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Seconer Reünie 2009

Een Bourgondisch
Kasteelfeest
Midden in het centrum van het historische
vestingstadje Geertruidenberg ligt het Fort St.
Gertrudis. Deze monumentale locatie was vroeger
een wapenarsenaal. Nu is het helemaal van deze tijd.
Het fort biedt prachtige ruimtes voor vele soorten
bijeenkomsten, zoals een personeelsfeest, een
reünie of een receptie. Het Fort St. Gertrudis is heel
veelzijdig en biedt een grote diversiteit aan ruimtes
en sferen. Van een moderne witte club tot een robuuste Bourgondische zaal terwijl de binnenplaats
het hart vormt van de mooie locatie. In deze sfeervolle omgeving zal op vrijdag 25 september
2009 vanaf klokslag 16.30 uur de elfde Seconer Reünie plaatsvinden.
We zoeken het deze keer dus wat verder van huis. Voor zover u dat zou willen is Geertruidenberg met
eigen vervoer natuurlijk goed te bereiken, maar gezien de wat grotere afstand en het tijdstip waarop de
reünie zal zijn afgelopen, namelijk omstreeks 21.30 uur, leek het ons beter u deze keer het vervoer
naar en van de reünie aan te bieden. We hebben daartoe een aantal touringcars gereserveerd bij firma
Snelle Vliet. Om een ieder in de gelegenheid te stellen van deze optie gebruik te maken hebben we de
opstappunten zodanig gekozen dat u de eigen auto veilig en zonder kosten kunt parkeren.
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Daarnaast zijn we er van uitgegaan dat u om bij de bus te komen, daar waar mogelijk, gebruik kunt
maken van het openbaarvervoer. Dit resulteert in de volgende drie opstappunten:
•

BP raffinaderij op Europoort (vertrek 14.45 uur)
U kunt de auto parkeren op het parkeerterrein achter het administratiegebouw.

•

Metrostation Hoogvliet (vertrek 14.45 uur)
Daar is overdag meestal voldoende gratis parkeerruimte beschikbaar, maar wat belangrijker is,
u kunt voor dit opstappunt gebruik maken van het openbaarvervoer.

•

Metrostation Slinge (vertrek 15.05 uur)
U kunt daar de auto parkeren in de parkeergarage. Parkeren in deze garage is de eerste 24 uur
gratis. U dient het kaartje dat u bij binnenkomst van de garage krijgt wel goed te bewaren. Bij
vertrek heeft u het weer nodig om de slagboom te openen.

