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Frans Müller
Een ondernemende BP-er
Met die kerstbomen is het allemaal begonnen.

2.

Hoe zou het toch zijn met ……….
Door Rob van Breda en Piet van Kessel
Noem de naam Frans Muller bij de generatie van de Seconerleden, dan zal (bijna)iedereen
vrolijk reageren met “Oh, De Kerstboom”. De ondernemende Frans fungeerde in de jaren
zeventig als hofleverancier van voordelige kerstbomen aan het BP shiftpersoneel. Een
Kerstviering tijdens de Oliecrisis onder een boom van Frans vergeet je niet snel. De sportieve
leeftijdsgenoten van Frans kennen hem beter als de drijvende kracht achter de BP toernooien in
Engeland en Duitsland. Ook in de Ondernemingsraad heeft de operator uit de A-shift zijn punten
gezet. Na zijn BP periode pakt Frans als ondernemer groot uit. Hieronder een her-kennismaking
met een kleurrijke collega.

Het kwam niet zo heel vaak voor dat in de jaren 80 iemand afscheid nam van BP, met als doel om
voor zichzelf te gaan beginnen. De meesten die de beginperiode van de raffinaderij hadden
meegemaakt, waren nog niet zo slecht af. Ze hadden vaak al wat promotie gemaakt en BP was een
prima werkgever, dus waarom zou je vertrekken? Een van de weinigen die dat uiteindelijk wél deed
en vertrok om een eigen bedrijf op te zetten was Frans Muller. Een beetje nieuwsgierig naar hoe het
Frans sindsdien is vergaan en er van uitgaande dat er best wel meer lezers zullen zijn die daar
belangstelling voor hebben, zochten we Frans maar eens op in de oude boerderij in de polder waar hij
tegenwoordig woont.
Dordrecht
Frans is in 1951 in het Duitse Eisenach bij Dresden geboren uit een Nederlands/(Oost)Duits gezin,
zijn vader was meubelmaker. Frans kreeg hierdoor automatisch de Duitse nationaliteit. Wat wij wel
opmerkelijk vonden is dat hij nu nog stééds de Duitse nationaliteit heeft! Voluit geschreven is zijn
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naam Erwin Franciscus Müller. Het gezin vluchtte in 1953 door het ijzeren gordijn naar Nederland en
kwam te wonen in Dordrecht, de voormalige woonplaats van zijn moeder. Dat was nog vóór de bouw
van de Berlijnse muur.
Frans groeide zodoende op in Dordt en is al op jonge leeftijd aan de slag gegaan. Hij heeft in die
beginperiode een heel scala aan banen gehad. Hij begon als achttienjarige bij een supermarkt van
V&D maar ontdekte al snel dat de industrie beter betaalde en stapte in 1968 over naar Dupont. Kwam
daar vervolgens terecht in de freon-productie. In 1970 stapte hij over naar de Rotterdamse brandweer,
trouwplannen waren de achterliggende reden. Huizen waren schaars, er was nog woningnood, en bij
deze functie was een driekamerflat beschikbaar. De locatie werd Rozenburg want daar zou een
regionaal brandweercentrum komen.
In 1971 trouwde hij met zijn vrouw Marrie en veranderde als kersverse echtgenoot opnieuw van baan.
Nu werd het de ICI, in de functie van extruder-operator op de Marinil plastic-afdeling. Hij weet het
aanvangssalaris nog precies; Fl. 488,- per mnd.
BP
Opnieuw solliciteerde hij, nu echter als brandweerman bij BP maar werd voor die functie afgewezen.
Niet veel later ontving hij echter van het toenmalige hoofd Personeelszaken, de heer Klaver, een
telegram met het verzoek om toch nog maar eens een keertje te komen praten en zo werd hij
uiteindelijk voor fl. 1450,- per maand aangenomen als Assistent Operator in wat toen Offsites werd
genoemd, dit mede door zijn
kennis van brandweerpompen en
de reeds opgedane operatorervaring. “Hele pijpentrace’s
moest je in die tijd uit je hoofd
leren” herinnert hij zich nog.
“Elke afsluiter moest je weten te
zitten. Die leertijd was een mooie
tijd” mijmert Frans, in gedachten
even terug in 1971. Het was leuk
werk en het verdiende goed, maar
ook de “handel” zat hem in het
bloed.
← Frans, samen met Leo Lips
en de onlangs overleden
Herman Oskam op steiger 1.

