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De Golden Oldies tijdens de Seconer reünie 2014
De dames, poserend op onze voorpagina, fleurden jarenlang de burelen op van het BP
mannenbolwerk in Europoort.
Zo ook tijdens de Seconer reünie in het Louwman Museum in Den Haag op 17 november 2014.
U herkent ze vast nog wel, van links naar rechts :
Carla Holzhauer, Leny Voorberg, Els de Werker, Leny Kruik, Mijnie van der Hoek en op de voorgrond
Petra Hoks en Heleen Strik

1.

Met Seconer naar het Louwman Museum
Door Klaas Kuipers
We hadden er al een half jaartje naar toe geleefd, het Seconer uitstapje. Deze keer naar het Louwman
Museum in Den Haag. Om voor de deelnemers het aanreizen gemakkelijker te maken kon er gebruik
worden gemaakt van bussen met diverse opstappunten. Door omstandigheden was ik met eigen auto en
kan dus niets over de busreis vertellen.
Bij aankomst tegen tweeën stapten er al mensen uit de bus. Deelnemers met eigen vervoer konden hun
auto kwijt in de parkeergarage. In de hal werden we welkom geheten en de neuzen geteld. Heb het niet
zelf gedaan, maar volgens zeggen waren er ongeveer 3x2, oftewel 222 reünisten.
Het was een gezellige drukte met koffie of thee en iets lekkers erbij. Na een half uur gingen we naar
het Theater, waar Nico ter Horst ons toesprak en ons veel plezier wenste op deze 15e Seconer reünie.
En passant probeerde hij nog wat animo op te wekken om het Seconer bestuur, met een gemiddelde
leeftijd van 72 jaar, een verjongingskuur te laten ondergaan. Dus als iemand tijdens de reünie geen
gelegenheid heeft gehad om zich te melden, dan hierbij een herkansing.
Na Nico zijn inleiding (met applaus) werd er een presentatie gegeven over het museum. Het ontstaan
ervan, de diverse verhuizingen en waarom men uiteindelijk op deze plek is terecht gekomen. Op
voorhand werd er gewaarschuwd dat het een hele tippel zou zijn om alle uitgestalde waar te bekijken
en dat was helemaal waar, wilde men alles zien dan diende men 1,5 km af te leggen. Ook deze
presentatie werd beloond met applaus.
Dus op naar de 2e verdieping waar het startpunt van de te
lopen route ligt. Al lopende zie je bekende gezichten en deze
roepen allerlei herinneringen op. En dat loopt allemaal door
je bovenkamer en voor je er erg in hebt mis je een stuk
uitgestalde historie. Toch werd er bij oude technieken wel
even halt gehouden en gefilosofeerd of we alles een beetje
herkenden. Sommige dingen, zoals een auto met hebride
aandrijving, bleken een eeuw geleden al te zijn uitgevonden,
of in praktijk gebracht. Leuk om opmerkingen te horen en te
ontdekken dat ieder door een andere bril keek.
Tijdens de reünie, Klaas in gesprek met Andries van
Opstal
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Van het slenteren werden de benen wel moe, maar het viel op dat bijna iedereen het hele parcours
afliep. En dat geeft aan dat het een museum is, dat dubbel en dwars waard is om te bekijken. Alleen het
gebouw is al schitterend. Precies op tijd voor de borrel terug in de hal en daar met deze en gene
bijgepraat.
Om zes uur werd ons vriendelijk gevraagd plaats te nemen aan tafel. Ik kwam aan tafel 2 terecht.
Het eten was lekker en de bediening verdient een dikke pluim. Over de tafelgenoten niets dan goeds.
Gezellige gesprekken en zoals het gaat op een reünie, veel verhalen van vroeger. Dat de grijze cellen
wat aan erosie lijden bleek uit het feit dat we niet alle refinery managers op een rijtje konden krijgen.
Eigenlijk vonden we dat niet meer zo belangrijk. Wel dat we kunnen terugkijken op een mooie periode
bij een goed bedrijf dat dit soort uitstapjes voor zijn (of haar) oudgedienden nog steeds mogelijk
maakt.
En hulde aan het Seconer bestuur dat zich steeds weer inzet om iets interessants voor ons uit te denken.
Dat ze daarbij een goede hulp hebben aan Karin de Man wordt bijna traditie. En ook aan dit uitstapje
kwam natuurlijk een eind. Nico sprak een bijna onverstaanbaar dankwoord, waarvan we aan tafel 2
alleen het woord bussen hebben opgevangen. Maar dat was voor ons duidelijk genoeg. Links en rechts
nog een hand gedrukt, het bestuur en Karin bedankt en een poosje gezocht naar de deur richting
parkeergarage. Om kwart voor negen weer in de auto en een goede rit naar huis.
Sluit ik af met een dankwoord aan de organisatie voor deze fijne dag.

2.

D-shift memories
In reactie op het interview met Karel Smits in de vorige Seconer-nieuws, ontvingen
we een enthousiast mailtje van oud-collega Fritz Bosch.
Reacties van lezers ontvangt de Seconer redactie natuurlijk graag, vooral wanneer
ze oude herinneringen tot leven brengen.
Onderstaand het mailtje van Fritz.

Hallo Redactie
Wat een leuk artikel over/van Karel Smits!
Ik heb het met plezier gelezen, want ik ben met Kareltje
in de D-shift begonnen, als leerling operator.
Verhalen over Arie Broekhuizen, Jan Mazurek,
Harold Gilliarden en Jan Swemmer zijn echt D-shift memories.
Ik zou het leuk vinden als je mijn reactie ook aan Karel
doorgeeft.
Fritz Bosch
Sinds 1-10-2014 ook pensionado.
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3.

Verslag Reünie 2014

Door Ank ter Horst

Ook dit jaar gingen ruim 200 reünisten van Seconer, inclusief
hun partner of introducé, met eigen vervoer of georganiseerd
vervoer per bus, richting het Louwman museum in den Haag.
Mogelijk heeft u bij de ingang de pilaren
opgemerkt, met op elke pilaar een leeuw en is er
de gedachte opgekomen “wat hebben die nu met
historische auto’s te maken?”. Het antwoord op
deze vraag is, dat deze leeuwen namelijk bij de
ingang van het Dierenpark Wassenaar hebben
gestaan. En dit park was tot 1985 in handen van
Jan Louwman; een broer van Evert Louwman de
huidige eigenaar van het Louwman Museum.
Nog even ter informatie: Het imposante gebouw
waar de reünie gehouden werd is ontworpen door
de Amerikaanse architect Michel Graves.
Eenmaal binnen wordt onze aandacht getrokken door aan beide zijden een rij prachtige
historische auto’s, van klein tot groot. Een mooie binnenkomer, denk ik! In dezelfde hal
stonden mooi gedekte tafels klaar waar we na het halen van een kopje koffie of thee plaats
konden nemen en al gauw waren de aanwezigen in geanimeerde gesprekken gewikkeld.
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Nadat het gezelschap compleet was, werden we in het theater van het museum genodigd door
de directeur van het museum, Ronald Kooijman en bijgepraat over o.a. hoe de familie
Louwman in het bezit is gekomen van de enorme verzameling auto’s met meer dan 230
automobielen en welke voorwaarden van aankoop werden gesteld, origineel en compleet, om
daarna tot aanschaf over te gaan. Na de duidelijke uiteenzetting kon aan het bezichtigen van
de expositie worden begonnen.
Er werd aangeraden op de bovenste verdieping te beginnen, zodat er een zo breed mogelijk
beeld van de collectie kon worden ervaren. Gezellig keuvelend met de collega’s werd er
onderweg gekeken naar o.a. koetsen, de eerste auto’s, “paardenloze” koetsen genoemd en ook
waren er diverse motorfietsen in alle soorten en maten te zien. Verhalen van eigen ervaringen
met voertuigen uit vroeger dagen kwamen naar boven en werden gedeeld. En wat was het
allemaal prachtig geëxposeerd!
Het doel van de reünie, om weer collega’s te ontmoeten en bij te praten tijdens een gezellig
dagje, werd ruimschoots gehonoreerd. Ondertussen was er ook ruimte om te bewonderen en
te genieten van bijvoorbeeld de Cadillac van Elvis Presley (hij had er 100) of de Aston Martin
van James Bond te bekijken. Eigenlijk te veel om te vermelden maar zeker een reden om nog
een keertje terug te komen.
Na de tour door het museum kon richting de grote hal gegaan worden, waar het buffet voor
ons klaar stond. Wederom prachtig gedekte tafels. Het voorgerecht werd nog door vriendelijk
personeel uitgeserveerd, maar daarna kon ieder zelf in de benen om d.m.v. van een buffet, te
gaan genieten van hetgeen door bekwame koks
voor ons was bereid. Ik denk dat iedereen het
met me eens is, dat het er niet alleen prima
verzorgd uitzag, maar de gerechten smaakten
ook uitstekend!
Bij het afscheid werd er als extra aandenken
van het bestuur van Seconer, aan iedereen nog
een leuk doosje meegegeven, waarin dan wel
geen echte, maar in elk geval “lekkere”
autootjes zaten, om naderhand nog even ”na te
sabbelen” over de heerlijk genoten dag!
Het Bestuur hartelijk bedankt en veel wijsheid
gewenst in de keuze voor de volgende reünie.
Ank ter Horst