Aanmelden
Zoals gebruikelijk moet u zich voor deelname aan de reünie schriftelijk aanmelden. Daartoe treft u op
de laatste pagina van deze seconer nieuws het inschrijfformulier aan dat u, volledig ingevuld en
ondertekend, voor 15 juni 2009 moet sturen aan G.J.M. Kamperman, Kraanvogelhoek 12, 3201 HE
Spijkenisse.
Geef op het formulier duidelijk aan van welk opstappunt u gebruik wilt maken en realiseer u dat dit
later niet meer kan worden veranderd. De bussen zullen namelijk op naam worden ingedeeld, waarna u
begin september een opstapkaart voor de bus zult ontvangen. De kaart dient u bij het opstappen aan de
begeleider van de bus te tonen. Gaat u met eigen vervoer, toon de kaart dan bij binnenkomst bij Fort
St. Gertrudis. Na afloop van de reünie wordt u met dezelfde bus weer naar het opstappunt
teruggebracht.
Indien u vegetarisch moet eten of zich aan een dieet moet houden, vergeet dat dan niet op het
inschrijfformulier aan te geven. Overigens kunt u hierover ook contact opnemen met Piet Timmers,
telefoon 0183-502884 of 06 30827615.
Zoals gebruikelijk zullen de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst worden behandeld volgens
het beginsel “wie het eerst komt het eerst maalt en vol = vol”. Wij adviseren u bij het plannen van de
vakantie daar rekening mee te houden. Let er wel op dat de aanmelding uiterlijk 15 juni 2009 binnen
moet zijn, latere aanmeldingen kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
Het kan natuurlijk gebeuren dat u zich voor de reünie hebt opgegeven maar dat er op het laatste
moment iets tussen komt, we worden immers allemaal een dagje ouder. Kunt u, om wat voor reden
dan ook, de reünie niet bezoeken, geef dat dan zo vroeg mogelijk, maar liefst voor 8 september, door
aan Gerrit Kamperman, e-mail: gerrit.kamperman@planet.nl of telefoon 0181-626506. Wellicht kan
hij dan iemand die op de wachtlijst staat
met uw plaats gelukkig maken.
Wanneer een verhindering niet wordt
doorgegeven
zullen
we
helaas
genoodzaakt zijn de betreffende
persoon het jaar daarop op de wachtlijst
te plaatsen.
Maar we hopen u natuurlijk op 25
september in Geertruidenberg te
mogen begroeten!
Voor de volledigheid tot slot nog even
het adres van Fort St. Gertrudis
Haven 25, 4931 AH Geertruidenberg,
telefoon 0162 582040.
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Boekhouding Seconer goedgekeurd
Door Piet Timmers.
Na uit mijn winterslaap te zijn gekomen, zijn in spreekkamer 2 op de raffinaderij in Europoort de
kasboeken en de jaarrekening van de Stichting Senioren Contact Nerefco op 24 februari jongstleden
gecontroleerd. In de hoedanigheid van respectievelijke kascontroleurs en toehoorder waren aanwezig
de heren Jan Nieuwenhuizen, Herman Lutterman, Nico Ter Horst en ondergetekende in de
hoedanigheid als uw penningmeester.
Jan Nieuwenhuizen, voormalig raffinaderij boekhouder, was voor de tweede keer kascontroleur en
Herman Lutterman, in zijn werkzaam leven techneut, voor de derde maal. In goed vertrouwen, heb ik
de kasboeken aan deze controleurs overhandigd.
Beste lezers, wat zijn de controleurs deze keer bijzonder kritisch geweest. Regel voor regel werd
nageplozen waarbij ze geen onregelmatigheden konden vaststellen, wat mij dan weer een warm gevoel
van binnen gaf. Beide kascontroleurs ondertekenden vervolgens op 24 februari 2009 ter goedkeuring
het decharge formulier, waarna Nico ter Horst dit formulier tijdens een vergadering aan het Seconer
bestuur heeft voorgelegd. De vergadering heeft daarop uw penningmeester decharge verleend.
Na afloop van de kascontrole heeft Nico beide heren bedankt voor de bewezen diensten en hen een
cadeaubon overhandigd. Zo, en nu weer over tot de orde van de dag, “de organisatie van onze reünie”.
Elders in deze seconer nieuws vindt u meer informatie over het evenement dat wij, traditie
getrouw, in het najaar zullen houden.
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Bericht van de Secretaris
Door Wim van Vliet
Onlangs heeft de afdeling Personeelszaken van BP Raffinaderij Rotterdam toestemming gegeven om
weduwen van werknemers die nog geen deelnemer waren van Stichting Senioren Contact Nerefco, in
te schrijven als lid van Seconer. Dit heeft tot gevolg dat die adressen nu ook het blad seconer
nieuws ontvangen.
Wanneer betrokkenen de ontvangst van dit blad niet op prijsstellen, verzoeken wij hen vriendelijk het
secretariaat hiervan in kennis te stellen.
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Pensioenspreekuren
Op de volgende data worden door het BPRR pensioenfonds op de raffinaderij in Europoort spreekuren
gehouden.
Donderdag 16 april 10.30 tot 14.00 uur, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 2
Donderdag 14 mei 10.30 tot 14.00 uur, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 2.
Donderdag 18 juni 10.30 tot 14.00 uur, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 2.
Aan Will Smit kunt u dan uw vragen stellen inzake uw pensioenregeling, aanspraken overzichten,
mogelijkheden, waardeoverdrachten en dergelijke. 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.
Bestuur Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij
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Pensioenfonds BP Raffinaderij
Door Piet Houtman
De pensioenadministratie
Inmiddels is na de overgang van Aegon naar PVF-Achmea de
pensioenadministratie nu op orde. Het is een moeizaam en
tijdrovend proces geweest dat bijna alle aandacht opslokte. Alle
pensioenen zijn vanaf begin 2006 herberekend t.o.v. de
pensioenrechten volgens de geldende reglementen en afspraken. Dit
proces heeft tot de nodige bijstellingen geleid zowel in positieve
alsook in negatieve zin, ook bij reeds ingegane pensioenen. Waar dit
tot bijstelling naar boven leidde zijn pensioendeelnemers schriftelijk
geïnformeerd en heeft nabetaling plaats gevonden vanaf de datum
van pensionering. Waar dit tot relatief grote bijstellingen naar
beneden leidde zijn door leden van het pensioenfondsbestuur en een
medewerker van Achmea persoonlijke gesprekken gevoerd met de
betrokken pensioendeelnemers om uitleg te geven. Inmiddels zijn
alle correcties in de maandelijkse pensioenbetalingen doorgevoerd.
Shift toeslagen en pensioen
Een van de meest voorkomende vragen bij de pensioencorrecties had betrekking op de shift toeslagen.
Velen hadden zich niet gerealiseerd dat bij indiensttreding vóór circa 1971 de shift toeslagen nog geen
deel uitmaakten van het pensioen. Het resultaat in zo’n geval is dus een “correctie”, waarbij het
shifttoelage deel minder jaren telt dan het aantal dienstjaren sinds indiensttreding. Het levert dus een
iets lager pensioen op dan men in eerste instantie op grond van het laatstverdiende loon plus
shifttoelage zou verwachten.
Pensioen BPNederland
Een andere vraag betrof nogal eens het BPNederland pensioen. Dit pensioenaandeel is bevroren als
individueel vast bedrag in de pensioenrechten. Omdat dit bedrag niet “meegroeit” lijkt het op een soort
pensioenbreuk. Dat is echter niet het geval omdat alle verhogingen en indexaties volgens het
pensioenreglement worden betaald door het Raffinaderij pensioenfonds. De berekening van het
pensioen gaat dus wel degelijk uit van het laatstgenoten loon en het totaal aantal dienstjaren. Daarvan
betaalt BPNederland Pensioenfonds dus een vast bedrag. Het BPRaffinaderij Pensioenfonds betaalt de
rest. Na ingang van het pensioen vindt, wanneer de fondsresultaten dat toelaten, indexatie plaats op
beide onderdelen van het pensioen. Maar dus vanuit verschillende pensioenfondsen.
Voor voormalig Texaco medewerkers geldt hetzelfde verhaal. Echter is bij het BPNederland
Pensioenfonds in een aantal gevallen de fout gemaakt (overgang van Aegon naar BSG!) waarbij het
“bevroren” pensioenaandeel ten onrechte is geïndexeerd vóór ingang van het pensioen.
In wezen werd daardoor een stukje pensioen dubbel betaald. Deze foutief toegepaste indexaties vóór
pensioendatum zijn inmiddels gecorrigeerd en betrokken deelnemers zijn daarover schriftelijk
geïnformeerd. Overigens was de brief daarover nogal verwarrend: Zoals hierboven toegelicht gaat het
uitsluitend om ten onrechte toegepaste indexaties vóór de pensioendatum en niet om de terecht
verkregen indexaties na de pensionering. Het teveel betaalde door de onterecht toegepaste indexaties
wordt overigens niet teruggevorderd.
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Financiële situatie van het fonds
Vrijwel alle pensioenfondsen gaan door zwaar weer. U leest daarover dagelijks in de kranten. Aan het
einde van 2008 had het BPRaffinaderij Pensioenfonds een dekkingsgraad van 93 %. Wettelijk moet
een korte termijn herstelplan worden gemaakt zodra de dekkingsgraad onder de 105 % komt. Per 1
april heeft het pensioenfondsbestuur een herstelplan ingediend bij DNB (De Nederlandse Bank).
Belangrijk aspect voor ons pensioenfonds is dat de werkgever zich verplicht heeft om bij tekorten in
de dekkingsgraad deze door middel van een extra storting binnen een periode van maximaal een jaar
weer op het vereiste niveau van 105 % te brengen. U bent hierover al geïnformeerd in de brief van het
BPRaffinaderij Pensioenfonds, gedateerd 2 maart 2009.
Toeslagen (Indexaties)
In de brief van 2 maart werd vermeld dat het onwaarschijnlijk zal zijn dat dit jaar een substantiële
toeslag (indexatie) zal worden toegekend. Omdat toekenning van indexaties in ons fonds losgekoppeld
is van de dekkingsgraad kan dit jaar - gezien het voortschrijdend 5 jaarsgemiddelde fondsresultaat toch een kleine indexatie worden toegekend en wel 0,19 % met terugwerkende kracht ingaande per 1
januari 2009. Geen grote indexatie maar toch een heel positieve uitzondering op de vele
pensioenfondsen om ons heen!!.
Zoals in een eerdere publicatie al aangekondigd, zal indexatie voortaan plaats vinden per 1 januari
(gebaseerd op de CPI van oktober van het voorgaande jaar) in plaats van per 1 juli en gebaseerd op de
CPI van april. De indexatie is nu dus éénmalig van toepassing op een half jaar gezien de eenmalige
verschuiving van juli naar januari. Deze verschuiving van juli naar januari zal de administratie
vereenvoudigen en bijkomend groot voordeel is dat het “wachtjaar” na pensionering komt te vervallen.
Voorheen kreeg men pas een indexatie in het jaar volgend op het jaar van pensionering. In sommige
gevallen liep men daarbij één jaar zowel een loonronde als een indexatie mis. Dit punt is dus nu
tegelijkertijd opgelost voor mensen die vanaf nu met pensioen gaan.
Uiteraard blijft de regeling bestaan dat niet toegekende of onvolledige indexaties over een periode van
5 jaar nog weer kunnen worden “gerepareerd” als de fondsrendementen dat toelaten. Over de
indexaties krijgt u nog een aparte brief van het pensioenfonds.
Organisatie en communicatie
In het afgelopen jaar was het op orde brengen van de administratie de eerste prioriteit. Nu dit punt lijkt
opgelost zal het bestuur zich meer kunnen bezig houden met beleid. Een van de speerpunten waar het
bestuur zich van bewust is, is communicatie. Met name dit punt zal vanaf nu meer aandacht krijgen. Ik
hoop ook via seconer nieuws mijn bijdrage daaraan te leveren.
Om verder te bouwen aan verbeteringen heb ik uw input en steun nodig. De afgelopen maanden is me
duidelijk geworden dat er nogal eens dingen misgaan, bijvoorbeeld deelnemers die vlak voor hun
pensioen nog geen enkel bericht van het pensioenfonds hebben ontvangen en daar zelf om moeten
gaan vragen. Probleem is dat zulke zaken meestal niet bekend zijn bij het bestuur, uiteindelijk wel
door de PVF-Achmea medewerkers opgelost worden, maar gewoon voor een goed fonds onacceptabel
zijn.
Om fouten en tekortkomingen te kunnen adresseren en structureel op te lossen moeten die bij het
bestuur bekend zijn. Ik wil u dan ook vragen om tekortkomingen van het pensioenfonds waar u in uw
situatie mee wordt geconfronteerd aan mij te melden. Iedere suggestie voor verbetering is ook
welkom. Ik hoop in het bestuur zo een bijdrage te kunnen leveren om met name de stem van de
gepensioneerden te laten horen en waar nodig een verbetertraject in te slaan. Nu de eerste hobbel van
de problemen bij de administratie zijn overwonnen zou dit nu toch de volledige aandacht moeten
krijgen en ook realiseerbaar moeten zijn.
Meldingen graag via E-mail phoutman@kabelfoon.nl maar een telefoontje 010 5910394 mag ook!
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Versterking redactie ‘seconer nieuws’
Aan boord van de “Majesteit” kwam ter sprake dat de redactie van seconer nieuws versterking kon
gebruiken. Om wat tijd te hebben hierover na te denken heb ik toegezegd eerst wat kopij te leveren
voor het blad. Na inleveren van het verhaal waarvan u in het vorige nummer de eerste aflevering kon
lezen, werd ik midden december uitgenodigd voor de redactievergadering.
Door omstandigheden kon ik die niet bijwonen, maar een paar dagen later werd ik bijgepraat door Piet
Bout. Het leek me wel iets en besloot dan ook om in de redactie plaats te nemen. Een paar dagen later
ging ik als nieuw lid van de redactie, samen met een aantal voormalig collega’s, aan de slag om 450
bladen te produceren en verzendklaar te maken. Leuk en dankbaar werk met een prettige groep
mensen.
Met groeten van Klaas
Dat het blad gelezen wordt blijkt twee
dagen na verschijning, wanneer er een
telefoontje komt van iemand die van
mening is dat een naam bij één van de
foto’s in mijn verhaal niet klopt.
De zittende persoon aan het bureau op de
foto is niet Jeroen Dijkshoorn, maar Aad
Borsboom, aldus de beller.
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De Ziektekostenverzekering
Door Martin Berens
Van oudsher wordt door de afdeling HR&O van zowel de raffinaderij, de handelsmaatschappij en de
maatschappijen van Chevron gezamenlijk onderhandeld over nieuwe contracten voor wat betreft een
collectieve ziektekostenverzekering. Hierbij werden tevens de belangen van de niet-actieven
meegenomen. Zeker onder de “oude” wetgeving voldeed dat redelijk.
Door de nieuwe wetgeving aangaande de ziektekosten is door de komst van de basis verzekering met
haar inkomensafhankelijke premiedeel veel veranderd. Bovendien kan een werkgever niet zomaar
voor haar werknemers beslissen of zij al dan niet meedoen aan een collectieve verzekering. Er is
namelijk een verplichte keuzevrijheid. Daarnaast zijn de verschillende ziektekostenverzekeraars al van
tevoren gewaarschuwd door de overheid dat zij geen verliesgevende contracten mochten afsluiten,
zoals dat vroeger wel gebeurde.
De afdeling HR&O heeft tot 2007 de collectieve contracten afgesloten. Omdat men echter van mening
was dat de niet actieven óók een stem in het kapittel zouden moeten hebben, werd besloten om de
onderhandelingen over de ziektekostenverzekering te laten uitvoeren/begeleiden door een groep
gepensioneerden. Voor het gemak werd daarvoor dan ook een Stichting in het leven geroepen. In het
Stichtingsbestuur nemen deel één gepensioneerde van BP Handelsmaatschappij, een gepensioneerde
van BP Raffinaderij en één gepensioneerde van Chevron. Deze commissie zou dan begeleid worden
door Meeus. Deze groep voortgekomen uit Kamerbeek doet óók voor de actieven onderzoek naar een
beter contract en doet daarvoor ook de vergelijkingen.
In april 2008 heeft deze commissie al aan Meeus opdracht gegeven om de markt te gaan verkennen,
zodat wij uiterlijk augustus 2008 aan u konden meedelen aan welke contracten wij dachten en wat de
premie zou zijn, onder voorbehoud natuurlijk van de jaarlijkse verhogingen.
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Wij weten dat dat heel moeilijk is omdat immers de ziektekostenverzekeraars niet eerder dan in
november bekend maken wat hun nieuwe tarieven zijn. Uit concurrentieoogpunt proberen ze dat
allemaal (ongeveer) tegelijk te doen. Maar Meeus zegde toe dat het wel zou kunnen (vergelijkende
pakketten). Edoch de eerstvolgende vergadering die was gepland waarop Meeus ons een eerste
vergelijking zou presenteren ging niet door omdat Meeus meer tijd nodig had.
In september 2008 konden we weer bij elkaar komen. Iedereen weet hoe moeilijk het is om een stel
gepensioneerden bij elkaar te krijgen, want die mensen hebben het heel druk met vakanties, oppassen
en andere leuke bezigheden. Tijdens die vergadering was er nog geen duidelijkheid maar hebben we
een zogenaamde shortlist samengesteld. De planning was nog steeds dat wij op de bestaande tarieven
gebaseerd u allen een voorstel konden doen. De bedoeling was in ieder geval om begin november naar
u toe te komen met een vergelijking en een aanbeveling, zodat u in alle rust tot een beslissing kon
komen.
Het heeft echter allemaal niet mogen baten. Ten eerste hadden wij een vergelijking gemaakt waarop
men kon zien dat er 3 maatschappijen waren geselecteerd. Namelijk ONVZ, CZ en Achmea. Hierbij
werd ook gekeken naar de 50 plus polissen. Op basis van die vergelijkingen was de commissie van
mening dat ONVZ de beste verzekering bood. Daarvoor werd een brief gemaakt voor u allen die
samen met de vergelijkingen gestuurd kon worden.
Echter daar kwam op een of andere manier een kink in de kabel. Ondanks verschillende aanmaningen
van de leden van de commissie, was het blijkbaar onmogelijk om deze vergelijkingen met de brief te
laten bezorgen. Nadat ONVZ met Meeus had besloten om de brief te versturen, bleek achteraf dat men
de vergelijkingen niet meestuurde. Bovendien duurde het en duurde het. Na een fikse
woordenwisseling heeft Meeus alsnog besloten om een brief aan u allen te sturen met daarin alleen de
aanbeveling. Maar deze brief kwam voor u allen veel en veel te laat. Althans zo laat dat u zich geen
goede mening meer kon vormen en geen afgewogen besluit kon nemen. De vragen die bij sommige
mensen opkwamen konden niet meer worden beantwoord.
Natuurlijk heeft de commissie al het nodige gedaan wat in haar macht lag om een en ander te
bespoedigen. We hebben in ieder geval hier veel van geleerd en zullen in het komende jaar weer
opnieuw met groot enthousiasme de zaak opstarten.
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Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds BPRR
Door Wim Blok
In het blad seconer nieuws van 15 april 2008 hebben we u op de hoogte gesteld van het formeren
van een verantwoordingsorgaan door de Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij. Op dat moment
konden wij u nog niet mededelen wie hierin de diverse geledingen vertegenwoordigden. Intussen
kunnen we u hier meer over vertellen.
Wat is een verantwoordingsorgaan?
Het verantwoordingsorgaan is het orgaan waaraan het bestuur van het Pensioenfonds jaarlijks
verantwoording moet afleggen over het gevoerde beleid. De leden van het verantwoordingsorgaan zijn
op geen enkele wijze betrokken bij het besturen van het Pensioenfonds of bij de uitvoering.
Taken van het verantwoordingsorgaan
De leden van het verantwoordingsorgaan zijn geen toezichthouder. Hun voornaamste taak is om een
oordeel te vormen over het door het bestuur gevoerde beleid en hun bevindingen op dat gebied
duidelijk te maken. Bij het vormen van hun oordeel houden ze rekening met de belangen van hun
achterban.
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Het bestuur van het Pensioenfonds legt jaarlijks verantwoording af door verslag uit te brengen over het
gevoerde beheer over de toevertrouwde middelen. Het verantwoordingsproces vindt plaats in een
dialoog.
Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het
bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie zoals de bevindingen
van het intern toezicht.
Op een aantal onderwerpen
besluitvormingstraject, zoals bij:
•
•
•
•
•

heeft

het

verantwoordingsorgaan

een

adviesrol

in

het

Het vaststelen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden.
Het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan.
De vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht.
Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure.
Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Samenstelling verantwoordingsorgaan
De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is in beginsel 1/3 werknemers, 1/3 gepensioneerden
en 1/3 werkgever. Voor het Pensioenfonds BP Raffinaderij is de samenstelling als volgt:
Namens de werknemers (OR)
Namens de gepensioneerden
Namens de werkgever