De kerstboom
In zijn vrije tijd reed hij met z’n ome Kees Maaskant uit Oud-Beijerland mee om in de Ardennen
kerstbomen te gaan halen die hij dan later vanuit zijn 2CV bestelwagentje weer doorverkocht aan zijn
shiftcollega’s. De shiftbusjes zaten in die tijd overvol met die bomen. Je kon er nauwelijks meer in
zitten door alle kerstbomen die er ook nog bij in moesten. Zijn bijnaam werd daardoor al snel “De
kerstboom”.
Met de zeeschepen, waar hij door het werk mee in aanraking kwam, vond hij ook daar al snel
“handel”, drank en sigaretten, daar ging het meestal om. Hij zat in de A-shift, deed het goed en had het
er ook uitstekend naar z’n zin. Hij spreekt nog steeds met grote waardering over zijn collega’s van
toen. “Het was een heel rustige stabiele shift waarin ik me erg thuis voelde”. Hij weet z’n oud
collega’s nog zo op te noemen; Siem van de Graaf, Herman Oskam, Evert Kleine, Piet Bourgignon,
Adrie Prins, Henk Ruhl, Inge de Ritter, James Paris uit Curaçao, Johan Dekker, Joop den Hartog en
uiteraard shift-supervisor Theo de Jong.
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Ineens merkt Frans op. “Jongens, wat gezellig om met een paar oud collega’s zomaar een beetje over
vroeger te kunnen kletsen! Nog koffie?” Ik zou best nog wel eens een kleine reünie met wat oudcollega’s willen organiseren laat hij zich
vervolgens ontvallen. Mochten er oud
collega’s zijn die er ook zo over denken;
Frans is te bereiken op zijn website. Na de
koffie begeven we ons naar de grote schuur
waar Frans archiefkasten en kratten heeft
staan, alles gevuld met foto’s en andere
herinneringen uit zijn tijd bij BP.
← Rob van Breda in gesprek met
Frans Müller bij hem thuis op
de bank.

Incidenten
Terugdenkend aan zijn periode bij BP staan hem twee incidenten nog levendig voor de geest. De
eerste was de British Explorer die voor de wal lag te lossen aan steiger 1. Op een zeker moment begaf
het deksel van een filterunit het. Een enorme olie-fontein die over het hele schip spoot was het gevolg,
waardoor het dek in de kortste keren vol met olie stond die daarna uiteraard de haven in liep. Het
tweede incident was een veel risicovollere gebeurtenis en vond plaats toen een gastanker, de Prins
Maurits, voor de wal lag en een safety van het schip zich plotseling opende. Circa 200 m³ gas spoot
vervolgens naar buiten. De gaswolk was zo dicht dat steiger 6/7 niet meer zichtbaar was. Gelukkig
was de wind niet in de richting van de process-units want anders was het wellicht niet met een sisser
afgelopen zoals toen het geval was.
Voetbal
Frans meldde zich aan voor het raffinaderij-voetbalteam en daar ging opnieuw een wereld voor hem
open. In die tijd werd de sportbeoefening kennelijk dusdanig belangrijk gevonden dat je er zelfs vrij
voor kreeg als er een wedstrijd moest worden gespeeld. Dat was nogal eens in het buitenland en zo
kwam de ploeg regelmatig in Hamburg maar ook in Engeland en Frankrijk. Tickets en verblijf werden
allemaal door BP betaald! Op die manier begon zijn leven geleidelijk aan een wat internationaler
karakter te krijgen. Dit werd nog versterkt doordat hij in het begin van de tachtiger jaren via de
instelling “The mission to seamen” werd uitgenodigd voor een zogenaamde charity-party in het
Rotterdamse Hilton hotel. “Een hele sjieke boel was dat” herinnert hij zich nu. De toegangsprijs was
wel 100 gulden! Veel geld voor die tijd, maar dat zou het waard blijken …. Z’n zwager reed hen er in
een geleende Mercedes naar toe. Er hoorde bij die party ook een loterij, en tot zijn niet geringe
verbazing wonnen hij en z’n vrouw
daar zowel de eerste als de tweede
prijs! Het bleek een geheel verzorgde
reis naar Barbados te zijn! Een echt
tropisch eiland! Het beviel hen daar zo
goed dat hij er nu al 32 jaar lang
jaarlijks naar toe gaat…..
“BP was voor mij thuis komen” zegt
Frans. Collega’s, sport, plezier in de
shift, ik vond het allemaal fantastisch.
Kwam je aan BP dan kwam je aan mij.
Op zeker moment ving hij echter
geruchten op over ophanden zijnde
reorganisaties en opeens werd het hem
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duidelijk dat het niet altijd feest kon zijn en er ook een harde en zakelijke kant aan het bedrijfsleven
kon zitten. Dat fijne BP gevoel kreeg in die periode een gevoelige deuk.
Zelfstandig
Het begon hem daardoor allengs wat minder goed te bevallen bij BP en de zucht naar “handel” bleef
maar kriebelen en zo besloot hij eind tachtiger jaren een eigen bedrijfje te gaan beginnen. De
distributie van kranten, dag en weekbladen zou het worden. Hij nam ongeveer een jaar voor de
vorming van Nerefco en de daarop volgende reorganisatie, ontslag om zich vervolgens helemaal op de
kranten en de bladendistributie te gaan toeleggen. Het bedrijf liep goed en in 1992 nam hij een
bladendistributiebedrijf van de Telegraaf mediagroep over. Het was een heel groot rayon dat hij moest
gaan bevoorraden. De bladen moesten bij alle verkooppunten in de regio worden gebracht en later in
de week moesten de onverkochte bladen ook weer worden opgehaald en retour worden
getransporteerd. Veertig auto’s bedienden uiteindelijk heel Rotterdam, Voorne Putten, de Hoekse
waard en naar het Zuiden toe, het eiland Flakkee tot aan Port Zeelande aan de Brouwersdam. Soms
werd het ingewikkeld want de Volkskrant en Trouw mochten uit concurrentieoverwegingen niet
samen in één auto en dus moest er dan voor elke krant apart transport worden geregeld. Bij elkaar
betrof het hele afzetgebied zo’n 1100 winkels…..
Het grote werk