Het slotwoord is aan de voorzitter
Nico ter Horst.
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4.

16e Seconer reünie in Louwmanmuseum
Zie meer fotos op www.seconer.nl

Oude nieuwsbrieven,

Lenie Kruik en Heleen Strik

foto’s reunie 2014

Tom Warmenhoven en partner

Cor Oostra, Jan Breugel en Jan Schokker

Ep de Jong, Anneke van Kessel, Corrie ten Brink-Boram.

Welkom door de voorzitter plus een introductie

Rob van Breda en Piet van Brummelen
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Bekijk de autocollectie nog eens op de website van het Louwmanmuseum

(http://www.louwmanmuseum.nl/ontdekken/ontdek-de-collectie.aspx)

Nico en Gerrit tellen 222 reüniebezoekers

Arie Heij en Rob Borkent

De dames P. Kassels, R. Schot, E. de Werker,
H. Wagenmaker en E. v.d. Heuvel.

Douwe de Wacht, Joep Kuiper en Joop Borsboom

Aad Bos en
echtgenote.
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5.

BP Pensioenfonds
Door Jan Nieuwenhuize

Samenstelling bestuur
Tijdens de bestuursvergadering van 24 september jl. is na ruim 11 jaar afscheid genomen van Sylvia
de Vries. Officieel was zij per 1 juli jl. geen lid meer van het bestuur. Zij vertegenwoordigde, eerst in
het bestuur van het Pensioenfonds Nerefco en vanaf 2011 in het gefuseerde BP fonds, de FNVvakbond. Tevens was zij lid van het dagelijks bestuur. Sylvia heeft altijd met veel energie en
toewijding haar werkzaamheden verricht. Het pensioenfondsbestuur heeft, bij haar afscheid, Sylvia
bedankt voor haar vele werk. Per 1 oktober maakt zij gebruik van de mogelijkheid om de
pensioenuitkering in te laten gaan.
Het bestuur bestaat nu uit 8 personen. Arnold Bakels en Nico Bergmans namens de werknemers.
Beiden zijn in dezelfde vergadering voor vier jaar herbenoemd respectievelijk namens de
ondernemingsraden van BP Raffinaderij en BP Nederland. Arno Baltussen en Jan Nieuwenhuize
vertegenwoordigen in het bestuur de gepensioneerden. Namens de werkgevers is, na de ontvangen
goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB), toegetreden Harm Jan Lindaart. De overige leden
namens de werkgever zijn Sjoerd Gunnewijk, Paul Koole en Mark Roberts. Hiermee is de eerder dit
jaar besloten verdeling van bestuurszetels, 50% werkgever en 25% voor ieder van de werknemers en
gepensioneerden, bereikt.

Het verantwoordingsorgaan
De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen en het daaraan gerelateerde commentaar van DNB heeft
er toe geleid dat de twee vertegenwoordigers van de werknemers in het bestuur van het
verantwoordingsorgaan (VO) via verkiezingen moeten worden ingevuld. Tevens wordt het aantal
vertegenwoordigers van de gepensioneerden uitgebreid van twee naar drie, zodat de verhouding tussen
werknemers en gepensioneerden beter wordt gereflecteerd in het bestuur van het VO. Ook voor deze
vertegenwoordigers zijn er na overleg tussen VOBP en Seconer verkiezingen uitgeschreven.
De beide verkiezingen voor zowel de vertegenwoordigers van de werknemers als de
vertegenwoordigers van de gepensioneerden hebben inmiddels plaats gevonden. Met betrekking tot de
vertegenwoordigers van de gepensioneerden is er nauw overleg geweest tussen de VOBP (BP NL) en
Seconer (BP Raffinaderij).
Bovenstaande heeft geresulteerd in de volgende samenstelling van het VO bestuur:

Vertegenwoordigt:
Hendrik Muilerman
Arno Zonderop
Simon van de Polder
Cor Vreeken (voorzitter)
Wim Blok
Gerrit Kamperman (secretaris)

de werkgever
de werknemers van BP NL
de werknemers van BP Raff
de gepensioneerden BP NL (VOBP)
de gepensioneerden BP Raff (Seconer)
de gepensioneerden van BP NL en BP Raff gezamenlijk
(VOBP & Seconer).
(Redactie: Met betrekking tot de verkiezing voor het Verantwoordingsorgaan, zie ook pagina 21.)
Buiten de samenstelling van het bestuur van het VO zijn, naar aanleiding van bovengenoemde Wet,
ook de taken en bevoegdheden van het VO behoorlijk uitgebreid. In het kort betekent dit het volgende:
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•

Het bestuur van het pensioenfonds (het Bestuur) legt verantwoording af aan het
Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd;

•

Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
- het handelen van het Bestuur,
- het door het Bestuur uitgevoerde beleid, en
- beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben;

•

Het Verantwoordingsorgaan verstrekt haar oordeel aan het Bestuur en dit wordt, samen met de
reactie van het Bestuur daarop, opgenomen in het jaarverslag;

•

Het Verantwoordingsorgaan heeft adviesrecht over:
- het beleid inzake beloningen,
- de vorm en inrichting van het intern toezicht,
- het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure,
- het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid,
- het wijzigen van het reglement van het Verantwoordingsorgaan,
- gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van
verplichtingen door het fonds,
- liquidatie, fusie of splitsing van het fonds,
- het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst, en
- de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Performance beleggingen en dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP is in de afgelopen periode gedaald tot 106.3% (stand eind
november). Begin van het jaar was deze 109,1%. De belangrijkste oorzaak van de daling is verdere
daling van rekenrente van de fondsverplichtingen van 2,75% naar 1,99%.
Door de goede rendementen en de premiebijdragen door de werkgevers groeien de bezittingen van het
fonds nog steeds en staan inmiddels al vier maanden boven € 1 miljard!
Het behaalde rendement op de beleggingen tot nu toe in 2014 is per eind oktober zeer positief,
ongeveer 12%. Dit wordt veroorzaakt door de goede rendementen in zowel beleggingen in obligaties
als in aandelen.