Koen Seip
Wim Blok
Jaap Hordijk

Op het moment van verschijnen van deze seconernieuws hebben de bovenstaande leden van het
verantwoordingsorgaan tijdens drie maandagen een cursus in Utrecht gevolgd. Deze cursus is
specifiek gericht op het verkrijgen van kennis voor het goed functioneren in een
verantwoordingsorgaan. Zodra daartoe aanleiding is zullen we u als verantwoordingsorgaan zeker op
de hoogte houden van onze bevindingen.

☻

Vóór het huwelijk:
Zij: Doei !
Hij: Ha, eindelijk, ik heb zo lang gewacht
Zij: Wil je dat ik wegga ?
Hij: Nee, ik durf er niet eens aan te denken
Zij: Hou je van me ?
Hij: Natuurlijk. Heel veel
Zij: Heb je me ooit bedrogen ?
Hij: Nee, waarom vraag je me dat ?
Zij: Wil je me kussen ?
Hij: Elke keer als ik de kans krijg !
Zij: Zul je me ooit slaan ?
Hij: Ben je gek ? Zo iemand ben ik niet !
Zij: Kan ik je vertrouwen ?
Hij: Ja
Zij: Schat !

☻

Na het huwelijk .....
Lees simpelweg de tekst van onder naar boven !
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Herinneringen aan een aimabel man
Door Petra Hoks
Lopend langs het strand met mijn hond moest ik vandaag ineens aan Blaay
denken. Iedereen op de raffinaderij noemde hem zo. Officieel heette hij
Octave de Blaay en voluit heette hij O.C.M.J de Blaay. Hij werkte in het
laboratorium, of liever gezegd het laboratorium was Blaay, althans zo zag ik
het. Plagend noemde ik hem wel eens flessenspoeler en als ik hem zo
noemde kon ik maar beter zorgen uit zijn buurt te blijven, want oh wat kon
die man je dan hardhandig beetpakken. Hij was een prominent aanwezige
figuur, met een bulderende lach en altijd in voor een grapje. Ik heb het nu
over de zeventiger jaren van de vorige eeuw, of daaromtrent. Het
laboratorium stond toen op het terrein, zowat midden tussen de
verschillende units. Levensgevaarlijk natuurlijk, maar dat wisten we toen
nog niet. Pas veel later werd het laboratorium verplaatst naar waar het nu is.
Met weemoed herinner ik me zijn grappen. Wat heeft die man ons op zijn zo specifieke manier
vermaakt en met ons bedoel ik dan speciaal het handjevol dames dat in die tijd op de raffinaderij in het
administratiegebouw werkte. In die tijd woonde hij nog in Rotterdam en iedere dag reisde hij met de
personeelsbus naar de raffinaderij. Zo ook op zijn verjaardag. De bus stopte onderweg in Spijkenisse
waar ik toen woonde. Groot was mijn verbazing toen ik daar achter de raampjes van de bus iedereen
op een lolly zag sabbelen. Blaay trakteerde ter gelegenheid van zijn verjaardag op lollies. Ook ik kreeg
er een bij binnenkomst in de bus. En Blaay had een plezier, zijn bulderende lach schalde door de bus.
Passerende auto’s wierpen wel heel verbaasde blikken naar onze bus, waren dat nou lui die naar een
sociale werkplaats gingen, zag je ze denken.
In plaats van het jaarlijkse directie evenement, dat altijd een groot eet- en dansfestijn met artiesten in
de kantine en de filmzaal was, gingen we ooit eens met z’n allen in bussen naar de Snip & Snap revue
in het Luxor theater in Rotterdam. Het werd een grandioze avond en steeds weer kregen Snip & Snap
de mensen in de zaal aan het lachen door hun dwaze grappen en grollen. Alleen, ik heb die avond niet
om hen gelachen, ik had de ‘pech’ naast Blaay te
zitten waardoor ik van de grappen niets kon verstaan
door de bulderende lach van Blaay en daar lag ik dan
weer dubbel van de lach om.
Behulpzaam was Blaay als geen ander. Zo kwam hij
eens de postkamer binnen waar net iemand van het
magazijn met de twee heren van de postkamer zijn
seksproblemen stond te bespreken. Het ging allemaal
niet zo goed meer met zijn vrouw, vertelde hij. Op dat
moment greep Blaay in. Hij wist wel een middeltje
dat je kon gebruiken waardoor je weer een seksleven
kreeg alsof je net getrouwd was. Hij beloofde, met
een vette knipoog naar de twee van de postkamer, de
volgende week voor hem een potje Spaanse vlieg mee
te nemen. De volgende week kwam mijnheer X, zo
zal ik hem maar noemen, vol verwachting naar de
postkamer waar Blaay inmiddels ook al was. “Of hij
er nog aan gedacht had”, vroeg hij hoopvol, waarop
Octave in gesprek met Petra Hoks tijdens zijn
afscheidsreceptie in het Infocentrum van de BP
raffinaderij.
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Blaay hem het miraculeuze flesje overhandigde met de woorden: “Als je dit nu op de buik van je
vrouw smeert, het even laat inwerken, dan zal jij eens beleven wat een wondermiddel dit is”. Dankbaar
stopte X het flesje in zijn zak, maar hij had zijn hielen nog niet gelicht of de bulderende lach van Blaay
schalde door het hele gebouw. Wat bleek nu, samen met de twee heren van de postkamer had hij een
flesje stencil correctielak genomen en dat vermengd met vaseline. Hoe veel weken die arme vrouw
van X bezig geweest is die agressieve correctielak van haar buik af te krijgen, heeft nooit iemand
vernomen. Maar het hele verhaal ging wel als een lopend vuurtje over de raffinaderij.
Blaay was ook ieder jaar zwarte piet, of liever gezegd, hij was een witte zwarte piet. Netjes in een
pietenpak gestoken, maar zonder een zwart gezicht amuseerde hij de kinderen op de jaarlijkse
sinterklaasmiddag en wat genoot die man daarvan en wat waren de kinderen dol op hem. Hij was met
recht een echte kindervriend. Honden konden ook in zijn liefde delen. Zelf had hij een Drentse Patrijs
waar hij ook wel mee naar tentoonstellingen ging, maar nooit een eerste prijs kreeg. Woest werd hij
daarover, altijd lui met bekende namen vielen in de prijzen, volgens hem. Natuurlijk ben ik bij hem en
zijn vrouw Corrie in Rotterdam op bezoek geweest om zijn hond die toen nog een puppy was te
bewonderen. Tijdens een open dag op de raffinaderij zijn mijn ouders ook eens op bezoek geweest en
die werden toen met veel verve door Blaay rondgeleid door het laboratorium en hij gaf uiterst
deskundige uitleg over de diverse machines die onder zijn beheer waren. Vol bewondering hingen
mijn ouders aan zijn lippen.
Het bovenstaande zijn onvergetelijke herinneringen aan een bijzonder mens die helaas veel te vroeg
midden in zijn arbeidzaam leven is overleden.
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Rondje Raff.

Minder afvalwater in Crude tanks
Een mijlpaal is bereikt in het Continuous Improvement Project Waste Water. De eerste Crudetank was
op vrijdag 20 maart watervrij! In acht weken tijd is het gelukt om 40.000 m3 afvalwater extra te
verwerken op onze waterzuivering. Bovenstaande is mede bereikt door de bevindingen van het Project
Team, de verruiming van de lozingsvergunning en de verhoogde zuiveringscapaciteit na de
Turnaround van het Biofilter F2406. Begin april zal ook het Biofilter F2405 worden opgeleverd na
Turnaround zodat de zuiveringscapaciteit verder toeneemt.
Door implementatie van diverse beheersmaatregelen wordt op dit moment een historisch lage
vuilbelasting naar de waterzuivering gerealiseerd. In combinatie met de hogere zuiveringscapaciteit
zal dit er naar verwachting toe leiden dat de raffinaderij over circa zeven weken geen afvalwater meer
hoeft op te slaan in Crude tanks.
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CAO BPRR
2008 - 2010
ondertekend
De CAO onderhandelingen
bij BP Raffinaderij waren al
lang achter de rug, maar pas
op donderdagavond 15
januari werd de nieuwe CAO
ondertekend.
Dat dit zo laat gebeurde had
een goede reden.
Eén van de gemaakte
afspraken met de
vakverenigingen was dat de
CAO herschreven zou
worden, met als doel een
meer overzichtelijke en beter
toegankelijke CAO.
Met behulp van Huub van ’t
Panhuis (namens AWVN)
Johan de Vries en Martin
Boom (namens de
Vakvereningen) en Corno
Oosterwijk, Saskia van ’t
Veld en Lydia Velthuis
(namens de werkgever) is
deze klus geklaard.