Van het één kwam het ander. Via een vriend die in het transportwezen zat kwam het idee om het wat
groter aan te gaan pakken met grotere vrachten en later zelfs internationaal te gaan rijden. Natuurlijk
moesten daar eerst de nodige papieren voor worden gehaald en dat gebeurde. Kort daarop kocht Frans
zijn eerste vrachtwagen, een trekker zoals dat in het jargon heet. Er zouden in de jaren erna nog meer
volgen, want het ging goed met het jonge bedrijf. Er was veel werk in de transportsector en dus lag na
verloop van tijd uitbreiding van het bedrijf voor de hand. Hij pakte het “groot” aan. In een tijd van vier
jaar groeide het bedrijf naar 28 trekkers en 40 opleggers! Zodoende waren er dus ook circa 40 man in
dienst. Dan was er nog de planningsafdeling die het vrachtaanbod en de beschikbaarheid van
chauffeurs en wagens regelde, kortom het was bij elkaar best een complex geheel. Gelukkig kon hij
voor dit werk goede mensen aantrekken en ook zijn vrouw Marrie werkte mee in het bedrijf. In die
jaren ging het zo goed dat ik soms wel meerdere keren per jaar naar Barbados kon, zo herinnert hij
zich nu.
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De bomen bleven echter niet eeuwig tot in de hemel groeien…. In de loop van 2007 werd het
vrachtaanbod al wat minder en in 2008 brak de economische crisis uit. Het werden zware tijden voor
Frans als directeur. Bedrijven gingen failliet en gingen soms minder prompt betalen. Sommigen
verlengden hun betalingstermijnen tot wel 90 dagen en dan wordt het erg lastig om overeind te
blijven. Zo ging het geleidelijk aan steeds minder goed en er moest dan ook flink bezuinigd worden.
In 2010 was het bedrijf gekrompen tot 12 vrachtwagens. Het ergste zou echter nog komen want in
2012 overleed zijn vrouw Marrie. Toen zag hij het niet meer zitten en is gestopt met het bedrijf met
daarbij een flink negatief eindresultaat…..
Treintje Westvoorne
Bij de pakken neerzitten is echter niets voor hem. Een kennis had in Rockanje een tijdje met een
toeristentreintje gereden. Het bracht Frans op het idee om ook zoiets te gaan ondernemen. De rest is
geschiedenis want nu, al een aantal jaren zit hij opnieuw in het transportwezen, maar deze keer is het
allemaal een stuk kleinschaliger. Zijn huidige werk/hobby is een elektrisch treintje waarmee hij
toeristen vervoert. ’s Zomers in Zierikzee en in de winterperiode met bijbehorende reclame rijdt hij
door Brielle, en zo zijn we hem ook weer op het spoor gekomen. “Treintje Westvoorne” heet de
nieuwe onderneming.
Ik vindt het leuk om te doen en ik geniet er ook echt van zegt hij. Als ik het treintje, na de
winteropknapbeurt weer met een rustig gangetje over de fietspaden naar Zierikzee rij, dan geniet ik
van die drie uren durende tocht langs de duinen, het Grevelingenmeer en de polder. Het seizoen is dan
weer begonnen en dan komt er weer wat leven in de brouwerij zegt Frans enthousiast. Het treintje
wordt tussendoor ook regelmatig ingehuurd voor evenementen zoals bedrijfsfeesten of de opening
van het een en ander. Het komend voorjaar bijvoorbeeld voor de opening van de vernieuwde
Stationsweg te Oostvoorne.
Frans heeft dus best wel het een en ander meegemaakt maar al pratend met hem, vallen zijn
onverminderde optimisme en levenslust op. Blijven gaan en altijd is er wel ergens “handel” lijkt zijn
motto te zijn. Het was een leuk gesprek met een kleurrijk oud-collega.
www.treintjewestvoorne@live.nl

