geestrijk nat 

Dacht ik niet meer aan thuis. 

 

Na een wijle had ik Anschluss. 

Ik zat vol bier en zij vol wijn. 

Het was een hele mooie poes 

Die van de gastheer bleek te zijn. 

 

Die vroeg nadat ik wat had gesjanst, 

Ik had haar het liefste gekaapt, 

“Haben Sie schon mit meiner Tochter getanzt ?“ 

Ik zei “Das Schwein hab’ ich noch nicht gehabt“. 

 
© John Van Der Aa 

 

 

 

 

☻ 
 

Het verschil tussen een bankier en een bankrover. 
 

Een bankier heeft een vergunning. 
 

Berthold Brecht 



 

18 

 

10.  Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomsten RLT Away Day 
 
Het Refinery Leaders Team (RTL) van BPRR heeft in het 4e kwartaal 2008 een hele dag besteed aan 

het thema ‘People’ passend binnen de BP Forward Agenda (People – Performance – Safety).  

 

De prioriteiten en aandachtspunten voor de komende jaren op dit gebied zijn besproken. Toekomstige 

ontwikkelingen zoals mobiliteit, bereikbaarheid onder druk van het toenemende aantal files en de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn die dag de revue gepasseerd. De volgende uitkomsten en 

vervolgstappen zijn daarbij afgesproken.  

• Er zal worden onderzocht of het zinvol is om de bedrijfswerktijden bijv. te vervroegen. Reden 

hiervoor is het file leed voor de medewerkers te verminderen. Ieder RLT-lid zal dit op 

zijn/haar afdeling nagaan of hier behoefte aan is bij de medewerkers.  

• Om flexibel werken voor de deelnemers beter mogelijk te maken, zal worden bekeken of het 

zinvol is dat vergaderingen alleen tussen bijvoorbeeld 9:00 uur en 15:00 uur plaatsvinden.  

• BPRR blijft zichzelf continu met andere bedrijven vergelijken, zodat kan worden vastgesteld 

of de arbeidsvoorwaarden nog steeds marktconform zijn.  

• In het licht van de CO2 reductie, zal voor het jaar 2009 een proef starten, waarbij 

medewerkers de mogelijkheid krijgen om met de pont  te gaan (Maassluis/Rozenburg en 

Hekelingen/Spijkenisse), in plaats van om te rijden, waarbij BP de kosten van het abonnement 

voor haar rekening neemt. Dit met de aantekening dat de geldende fiscale wetgeving hierbij 

kaderstellend is.  

• Om medewerkers een keuze te geven, is BP voornemens de mogelijkheden verder uit te 

werken om een part time pensioen mogelijk te maken. Dit zou dan gelden voor medewerkers 

die geboren zijn na 01-01-1950.  

Belangrijke mijlpaal recruitment gehaald 
 

“Onze ‘Recruiment-trein’ dendert nog altijd voort en boekt tot op de dag van vandaag ook nog steeds 

successen” zo schrijft Lydia Velthuis op het Intranet van BPRR. “Vorige week (week 50) hebben wij 

de 81ste vacature vervuld, waardoor we de doelstelling binnen onze Gainsharing van 80 hebben 

gehaald. Graag wil ik mijn complimenten maken voor het bereiken van dit doel, niet alleen 

kwantitatief is de doelstelling bereikt maar zeker ook kwalitatieve invulling van de vacatures is meer 

dan goed. Deze verdienste komt niet alleen op het conto van de medewerkers van HR&O maar ook 

van diegene die zeer nauw als selecteur of ambassadeur zijn betrokken bij dit project. Het is 

fantastisch om te zien hoe collega’s vol overgave sollicitatiegesprekken voeren, een wervelend 

gesprek aangaan tijdens de Wereld Haven Dagen of tijdens de Wervingsdagen op universiteiten de 

vonk overbrengen bij studenten. Met trots kunnen we dus terugkijken op een mooi recruitmentjaar” 

aldus Lydia Velthuis, RTL HR&O.  
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BPRR Roparun team staat in BP’s wereld wijde magazine 

Hieronder de officiële publicatie: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensioen spreekuren 

Voor de reguliere spreekuren zijn de volgende data vastgelegd.  
 

Donderdag 12 februari 2009 van 11.00 tot 13.30 uur, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 2.  

Donderdag 12 maart 2009 van 11.00 tot 13.30 uur, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 3. 
  