2500 handtekeningen voor een scheepslading
Door André van der Meer
Graag maak ik u deelgenoot van een
voorval waarmee een aantal van onze
collega’s werden geconfronteerd.
BP Londen nomineert een boot met de
naam “Agamemnon II” en heeft als
bestemming “One or more Safe
Port(s) East Africa”. Document
instructies volgen. Echter wat blijkt,
dit is een zeegaand schip wat
opgedeeld moet worden in 13 partijen!
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Een snelle blik in ons systeem leert dat we normaal ongeveer 85 vel papier nodig hebben voor een
schip met één parcel. Even snel rekenen leert ons dat er ruim 1.100 vel papier uit de printer moet
komen.
Normaal wordt er door de Loadingterminal, de Controleur en de Kapitein op de diverse documenten
getekend. Omdat niet alles getekend hoeft te worden kunnen wij gelukkig volstaan met zo'n 2.500
handtekeningen. Dat willen wij natuurlijk niet en vinden dat we dat ook een operator niet kunnen
aandoen. Echter, de klanten zijn onverbiddelijk en iedereen die zijn partij krijgt wil zijn eigen set
documenten. Er was geen ontkomen aan.
Het eerste probleem waar we tegenaan lopen is dat ons Ris2 informatiesysteem gelimiteerd is tot
maximaal negen parcels. Dat betekent dat er twee nominaties in het systeem moesten worden gezet,
één met negen parcels en één met vier parcels. Omdat de klanten exacte getallen in Kg/Air op de
documenten willen en Ris2 uitsluitend met Kg in Vacuum kan nomineren is dat de volgende
uitdaging. Wat zou, na berekening van alle volumes uit de verschillende tanks, de gemiddelde density
zijn. Omrekenen en nomineren blijft een gok.
Gelukkig heeft de shift het schip goed kunnen laden en
ontstaan er geen verschillen tussen "wal en schip". Met
een spreadsheet berekenen we hoe Ris2 moet worden
ingevoerd, zeg maar gefopt, om zo tot een goed
eindresultaat te komen. Printen maar. De nominatie met
vier parcels ging als een zonnetje, maar helaas ….. de
nominatie met negen parcels deed helemaal niets. Zelfs
geen foutmelding !! Goede raad is duur.
Nadat de IT-afdeling is gaan zoeken hebben we besloten
om de nominatie te laten vervallen en door Londen drie
nieuwe nominaties met drie parcels te laten plaatsen. Op
deze wijze duurde het nomineren, movements starten en
stoppen, spreadsheet aanpassen en invoeren in Ris2 vele
uren. Gelukkig is daarna alles op rolletjes gelopen en
kon Eef van Beek met zijn documenten op weg naar de
kapitein. Helaas hebben we geen foto van de blijheid die
de kapitein moet hebben uitgestraald op het moment dat
hij klaar was met het ondertekenen van zijn lading.

Niks nieuws onder de zon
Door Klaas Kuipers
Het verhaal over het laden van de “Agamemnon II” zette voor mij in gedachte de klok 20 jaar terug.
Ook toen hadden we dit soort uitdagingen. De schepen waren wel iets kleiner, maar dat maakte voor
de hoeveelheid documenten, die meeging niet uit. Verschil was dat de lading naar West Afrika ging en
op een viertal plaatsen diverse partijen werden gelost. Uren zat je met een dik BP boek op je knieën uit
te vlooien wat er aan papierwinkel mee moest. Dat ging je dan handmatig voorbereiden. Bill of
Ladings en Certificates of Quality intypen voor wat betreft naam van het schip, ontvangers en
bestemmingen. De ontvangers wilden alleen originele documenten zien. En elk product had z’n eigen
kleur Certificate of Quality. Soms kreeg je het gevoel dat het de klant meer om de kleur van het papier
ging dan om de cijfers.
Na einde laden was het even hectisch, meten, rekenen en partijen opsplitsen. Daar hadden we zonder
computers drie tot vier uur voor nodig. Actuele data typten we daarna in op een origineel document en
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met een carbonnetje ertussen kwam het dan op een blanco A4 blaadje. Met het A4-tje als origineel
werden dan, met voorgetypt materiaal in de lade van het kopieerapparaat, kopieën gemaakt. Het
vergde wel enig inzicht hoe één en ander in het apparaat te leggen. Uiteindelijk moesten de getallen
wel op de goede plaats terecht komen. De kapitein slaakte na het tekenen van de papierberg een diepe
zucht en ook de Oil Documents Clerk voelde zich dan opgelucht. Ook toen was de voldoening groot
als zo’n lading inclusief papieren aan boord was en het schip mocht vertrekken.

Dave Safe strikt burgemeester op Skills Masters 2009
Traditie getrouw verscheen ook dit jaar BP Raffinaderij
Rotterdam op het jaarlijkse beroepenevenement Skills
Masters in het Rotterdamse Ahoy. En ook nu weer met
een prachtige stand, gemotiveerde vrijwilligers en de
bekende presentjes. Dave Safe sloeg burgemeester
Ahmed Aboutaleb bij de stand van de raffinaderij aan de
haak met een presentje. De medewerkers van de
raffinaderij deden weer hun uiterste best om met name
jongeren te interesseren voor de techniek en de
opleidingen die daar bij horen. 23.000 jongeren hebben de
weg naar Ahoy Rotterdam gevonden en vele van hun beloofden plechtig dat ze voor de techniek
zouden kiezen, anders kregen ze natuurlijk geen flitsende BP
clickband.
Je zal maar voor dat belangrijke moment staan in je
leven......... wat ga ik na mijn vmbo en mbo doen? Niet
gemakkelijk zo'n keuze. Daarom is er elk jaar de Skills
Masters in Ahoy. Duizenden leerlingen worden 'losgelaten'
om op jacht te gaan naar 'hun' droombaan. BP RR pakt al
jaren flink uit met een herkenbare en aansprekende stand.
Ook dit jaar stond BP er weer prima bij met een strategische
plek midden op het Haven- en Industrieplein.

Daar kan je niet aan
"tippen"
Door weer en wind geteisterd, staan de windturbine’s van
BPRR groene stroom op te wekken voor een grote
hoeveelheid huishoudens, oftewel 22 Mega Watt. Deze
machine's hebben ook onderhoud nodig en niet alleen
doorsmeren en olie verversen van de generator en de
gearbox, maar ook de 40 meter lange "vleugels" moeten van
dichtbij op onvolkomenheden gecontroleerd worden. Men is
met dit karwei gestart om met name de tips van de vleugels
te controleren en te repareren. Onder andere door
blikseminslag zijn sommige tips beschadigd. Voor dit werk
is een speciale hoogwerker ontwikkeld (zie foto) zodat men
de tips kan controleren en repareren. Men werkt nu op een
hoogte van 40 meter en je moet volgens de monteurs
zeebenen hebben om dit vol te houden. Het hele project gaat
een aantal weken duren.
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Van Operator tot Botlek Supervisor
Er was niet alleen een fysieke afstand tussen Botlek en
Europoort
In het vorige nummer van seconer nieuws heeft u aan
de hand van het verhaal van Klaas Kuipers de sfeer
kunnen proeven zoals die, in de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw, op de raffinaderij in
Europoort kon worden opgesnoven. Veel collegialiteit
en humor, maar ook hard werken onder vaak moeilijke
omstandigheden. Deze keer gaat Klaas wat meer in op
de details en laat hij ons kennismaken met het Botlek
depot.
Door Klaas Kuipers
In de loop van de jaren veranderde er organisatorisch zo het één
en ander op de raffinaderij. Veel rekenwerk met betrekking tot de
geladen hoeveelheden werd buiten kantooruren door laboranten
in de shift gedaan. Dat werk werd overgeheveld naar de afdeling
Operations. Met een Middenstandsdiploma op zak leek me dat
wel iets. In onze shift was ik nummer vier die het mocht leren.
Gelukkig waren we het tijdperk van de mechanische telmachines
net te boven, maar de grote doorbraak kwam toen we een rekenmachine met twee geheugens en printer
kregen. Het bedienen vergde enige studie en als de Installations Controller je snaaide dat je de
geheugens niet gebruikte, dan dreigde hij je persoonlijk uit het “papierenhok” te schoppen. Er was
1800 gulden in deze rekenmachine geïnvesteerd en dat zou eruit komen ook. Die Installations
Controller was overigens een beste man, wanneer hij terug kwam van de lunch keek hij altijd om de
hoek in de controlekamer. De eerste de beste operator die hem in de gaten had, kreeg een sinaasappel
naar zijn hoofd.
Eén van de leuke dingen van het “papierenwerk” was het naar boord brengen van de documenten.
Vooral bij ruwe olie was de kapitein het oneens met het geladen gewicht. Bij dat soort lading bleef er
veel sediment in de scheepsruimen achter en dat kostte de rederij vrachtpenningen. Daar stond je dan
met je goeie gedrag. Ter plaatse mocht je dan uitzoeken waar het verschil zat en dat aan de kapitein
uitleggen. Die wist natuurlijk best wat er speelde, maar dacht: Hé, een nieuwe, die zullen we eens
lekker laten zweten. Het leerde snel en het bleef leuk. Uiteraard was er ook wel saai werk te doen. Er
werd destijds veel ruwe olie naar Antwerpen gepompt en bij het administratief verwerken moest een
partij worden opgesplitst in de verschillende soorten waaruit die partij bestond. Soms zaten er wel zes
soorten in. Dit was allemaal werk na een belading of verpomping. Een volgende stap was ook het
“voor” werk te gaan doen. Aan de hand van een dik BP boek werd uitgezocht welke documenten er
aangemaakt moesten worden. Die bestonden dan weer uit originelen en kopieën. In het begin een heel
gezoek en o wee als je een lading voor Nigeria trof. Bij normale ladingen was het vertrek anderhalf
uur na einde laden. Bij bestemming Nigeria kregen we daar vier uur voor en ging je met een hele
stapel papier naar boord. Een ander aspect van dit soort werk was dat je inzicht kreeg waar lading
vandaan kwam en naar toe ging en automatisch legde dat een goede basis voor de opstap naar
Loadingmaster. Dat leek me voor de toekomst een leuke baan. Maar soms loopt het anders (maar
bepaald niet slechter).
In 1980 werd ik voorgedragen om 1e operator te worden. Ik was aangenaam verrast, maar vond het
minder leuk om het papierwerk vaarwel te zeggen. Voor 1e operator was er geen taakomschrijving, die
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Tweede van rechts, de nog jeugdige Klaas tijdens de uitreiking van het speldje ter gelegenheid
van z’n 10-jarig jubileum in 1982.