Frans, tweede van rechts, gefotografeerd in het centrum van Brielle, geflankeerd door
Rob van Breda links- en Nico ter Horst rechts van hem.
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BP Pensioenfonds
Door Jan Nieuwenhuize

Liquidatie van de
Stichting Pensioenfonds BP
In de Seconer-nieuws uitgave van januari 2017 is er gemeld, dat het
liquidatierapport vastgesteld was en naar De Nederlandsche Bank
(DNB) gestuurd werd.
Er is de DNB gevraagd om het toezicht te beëindigen en de DNB is
hier inmiddels akkoord mee gegaan.
Als laatste stap in de liquidatie heffen we nu de bankrekening van de
Stichting op en laten we ons uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Performance beleggingen
De waarde van het Nederlandse deel van het OFP-vermogen bedraagt per eind 2016 ruim € 1.2
miljard. Het cumulatieve rendement in de periode januari t/m december 2016 bedraagt 6.60 %. Dit is
een voorlopig cijfer: medio juni zullen de definitieve cijfers voor het Nederlandse deel van het OFP
bekend zijn.
De dekkingsgraad van het OFP is per eind 2016 voldoende, toch heeft BP in december 2016 een
vrijwillige bijdrage (ongeveer € 9 miljoen) gedaan.

Dutch Management Committee (DMC)
Op dit moment is er een vacature in het DMC: Nico Bergmans, vertegenwoordiger van de OR van BP
Nederland heeft zijn lidmaatschap van het DMC beëindigd en de OR van BP Nederland heeft nog
geen nieuwe kandidaat voor het DMC voorgesteld.
In de vergaderingen van maart is het DMC op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen in het OFP.
Ook heeft het DMC diverse ontwikkelingen op pensioengebied (o.a. wettelijke wijzigingen, enz.)
besproken. Als gevolg daarvan zullen er enkele adviezen gegeven worden aan het bestuur van het
OFP en aan de werkgevers.

Indexatie van pensioenen
De opgebouwde pensioenen voor gewezen deelnemers en de pensioenuitkeringen voor
gepensioneerden worden per 1 januari 2017 voor zowel BP Raffinaderij Rotterdam deelnemers als BP
Nederland deelnemers niet verhoogd.
Het pensioenfonds heeft de ambitie om de pensioenen jaarlijks te verhogen conform de stijging van de
Nederlandse prijsinflatie (jaargemiddelde CPI, niet-afgeleid). In 2016 was de inflatie 0.3%.
Uit de berekeningen voor toeslagenverlening blijkt dat er helaas te weinig rendement op de
beleggingen is behaald om indexatie toe te kennen en heeft het DMC moeten besluiten het OFP te
adviseren om per 1 januari 2017 geen toeslag te verlenen. Eind april worden alle
pensioengerechtigden hierover per brief geïnformeerd.
j.nieuwenhuize32@upcmail.nl
Telefoon 010- 4743298
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Door een tekort aan goed geschoold personeel in Nederland, zullen er
binnenkort duizenden in het buitenland gezocht moeten worden.
(NOS febr. 2017)

Overdag werken en ’s avonds naar school of naar de zolderkamer.
In 1980 werd er in de avonduren hard gewerkt om de technische vooruitgang bij te benen.
In iedere Oliepoort worden er geslaagden gefeliciteerd met het behalen van hun diverse diploma’s.
Zie hierboven de lijst met inmiddels gepensioneerde doorzetters.
Zo ging dat toen, ook Frans Müller van ons interview in deze Seconer-nieuws, behaalde zijn
LPG Certificaat bij (SBC) en Gerard Schrekker haalde zelfs twee diploma’s in één keer.
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Het gevolg van een anekdote
6.