Wetsvoorstellen nieuwe FTK per 1-1-2015
De belangrijkste wijzigingen voor ons pensioenfonds die verband houden met de voorstellen voor het
nieuwe financieel toetsingskader (nFTK) per 1 januari 2015 zijn:
−
−
−
−
−
−
−
−

De rekenrente wordt gebaseerd op een 10-jaars historisch Ultimate Forward Rate (UFR);
De “beleidsdekkingsgraad” wordt geïntroduceerd: dit is een 12-maands gemiddelde
dekkingsgraad;
De berekening van het vereist eigen vermogen (VEV) wordt geactualiseerd, dit leidt tot een hoger
VEV;
Geen indexatie uit middelen van het fonds toegestaan onder een dekkingsgraad van 110%,
volledige indexatie is pas toegestaan boven de “indexatiedekkingsgraad”;
Reguliere indexatie komt voor inhaalindexatie en reparatie van kortingen;
10-jaars herstelplan, jaarlijks verwerken van 1/10de van benodigde korting;
Premiedemping blijft mogelijk, maar met enigszins gewijzigde voorwaarden;
Meer voorwaarden voor het verlenen van premiekorting (volledige inhaalindexatie, voldoende
kapitaal voor toekomstige indexatie).

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel recentelijk goedgekeurd. Ondanks het afwijzen van het
nieuwe FTK door de pensioenfondsen, de Koepels van gepensioneerden, de ANBO en de vakcentrale
FNV. Het nieuwe FTK zal slecht uitwerken voor zowel actieve werknemers als gepensioneerden.
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Mocht het Bestuur besluiten akkoord te gaan met het voorstel van BP om de pensioenen van Stichting
Pensioenfonds BP onder te brengen bij het Pan Europese Pensioenfonds van BP in België, dan zijn de
voorwaarden uit het nFTK niet van toepassing maar geldt de Belgische wetgeving. De strengere regels
m.b.t. indexatie zijn dan niet van toepassing.

Nieuwe pensioenregeling voor actieve deelnemers per 1-1-2015
In augustus hebben de werkgevers een voorstel aan de vakbonden en beide ondernemingsraden gedaan
tot aanpassing van de huidige pensioenregelingen in verband met gewijzigde fiscale wetgeving.
Recent is men tot een akkoord gekomen.
De overeengekomen regeling is een middelloonregeling tot € 100.000. Voor salarissen boven €
100.000 is een netto pensioenregeling voorgesteld.
De voorgestelde regeling is gekoppeld aan instemming van de betrokken ondernemingsraden met een
overgang van het Pensioenfonds naar België.

Andere berekening van toeslag op pensioenen
Het bestuur besluit ieder jaar of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Zo’n verhoging noemen we
een toeslag. Vanaf 1 januari 2015 gaat het fonds de eventuele toeslag op de pensioenen op een andere
manier berekenen.
Er is geen automatisch recht op verhoging van het pensioen. Dat hangt af van de financiële situatie van
het BP Pensioenfonds. Het fonds probeert de pensioenen te laten meestijgen met de prijzen. Dat alles
was zo en dat blijft zo. Wel verandert de manier waarop het fonds de toeslag op de pensioenen
berekent.

Berekening tot nu toe
Tot nu toe werden de pensioenen verhoogd als het rendement van de beleggingen hoger was dan een
bepaald niveau. Dat niveau was gebaseerd op een vaste rente van 4%. De afgelopen jaren daalde de
rente. Daardoor behaalde het BP Pensioenfonds goede resultaten met zijn beleggingen. Maar
tegelijkertijd stegen de pensioenverplichtingen van het fonds. Het fonds kreeg zelfs te kampen met
tekorten. Daardoor kon het fonds het beleggingsresultaat niet gebruiken voor de toeslagverlening. De
werkgever financierde de toeslagen voor een groot deel. Zo kon het fonds de pensioenen de afgelopen
jaren toch verhogen.

Nieuwe berekening
Vanaf 1 januari 2015 kijkt het fonds vooral naar het rendement dat nodig is om de pensioenen te
kunnen uitbetalen. Er wordt niet meer uitgegaan van een vaste rente. Deze manier sluit beter aan bij
het Financieel Toetsingskader (FTK) dat pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van
hun bezittingen en verplichtingen.

Wat betekent dit in de praktijk?
Gepensioneerden, nabestaanden en voormalige deelnemers krijgen te maken met de nieuwe
Berekeningsmethode in 2015. In april besluit het bestuur over de indexatie per 1 januari 2015.

j.nieuwenhuize32@upcmail.nl
Telefoon 010- 4743298
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De redactie van “Seconer-nieuws” wenst u een
voorspoedig 2015.

7.