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

mogelijkheden, waardeoverdrachten e.d. Indien u gebruik wilt maken van één van de spreekuren dan 

kunt u bellen naar Marloes Smolders, telefoonnummer 013-4623988. Er zal dan het exacte tijdstip met 

u worden afgesproken.  
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Sinterklaas bezoekt de raffinaderij van BPRR 
 

 
 

 

Zaterdag 30 november bracht Sinterklaas een bezoek aan de raffinaderij van BPRR. Aan de 
kinderen is af te lezen dat ze vol spanning uitzien naar wat de Sint voor hen in petto heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwe fietsen voor Operations 
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11.  NEREFCO PV KAMPEER EN CARAVANCLUB 
 

Europoort, november 2008 

Beste leden, 
  
Het is weer tijd om het een en ander te vertellen wat er in het jaar 2009 zoal staat te gebeuren. 

We willen iets nieuws proberen om meer animo te krijgen voor de kampeerders onder ons. 
 

Rectificatie!!!!!!! 
 

Ik had de gegevens van vorig jaar gebruikt voor publicatie, helaas klopt daar voor het 

jaar 2009 niets meer van. 
 

We willen in 2009 naar Camping om de Noord op Texel voor een arrangement 

van vrijdag 20 mei t/m zondag 1 juni2009. Twaalf dagen dus. 

 

Degenen die mee willen en met hoeveel mensen moeten dit zo spoedig mogelijk aan mij 

bekend maken, in ieder geval voor 01 februari 2009!, daar er anders geen plaatsen meer 

beschikbaar zijn. 
 

De kosten voor deze kampeerplaats zijn 230 euro, eigen bijdrage wordt in overleg met het 

bestuur bepaald. Ook de overtocht is voor eigen rekening, deze kosten zijn tussen de 60 en 85 

euro naar dat de combinatie lang is. 

 

Ervaring leert mij reserveringskosten niet betaald, of geen bericht, 

niet mee!!!! 
  

Nieuwe boeken over caravans vouwwagens en de software cd rom’s voor 2009 zijn al besteld.  

 

Gaarne uw antwoordstrook zo snel mogelijk aan mij retourneren, 

  T.a.v. Joop Christiaanse, O.M. D-Shift Europoort 

  Postbus 1033 

  3180 AA Rozenburg 
 

==================================================================  

 

*Ja, ik ga mee naar een camping op Texel. 

 

  Naam   :  ........................................................................ 
 

  Adres   :  ......................................................................... 
 

  Woonplaats  :  ................................................................ 
 

  Tel        :  ........................................................................ 
 

  Ik ga mee met ...... personen, waarvan ............ Volwassenen 
 

                                                                   ............ Kinderen 
 

 I.v.m. nachtregister gaarne alle namen en geboorte jaren vermelden. 
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De leden van de Golf Sectie van BPRR. De foto is gemaakt op het terrein van Golfclub Kleiburg. 

 

 

12.  Activiteiten Golf Sectie 2009 

 
Groepslessen 
 

In 2009 worden er lessen georganiseerd op GOLFCLUB KLEIBURG te Brielle. 

Doelgroep: Beginners en golfers die nog geen Golfvaardigheidsbewijs (GVB) hebben. Kosten bedragen € 

75,-- eigen bijdragen voor drie lessen. Door samen te lessen in een groep van vier personen kan men voor 

dit bedrag (4 * 3) = 12 lessen krijgen of, met 3 personen 9 lessen (3 * 3) enz. 

Aanmelden bij A Smith  

 

In 2008 zijn 26 mensen op les geweest. Heel veel positieve reacties gehad. Veel gelest samen met andere 

waardoor het PV gevoel goed was. 

 
Bedrijfs Competitie (21e jaar) 
 

BPRR speelt tegen vijf andere teams namelijk Shell / ESTEC / EPO / Vopak&Akzo/ BHP. Hier mogen 

alleen golfers met een GVB en/of een handicap aan meedoen. Als iemand mee wil doen graag melden bij 

A Smith. De elf wedstrijden worden in de zomermaanden afgewerkt met een einddag in september. De 

einddag van de Bedrijfscompetitie zal in 2009 georganiseerd worden door BP.  

 

In 2008 zijn we als vijfde geëindigd en rond de 15 mensen hebben mee kunnen doen in een of meer van 

de wedstrijden. We hebben nu voldoende golfers bij Nerefco om een team te vormen. Het niveau van ons 

team wordt beter. 
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Aad van Biezen heeft zich een paar jaar geleden in Senegal gevestigd en laat er een 
huis met logiescapaciteit bouwen. Ik woon er "Semi-permanent", zegt Aad want als het 
regen= muggenseizoen er aan komt, vertrek ik naar mijn kinderen en kleinkinderen in 
Nederland. Na de Seconer reünie reis ik met de trekvogels weer terug naar Afrika. 
Tijdens de Seconer vaartocht met de Majesteit heb ik erg genoten en veel oude 
bekenden weer eens gesproken. Fijn te vernemen dat mijn "berichten uit Senegal" 
graag gelezen worden dat houdt de moed erin……. 