moesten we bij gelegenheid zelf maar maken. Voorlopig hield ik me bezig met het opvangen en
trainen van nieuwe operators en het supporten of vervangen van de Shiftsupervisor. Ik vond het een
leuke job, maar werd eind 1981 op een aangename manier verrast toen ik te horen kreeg dat ik
Supervisor ging worden. Dat gebeurde met de overgang van de vier- naar de vijfploegendienst.
Diverse roosters werden uitgeprobeerd en er was zelfs begeleiding van een universiteit om uit te
vinden welke uitwerking dat op ons had. Uiteindelijk kozen we voor een 3-4-3 systeem.
In Offsites gingen we als Supervisor ook een poosje “anti-rouleren”. Dat hield in dat je de nachtdienst
met je eigen shift liep en in de ochtend- en middagdienst met een andere shift. Ideaal was het niet,
maar we hebben er veel van geleerd, onder andere dat er in de andere shiften ook heel behoorlijk
gewerkt werd. Ook drong langzaamaan tot je door dat je als Supervisor zelfs andere kwaliteiten moest
hebben dan die van een slimme operator.
Met het veranderen van de organisatie werden steeds meer verantwoordelijkheden in de shift gelegd.
Op zich niet slecht, maar dat vereist wel een andere benadering en ook een ander type Supervisor. Van
mentor en slimste operator in zijn ploeg moest hij meer manager worden. Dat was een hele
ommezwaai en niet iedereen stond te dringen. Begrijpelijk wanneer je pensioen al in zicht komt. BP
was in Engeland druk bezig met nieuwe meetmethoden en vond bij ons een goede plaats om dat uit te
testen. Leuk werk, maar veel leeswerk en tijdrovend. Om meer jongeren een kans te geven stimuleerde
de overheid in 1984 vervroegde pensionering. Een aantal mensen op onze raffinaderij kwam daarvoor
in aanmerking en zo kwam de functie van Botlek Supervisor ter beschikking.
Ik had al eens kenbaar gemaakt dat ik op termijn graag een functie in dagdienst wilde. Bij mijn vader
zag ik dat continudienst op wat oudere leeftijd voor problemen ging zorgen. Daarom gaf ik er de
voorkeur aan om bijtijds in de dagdienst te komen. Toen me werd gevraagd of het Botlek depot iets
voor me was, wist ik gelijk het antwoord al. Maar er is ook een thuisfront waar overstappen naar de
dagdienst gevolgen voor heeft. Daarom vroeg ik een week bedenktijd en overlegde eerst thuis. Daar
was de reactie positief. Ik nam de job aan en mocht per 1 maart 1984 op Botlek beginnen. Mijn
voorganger zou per 1 juli met pensioen gaan en zo had ik nog een paar maanden om me in te werken.
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De overstap naar de dagdienst was een hele verandering. Aangezien er op het Botlek depot alleen
shiftvervoer was kreeg ik een auto ter beschikking. Er was grote vrijheid van handelen. Je was min of
meer ook een verlengstuk van Personeelszaken want de indeling van de shiftbusjes mocht je ook zelf
regelen. Gelijk aan het begin van mijn werk op Botlek werden we ge-audit door BP Londen. Mijn
voorganger zag er tegenop, maar als we doorgelicht zouden worden, dan maar proberen er ons
voordeel mee te doen. Het waren een paar drukke dagen, maar we sleepten er mooi de justificatie van
nieuwe aflevermeters uit.
Aangezien BP Botlek al langer bestond dan de raffinaderij heerste er een heel andere geest dan op
Europoort. De installatie was vroeg in de jaren zestig gebouwd en viel in het begin onder de BP
Handel Maatschappij in Amsterdam. Aanvoer van product vond plaats per zeeschip en afvoer liep per
binnenschip, tankauto en wagons. Er werden zelfs vaten gevuld met terpentine en wasbenzine. Met het
bouwen van de raffinaderij werden er vier pijpleidingen aangelegd waarmee het depot vanuit
Europoort werd bevoorraad. Ook werd het operationele personeel overgeheveld naar de Raffinaderij.
In de drukke jaren werd er zo’n zeven miljoen ton per jaar verladen. Het was een leuke plant met
gemotiveerd personeel en ik voelde me er snel thuis. Het invoeren van nieuwe werkmethoden
ondervond wel eens weerstand, want men deed het al 25 jaar zo. Begrijpelijk, want mijn voorganger
kwam uit de BPHM stal. Eén ding is me destijds niet gelukt en dat is het dichter bij elkaar brengen van
de Botlek en Europoort collega´s. Toen ik bij de Refinery Manager kenbaar maakte dat ik maar één
mogelijkheid zag om die kloof te dichten, namelijk door het management in die kloof te kieperen, was
het antwoord: “Daar kruipen wij gelijk weer uit”. Hij sloeg daarmee naar mijn beleving de spijker op
z´n kop voor wat betreft de oorzaak van die kloof. Er is geprobeerd om operators uit te wisselen, maar
afgezien van één uitzondering, was daarvoor geen animo.
In de volgende en tevens laatste aflevering zal ik u meenemen naar de periode waarin de raffinaderijen
van BP en Texaco worden samengevoegd en ik me ga voorbreiden op een nieuwe fase in m’n leven.

De Oil Movement Daystaff in 2004, op de voorgrond tweede van rechts, Klaas Kuipers.
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Licht in het Donker (8)
Door Nico ter Horst
Gedetailleerder overzicht van zee en binnen vuren (2)
De argumenten voor het bovenop een kaap of baak ontsteken van een vuur zijn nergens precies
beschreven, maar dat op een gegeven moment deze vrij ingrijpende beslissing is genomen, staat wel
vast. Er zijn talloze voorbeelden van het omhoog brengen van het vuur, óf in een korf die werd
opgehesen óf door het vuur op de top te ontsteken.
Die verandering had nogal wat gevolgen: het sjouwen werd veel zwaarder, de stookplaats werd in
afmeting kleiner en het gevaar van het verbranden van de toren kwam ook vaker voor, houten kapen
werden soms zelf ook een prooi van de vlammen. Het had echter wel duidelijke voordelen: het vuur
werd vanaf een nog grotere afstand zichtbaar en de stokers zullen minder last gehad hebben van het
publiek.
Het stoken op zich werd hierdoor een apart vak. Het ging zich afspelen in een beperkte ruimte, op
eenzame hoogte en er kwam een waas van geheimzinnigheid omheen; zwoegende mannen, bezweet
van de hitte, verblind door de vlammen en vuil door het roet. Talloze, reeds lang vergeten mensen
hebben dit beroep uitgeoefend, eeuw na eeuw.
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Nadat Albrecht van Beieren in 1370 het besluit nam om gestadiglijk vuur te branden moeten er daarna
op wel twintig plaatsen vuren hebben gebrand. Tot ongeveer 1820 moeten er alleen al in ons land
minsten 500 personen zijn geweest die dit beroep hun werkzame leven lang hebben uitgeoefend maar
vermoedelijk zal een aantal van duizend dichter bij de waarheid liggen. Wat hebben deze mannen
allemaal meegemaakt? 's Nachts waken en overdag slapen, werken op hoogte. Soms windstil en mist
dan weer storm, regen of sneeuw.
Na het hout kreeg men in de 16de eeuw te maken met steenkool, aangevoerd van overzee, mooie
vlammen gevend, vooral bij harde wind. Ze gingen per ton gewicht langer mee, dat maakte het
zwaardere gewicht van de brokken weer goed. Vooral hinderlijk was de rookontwikkeling, die soms
zo groot was dat vlammen in de richting van de zee onzichtbaar werden. Vrijwel nooit was er een
constant licht, er was altijd sprake van een ongestadiglijk brandend vuur.
Een verbetering was het bouwen van een huisje er omheen met vensters en een goede schoorsteen.
Blaasbalgen werden gebruikt om de vlammen hoog op te jagen. Het was echter ook een mooi beroep,
want de bakenstokers werden geëerd. De vissers op zee en de vrouwen op de wal waren hen vaak
dankbaar voor hun inspanningen, vooral bij slecht weer en daarbij gevaar voor strandingen en dat dan
dankzij het vuur de haven of de kust veilig kon worden bereikt.
Op zee zullen er wel eens verwensingen zijn uitgesproken als het licht niet fel genoeg was of als het
lange tijd niet zichtbaar brandde. In de dorpsgemeenschap werd dit uitvoerig besproken. De
bakenstokers verweerden zich dan door te zeggen dat ze niet voldoende kolen kregen. Ze moesten
namelijk zeer zuinig stoken. Een ander veel gebruikt argument was dat de kolen zo slecht brandden.
De afspraak was dan vaak; de volgende keer doen we een extra schep kolen op het vuur.
De vuren-op-de-wal en het varen-op-zee hadden een wisselwerking gekregen, het was een vorm van
communicatie geworden, een op elkaar inspelen van stokers en de gebruikers. De torens werden hoger,
de apparatuur moderner, de gemeenschap groter, terwijl de internationale scheepvaart er meer en meer
gebruik van ging maken en er dus ook gestookt moest worden als er geen vissers op zee waren.
De vuurtorens waren niet langer alleen van belang voor de vissers en kwamen daardoor min of meer
los te staan van de dorpen en steden. Zij vervullen nu nog hun functie voor de op veel grotere afstand
varende schepen. Vooral door de komst van de stoomschepen, die sneller voeren en minder van de
wind afhankelijk waren, werd de nachtvaart en daarbij de vuurtoren belangrijker.
Wordt vervolgd.
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De grote klokkenroof
Door Rob van Breda (luider 2e klasse)
Als je met pensioen bent, heb je opeens alle tijd van de wereld, althans zo lijkt het in het begin wel.
Later weet je wel beter. Sommigen gaan met die tijd merkwaardige dingen doen. Zo zijn mijn vrouw
Anke en ik, Klokkenluiders geworden. Schrik maar niet. Het heeft niets te maken met die
klokkenluiders waar in het nieuws regelmatig zoveel over is te doen. Nee, wij luiden letterlijk de
klokken. En dat in Brielle, want daar wonen wij. We hebben daar drie kerken waarvan de klokken met
de hand kunnen worden geluid. Daaronder is natuurlijk de Catharijnekerk, de grote kerk die u vast wel
kent. Verder heeft Brielle nog een historisch stadhuis uit de 14e eeuw. Ook hier hangt een klok, ook uit
die tijd.
We zijn verenigd in een “Klokkenluidersgilde” want dat klinkt zo lekker middeleeuws. Dit gilde stelt
zich ten doel klokken zoveel mogelijk met de hand te luiden. In totaal gebeurt dat zo´n vijftig keer per
jaar. Zo luiden we bijvoorbeeld op één april, wat voor Brielle een bijzondere dag is. Maar ook bij de
opening van het zomerseizoen, de intocht van Sinterklaas, op kerstavond bij de mis en bij de
jaarwisseling. Verder bij huwelijken, sterfgevallen en geboortes van het koninklijk huis. En ik kan u
verzekeren dat het een bijzonder gevoel is een klok te luiden die ruim 500 jaar oud is. Wie hebben in
al die eeuwen nog meer aan dat touw gehangen, is een gedachte die mij meermalen bekruipt als ik
onder zo’n historische klok sta te luiden. We houden ons echter ook bezig met de historie van klokken
en alles wat daar mee samenhangt. Over dit laatste wilde ik het met u hebben. Want in de tweede
wereldoorlog is er namelijk nogal wat gebeurd met het Nederlandse klokkenbestand. Het hierna
volgende verhaal is een aangepaste versie van een stuk dat ik schreef voor een plaatselijk blad. Gezien
ons aller leeftijdscategorie. Geboren, kort voor, tijdens of net na de oorlog, hoop ik dat het volgende
verhaal u interesseert.
Al in het begin van de oorlog ontstond in Nederland de vrees dat de Duitse bezetter het wel eens
voorzien kon gaan hebben op al het mooie klokkenbrons dat in de talloze kerktorens in Nederland
hing. De Duitse oorlogsindustrie draaide op volle toeren maar beschikte over relatief weinig brons.
Deze metalen bleken in hoofdzaak in het bezit van de geallieerden. Klokkenbrons heeft een
verhouding van 80% koper en 20% tin en is ideaal voor het gieten van kannonnen. In juli 1942
kondigde Rijkscommissaris Seyss Inquart dan ook aan dat er in ons gehele land metaalvorderingen
zouden worden gehouden. Dit betrof voorwerpen bevattende koper, tin, nikkel en brons. Dergelijke
voorwerpen dienden te worden aangemeld bij een instelling, genaamd de “Rüstungsinspektion”. Zoals
te verwachten, vielen ook onze Brielse luid en carillonklokken onder deze regeling. Elke gemeente in
Nederland zou slechts één klok mogen behouden. Dit als een middel om een algemeen alarm af te
kunnen geven. Beschikte een stad over een sirene of iets dergelijks, dan mocht zelfs deze klok niet
worden behouden.
De roof begint
De opdracht tot het daadwerkelijk verwijderen van alle klokken uit de Nederlandse kerken en torens,
werd gegeven aan een NSB er. Ene Meulenberg, een aannemer uit Heerlen. Hij zou in het gehele land
de klokken uit torens gaan takelen. Van de plaatselijke bevolking zou hij alleen maar tegenwerking
kunnen verwachten, want elke plaats is zeer gehecht aan zijn klokken. Deze man, die al snel de
bijnaam “Klokken-Peter” kreeg, had circa driehonderd man ingehuurd als onderaannemers. Zoals was
te verwachten roerde de bevolking zich hevig in verschillende steden en dorpen. Klokken bepalen
immers voor een niet onbelangrijk deel “de klank” van het dagelijks leven maar hebben ook vaak een
historische en religieuze functie. In veel plaatsen daalde er dan ook een onwezenlijke stilte neer nadat
de klokken waren weggevoerd. Het uithijsen van klokken uit torens ging vaak gepaard met grote
verwensingen aan het adres van de hijsers. De tekst “Wie met klokken schiet, die wint de oorlog niet”
vond men bijvoorbeeld vermeld op de in de stad Groningen omlaag getakelde klokken. Ook in andere
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plaatsen kwamen vergelijkbare teksten voor. Aanvankelijk trachtte
men om die reden de werkzaamheden zo onopvallend mogelijk,
dus ’s nachts uit te voeren, maar al snel kwam men er achter dat dit
in de praktijk onwerkbaar en gevaarlijk was. In andere plaatsen
zoals Maasniel, bleek opeens de sleutel van de kerk verdwenen en
kwam deze pas veel later via de pastoor weer boven water. Zijn
verzoek, nog eenmaal te mogen luiden werd ingewilligd. Uit
frustratie werd er daar zo hard geluid dat, naar men beweert, de
toren zelfs bewoog. Vervolgens verzamelde zich, alsof het zo was
afgesproken, een grote protesterende menigte op het dorpsplein.
Zozeer zelfs, dat het hijsen onmogelijk werd gemaakt. De
Feldgendarmerie moest er aan te pas moest komen om de rust te
herstellen.
De grootste klok de Butendiic