Andere tijden
Door Rob van Breda

De Nederlandse taal staat bol van de spreekwoorden en gezegden.
Hoe de taal ook aan verandering onderhevig moge zijn, de vaste
vergelijkingen door middel van spreekwoorden lijken het allemaal te
overleven, hoewel ze vaak in de haast van een gesprek op
hilarische wijze worden verhaspeld. Zo hoorde ik op de raffinaderij
iemand eens in alle ernst een gloedvol betoog afsluiten met de
opmerking; “daar kraait geen hond naar….” Dat was toen wel even
lachen natuurlijk.
Het gebruik van al die tot de verbeelding sprekende uitdrukkingen is één, maar de herkomst van die
uitdrukkingen is iets anders en vaak een groot raadsel. Onlangs kwam ik een paar mooie voorbeelden
tegen die ik u niet wil onthouden alhoewel u ze misschien al kent want ze circuleren op dit moment in
het E-mail circuit.
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U kunt het zich nu vast niet meer voorstellen, maar rond het jaar 1500 ging men maar één keer per jaar
in bad. Dat gebeurde dan meestal in het voorjaar en dan ging de hele familie tegelijkertijd. Dat “bad”
was een grote tobbe gevuld met heet water en de heer des huizes mocht daar dan als eerste in
plaatsnemen. Was hij klaar dan volgde de oudste zoon en daarna de volgende zoon enz. Waren de
heren geweest, dan waren de vrouwen aan de beurt en dat ging ook weer in volgorde van leeftijd. U
kunt zich wel voorstellen dat tegen de tijd dat de baby, die als laatste aan de beurt was het water
ongelofelijk smerig was van al die lang ongewassen gebleven lijven. Liet je die baby per ongeluk
kopje onder gaan in de tobbe, dan verdween ze ook meteen uit het zicht, met alle gevolgen van dien….
U kunt zich dus nu wel zo’n beetje voorstellen waar de uitdrukking vandaan komt “De baby met het
badwater weggooien”.
Trouwen deed men meestal in juni omdat men dan nog redelijk fris was van dat jaarlijkse bad in mei.
Maar ja, een maand niet gewassen, dan ga je toch al weer een beetje ruiken. Om die lichaamsgeur nu
een beetje te camoufleren droeg de bruid op die heugelijke dag een flinke bos heerlijk fris geurende
bloemen. Dit gebruik is tot op de dag van vandaag overeind gebleven want ook de bruiden van
vandaag de dag dragen nog steeds bloemen bij zich op hun trouwdag. U begrijpt nu waarschijnlijk ook
wel waarom men zo’n bosje bloemen tegenwoordig nog steeds een “ruiker” noemt…
De huizen waarin geleefd werd hadden meestal houten gebinten met strooien daken en vaak leefden de
os en de ezel in de winter onder datzelfde dak als de mensen omdat die dieren ook lekker wat warmte
afgaven. Het dak werd bewoond door allerlei kleine dieren zoals katten, muizen maar ook allerlei
ongedierte. Die strooien daken waren nooit helemaal waterdicht en bij een stevige regenbui kon het
dus gebeuren dat er uitwerpselen naar beneden spoelden en op de daaronder slapende mensen terecht
kwamen. Om daar wat aan te doen, plaatste men vier stevige palen op de hoeken van het bed en daar
spande men dan een laken overheen. Zo is het gebruik van het hemelbed ontstaan. Men beweert wel
dat hieruit tevens de Engelse uitdrukking “It ’s raining cats and dogs” is ontstaan.
De gewone mensen hadden dus een houten huis met een dak van stro. Een behoorlijk brandbaar geheel
en dus vloog er nog al eens een huis in de brand. Hele dorpen en steden zijn op die manier verwoest.
Huizen van steen zijn daar beter tegen bestand, maar dat kon de gewone man zich natuurlijk niet
veroorloven. Kon je dat wel, dan was je duidelijk “steenrijk”
Meestal werd je na je overlijden, net zo als nu nog het geval is gewoon op het kerkhof in een kist in de
grond begraven, toen ook wel dodenakker genoemd. Maar als je belangrijk was en dus uit zo’n
steenrijke familie kwam, dan had je maatschappelijk (en vaak ook kerkelijk) vaak flink wat in de melk
te brokkelen en dan was een kist op het kerkhof natuurlijk veel te min voor je. Je kon in zo’n geval als
belangrijk persoon je laatste rustplaats in de kerk kopen. Er werd dan een graf voor je in de vloer van
de kerk gedolven en daar bovenop kwam dan je steen te liggen die daardoor tevens een onderdeel van
de vloer van de kerk vormde. In de meeste kerken vind je daar nu nog steeds mooie voorbeelden van
want bij het maken van een graf / vloersteen voor zo’n rijkaard werd niet op een paar centen gekeken.
Was de begrafenisplechtigheid eenmaal achter de rug dan kwam er na verloop van tijd een penetrant
luchtje in de kerk te hangen. Dat was
ook geen wonder, want de lijken van
rijke mensen gaan op den duur net zo
goed ontbinden als van ieder ander.
Die ontbindingsgeur ruik je buiten
natuurlijk niet, maar binnen in een
kerk kan dat aardig blijven hangen en
word je na je dood niet populair. Hier
komt dan ook de uitdrukking “rijke
stinkerd” vandaan.
Veel steden namen noodgedwongen
maatregelen om hoog water buiten de
deur te houden. Zo had men in
Amersfoort bijvoorbeeld een grote
schuif die men in de rivier liet zakken
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als het water aan de IJsselmeerkant te hoog werd. Een soort sluisdeur eigenlijk. De schuif werd op en
neer getrokken door een enorme houten spilconstructie met touwen en katrollen er aan. Aan
weerszijde van de balk waren twee enorme raderen bevestigd. Gingen die draaien dan draaide de spil
ook en ging de schuif omhoog of omlaag. De raderen waren eigenlijk net zulke tredmolens als die je
tegenwoordig nog wel hebt om een hamster in te laten lopen. De raderen werden in beweging gebracht
door de gevangenis leeg te halen en vervolgens de gevangenen er in te sturen. In elk rad een man of
vier en de sluisdeur kon op en neer worden bewogen. U raadt het waarschijnlijk al…. Dit waren in de
volksmond de “raddraaiers” Ik heb er zelf ook in mogen lopen en er nog een mooi certificaat aan
over gehouden.
Op het platteland van Engeland had men
kennelijk vaak ruimteproblemen op het
kerkhof en als het er te vol werd, werd er net
als tegenwoordig “geruimd”. De grafkisten
werden dan opgegraven en de gebeenten
werden overgebracht naar het beenderhuis.
(komt daar soms de naam “knekelhuis”
vandaan?). Bij het openen van de kisten viel
het op dat bij één op de vijfentwintig kisten er
aan de binnenkant was gekrabd. De dode was
dan kennelijk niet echt dood geweest en had
getracht om weer uit de kist te komen. Iets wat
kennelijk niet gelukt was bij een stevig
dichtgetimmerde kist met minstens een meter
grond boven op je. Hierop bedacht men toen
de volgende oplossing. Bij elke dode werd er
in de kist een touwtje om de pols gedaan. Dat
touwtje leidde naar omhoog en stond in
verbinding met een klein belletje dat boven de
grond was bevestigd. Zodoende werd er wel
eens iemand gered en vandaar dus ook de
uitdrukking; “saved by the bell”. Er moest dan
natuurlijk wel iemand voortdurend op het
kerkhof de wacht houden hetgeen vooral ’s
nachts geen pretje moet zijn geweest.
Het Raddraaiers Certificaat

Een minder macaber onderwerp is de scheepvaart. Als vroeger een schip gereed werd gemaakt voor
een reis naar de Oost, dan werd er een paar dagen voordien volk geronseld in de plaatselijke kroegen.
De arme donders die belangstelling toonden werden dronken gevoerd en kregen vervolgens een
contract onder de neus geduwd. Daar ze vaak hun (opgeschroefde) schuld bij de kroeg niet konden
betalen was er nog maar één optie en dat was tekenen. Een kruisje was voldoende. De schout en zijn
makkers hielden daar meestal een “oogje in het zeil” want vaak probeerden gezochte misdadigers met
een schip het land uit te komen. Lag het schip eenmaal gereed voor vertrek, dan werden de landvasten
losgegooid en dreef het langzaam weg van de vaste wal. Op zo’n moment kon het gebeuren dat er uit
allerlei hoeken en gaten haveloze figuren aan kwamen rennen die met een noodsprong vanaf de kant
nog net op de stootrand van het schip konden springen terwijl dat inmiddels al een stukje van de wal
was afgedreven. Die stootrand heette in de volksmond “de richel”. De springers waren het misdadige
tuig dat gezocht werd door de schout en zijn rakkers. Ziedaar de herkomst van de uitdrukking; “Tuig
van de richel”.
Dit verhaal is me verteld door een ouwe zeeman die me bezwoer dat het de volle waarheid was omdat
ik hem nadat hij zijn verhaal had gedaan nog wat weifelend aankeek. Achteraf heb ik me bedacht dat
het eigenlijk niks uitmaakt of het waar is of niet. Het zijn allemaal mooie verhalen en daar gaat het
toch om?
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8.

Tussen licht en donker (28)
Door Nico ter Horst

Lichtschepen
In de memorie van toelichting op de staatsbegroting van de Marine voor 1859 wordt
uitgelegd waarom de bouw van een tweede lichtschip noodzakelijk is. De kosten van twee
lichtschepen zijn wel hoog, maar de in ’s Rijks kas vloeiende vuurgelden vertonen een
aanzienlijk toename, namelijk van f 166.290,- in 1854 tot f 219.566,- in 1857.
Het zou onverantwoordelijk zijn om bij zulk een toename nuttige verbeteringen
na te laten.

Rond 1900 lagen er vijf Nederlandse lichtschepen op de Noordzee te weten:
NOORD-HINDER, SCHOUWENBANK, MAAS, HAAKS en TERSCHELLINGERBANK.
De lichtschepen waren een noodzakelijke aanvulling op de vuurtorens aan de wal. Ze werden bemand
door elf personen, bestaande uit een gezagvoerder, een stuurman en een machinist, die elke maand
werden afgelost en acht lichtwachters, die twee maanden aan boord bleven. Hun werk en verblijf aan
boord was zeer eentonig, aldus een journalist van de “Nieuwe Rotterdamsche Courant” in april 1903.
Hij had een bezoek mogen brengen aan het uitgezette lichtschip “MAAS”.
Technisch gezien zijn de lichtschepen veel ingewikkelder van inrichting dan vuurtorens. Door de
voortdurende en soms hevige slingeringen, moesten er voorzieningen worden getroffen voor het
horizontaal houden van de draaiende lichtbundels, dat bereikt werd met een cardanische of kompasophanging. Andere problemen waren bijvoorbeeld; de verankering en de regelmatige bevoorrading.
Door de vooruit geschoven posten en geïsoleerde positie van de lichtschepen werden nieuwe
ontwikkelingen dikwijls het eerst op lichtschepen beproefd, zoals bijvoorbeeld de radiotelegrafie in
1909 op het lichtschip “HAAKS”.
In 1911 werd op de werf Conrad in Haarlem een lichtschip, bedoeld voor Suriname, gebouwd. Onder
gezagvoerder J. F. Wijsmüller is dit schip naar de West gezeild en kwam na 34 dagen in Paramaribo
aan. Het werd na ombouw van zeilschip tot lichtschip op 11 mei 1922 over gedragen aan de regering
van West-Indië, als lichtschip “SURINAMERIVIER”.
Aan de techniek van lichtschepen werd voor zover mogelijk veel aandacht besteed, maar de
persoonlijke omstandigheden van het personeel liet vaak te wensen over. Bij heel slecht weer kwam
het water over het dek, alle openingen moesten dan worden afgesloten, zodat het binnen zeer benauwd
werd, want ook de luchtjes uit de machine kamer en kombuis kwamen in het logies terecht. Door het
ontbreken van een vriesinstallatie liet ook de kwaliteit van eten te wensen over. Slechts eens per week
kwam er, als het weer het toeliet, vers eten aan boord.
Wordt vervolgd.
Bron R. van der Veen
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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 Petra Hoks

9.