Een weerzien na 43 jaar
Door Piet Bout
Precies een jaar geleden, in het april nummer van 2016, plaatsten we in de rubriek “Een anekdote’’
het artikel getiteld “House Keeping”. In dat artikel werd beschreven hoe ik, samen met m’n
toenmalige collega Peet Schipper, beiden in de functie van Assistent Operator, een willekeurige
zomerse zondagmiddag beleefden. Voor alle duidelijkheid de anekdote speelde zich naar schatting af
in 1969.
Wat jaren later, we schrijven dan juni 1973, zou Peet Schipper ontslag nemen bij de BP Raffinaderij
om samen met nog een aantal BP collega’s waaronder Bert Koreman, Hans Meijer, Benno Berier, Jan
van Schaik en Ruud Angenent hun carrière binnen de olie-industrie voort te zetten bij de op dat
moment in aanbouw zijnde Total raffinaderij in Vlissingen. Vanaf dat moment scheidden onze wegen
en zijn we elkaar niet meer tegengekomen.
Bij het schrijven van genoemde anekdote realiseerde ik me niet dat Peet zich bij het bereiken van de
65-jarige leeftijd, zijnde de datum waarop zijn BP pensioen inging, zich bij onze secretaris als Seconer
deelnemer had aangemeld en dien ten gevolge ook het blad Seconer-nieuws kreeg toegezonden. Groot
was dan ook mijn verassing toen ik vijf dagen na het verschijnen van het blad een uitgebreide e-mail
van hem mocht ontvangen. Hij schrijft daarin onder andere het volgende:
“Ik kijk nog met plezier op mijn BP tijd terug en gelukkig heb ik me aangemeld voor Seconer.
Het blad geeft mij veel plezier, veel herkenning. Al diverse artikelen en verhalen gelezen uit
mijn BP tijd. Een artikel over Gerard Heine trof me in het bijzonder, ik ben ook aan mijn hart
geopereerd, 4 bypasses (2012). Gerard zijn opmerking dat elke
bypass 4 jaren langer leven geeft deed mij toch ook hopen, hij
zag er op de foto’s goed uit.”
“Ook bij TOTAL heb ik fijn gewerkt, ben daar als Head Operator
begonnen, in 1975 gepromoveerd tot supervisor en uiteindelijk
in 1992 uit de ploegen naar de dagdienst gegaan. Tot aan mijn
pensioen heb ik daarna als Process Engineer gewerkt.”
“Op 31 maart 2006 ben ik met pensioen gegaan, maar twee
jaren later weer teruggevraagd voor een project bij
Plantinspectie voor het opzetten van een database ten
behoeve van Risk Based Inspection, dit heeft nog 4,5 jaar
geduurd.”

← Peet Schipper anno nu.
Een dergelijke reactie kon natuurlijk niet onbeantwoord blijven. Ik schreef hem dan ook een mail
terug waarin ik in het kort uitleg gaf over het verloop van mijn werkzame leven binnen BP/Nerefco,
daarbij vaststellend dat er een zekere overeenkomst is tussen ons beider carrière. Er volgden nog een
paar mailtjes die er uiteindelijk toe leidden dat ik samen met mijn vrouw in de auto stapte voor een
kort bezoek aan de familie Schipper in Goes.
Hoewel de voorbije 43 jaren ons natuurlijk waren aan te zien was er onmiddellijk dat gevoel van
herkenning, het klikte als het ware gelijk. Tijdens die eerste hernieuwde kennismaking leek het wel of
de tijd had stil gestaan. De herinneringen vlogen als het ware in het rond zodat het, aanvankelijk als
kort geplande bezoek, uitliep en we op zeker moment moesten vaststellen dat het de hoogste tijd was
om huiswaarts te gaan.
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Er volgden nog een aantal wederzijdse bezoeken
waarbij uiteraard de jaarlijkse Seconer reünie ter
sprake kwam. Het bleek dat Plonie, de echtgenote
van Peet, daar wel zin in had maar dat Peet zo z’n
bedenkingen had. “Ik ken daar niemand meer“ zo
sprak hij “dus wat heb ik daar te zoeken?”
Na wat aandringen van onze kant en uiteraard van
Plonie kon het dan toch gebeuren dat iemand die
in 1973 de BP raffinaderij verliet, in 2016 samen
met Seconer aan boord van het schip Marlina de
Biesbosch bezoekt.
← Peet en Plonie in gesprek met
Leny Voorberg aan boord van de Marlina.