De inventarisatie
Ruim vóór de oorlog had er, met het oog op de mogelijke oorlogsdreiging, al een inventarisatie van
alle Nederlandse klokken plaatsgevonden. Deze inventarisatie werd uitgevoerd door de toenmalige
kunstinspectie. De gedachte hierbij was, dat men dan een eventuele toekomstige oorlogsvordering min
of meer in goede banen zou kunnen leiden en waardevolle klokken zou kunnen redden. Uit deze
inventarisatie bleek dat zich toen in ons land ongeveer vijfenzestighonderd klokken bevonden. Men
berekende het geschatte totaalgewicht op circa driehonderdduizend kilo brons. Klokken gegoten vóór
het jaar 1500 hoefden aanvankelijk niet ingeleverd te worden gezien de historische waarde. Ook
klokken van de beroemde klokkengieter Hemony zouden gespaard blijven. Al deze waardevolle
klokken werden met een (M). gemarkeerd. Een (K) gaf aan dat het een carillonklok betrof. De Mklokken zouden dus worden gespaard, maar deze belofte bleek in de latere praktijk bitter weinig
waard. In juli 1943 was Brielle aan de beurt. Het zwaarste karwei bleek het omlaag takelen van onze
grootste klok, de Butendiic. Deze klok was gegoten in 1482 en had een gewicht van ca 4300 kg. Ze
werd genoemd naar haar gieter, Steven Butendiic, voor wie dit waarschijnlijk zijn laatste grote
gietwerk was, want hij overleed in 1483. Er werd uiteraard op gewezen dat dit een M-klok, en dus van
grote historische waarde was, maar helaas, ook deze klok moest er aan geloven en zou worden
afgevoerd naar de smeltovens. Er werd daartoe in de westelijke muur van de Catharijnetoren een groot
gat gehakt, en vervolgens werd de klok omlaag getakeld en op transport gesteld naar de centrale
verzamelplaats van klokken in Leerdam. Door het verdwijnen van de luidklokken en het unieke, door
Hemony gegoten carillon werd ook in Brielle het dagelijkse leven een stuk stiller. Op 6 juni 1943
bespeelde de stadsbeiaardier nog voor de laatste keer het volledige carillon. Eén van de gespeelde
liederen was “Wij houden van ons Brieltje”. Daarna werd het carillon langzaam ontmanteld, waarbij
elke gedemonteerde klok direct naar beneden werd getakeld. Men liet echter de speeltrommel van het
carillon gewoon doordraaien met een speciaal voor het 40-jarige jubileum van koningin Wilhelmina
geschreven melodie (wisten die Duitsers veel…). Doordat er elke dag meer carillonklokken
verdwenen, werd dit lied op den duur steeds meer ontdaan van klanken, zodat het op het laatst niet
meer herkenbaar geweest moet zijn. Een bizar gebeuren.
Op transport
Alle Nederlandse klokken zouden via 25 verzamelplaatsen, vanuit ons land op transport naar
Duitsland worden gesteld. Daar zouden ze in twee grote smelterijen worden omgesmolten tot
oorlogsmaterieel. De Brielse klokken zouden vanuit Leerdam per binnenschip naar Duitsland worden
getransporteerd. Over dit transport zijn veel verhalen in omloop. De Duitsers vorderden hiervoor de
klipper “Hoop op zegen”. Toen echter de schipper/eigenaar Van Dijk uit Dordrecht het doel van het
transport hoorde, weigerde hij botweg te varen en dook onder. Hij wilde een dergelijke onvaderlandse
daad niet op zijn geweten hebben. Hij verloor hierdoor niet alleen zijn schip, maar daarmee ook zijn
enige inkomstenbron én zijn woning! Een onervaren schipper, ene Marten Hommema nam zijn plaats
in. Daarna ging de reis noordwaarts. De Hoop op Zegen voer mee, als onderdeel van een gesleept
konvooi, dat in verband met mogelijke luchtaanvallen s´nachts over het IJsselmeer zou worden
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gesleept. Het eindoel van de reis was de stad Duitse Emden. Het was die novembernacht winderig en
koud. Het was oorlog, dus alle vuurtorens waren gedoofd en het was dus echt stikdonker op het
IJsselmeer. Ter hoogte van Urk brak de gezamenlijke sleeptros van drie schepen waaronder de Hoop
op Zegen. Ze verlijerden stuurloos naar lagerwal. De sleepboot die meerdere schepen op sleeptouw
had, zag onder die omstandigheden geen kans assistentie te verlenen. Op de beruchte zandbank “de
Vormt”, liep de Hoop op Zegen uiteindelijk aan de grond en zonk. Het voorlopige einde van de reis!
Later gaven de Duitsers een Urkse machinefabriek de gebr. Hoekman, samen met drie
sleepbootkapiteins, de opdracht het schip en zijn kostbare lading te bergen. De gebroeders Hoekman
hadden echter net een broer verloren, die als geheim agent uit Engeland in Nederland was gedropt en
vervolgens was verraden. Zij hadden derhalve zo hun eigen ideeën over deze opdracht. In “goed
overleg” met de sleepbootkapiteins zorgden zij ervoor dat na hun bergingspoging het scheepje zeker
niet meer zou kunnen worden geborgen. Ze trokken bij deze bergingspoging, bewust een aantal
belangrijke onderdelen stuk en constateerden daarbij ook nog een scheur van ongeveer acht meter in
het vlak (de bodem) van het schip. De kans dat de klipper nog was te bergen was na deze actie
voorlopig verkeken. Brons kan uitstekend tegen water en de klokken lagen daar enkele honderden
meters van de plaats Urk, veilig te wachten tot het einde van de oorlog.
Na de oorlog
Het is juli 1945 als er bij Urk, in vijf dagen tijd, in totaal 226 klokken en 145 klepels uit het IJsselmeer
worden opgedregd. Alle klokken worden naar Amsterdam gebracht om te worden geïdentificeerd. Ze
worden vervolgens zo snel mogelijk aan de rechtmatige eigenaren overgedragen. In mei 1945 arriveert
een trotse Brielse beurtschipper Kortebout met zijn schip de Anna Cornelia in de haven van Brielle.
Aan boord van zijn schip heeft hij een aantal luidklokken én het grootste deel van het carillon. De
grootste klok, de Butendiic welke wegens zijn grote gewicht was achtergebleven in Leerdam kwam
ook weer terug naar Brielle. Voor deze klok had het oorlogsavontuur een onverwacht goede afloop.
Gegoten in 1482, was ze in ca 1860 aan de bovenzijde gescheurd, en daarna in stukken uiteen
gevallen. Ze was vervolgens provisorisch gerepareerd met ijzeren krammen. Feitelijk was ze daardoor
al vele jaren niet meer goed luidbaar geweest. Een gescheurde klok kan geen mooi geluid meer
voortbrengen. Op advies van Monumentenzorg werd ze na de oorlog op de werf van de Rotterdamse
Droogdok Maatschappij gelast. Daartoe werd ze opgevuld met zand en in een tijdsbestek van enige
dagen langzaam opgewarmd tot een voldoende hoge temperatuur, waardoor ze de
temperatuurspanningen van het lassen zou kunnen verdragen. En de reparatie slaagde! Na deze
vakkundige actie door échte vaklieden verkeerde ze weer in de staat zoals haar klokkengieter Steven
Butendiic het ooit had bedoeld en terug in de toren was ze na ruim 80 jaar weer luidbaar! In 1961 werd
ze weer op haar plaats op de klokkenzolder van de kerk gehangen, maar pas in 1971 kon ze weer
worden gehoord. Deze grote klok wordt
tegenwoordig gebruikt als zogenaamde
“uurklok”. Tevens wordt ze gebruikt voor de
aankondiging van de wekelijkse zondagsdienst,
de Paas en Kerstdiensten. Verder wordt ze
gebruikt als rouwklok en bij bijzondere
gelegenheden. Ze is sinds 2001 zowel
elektrisch als met de hand luidbaar. Voor dit
handmatig luiden zijn vier stevige leden van
het Briels Klokkenluiders Gilde nodig.
De klok de Butendiic voor de reparatie. De
gaten waar de ijzeren krammen in hebben
gezeten zijn nog zichtbaar.

Hoe het verder ging
Schipper van Dijk, de held van het verhaal, raakte door zijn goed vaderlands gedrag, in één klap alles
kwijt. Hij kreeg daarvoor later een uitkering van wel fl 14.- per week. De waarde van zijn verloren
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schip werd getaxeerd op fl 15.000 De Rijksinspecteur voor de Kunstbescherming, die inzag welk een
grote betekenis van de redding van al deze historische klokken voor ons land had betekend, heeft
daarop een waarborgfonds gesticht met als doel fl 10.000.- bijeen te brengen. Dit bedrag zou dan
tezamen met een uitkering van het rijk, schipper van Dijk in staat moeten stellen een nieuw schip te
kopen. Alle klokkeneigenaren in den lande werden hierop om een bijdrage van fl 75.- gevraagd. De
opbrengst was echter teleurstellend want meer dan fl 2990.- werd er niet opgehaald. In de kerk van
Spijkenisse is nog een gedenksteen opgericht waarop de moedige schipper van Dijk in een gedicht
wordt herdacht. Het gedicht gaat er weliswaar abusievelijk vanuit dat de schipper zelf aan het roer
stond en zijn schip zélf liet zinken, maar de waardering is er niet minder om.