Seksisme of Sexappeal
Vroeger, toen er nog regelmatig BP Tankers aan de steigers van de raffinaderij
kwamen, werd de afhandeling daarvan door een Marine Superintendent verzorgd, die
zijn kamer achteraan op de eerste etage van het admin. gebouw had. Je zou zijn
functie kunnen vergelijken met die van walkapitein. Om belastingtechnische redenen
werd hij om de vijf jaar vervangen. Wij hadden er inmiddels al twee gehad, keurige
Engelse heren compleet met stiff upperlip en vandaag zou nummer drie zich
aandienen.
De entree van de nieuwe Marine Superintendent, Captain Terry Tyderidge, is
overdonderend. Na een telefoontje van de receptioniste ga ik hem ophalen.
Nietsvermoedend loop ik met hem naar boven om hem voor te stellen aan de Refinery
Manager. Als hij mij in de deuropening van de directiekamer passeert, drukt hij een
visitekaartje in mijn hand. In een flits lees ik wat er op staat:

…. If you keep this card, you want to go to bed with me ….
Als door een adder gebeten is mijn reactie. Voor hij er erg in heeft, stuitert het kaartje weer
naar hem terug en stotterend stel ik hem aan de Refinery Manager voor die me wat vreemd
aankijkt, terwijl Captain Tytheridge met een grijns op zijn gezicht naar binnen stapt. Nog
buiten adem en hevig verontwaardigd vlucht ik naar mijn eigen kamer.
Tijdens de lunchpauze vertel ik in geuren en kleuren mijn verhaal aan mijn collegaatjes die
me wat ongelovig aankijken, maar ze zijn wel gewaarschuwd. Met argusogen bekijken ze
hem, iedere keer als hij door de gang loopt.
Maar die woeste entree, blijkt na verloop van tijd wel mee te vallen. TieTie, zo wordt hij
inmiddels door ons genoemd, is gewoon een leuke vent die vol grapjes zit waarmee hij
vooral het vrouwelijk personeel amuseert. De mannen hebben minder met hem op. Alleen
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als hij over zijn onovertroffen Morgan begint, zijn ook zij geïnteresseerd. Soms gunt hij ons
het genoegen een blik op die flitsende car te werpen, dan komt hij als een echte showbink,
compleet met pet in zijn rode cabriolet naar de raffinaderij.
Net als hij een paar maanden bij ons in dienst is, wordt hij opgeroepen om assistentie te
verlenen aan een BP tanker in de Ierse Zee waar hij aan boord, midden op de Ierse zee een
acute blindendarmontsteking krijgt. Met een helikopter wordt hij naar een ziekenhuis in
Rotterdam overgebracht. Na de operatie moet hij voor zijn herstel nog een tijdje thuisblijven.
Omdat hij alleen woont, voel ik me min of meer verplicht op bezoek te gaan, maar helemaal
onbevreesd ben ik toch niet, daarom vraag ik Bob, de directiechauffeur die me brengt, met
me mee naar binnen te gaan.
Zo spectaculair als zijn entree was, is ook zijn afscheid. Achter het admin. gebouw laat hij,
na de gebruikelijke afscheidsborrel in het info centrum, zich nog even als een vorst in zijn
Morgan door een aantal collega’s bewonderen, waarna die hem duwend de raffinaderij
uitwerken.

Vanaf links; Leny Voorberg, Petra Hoks-Zwaard, Jannie Garama, Theo de Jong, Mike
Clampitt, met sigaret Harry Holzhauer, Huib de Ridder, Wim Kassels met achter hem
weggedoken Jaap Hendriks en daar achter Hans van de Graaf. Achter het stuur met pet
uiteraard Terry Tytheridge.
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10.