 
 

 

14.   Berichten uit Senegal no. 7 
 
Door Aad van Biezen 

 

Alles in Senegal is anders geregeld dan in Nederland. Maar veel dingen zijn wel te begrijpen, want 

gaat het bij ons in Nederland wel zo soepel en makkelijk als we zouden willen? Nee toch zeker. Ga 

maar eens om informatie op het stadhuis of bij de vreemdelingenpolitie, ze sturen je vaak van het 

kastje naar de muur wanneer je het een en ander moet regelen. Dat is ook hier niet anders, maar dan 

helpt een beetje geld onder de tafel door om je zaak te regelen. Dus betalen is goed? Nee, natuurlijk 

niet. Maar volg je de regels en wacht je rustig af, dan gebeurt er weinig of niets en dat is toch ook niet 

goed. 

  

Afdingen 

Graag wil ik wat aandacht besteden aan de Senegalezen in het dagelijks verkeer. Net als in Europa 

geven de grote steden meer risico's, de mensen zijn er agressiever en meer uit op persoonlijk gewin. 

Senegalezen zien in ons Europeanen een wandelende geldautomaat. De jonge mannelijke 

straatverkopers zijn uiterst irritant. Als ik bij voorbeeld een viertal armbandjes met kaurischelpen voor 

mijn kleindochters wil kopen, echt Afrikaans denk ik dan nog, dan moet je onderhandelen, zegt 

iedereen tegen me. De man vraagt CFA 20.000, dat is zo’n  € 7.50  per armbandje.  Dat zal wel te duur 

zijn denk ik en bied met een bezwaard gemoed CFA 5000,-. Nee dat kan echt niet zegt de handelaar en 

brengt nieuwe verkoopargumenten in en kijkt er erg zielig bij. "Nou Aad" denk ik "Je bent toch een 

rijke "Toubab" (blanke) zoals ze hier zeggen, je kunt toch zeker wel iets meer betalen?” CFA 17.500 is 

de nieuwe vraagprijs. "Ik peins er niet over" zeg ik tegen mezelf maar vind de armbandjes toch wel 

leuk! CFA 6000,- zeg ik gedecideerd en geen cent meer. Op dit moment komen er nog drie verkopers 

bij en die proberen mij tussen het onderhandelen door horloges, onderbroeken, zonnebrillen, riemen en 

telefoonkaarten aan te bieden. Om er zeker van te zijn dat ik de geboden koopwaar goed zal zien, 

drukken ze de artikelen praktisch in mijn 

gezicht. Ik kreeg er enorm de pest in want 

mijn bril sneuvelde zowat. Ik duw deze 

mannen weg en na veel gescheld, trek- en 

duwwerk kan ik weer verder met de 

armbandjes. Met mijn eerste bod van 

CFA5000 ging ik al in de fout. We komen 

CFA 10.000 overeen voor de vier bandjes. 

  

Al die tijd was ik niet alleen, ik had zwarte 

"vrienden" bij me die ik raadpleegde vóór 

mijn laatste bod. "Is deze prijs goed?" vraag 

ik ze. Een beetje weifelend en terughoudend 

zei men "Een goed resultaat Adreano, je 
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hebt er toch CFA 10.000 afgekregen!" Toch een beetje trots op mezelf en mijn afdingprestatie pakte ik 

de cadeautjes aan, betaalde en vertrok naar huis. Thuis liet ik mijn aankoop aan mijn vriendin zien, 

"Oh leuk" zei ze "Voor de kleindochters?" "Ja natuurlijk" zeg ik, een beetje sullig. "Wie waren er met 

je mee en wat heb je ervoor betaald" zegt Yayi nu een beetje streng. "Nou eh, Larry en Mohammed 

(niet de profeet natuurlijk) en ik heb maar CFA 10.000 betaald voor alle vier." Ze kijkt me aan en rent 

naar buiten en begint een zeer stevige discussie met Larry en Mohammed, zo van: Dat ze niet goed bij 

d'r hoofd zijn om mij dit te laten betalen. "Ja" stamelden ze beiden, "Wat kunnen wij dan doen? 

Adreano wil kopen en de verkoper kennen we, het is een neef van ons en…. ja Adreano is een 

"Toubab" dus…." Mijn vriendin legt me vriendelijk doch dringend uit dat ik niets meer moet kopen 

waar zij niet bij is! 