Na het ophalen van zoveel herinneringen en het uitwisselen van de ervaringen opgedaan tijdens vele
jaren olie-industrie kan het zomaar gebeuren dat op een dag de telefoon gaat en Peet de vraag stelt of
we zin hebben om de open dag van de Total raffinaderij te bezoeken. De raffinaderij die vandaag de
dag, na een soort van joint venture tussen Total en het Russische Lukoil, in Zeeland bekend staat
onder de naam “Zeeland Refinery”.
De raffinaderij is sinds 1974 gevestigd in het industriegebied Vlissingen-Oost en begon met het
destilleren van aardolie. In 1986 werd de raffinaderij uitgebreid met een hydrocracker-installatie waar
een groot deel van het zwaarste product van de raffinaderij, “residu”, wordt omgezet in lichtere en
schonere producten. De raffinaderij is sinds de start verschillende malen uitgebreid en aangepast
waarbij milieuoverwegingen, energiebesparingen en capaciteitsverhoging een belangrijke rol
speelden.
De “Zeeland Refinery” had voor de open dag kosten nog moeite gespaard. Zo stond er voor de ingang
van de raffinaderij een grote tent opgesteld waar de bezoeker uitgebreid werd geïnformeerd over wat
er zoal komt kijken bij het runnen van een moderne installatie. Ook het brandweermaterieel was
tentoongesteld waarbij de jeugd werd uitgenodigd om eens flink met water te oefenen. Vervolgens
stonden er touringcars gereed om de honderden bezoekers, begeleid met deskundige toelichting, een
rondleiding over het terrein te geven. De rondrit werd afgerond met een bezoek aan de zeer moderne
controlekamer die nog niet zolang geleden buiten de installatie is gesitueerd.
We hadden al met al een leuke dag die bij ons oud BP-ers de vraag opriep: “Wanneer gaat BP
Raffinaderij Nederland weer eens iets degelijks organiseren?” Zoals u op pagina 7 van dit blad kunt
lezen organiseert BPRR op 10 juni 2017 een familiedag. We kijken er naar uit.

De Zeeland Refinery
in het
industriegebied
Vlissingen-Oost.
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7.

Het leven als vrouw van een BP-expat in Azerbeidzjan
Berichten uit Baku door: Ineke Gelderblom

In de vorige Seconer-nieuws vertelde Rick Gelderblom over zijn werk als Process
Engineer bij de oliewinning in Baku aan de Kaspische zee. Zo’n baan eist nogal wat
flexibiliteit, zowel technisch als wel het omgaan met de onzekerheden die het leven
in een totaal afwijkende cultuur met zich meebrengt.
Ook Ineke Gelderblom moet haar weg zien te vinden in deze voormalige Sovjetstaat
met een Moslimcultuur. Na zo’n zes jaren in Egypte is Ineke wel vertrouwd geraakt
met de levenswijze van de Moslim maar met de benauwde en onberekenbare
Sovjetdictatuur is het nog wel even wennen.
Ineke heeft over haar leven in Baku in “Nieuwsbrieven” aan familie en kennissen
geschreven, deze brieven geven ons een inkijk in het dagelijkse leven van een
BP-expatgezin in Baku.