Postduiven aan Boord (4)
Door Wim Steentjes
Opzoek naar het scheepshok
Na het gebeuren in Groningen heeft ons duifje haar eitjes gelegd en netjes uitgebroed. Na 17 dagen
broeden kwamen de jongen uit het ei. Ik heb de duiven tijdens het broeden niet meer buiten het hok
gelaten omdat de mogelijkheid altijd aanwezig is dat er een duif achter zou blijven. Als je meer duiven
hebt dan word je minder voorzichtig. Later zou blijken als er een duif achter bleef, dat ik hem meestal
wel weer aan boord zou krijgen. Omdat ze op meerdere plaatsen uitvlogen. Ik heb de duiven die niet
op tijd aan boord waren gekomen, die zo gezegd de boot gemist hadden, er van verdacht dat ze naar
meerdere losplaatsen vlogen. Dat hoorde ik ook wel van de mensen op de losplaats als we daar weer
terug waren. Ze gingen dus zoeken naar het scheepshok. Ik ben altijd wel bang geweest dat ze op een
dag dat ze het scheepshok gingen zoeken, een ongeluk zouden krijgen omdat ze heel veel kilometers
vlogen.
Moeder is even vliegen
We lagen in het voorjaar dat de eieren waren uitgekomen en de jonge duiven vier à vijf dagen oud
waren in Maastricht. Het was zaterdag morgen en het beloofde een mooie dag te worden. Dus ik zette
het hokje open om de duiven te laten vliegen. De duivin ging het hok uit en de doffer bleef op de
jonkies zitten. Tot zover een normaal verloop van hoe de verantwoordelijkheid binnen een
duivengezin onderling was geregeld. Als de jongen een week ouder zouden zijn geweest dan zouden
de duiven waarschijnlijk even met hun tweetjes zijn gaan vliegen. Maar deze jonge duifjes moesten
nog warm gehouden worden, dus pa bleef thuis. Hij zou die dag nog genoeg kunnen vliegen want we
lagen stil om weekend te houden. Moeder was even wezen vliegen en kwam terug om naar haar
jonkies te kijken. Stelde vast dat alles in orde was en ging aan de wal in het gras lopen pikken.
Ik was in de stuurhut bezig met de deuren open en hoorde de duivin weg vliegen. Ik keek haar na en
zag toen op een niet zo'n grote hoogte een enorm aantal duiven vliegen van Zuid naar Noord. Ik ging
naar buiten en hoorde die hoeveelheid duiven gewoon over zoeven. Er moest in de buurt van
Maastricht een lossing hebben plaats gevonden. Het kan vanuit Maastricht geweest zijn maar ook
vanuit België net over de grens. Het waren duizenden duiven, die net aan een wedvlucht waren
begonnen en vandaar nog zo laag vlogen. Zouden ze bijvoorbeeld van ver in België of misschien
Frankrijk gelost zijn, dan zouden ze met dit mooie weer veel hoger hebben gevlogen. Hoe het ook zij,
mijn duivinnetje verdween tussen die duiven. Ze werd als het ware gewoon meegezogen. Het duifje
had de horde duiven aan horen komen en is daar van geschrokken. En een duif die schrikt gaat de
lucht in. Ik schreef het al eerder, in Groningen dacht ik dat ze weg was, dat was de eerste schrik.
Nu gebeurde het voor de tweede keer. Van haar kant bezien zal het wel gekomen zijn door die zwerm
duiven die over kwam, maar ik zou haar drie maanden niet meer zien. Nou vraagt u zich misschien af
waarom kwam ze nu niet terug, Dat kwam waarschijnlijk door het gegeven, dat als een duif eenmaal
in een zwermduiven is opgesloten ze er moeilijk meer uit kan komen. Ze komen er wel weer uit als de
hoeveelheid duiven in zo'n zwerm gaat afnemen. Bij zo'n lossing van wedvluchten komen duiven van
verschillende plaatsen uit een bepaald gebied van Nederland bijeen. Komen de duiven in de buurt van
zo'n gebied, gaan ze hun eigen richting zoeken en dan scheiden ze zich af van duiven die naar een
andere plaats moeten. Dan wordt het allemaal makkelijker om er uit te komen. In mijn geval is de duif
waarschijnlijk zover meegevlogen dat ze niet meer wist hoe het verder moest. Je blijft dan de rest van
het weekend tegen beter weten in zitten wachten dat ze toch terug komt. Ze is toen waarschijnlijk naar
de dichtstbijzijnde plaats gevlogen die haar bekend was. Wie weet hoever ze die dag gevlogen heeft.
Gelukkig heb ik dat nooit geweten.
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Eenoudergezin
Daar zaten we nu met één oude duif en twee kale jongen. Kale jongen wil zeggen dat ze nog geen
veren hebben. Dus de oude duif zou deze jongen alleen moeten voeren en warm houden. En daar
schuilt nu het probleem. Tot zeven dagen oud ongeveer krijgen de jongen pap van de ouders. Daarna
gaan de ouders over op het voeren van hardvoer, dus het voer dat ze oppikken. Maar op dit moment
hebben ze nog pap nodig. Elke ouder maakt pap aan voor een jong, dus als er een ouder wegvalt is er
maar pap voor één jong. Dus de doffer heeft een probleem en voert ze nog wel een dag allebei, maar
ze krijgen beide te weinig. De doffer in dit geval gaat dan al gauw over op het voeren van één jong. U
raadt het al denk ik. Het andere jong gaat het niet redden. En zo is het ook gegaan. Als liefhebber ga je
nog dingen ondernemen, zoals proberen er een beetje andere voeding in te krijgen, maar dat lukte dus
ook niet. Misschien maar goed ook want de juiste voeding krijgen ze dan ook niet. Je mag in zo'n
geval blij zijn dat de doffer blijft voeren. Want hij is, nu zijn vrouwtje er niet meer is, natuurlijk ook
behoorlijk van de leg. Ik laat hem ook weinig vliegen, want ik ben veel te bang dat ik hem ook kwijt
raak. Hij moet eerst het jong groot brengen. En dan moet ik op zoek voor een ander vrouwtje.
Inmiddels is hij gestopt met het jong te voeren. Eerst deed hij nog wel een poging omdat het jong er
om bleef vragen. Tenslotte ging hij het jong wegpikken. Omdat ik het jong niet kwijt wilde zijn we
hem toen zelf gaan voeren. Hoe deden wij dat? Heel natuurlijk zelf verzonnen en eigenlijk alles van de
oude duiven afgekeken. Als u geïnteresseerd bent, we deden water en voer in onze mond en de snavel
van de duif daarbij en duwden dan een beetje voer naar zijn snavel. Op deze manier hebben we hem
zo ver gekregen dat hij later zelf ging vreten. Het is een prachtige duif geworden.
Scheepvaart Inspectie
Inmiddels zijn we met ons schip aan de scheepswerf Gelria in Nijmegen beland. Er moet klasse
gemaakt worden voor de Scheepvaart Inspectie. Het is nog maar de vraag of het Certificaat van
goedkeuring wordt verlengd. Het is een geklonken schip en er gaan al geruchten dat geklonken
schepen worden afgekeurd om K 1 producten te vervoeren. Dat zou heel jammer zijn want dan zijn we
voor Fina waarschijnlijk niet meer zo nodig. Maar we wachten eerst de keuring maar af. Het eerste
weekend aan de werf gaan we naar huis. En wat wil nou het geval? Mijn Zwager, die ook een paar
duifjes hield, had een duivin over en U begrijpt waar die heen ging. Deze duif had mijn zwager van
een vriend gekregen. Het was een ras duif en kwam uit een beroemd hok ergens uit de buurt van
Spakenburg. Het was de duif aan te zien, prachtig! Nou u begrijpt het wel! Toen ik haar bij de doffer
en het jong deed, was het eerst een beetje oorlog, maar dat ging gauw over. Het werd feest in het hok
op de Theodorus. Dat wordt binnenkort weer gezins- uitbreiding.
Achteraf gezien zouden we ruim zes weken aan de scheepswerf blijven liggen. Het schip werd door de
Scheepvaart Inspectie toch goed gekeurd voor K1, K2 en K3 producten. Ik heb nog een praatje
gemaakt met de Inspecteur over hetgeen waar ik bang voor was, dat het schip zou worden afgekeurd.
Geen sprake van zei hij. Een geklonken schip dat omgebouwd is van vrachtschip naar tankschip en
door ons goedgekeurd, kunnen we nu niet afkeuren. Dus ga maar weer 10 jaar varen met hem. Dat heb
ik natuurlijk gedaan, maar niet direct. Een ander probleem diende zich namelijk aan.
Brood op de plank
FINA wilde het vaarcontract niet verlengen. En het zag er echt naar uit dat het zou gebeuren. De
eigenaar van het schip kwam op een goed moment aan boord met een boekje waarin alle Europese
vaarwegen stonden. Met van plaats naar plaats alle kilometers. Hij zei: Wim, bestudeer dat boekje
maar goed want je gaat vanuit Duitsland en Nederland, eetbare oliën varen naar Frankrijk. En dan zou
ik betaald worden aan de hand van de kilometers die we zouden afleggen. Nou zijn het heel veel
kilometers die je kan varen, maar dat ging allemaal niet zo hard in die tijd. Veel oponthoud door
sluizen en andere obstakels. Net toen we een beetje aan de gedachte gewend waren dat het ging
veranderen, kwam de eigenaar aan boord en vertelde dat het contract met 10 jaar was verlengd. Ik
sprong geen gat in de lucht maar ik was er toch wel weer blij mee. Eerlijkheid gebiedt me te zeggen
dat ik al wel stiekem had zitten denken dat het werk naar Frankrijk wel wat verandering teweeg zou

19

brengen. We voeren vaak om de andere dag over de Westerschelde. Vanuit Antwerpen een reisje Goes,
daarna soms weer naar Goes, dan naar Den Bosch enz. Kenners onder u weten dat het daar de tussen
vele zeeboten, die daar ook voeren, niet altijd even prettig was. Vooral bij winterdag en dan de
aankomende gezinsuitbreiding, niet alleen bij de duiven. Maar goed, we waren er aan gewend dus
voeren we vrolijk verder. Maar toen de kleine meid er bij was veranderde er toch wel wat. Het was een
stuk minder gemakkelijk. Oké, we hadden weer brood op de plank.
Door de tijd dat we aan de scheepswerf lagen heb ik die nieuwe duivin kunnen overwennen. Dat werd
een stuk makkelijker omdat zij binnen een paar weken jongen had gekregen. En een duif overwennen
vanuit een ander hok gaat een stuk makkelijker als ze eitjes of kleine jongen heeft. Daar zijn ze erg
scherp op. De doffer en zijn eerdere jong waren aan de scheepswerf in Nijmegen ook nog niet
uitgevlogen. Die zou ik dus het eerste uit moeten laten. Ze hadden al een aantal dagen vanuit het hok
de omgeving kunnen verkennen. Dat had hij goed gedaan want het ging gelijk goed. Het jong van de
doffer ook naar buiten gedaan en dat ging
ook goed. En toen op een goede dag de
nieuwe duivin open hok gegeven en “God
Zegen De Greep!” uitgesproken. Of het
geholpen heeft weet ik niet maar ze kwam
na om het schip heen vliegen terug aan
boord. Ik was al wat gewend met de
duiven, maar dit had ik niet voor mogelijk
gehouden. Ze is niet een keer weg geweest
in die weken dat we aan de werf lagen. Ik
had er rekening mee gehouden dat ze terug
zou gaan naar haar eerste hok. Maar
gelukkig niets van dit alles.
Theodorus op de Westerschelde