   

Twee dagen later koopt ze voor eenzelfde CFA 10.000, veertig (40!) leuke koperen armbandjes met 

kaurischelpjes. "Zie je wel" zegt ze "Ze leggen je af ze stelen je geld!” "Ja ja" zeg ik "Je hebt gelijk 

maar ik kreeg bij vier stuks wel CFA 10.000 eraf en jij bij 40 stuks maar CFA 5000 dan is mijn 

onderhandelingsresultaat toch beter. Ondanks de hitte is het enige tijd ijzig rustig gebleven in mijn 

directe omgeving. Dat heb je ervan als je leuk wil zijn….. 

 

Mannen en vrouwen 

De intermenselijke relatie tussen mannen en vrouwen in Senegal is voor ons Nederlanders toch wel 

erg vrij. Of het Mohammedaanse meer-vrouwen-huwelijk daarvan de oorzaak is weet ik niet, maar 

losjes gedragen ze zich in ieder geval 

wel. Ik ken een vrouw in Toubacouta 

die getrouwd is met een man die zo'n 

500 Km hier vandaan woont. De man 

is daar ook al getrouwd en ze ziet 

hem maar zelden. Daarnaast heeft de 

vrouw ook nog een vaste relatie met 

een Belg die om de drie maanden 

hier naar toe komt, dan met haar 

samen woont en haar ook 

onderhoudt. Dus ergo, ze gaat twee 

maanden wit en drie maanden zwart. 

Soms komt haar andere echtgenoot 

even langs en gaan ze gezellig met 

z'n drieën uit eten. Voor onze 

begrippen is dit wel een 

uitzonderlijke toestand, maar hier is 

het eerder regel dan uitzondering. 

 

Een Belgische dame van 52 jaar is onlangs getrouwd met een Senegalees die al een vrouw heeft met 

vier kleine kinderen. De Belgische heeft de zwarte vrouw en haar kinderen geadopteerd vertelt ze me. 

De twee vrouwen kunnen uitstekend met elkaar overweg, ze zijn "hartsvriendinnen". Als het de 

Belgische uitkomt, reist ze met haar Senegalese echtgenoot naar België waar hij een 

verblijfsvergunning heeft. Soms gaat ze ook alleen, maar als ze terugkeert, is het eerste wat ze doet 

naar "haar" kindjes en haar vriendin toe. 

 

Helpen en geholpen worden 

Onder het arme deel van de bevolking heerst grote solidariteit. De onderlinge afhankelijkheid 

door armoede maakt mensen veel meer bereid elkaar te helpen. Dat herinner ik me ook nog 

wel uit de verhalen van mijn grootouders die in hun tijd ook van de ene dag in de andere 

moesten leven. Als Westerling, wonend in een Afrikaanse gemeenschap, kun je je niet aan 

bepaalde "verantwoordelijkheden" onttrekken. Deze zaken gaan dan meestal over geld en 

medisch welzijn. 
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Voorbeeld: Met Amadou ga ik regelmatig vissen. Zijn patroon, een Fransman, is voor een paar 

maanden terug naar Frankrijk dus heeft hij geen baan en inkomen. Waarom zou de Fransman z'n 

enorme salaris van €40,- per maand doorbetalen? Aan eten komen lukt nog wel, tegen etenstijd gaat 

hij gewoon naar een huis en eet daar mee. Iedereen deelt met iedereen eten en drinken. Als ik toevallig 

langs kom of binnen stap dan word ik direct uitgenodigd met de woorden "Kom, ga zitten en tjop-tjop 

(=eten) met ons mee!" De beleefdheid eist dat ik een klein beetje rijst mee eet, dat doe ik dan. En zo 

kunnen zij weer bij mij terecht om mee te eten, de cirkel is rond. 

  

Deze Amadou dus, komt bij mij eten en ziet er ziek en grauwgrijs uit. Hij heeft veel pijn in de 

blaasstreek en plast bloed, wat hij niet gewenst maar ongevraagd demonstreert. Hij heeft een aantal 

dagen niet gegeten en weinig gedronken en vraagt mij om medicijnen of iets dat hem kan helpen beter 

te worden. Ik zie dat hij uitgedroogd is en geef hem wat te drinken. "Amadou" zeg ik "Ik ben geen 

dokter en geef je niks. Je moet naar de militaire dokter." Uiteraard betaal ik voor hem het consult aan 

de militaire arts van CFA 1000,-.  Met een recept en een briefje voor de apotheek komt hij weer bij me 

terug van de dokter. De benodigde medicijnen kosten CFA 5000,- wat overeen komt met € 7,50. Twee 

dagen later is hij beter en komt stralend bij mij langs, bedankt mij vele malen en zegt dat Allah mij zal 

belonen. Tevens zal hij bidden voor een lang en gezond leven van Adriano. Hij zal me nooit terug 

betalen, maar ik zal altijd op hem kunnen rekenen als ik hem nodig heb voor wat hand en 

spandiensten. Zo heb ik vele schulden/tegoeden uitstaan hier in Toubacota, het vergemakkelijkt het 

doen van zaken, men is aan je verplicht en andersom ook natuurlijk. 