Drie jaar lang klonk mijn stem niet meer
‘k lag op de bodem van het IJsselmeer.
Heldenmoed van schipper van Dijk
Liet mij daar zakken in het slijk.
Maar nu jubel ik het uit
Besef o mens wat dit beduidt.
Geloof van mij, dat God gewis
In nood en dood uw redder is.
NSB aannemer Meulemans bleek na de oorlog uit kerken in 8 provincies, in totaal 2104 klokken te
hebben verwijderd met een totaalgewicht van ca 900 ton. Hij maakte hierop een winst van één miljoen
gulden. Na de oorlog werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar.
NB. Dit is een verkorte versie van een artikel dat eerder verscheen in de “Brielse Mare” april 2009. Een uitgave van Vereniging
Vrienden van het Historisch Museum Den Briel.
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Tennissen met De Beer
Met Hotel De Beer in Europoort is net als voorgaande jaren een zes-maanden-afspraak gemaakt over
het gebruik van tennisbanen door leden van tennissectie. Met ingang van 01-04-2009 kunnen leden
van de tennissectie via de hotelreceptie weer een baan reserveren. Er zijn twee zogenaamde “all
weather” banen welke zijn voorzien van verlichting. De banen zijn in principe 7 dagen per week 24
uur per dag beschikbaar, vanzelfsprekend is dit afhankelijk van eventueel al geboekte reserveringen
voor bijv. hotelgasten. Hier geldt het simpele principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
De afgesproken spelregels voor ‘tennissen met De Beer’ zijn:
• telefonisch reserveren via de hotelreceptie (0181-262377).
• aanmelden als BPRR-medewerker en je naam opgeven.
• voor aanvang van het tennissen jezelf melden bij de balie van het hotel.
• legitimatie met BPRR-pas is verplicht. Voor Seconer-leden welke op een lijst staan is alleen
legitimatie verplicht.
• minimaal 1 BPRR-medewerker (lid van de tennissectie) dient op de baan aanwezig te zijn,
hij/zij is ervoor verantwoordelijk dat een ieder zich als ‘gast’ gedraagt.
• er kan gebruik worden gemaakt van toiletten, douches, kleedruimtes en het zwembad.
• aan de hotelbar kunnen tegen betaling drankjes/hapjes worden besteld d.w.z. zelf halen en na
afloop lege glazen, kopjes, schaaltjes, dienblad e.d. terugbrengen.
• banen, kleedkamers, douches etc. moeten opgeruimd worden achtergelaten.
• de banen worden 1x per week door Hotel De Beer schoongemaakt. De banen zullen dus niet
altijd vrij zijn van boombladeren e.d. Indien nodig even zelf vegen.
• als je hebt gereserveerd en uiteindelijk toch geen gebruik maakt van de reservering, meldt dit
dan aan de hotelreceptie zodat zij een eventuele reservering voor een ander kunnen boeken.
• opmerkingen, aanmerkingen, suggesties etc. s.v.p. doorgeven aan Liza Steen
Let op, zonder BPRR-pas (met bijbehorende persoon!) geen toegang tot de baan.
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Aad van Biezen heeft zich een paar jaar geleden in het West Afrikaanse
land Senegal semi-permanent gevestigd. Tijdens de regentijd verblijft
Aad in Nederland en gedurende de droge periode in Senegal. Zijn
ruime woning in Toubacouta met logiescapaciteit is inmiddels gereed.
Na zijn terugkeer eind 2008 bleek het regenseizoen echter nog niet
voorbij, ook niet in huis. Het regende er namelijk harder dan de
regenpijp van het platte dak breed was, hierdoor zocht een inpandige
waterval via de trap de kortste weg naar buiten. Een ondergelopen tuin krijgt "afschot" en een in
eigen beheer aangeschafte voorraad schelpen voor op de paden om de woning, verschaft aan vijf man
drie dagen werk en aan Aad vele hoofdbrekens en diplomatieke overtuigingskracht…………
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Berichten uit Senegal no 8
Door Aad van Biezen

N

a mijn terugkomst uit Nederland, kort
na de Seconer reünie op de Majesteit
waarbij we de haven in Europoort
bezochten, trof ik mijn huis in Senegal in
redelijke staat aan. Een zus van mijn partner
Yayi (zelfde vader andere moeder) heeft hier
drie maanden gewoond en samen met mijn
"nachtwaker" voor het huis gezorgd. Om mij te
verrassen hadden ze de tuin vol geplant met
volledig willekeurige planten en zelfs bomen.
Het was goed bedoeld hoor maar zonder enige
planmatigheid. Door het regenseizoen was de
kleurig bloeiende chaos prima aangeslagen.
Het zou momenteel het einde van de regentijd moeten zijn maar elke dag regende het toch lange tijd
en na afloop stond er 10 tot 15 cm water in de tuin. Het wegzakken duurde wel 5 tot 6 uur waarna een
enorme modderzooi zichtbaar werd. Vlug een paar mensen ingehuurd om een greppel van 70 cm diep
en 50 cm breed over de lengte van de hele tuin te graven. Vervolgens in de greppel 25 cm steenslag
laten storten, afgedekt met zand en flink laten aanstampen. Gelukkig was het werk klaar toen het weer
ging hozen. Ik was erg benieuwd naar het resultaat. Dat was prima, al het water was met een half
uurtje verdwenen behalve bij een paar ondiepe kuilen. Na deze bui heb ik de tuin laten egaliseren met
een afschot van 15 cm op 25 meter.
Tijdens de eerste bui na mijn terugkeer was ik op het overdekte terras en hoorde een donderend geraas.
"Wat nu weer" was mijn reactie en ik op het geluid af. Het deel van het huis wat nog niet helemaal
gereed is heeft een plat dak met 10 afvoeren van 12 cm doorsnede. De regen viel zo overvloedig dat de
afvoeren het niet konden bijbenen. En zoals we weten, water neemt altijd de kortste weg. Dus nam het
de trap van het dak. De treden waren niet meer te zien, gewoon een schuine rivier die met donderend
geraas over de drie deksels van de septic tank (wc opvang en afvoer) liep. Dat was niet de bedoeling
want mijn septic tank zat meteen tjokvol met regenwater dus geen plek meer voor de gebruikelijke
aanvoer. Na de bui de tank laten leegpompen en de dekselafsluiting verbeterd en de capaciteit van de
hemelwaterafvoer van het dak laten vergroten waardoor de trap gewoon trap blijft en geen waterval.
Trouwens, het regenwater vang ik op via 10 afvoeren in een betonnen regenput van 40m³. Die zit tot
z'n nek toe vol met goed water voor de tuin want het leidingwater is hier een beetje zout (brak).
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Uiteraard had ik van te voren al plannen met de
tuin maar nu moest ik me aanpassen aan de
beplanting want nu de droge tijd weer is
aangebroken tot half juli slaan ze niet zo
makkelijk meer aan. De metselaars zijn alweer
begonnen met het gieten van betonstenen voor de
randen om de borders en de looppaden. Nu alles
klaar is ziet het er werkelijk gelikt uit.
Schelpenpad
Ik heb me voorgenomen om op de looppaden
rond het huis kleine schelpen te storten. Dus, op
schelpenjacht……. Er waren diverse opties.
Eerst eens in de buurt rond neuzen, maar het
gesprek met de eigenaresse van 10 tallen m³ schelpen liep op niks uit. Veel te duur! Een armzalig
hoopje schelpen van 250 liter moest 25 euro kosten. Optie 2: Iemand zou ze met een boot in een
dorpje ophalen. Tien zakken per keer, dat was 500 liter voor 15 euro maar daar kwamen dan wel nog
de kosten van de benzine bij, plus het transport naar mijn huis, te duur! Optie3; Zo'n 20 km van
Toubacouta af ligt het pittoreske vissersdorpje Misera. Met een bevriende Senegalees in zijn auto op
naar Misera. Daar aangekomen werden we doorverwezen naar de "President" van de
schelpdierencultuur. We konden haar vinden bij de schelpenschuur. Een "Localo" heeft ons de weg
gewezen anders waren we nu nog aan het zoeken. De "President" is een vriendelijke vrouw van
midden 50 en loopt een klein beetje mank. De schuur is een overdekte open ruimte waar zo ongeveer
40 tot 50 vrouwen van alle leeftijden werken, al dan niet voorzien van een baby. Ze zitten daar de hele
dag gekookte schelpdieren te pellen die in de zon te drogen worden gelegd. 1 kilo van deze groenzwarte mosseltjes kost 10 euro en ik denk dat een dag pellen deze vrouwen 30 tot 50 eurocent
oplevert. Maar ja, iets is altijd beter dan niets! De vrouwen zijn goedlachs en vrolijk, ze zingen er nog
bij ook!
De president toont ons de hopen met
schelpen die te koop zijn. Prachtig wit, niet
te groot en niet spierwit want wit verblindt
je in de felle zon. Deze schelpen zijn van
verschillende eigenaren. Mijn vriend
onderhandelt met haar namens mij en als ze
akkoord zijn komen de eigenaar en ik erbij.
De president noemt de prijs aan de eigenaar
en de vriend doet hetzelfde aan mij. "Dit is
een goede prijs" meldt hij nog. Gelukkig
vindt de eigenaar de prijs te laag en ik te
hoog dus nu onderhandel ik direct met de
eigenaar en zak 60% met mijn bod. Na enige
discussie neemt ze genoegen met 75% van
de voorheen overeen gekomen prijs. Dit
spelletje herhaalt zich tot ik ongeveer 6m³ schelpen bij elkaar heb.We nemen afscheid met de afspraak
dat we morgen met de vrachtwagen zullen komen. Het vertrek werd nog even opgehouden, want een
jong bloedmooi moedertje/meisje komt mij haar pas geboren baby tonen en vraagt mij dus indirect om
een kleine donatie voor haar baby. Mijn vriend legt uit dat we morgen weer terug komen, ik heb nu
geen klein geld bij me. Klein geld is een probleem in dit land. Ieder houdt het vast, vaak moet je
gepast betalen.
Mijn vriend Lay regelt voor een "vriendenprijs" bij zijn vriend Abu een vrachtwagen (6m³) plus vier
dragers en ik zorg voor twee man en twee kruiwagens. Wij vertrekken met een personenauto om 08.00
uur en pikken onderweg nog een man op die mee wil werken en arriveren om 8.30 uur in Misera, de
vrachtauto kan er zo zijn. Om 10.45 uur hebben we eindelijk contact met Abu, de baas van Hassan de
chauffeur. Abu snapt er niks van want Hassan is om 08.00 uur vertrokken. Abu stapt op zijn brommer
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en gaat op zoek naar Hassan en zijn "camion"
(vrachtwagen). Na enige tijd belt Abu dat zijn
transportmiddel naar ons onderweg is. En ja hoor,
na drie kwartier komt de vrachtwagen om de
hoek. "Waar bleef je nou" werd hem gevraagd.
"Nou" zegt chauffeur Hassan "Onderweg kreeg ik
een goede inval en ben van de weg afgegaan om
op jullie te wachten" Wij waren allang voorbij de
plek waar hij is gaan wachten en ook nog eens 250
meter diep het bos in. Lekker slim, volgens mij is
hij lekker gaan pitten want hij had de avond
ervoor een "partijtje" gehad. Ik zeg nog tegen Lay,
"Heb jij Hassan nog verteld dat hij niet zomaar het
strand op moet rijden en dat jij ervoor gaat lopen?" "Adreano mijn vriend, denk je dat wij dom zijn?"
"Eh, niet echt maar wel een beetje ondoordacht soms" Dus rijdt Hassan met een bloedgang het strand
op waar hij direct op het zachte gedeelte belandt. Hij stopt de motor, stapt uit en meldt: "Zo staan we
goed". Ik wijs hem erop dat de wielen een banddikte in het zand zijn weggezakt. "No problem, ik zet
hem wel even wat naar achter." Stapt in, start en geeft een enorme peun gas en graaft zijn achter
wielen tot aan de as in het modderige natte zand. Dat had hij nog nooit meegemaakt, hoe was dat nu
toch mogelijk……..
Graven en doormodderen
De rest van de dag is besteed aan het uitgraven, bomen rooien, rijplaten leggen en tevergeefs proberen
er uit te komen. Je zou het moeten zien, zo'n tien man discuteren, graven en alles voor niks, want
Hassan bleef maar vol gas geven met als resultaat dat nu het motorblok muurvast in de modder ligt.
Zeven uur 's avonds naar huis met de afspraak: morgenochtend om zeven uur vertrekken uit
Toubacouta. Dus het werd 08.30 uur want
Hassan had weer een feestje gehad met de
sleutels van de truck in z'n zak. Ik had
opgemerkt dat een jongen van in de twintig wel
enig gezag uitstraalde. Ik heb "Maestro", zo
heette hij, even apart genomen en uitgelegd dat
zolang het motorblok niet vrij van de bodem
was er geen beweging in de vrachtwagen was te
krijgen. De opritjes zijn te stijl en te kort vond
ik, het is beter om met 10 man een uur te graven
en dan in één keer d'r uit! Ook lijkt het me beter
de balken dwars te leggen in plaats van in de
lengte. Maestro was verguld met mijn advies en
vatte ze op als orders van mij aan hem.
Er brak een tumult uit en het gekrakeel was niet van de lucht. Na zo'n vijf minuten herrie ging ik naar
de mannen toe, floot hard op mijn vingers en vroeg aan de mannen, "Wie betaalt jullie om hier te
werken?" Ze keken me verbouwereerd aan en een oudere man antwoordde "De Toubab" "OK " zeg ik,
"Ik ben dus de baas en je doet wat Maestro zegt, anders geen geld!" Wat niet direct een goede
overlegstructuur van mij was maar toch wel duidelijk. Ze werkten, ploeterden en haalden nog meer
boomstammen met de nodige discussie. Hassans baas Abou was voor de zekerheid ook maar
gekomen. Na uitleg mijnerzijds betreffende het gas geven nam hij plaats naast Hassan. Vervolgens
start Hassan de motor en geeft zo mogelijk nog meer gas dan gisteren. De hoeveelheid roet was
moordend. Ik stap op z'n treeplank: "Geen gas, je voet ervan af!" Abou trekt Hassans voet van het
gaspedaal.