Oliefilmpje
Aan alles komt een eind ook aan liggen bij de scheepswerf. De eerste reis was hoe kan het ook anders,
in Rotterdam benzine laden voor Maastricht. Ik had daar op de één of andere manier niet zo'n goed
gevoel bij. Ik was natuurlijk aan de werf een aantal keren in de tanks geweest en vond dat er in de
zijden van het schip tussen de kattensporen wel veel roest lag. Maar dat is een logisch gevolg als zo'n
tankschip zes weken ligt uit te drogen. Ik heb daar natuurlijk wel bepaalde gedachten bij gehad maar
niet direct iets aan verbonden. Achteraf kan je natuurlijk een koe in zijn bibs kijken. We zijn opvarend
op de Maas en liggen in de tweede kolk van de sluis te Belfeld om te schutten. Mijn oog valt op en
oliefilmpje in het water in het gangboord eerst nog weinig, later meer. Plotseling zag ik de oorzaak
hiervan. Enkele ragfijne straaltjes benzine spoten tussen een paar klinknagels door naar buiten zo het
gangboord in. Dat was echt schrikken! Het was heel weinig, maar toch, we waren lek. Omdat het zo
weinig was besloot ik om door te varen om zo snel mogelijk in Maastricht te komen. In die tijd zag je
soms veel oliesporen in het water. Daar werd in die tijd nog niet zoveel aandacht aan besteed. Ik
besloot om zo lang mogelijk en vroeg mogelijk te varen om zo snel mogelijk op de losplaats te komen.
Als het maar niet zou worden gezien bijvoorbeeld door een sluisbediende. We zijn zonder ongelukken
in Maastricht aangekomen en gelost.
Na lossing werd door Fina besloten om in Antwerpen gasolie te laden met bestemming Den Bosch.
Daardoor zouden we al een beetje ontgast raken. Met het weekend lagen we geladen in Den Bosch. Na
het weekend zouden we lossen. Dus de duiven konden vliegen en dat deden ze natuurlijk. Waar ik al
een beetje bang voor was geweest, dat gebeurde ook de eerste dag, twee duiven niet thuis. De andere
ochtend nog niet. Het ergste was dat de nieuwe duivin die ik in Nijmegen had omgewend er ook niet
was. Samen met haar doffer waren ze hem gesmeerd naar Nijmegen, was het enige dat ik bedenken
kon. Ze hebben in Nijmegen natuurlijk zes weken aan één stuk buiten gevlogen en hebben zich die
plaats eigen gemaakt. Van de duivin kon ik het begrijpen want die had alleen in Nijmegen gevlogen.
En de doffer dan? Ja die laat zijn duivin niet alleen in Nijmegen achter; zo zag ik dat. Maar ik hoopte
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heel erg dat het ook zo zou zijn. Het hele weekend zitten wachten, maar niks. Voor de jonge duiven die
ook maar alleen in Nijmegen hadden gevlogen miste ik er geen een. De andere duiven heb ik de rest
van het weekend binnen gehouden. Maandag gelost en daarna naar de scheepswerf Gelria in Nijmegen
gevaren. Het schip lag nog niet vast of de twee zwervers zaten al op het hokje. Ik had het verwacht,
maar zeker is wat anders.
Later heb ik nog een keer zoiets meegemaakt. Ik heb me hierna afgevraagd: Als we nou niet naar
Nijmegen hadden gemoeten? Dan had ik ze wel kwijt kunnen zijn, maar misschien ook weer niet, zou
later blijken.
Wordt vervolgd.

11.

Verkiezing Verantwoordingsorgaan
Van de redactie
Onder de kop “Seconer zoekt een kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan” werd in het oktober
nummer van Seconer-nieuws een oproep geplaatst waarbij eventuele belangstellenden werden
uitgenodigd zich bij het Seconer bestuur voor deze functie aan te melden. Ook de Vereniging van oud
BP medewerkers (VOBP) deed een dergelijke oproep. Zowel bij Seconer als bij de VOBP meldde zich
een kandidaat. De VOBP kandidaat heeft echter na een gesprek zijn kandidaatstelling ingetrokken. Als
enige kandidaat resteerde de heer G. Kamperman met als gevolg dat de besturen van zowel Seconer
als VOBP een verkiezing niet noodzakelijk achtten. Onderstaand stelt Kamperman zich aan u voor.

Nieuwe VOBP/Seconer vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan
Zoals bekend werd het aantal vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan
uitgebreid van twee naar drie. Uiteindelijk hebben de VOBP en Seconer mij, Gerrit Kamperman, voorgedragen
als hun gezamenlijke kandidaat en inmiddels heb ik mijn eerste vergadering met het VO achter de rug. Omdat
ongetwijfeld niet iedereen mij kent, wil ik iets meer vertellen over mijn achtergrond.
Na mijn studie ben ik in 1972 begonnen als Process Engineer op de afdeling Technical Services op de Chevron
Raffinaderij in Pernis. Daar heb ik o.a. mijn eerste schreden gezet op het pad van de automatisering. Dit
resulteerde in het feit dat ik in 1977 werd overgeplaatst naar het Chevron Computer Centrum in Den Haag. Na
allerlei projecten en ook nog OR, ben ik na de overname van Chevron door Texaco in 1984 overgeplaatst naar
het computer centrum van Texaco op het Weena in Rotterdam.
Aangezien de computersystemen steeds beter en omvangrijker werden, werd ik in 1986 weer overgeplaatst naar
Pernis voor de implementatie van een totaal nieuw systeem voor de afdeling maintenance, inkoop en magazijn
(Compass). De volgende grote verandering werd de overgang naar Nerefco en omstreeks 1991 ging ik aan de
slag in Europoort en begon weer met de implementatie van het onderhoudssysteem Teroman. Na voltooiing
hiervan, heb ik nog verscheidene andere systemen begeleid. Uiteindelijk ben ik in 2004 als Team Leader
Information en Automation Technology met Nerflex geëindigd. Verder zit ik sinds 2007 in het bestuur van
Seconer en sinds 2013 in het bestuur van VOBP.
Gerrit Kamperman

Vergeten tijdens de reünie ?
Nadat op 17 november alle gasten van de Seconer reünie waren vertrokken bleek er nog
het een en ander aan de kapstok te hangen.
Zo hing er nog en herenjack in de kleur bruin en een dames sjaaltje.
De rechtmatige eigenaren kunnen contact opnemen met Karin de Man
Telefoon 06 506 687 76
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12.