 

Groeten van Aad van Biezen. 

 

 

 

Yesterday is history 

Tomorrow is a mystery 

But today is a gift 
 

(that's why they call it the .... present!) 

 
 

 
Wim van Vliet, secretaris Seconer, ontving onderstaand briefje waaruit 
blijkt welke rol ons blad soms vervult.  
 
LS, 
 

Voor uw informatie, 13 oktober j.l. overleed: L. de Boever, van Heutzpark 10, 
3131 NA Vlaardingen. 
 

U placht hem SECONER-NIEUWS toe te zenden dat hij aan mij placht door te geven. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

B.G.Otten, J.P. Coenlaan 5, 3131 NJ Vlaardingen, 010-4344788 

 
Wim gaat er natuurlijk voor zorgen dat de heer Otten ons blad kan blijven lezen. 
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15.  Personalia 
 

 

 Met Nerflex   :  Januari 2009 N.J.F. van der Plas 

    A. Verhoek 

    

   Februari 2009 W. Ouwerling 

    B.C.P. Hulst 

    H.C.M. Gordijn 

 

     

 Overleden: 
 

 13 oktober 2008, de heer L. de Boever, in de leeftijd van 83 jaar. 

 26 oktober 2008, de heer J. Corver, in de leeftijd van 58 jaar. 

 30 oktober 2008, de heer W. Spruit, in de leeftijd van 47 jaar. 

 18 november 2008, de heer G. Jonker, in de leeftijd van 85 jaar. 

 30 december 2008, de heer B.J. van Rijn, in de leeftijd van 67 jaar. 

 

 

  

 
 

 
Namens de familie, de kinderen en mijzelf wil ik iedereen heel hartelijk bedanken 
voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden 
van Harrry. 

  
Carla Holzhauer-Zandbergen 

 

 
 

 
De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 april 2009. 

 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1 april 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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Contact adressen Seconer (www.seconer.nl) 

 

 

LEDEN BESTUUR SECONER 

 

Nico ter Horst  Wim van Vliet  Piet Timmers 

 Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 Goudenregenplein 226 Narcissenstraat 12  Eemsteyn 1 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  4251 HM Werkendam  

 0181 632418   0181 217203   0183 502884 

 voorzitter@seconer.nl secretaris@seconer.nl  penningmeester@seconer.nl 

 

 Bas Roos   Wim Blok   Theo Eijkman 

 Alg. administratie  Pensioenen   Pensioenen en 

 Planetenlaan 105  Rijpersweg 31   Coörd. Huisbezoek 

 3204 BR Spijkenisse  4751 AP Oud Gastel  Helmersstraat 57 

 0181 616040   0165 326388   3071 AD Rotterdam 

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

         pensioen@seconer.nl 

 

Piet Bout   Gerrit Kamperman  Piet van Kessel 

 Redactie Seconer-nieuws IT specialist    Redactie Seconer-nieuws 

 Hoefweg 4a   Kraanvogelhoek 12   Scherpenhoek 80 

 3233 LG Oostvoorne  3201 HE Spijkenisse  3085 EG Rotterdam 

 0181 482927   0181 626506   010 5016851 

redactie@seconer.nl  info@seconer.nl  Kessel.Pa@inter.NL.net 

 

         

CONTACTPERSOON  Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij 

PERSONEELSZAKEN  Postvak THA 08/033, Postbus 90107,  

A.N. van Seeters   5000 LM Tilburg, Telefoon 013 4622352 

Doorgeven van mutaties  Groeps e-mail: 

Telefoon 0181 259785   pensioenfondsbpraffinaderij@achmea.nl 

Postbus 1033    www.pensioenfondsbpraffinaderij.nl 

3180 AA Rozenburg   Aanmelding spreekuur 013 4623988 
     

        
  

 Stichting Pensioenfonds BP   Pensioenfonds Chevron/Texaco 

 Telefoon 020 4266310 (08.30 – 17.30) Telefoon 030 2579696 

 www.blueskygroup.nl    e-mail: chevrontexaco@nl.fortis.com 

 e-mail: info@pensioenfondsBP.nl   

 www.pensioenfondsbp.nl 
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