Baku april 2010

Verhuizing van Egypte naar Baku in Azerbeidzjan.
Mijn eerste reis vanuit Nederland naar Baku
Er gaat geen directe vlucht van Schiphol naar Baku. Eerst naar Wenen en dan overstappen naar Baku.
Mijn eerste reis begon al goed. Met de twee honden en een boel kilo’s aan koffie-pads,
sneeuwkettingen en een keukenboiler sta ik op Schiphol, ja je neemt wat mee naar een ver land. Op
het vliegveld bleek dat het vliegtuig te laat uit Frankfurt vertrokken was en ik de aansluiting naar Baku
zou gaan missen. Ik maakte me inmiddels al gereed om weer terug naar Oostvoorne te gaan toen ik
zag dat de honden al werden ingeladen! Dus toen moest ik wel (met de honden) mee. Dan maar naar
Wenen en overnachten in een hotel
met de honden. Een belevenis op
zich, beetje vermoeiend maar verder
prima. Voor Rick pech dat hij nog
een dag langer moest wachten in de
eenzaamheid. Uiteindelijk dan een
dag later in Baku aangekomen. Het
werd daar direct mooi weer, helaas
van korte duur maar minder koud dan
in Nederland.
Twee dagen nadat ik vanuit
Nederland in Baku arriveerde
kwamen pas onze verhuisspullen aan.
De reis vanuit Egypte per boot, trein
en vrachtwagen duurde langer dan beloofd. Wij waren reeds 29 november uit Cairo naar Oostvoorne
vertrokken voor een verhuisvakantie en dachten nog volop de tijd te hebben toen we in de papieren
lazen dat onze container nog op 23 januari in Alexandrië stond. Dan is het ook niet vreemd dat pas
half februari de spullen in Baku aan kwamen.
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Alles is anders
De eerste week druk met papierwerk, keuringen en testen. Ondertussen bekenden van ons uit Egypte
opzoeken die al eerder naar Azerbeidzjan zijn gegaan, boodschappen in verschillende winkels en de
tekst van de wikkels echt niet kunnen lezen. Welke fles is shampoo of is het badschuim, conditioneer
staat altijd op zijn kop dus dat is makkelijker, waar is de pindakaas en dan vind je pesto…oh…, 15
euro dan maar geen pesto. Even wennen aan de kosten, hier is het zeker niet goedkoper dan
Nederland. Behalve de benzine. Die is goedkoop maar toch wel twee- driemaal duurder dan in Egypte.
Voor ons is 60 cent/liter 95 octaan een prima deal. En dan blijkt het drinkwater duurder te zijn dan de
benzine dus het is maar goed dat de auto niet op water rijdt! Wat een land.
Het land is booming. Oude Lada’s zijn uit
het stadsbeeld verdwenen. In de dorpen
zie je nog wel veel Lada’s en in goede
conditie. In Baku zijn er veel grote nieuwe
dure auto’s die veel te hard rijden. Een
fenomeen wat we ook in Egypte al
constateerden. Plotseling is er geld, men
koopt snelle auto’s maar kan er niet
verstandig mee omgaan. De wegen zijn er
niet op berekend en een rijbewijs is hier te
koop. Levensgevaarlijk! Vooral de rijke
jonge generatie roeit zichzelf en anderen
op deze wijze uit.
De boodschappen voor het eten moeten gedaan worden in verschillende supermarkten. Sommige
hebben westerse producten maar de prijzen zijn er dan ook naar. Niet alles is te koop in dezelfde
supermarkt en prijzen onderling kunnen zodanig verschillen dat het zeker de moeite loont om diverse
winkels te bezoeken. De groenten in de winkels zijn ontzettend duur maar er is ergens anders in de
stad een groentemarkt. Prima producten, lekker vers en goedkoop. Met handen en voeten en een
papiertje met wat Azerische woorden kom ik er wel uit om te vertellen wat ik wil hebben. De mensen
zijn allemaal heel vriendelijk. Onze dochter Femke heeft wat foto’s kunnen maken van de markt. Let
er eens op hoe de kolen en de appels verkocht worden.

Ons uitzicht vanaf het appartement is adembenemend mooi. Zicht op het oude ommuurde centrum
van Baku en de Kaspische Zee. Bootjes met op de achtergrond de ochtendzon over het water. Verder
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uitzicht op belangrijke regeringsgebouwen en beneden een weg waar regelmatig de zwaarbewaakte
president zich laat rijden. Een hoop politie auto’s en geluiden via luidsprekers dat iedereen moet
stoppen. Femke heeft stiekem vanaf het appartement de situatie gefilmd. Waarschijnlijk niet geheel
zonder risico. In de tuin beneden was een gewapende man en meestal staan er wat security figuren met
geweren op ons dak.
De politie is hier niet mis, dus uitkijken geblazen. In het verkeer zie je volop politie in snelle BMW’s,
zij wachten en kijken naar mensen in de hoop dat je een verkeersovertreding maakt om je te kunnen
aanhouden. Bedragen als $ 500 vragen ze, maar na wat discussie kom je er meestal af met 10 Manat
(9,30 euro). Als je elke dag wordt aangehouden loopt dat aardig op. Wij bellen BP-security en hopen
dat het zonder betaling opgelost wordt.