Bijna zonder gas te geven rijden we zo uit de modder, een grote put achterlatend die zich
langzaam vult met modderig water. Hassan is zo blij dat hij weer vrij is dat hij direct het
strand af rijdt en pas na tweehonderd meter stopt. Dat is een heel stuk verder lopen vanaf de
schelpenhopen, maar dat blijkt geen probleem te zijn. Welgemoed gaan alle mannen,
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bijgestaan
door
een
tiental
mosseldames al of niet met een baby's
op de rug aan de gang met wasteilen
van wel dertig liter op hun hoofd naar
de truck dragen. Ze lopen als ze leeg
zijn gezellig te keuvelen en te lachen.
Er wordt flink geflirt over en weer en
zo nu en dan zie ik een stelletje die een
beetje stoeien. Maar de President is
kennelijk verantwoordelijk en zij wijst
het stelletje terecht. Geen polonaise
onder haar leiding.
Boter bij de vis
De wagen is vol, nu nog even afrekenen. Eerst de president voor de schelpen dan een kleine donatie
voor haar onmisbare bemiddeling. De dames die meegedragen hebben krijgen via de president hun
deel. Een afspraak voor volgende week voor nog een lading. Dan enige discussie met de eigenaar, ik
heb de truck twee dagen en dat kost meer. Ja? Wie reed de wagen vast in het zand? Hassan, jij of ik!
Na enig geharrewar geef ik hem toch iets extra.
Vervolgens betaal ik de 10 boys en zijn we gereed
voor vertrek. Ik had buiten de waard(in) gerekend
want het mooie moedertje stond stralend met haar
al dan niet "geleende" baby in haar armen midden
op de weg. "Toubab, je bent me toch zeker niet
vergeten?" "Natuurlijk niet want hier is de
bijdrage voor je lieve kindje" Zielsgelukkig
vertrekt ze met CFA 2000.- een bedrag waar ze
ongeveer 6 dagen voor moet werken in de
mosselen.
De volgende vracht schelpen verloopt vlekkeloos,
de tuinpaden zien er prachtig uit!
Zo gaat het altijd in Afrika.

☻ Voor de eerste maal seks
Een meisje vroeg haar vriend om vrijdagavond naar haar huis te komen om haar ouders te ontmoeten en te
blijven eten. Omdat dit een bijzondere gebeurtenis was vertelde het meisje dat ze na het eten met hem uit wilde
gaan om vervolgens voor de eerste keer de liefde te bedrijven.
De jongen is verrukt, maar heeft nog nooit sex gehad, reden waarom hij besluit bij de drogist
voorbehoedmiddelen aan te schaffen. Hij vertelt daarbij dat het zijn eerste keer zal zijn, waarop de drogist hem
een uur lang voorlicht omtrent condooms en seks. Bij de kassa vraagt de drogist of hij een 3-pak, een 10-pak of
een familie-pak wil kopen, waarop de jongen zijn keuze laat vallen op een familie-pak, er van uitgaande dat hij
het er erg druk mee zal hebben omdat het zijn eerste keer zal zijn.
De avond dat de jongen bij het huis van het meisje verschijnt, staat zij hem bij de deur op te wachten en zegt:
“Kom binnen, je zult het wel opwindend vinden om mijn ouders te ontmoeten.”
De jongen gaat naar binnen en wordt bij de eettafel opgewacht door haar ouders die reeds aanzitten. De jongen
stelt zich beleefd voor en buigt vervolgens zijn hoofd. Een minuut gaat voorbij, terwijl de jongen, diep gebogen,
in gebed is. 10 minuten passeren en nog steeds geen beweging in de jongen, waarop na zo’n 20 minuten het
meisje tegen hem aanleunt en fluistert dat ze geen idee had dat hij zó gelovig was.
Eindelijk gaat de jongen recht op zitten en fluistert dat hij geen idee had dat haar vader de drogist bleek te zijn.
(Vrij vertaald door Piet Gebraad uit: avdcowbay@shaw.ca)
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16. Personalia
Met Nerflex :

Maart 2009

V.D.N. de Kok

Met Pensioen :

Januari 2009

J.P. Tieben
G.E. Fentros

Februari 2009

L.J. Jansen

Overleden:
1 maart 2009, de heer N.J. Gravesteijn, in de leeftijd van 61 jaar.
6 maart 2009, de heer W.H. Wildeboer, in de leeftijd van 74 jaar.

Namens de familie, kinderen, kleinkinderen en
mijzelf, wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor
de vele blijken van medeleven die wij mochten
ontvangen na het overlijden van mijn man
Willy Wildeboer op 6 maart 2009.
Onze herinneringen staan nu voorgoed in een
fotolijstje.
Mijnie van der Hoek

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 juli 2009.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1 juli 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
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 416363

rjvanbreda@gmail.com

BESTUUR SECONER

BELANGRIJKE ADRESSEN

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

Mutaties Seconer
www.seconer.nl

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

●

Klik aan: CONTACT (bruine balk)
Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg

Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij
Postvak THA 08/033, Postbus 90107,
5000 LM Tilburg, Telefoon 013 4622352
Groeps e-mail:
pensioenfondsbpraffinaderij@achmea.nl
www.pensioenfondsbpraffinaderij.nl
Aanmelding spreekuur 013 4623988

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 Pensioenfonds BP
Telefoon 020 4266310 (08.30 – 17.30)
Telefoon 030 2579696
www.blueskygroup.nl
e-mail: info@pensioenfondsBP.nl
www.pensioenfondsbp.nl

Wim Blok, Pensioenen
Rijpersweg 31
4751 AP Oud Gastel
0165 326388
wimnellblok@live.nl

●
Stichting Chevron Pensioenfonds
UO2.B4.16, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Telefoon 030 2578903
e-mail: pensionfund@fortis.com

Piet Bout, Seconer-nieuws
Hoefweg 4a
3233 LG Oostvoorne
0181 482927
redactie@seconer.nl

●
Contactpersoon Personeelszaken BPRR
A.N. van Seeters
Doorgeven van mutaties
Telefoon 0181 259785
Postbus 1033
3180 AA Rozenburg

Gerrit Kamperman, IT-zaken
Kraanvogelhoek 12
3201 HE Spijkenisse
0181 626506
info@seconer.nl
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Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2009
“Fort St Gertrudis” 25 - 09 - 2009, aanvang 16.30 uur
______________________________________________________________

Naam: Dhr/Mevr/Mej …………………………………… Voorl.………….……
Straat en Huisnummer : ….………………..………………………………….…….
Postcode ………….

Woonplaats : ……………………………………………

Telefoonnummer: …………………………

Ik kom

0
0

alleen
met Dhr/Mevr/Mej ……………………………………………

Eventuele beperkingen en/of wensen:
0
Diabetes
0
Vegetarisch
Wenst gebruik te maken van busvervoer 0 Ja
0 Nee
Indien ja, dan opstapplaats 0 BP Raffinaderij Europoort
0 Metrostation Hoogvliet
0 Metrostation Slinge
N.B. De aangegeven opstapplaats is dan verplicht en kan niet worden gewijzigd.
Wat bovenstaand van toepassing is s.v.p. aankruisen

Handtekening …………………………………... Datum ……………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit formulier VÓÓR 15 juni 2009 opsturen naar:
G.J.M. Kamperman
Kraanvogelhoek 12
3201 HE Spijkenisse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------LET OP !!!

•

Inschrijfformulier volledig invullen en ondertekenen s.v.p.

•

Indien U zich heeft opgegeven maar verhinderd bent, dient U hiervan een bericht te
sturen, eveneens naar G.J.M. Kamperman, en wel VÓÓR 8 september 2008.
( Briefje, e-mail (gerrit.kamperman@planet.nl) of telefoon 0181-626506)

•

Indien U betreffende het vorige punt in gebreke blijft, heeft dat gevolgen voor de
volgende reünie: U komt dan onderaan de lijst te staan.
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