Shantykoor Overstag
Door Joop Christiaanse
Shantykoor Overstag uit Vlaardingen
bestaat inmiddels zeventien jaar en is
voortgekomen
uit
het
vroegere
mannenkoor van Shell Pernis. Voor een
groot deel bestaat de groep uit
gepensioneerden, waarvan een aantal
de 80 jarige leeftijd al gepasseerd zijn.
Het koor is dan ook dringend op zoek
naar nieuwe leden. Naast de gezellige
repetities verzorgen ze optredens in de
verzorgingshuizen en bij nautische
evenementen in het Rijnmond gebied.
Een ‘shanty’ is een lied dat vroeger, zo rond 1870, aan boord van grote zeilschepen (vooral op FransCanadese schepen) werd gezongen als arbeidslied. De oorsprong van het woord 'shanty' is niet
duidelijk. Het wordt vaak verwant geacht met de ‘slave shanty’ ofwel slavenhut. Hierbij worden dan
de liederen die door de slaven op de plantages werden gezongen als voorloper gezien van de liederen
op de zeilvaart. Ook wordt het woord 'shanty' wel gezien als een verbastering van het Franse woord
'chant', dat 'lied' betekent.
Er zijn verschillende soorten shanty's afhankelijk van het werk dat moest worden gedaan aan boord
van het schip. In dit verband kennen wij de ballast-liedjes bij het verplaatsen van de ballast aan boord,
de pomp-liedjes voor het geval het schip water maakte, de gangspil-liedjes om bij het binnenhalen van
het anker het ritme erin te houden. De Shantyman zong de coupletten voor en de bemanning zong het
refrein. Zo'n man was onbetaalbaar, omdat hij het voor elkaar kreeg alle matrozen tegelijkertijd in
actie te krijgen.
Onder shanty's vallen ook liederen die werden gezongen in de beperkte vrije tijd aan boord. Deze
liederen verhalen vaak van verre oorden. Hierbij zijn de onderwerpen vaak de vrouwen in de
havensteden en verre landen en de liefde. De vrijetijdsliederen werden ook wel forebitters of forecastle
songs genoemd. Vrijetijdsliederen of forebitters, die zittend op een bolder werden gezongen. Shanty
wordt ook gezien als een protestlied op de slechte werkomstandigheden en de tirannie van de kapitein,
stuurlieden en bootsman.
Een shantykoor bestaat in principe alleen uit mannenstemmen. Ook al denk je dat je niet zo goed kunt
zingen, bedenk dan dat de mensen op de zeilschepen dat ook niet konden. Voor de begeleiding kunnen
ook vrouwen deel uitmaken van een shantykoor. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit shanty's en
kan aangevuld worden met zeemansliederen of lokale liederen verwant aan de zee, haven of visserij.
Smartlappen behoren echt niet tot het repertoire. Verwant aan de shantykoren zijn de z.g.
viswijvenkoren, zij bezingen de historie van de zeevisserij vanuit het thuisperspectief. Op shantyfestivals zijn zij vaak een aanvulling op het shanty-repertoire.
Shantykoor Overstag heeft op korte termijn behoefte aan nieuwe zangers waarbij hun voorkeur
uitgaat naar BP Seconer leden. Shantykoor Overstag repeteert op donderdagavond van 19.45 tot
22.00 uur in de Marnixflat gelegen aan de Marnixlaan in Vlaardingen-West. Heb je interesse of wil je
meer weten over het zingen bij Overstag, neem dan contact op met het secretariaat, tel. 010-4349721,
mobiel 06-20600687 of website www.shantykoor-overstag.nl.
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13.

Rondje Raff.

Thys Heyns verlaat BP
Op 19 november kondigde de Refinery Manager van BPRR zijn vertrek aan via
onderstaand bericht.
Beste collega’s,
Na bijna vijf jaar beëindig ik eind januari mijn
dienstverband bij BP Raffinaderij Rotterdam. Ik heb
er voor gekozen om afscheid te nemen van BP om
een nieuwe uitdaging aan te gaan bij een ander
bedrijf in Australië.
Zoals jullie je wellicht kunnen voorstellen is dit
geen eenvoudige beslissing geweest. Ik kijk terug op
een prachtige carrière van 27 jaar bij BP waarbij ik
op vier continenten heb mogen werken binnen onze
downstream organisatie met vele fantastische
collega’s. Desondanks voelt deze beslissing, kijkend
naar persoonlijke overwegingen en toekomstige
kansen, als “de juiste” op dit punt van mijn carrière.
Ik heb intens genoten van mijn verblijf hier bij
BPRR en ben voortdurend onder de indruk geweest
van jullie betrokkenheid en deskundigheid als medewerkers bij deze raffinaderij. Het leven en werken
in Nederland was ook zeer aangenaam en ik voelde mij bevoorrecht. Jullie hebben alle redenen om
trots te zijn op jullie land en cultuur!
Ik ben een ieder dankbaar voor de ondersteuning en gastvrijheid bij ons verblijf in jullie land. Ik wens
jullie veel succes en het beste in de verdere ontwikkeling van onze raffinaderij tot één van de beste in
de wereld.
De aankondiging over mijn opvolging volgt vandaag en conform onze procedures, is dit met volledige
consultatie en medewerking van de ondernemingsraad gedaan. Ik heb vertrouwen in het feit dat mijn
opvolger op dezelfde gastvrije en ondersteunende wijze wordt ontvangen zoals ik dat heb ervaren.
Met vriendelijke groet,
Thys Heyns
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14.

Paasklaverjassen

Wanneer:
.

Woensdag 1 April 2015
om 19.30 aanwezig

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

De eieren zijn al besteld zodat niemand met lege handen naar huis gaat.
Ook introducees zijn natuurlijk van harte welkom! Wel graag even de namen van te voren
doorgeven.
Aanmelden tot Zaterdag 28 Maart 2015
Met vriendelijke groet en
natuurlijk graag tot Woensdag 1 April 2015

Gijs en Leen
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15. Personalia
Met Pensioen :

Oktober 2014

F.L.J. Bosch
S. de Vries-Maas

November 2014

P.J.M. Vieveen
J.J. Slager
H.A.H. van Campenhout
B.A.M. Schuurmans
W. Hoogendijk

December 2014

B.W.A. van Nes
J. Poot
P. Schrammeijer

Januari 2015

P.A. Vellekoop
J.H. Smit
R. de Haan

Overleden :
23 oktober 2014, de heer H. Huizer, in de leeftijd van 76 jaar.
29 november 2014, de heer J.G. Vroegindeweij, in de leeftijd van 72 jaar.
18 december 2014, de heer F. Linstra, in de leeftijd van 55 jaar.

E-MAIL ADRESSEN
De laatste tijd stuurt Seconer berichtjes door via e-mail die door omstandigheden te laat bij
ons werden ingediend, bijvoorbeeld door de PV, om nog in dit blad te worden opgenomen.
Het zijn berichten omtrent de activiteiten die de PV organiseert en waaraan ook door
Seconerleden mag worden deelgenomen.
Echter, wij hebben circa 600 postadressen in ons bestand, maar slechts 300 e-mail
adressen. Hoe u uw e-mail adres kunt doorgeven vind u op de achterpagina van dit blad.

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 april 2015.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 maart aan:
Redactie Seconer-nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927
e-mail: 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
Bestuur Seconer
Hoefweg 4a
3233 LG Oostvoorne
0181 482927
redactie@seconer.nl

Piet van Kessel
Scherpenhoek 80
3085 EG Rotterdam
010 5016851
Kessel.Pa@inter.NL.net

Klaas Kuipers

Rob van Breda

Slotlaan 28
3233 DD Oostvoorne
0181 485797
klaas-ali.kuipers@planet.nl

Lumeyweg 49
3231 CD Brielle
0181 416364
rjvanbreda@gmail.com

BESTUUR SECONER

BELANGRIJKE ADRESSEN

Nico ter Horst, Voorzitter
Goudenregenplein 226
3203 BN Spijkenisse
0181 632418
voorzitter@seconer.nl

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

Wim van Vliet, Secretaris
Narcissenstraat 12
3181 WT Rozenburg
0181 217203
secretaris@seconer.nl

●

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

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

●

Stichting Chevron Pensioenfonds
Postbus 6100 - 3196 ZG Vondelingenplaat
Tel : 010 - 2951502
Fax: 010 - 4381292
e-mail: pensioenfonds@chevron.com
www.chevronpensioenfonds.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

●

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

Gerrit Kamperman, IT-zaken
Kraanvogelhoek 12
3201 HE Spijkenisse
0181 626506
info@seconer.nl
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