Een paar vrije dagen
De derde week van maart als de lente
begint is iedereen vrij. Novruz, een oud
vuuraanbiddersfeest,
wordt
gevierd.
Femke en Wouter waren hier, dus een
goede gelegenheid om het land te
verkennen. We zijn richting het zuiden
gereden en hebben de Mud Vulcans
bekeken. Gorby, onze boxer, liep direct in
de modder en zijn poten waren daarna
twee maal zo groot. Ook onze
bergschoenen
zagen
eruit
als
olifantspoten.
In de omgeving van de moddervulkanen ziet het landschap er Schots uit. Glooiende groene heuvels
met kudde schapen. Alleen zien de schapen er vies uit met een rommelige vacht. Richting Noord over
een niet al te beste grote weg naar de grote stad Quba is in een vallei de zogenaamde Cloud Catcher
Canyon. Prachtige natuur, zeker de moeite waard om er nog eens naar toe te gaan.
Na 1500 meter over asfalt weggetjes
rijden is
de weg plotseling
geblokkeerd. Een stuk weg was
weggeslagen en in de modderlawine
konden we nog de asfalt weg zien
liggen
maar
dan
een
stuk
opgeschoven. Van Baku richting het
oosten zijn we naar Lahic geweest.
Een dorp dat in deze tijd van het jaar
geïsoleerd is vanwege de sneeuw op
de weg.
De tijd heeft in Lahic stil gestaan.
Koperen kruiken worden daar nog
ambachtelijk gemaakt met de kennis
die generaties doorgegeven is. De
Perzische taal wordt daar gesproken, de bevolking komt oorspronkelijk uit Iran.
We hebben in de buurt op een vlak stukje land tegen de berghelling gekampeerd. Het uitzicht had iets
weg van de Alpen. ’s Morgens werden we wakker met rijp op de tent. Pas nadat de zon om het hoekje
kwam konden de jassen en dassen uit en de mutsen af. Het is de moeite waard om meer van dit land te
zien. We hebben ook de mogelijkheid naar Georgië te rijden wat we zeker van plan zijn. Wie weet is
Turkije ook nog een optie.
Groeten van Ineke Gelderblom.
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De Fotografie in het Analoge Tijdperk

Van mijn Prehistorie tot heden
8.
Door Jan Althof
Het was nog in de prehistorie van mijn eigen leven dat in mij het licht werd ontstoken. Het licht dat
mij liet zien wat fotografie is. In dat gezegende jaar 1965 schafte ik mij een fototoestel aan. Tot die
tijd beperkte ik mij tot het bekijken van de familiekiekjes en soms leende ik
de AGFA Click & Clack van mijn vader. In mijn herinnering was het een
Kodak Klikklak, dat klonk wel lekker maar kloppen deed het natuurlijk niet.
Het ging dus om een Agfa Click 1 of 2 danwel een Clack. Maar op enig
moment kwam de drang om zelf zo`n apparaat te bezitten. Eerst (een beetje)
lezen over de materie en dan eens om je heen kijken wat er zoal in de winkel
ligt. Daarbij natuurlijk de inhoud van de spaarpot in de gaten houden want
zoveel zat er nu ook weer niet in.
Als eigenwijze wijsneus had ik uitgevonden dat de ZENITH wel voor mij geschikt zou zijn. Een
"echte" camera als Canon, Mamiya laat staan een Hasselblad was voor mij even niet weggelegd. De
prijs is mij nu niet meer bekend maar de Zenith zal niet boven de tweehonderd gulden zijn geweest
(denk ik).
In het begin was het nog zwart-wit wat de klok sloeg. Kleur bestond al wel, maar dat was nog veel te
duur. Pas tegen eind 1974 stapte ik geleidelijk over op kleur wat betreft foto`s . Het tijdperk van de dia
begon al in 1967 tijdens een trip naar Luxemburg. Maar zover zijn we nog niet.
Na de aanschaf en ook al vóór dat feit diende ik allerlei zaken te
onderzoeken en te bekijken om er iets van te kunnen maken. In de zoeker
kijken en afdrukken is één ding, een goede foto is wat anders. De Zenith
was een goed toestel met een goede lens maar vertoonde vaak een
vervelend bijverschijnsel. Het transport van de film liep niet altijd even
gemakkelijk en de foto`s en dia`s vertoonden dan dunne streepjes. Deze
werkte ik weg door met name de dia`s een badje te geven in een vloeistof
die de streepjes als sneeuw voor de zon liet verdwijnen. Mooi maar wel bewerkelijk. Net als het
"bruinen" van zwart-wit foto`s om ze "antiek" te maken.
Eenmaal zo`n apparaat in bezit, moest ik mij vanzelfsprekend ook gaan verdiepen in allerlei fratsen
als scherptediepte, diafragma, sluitertijden, belichting etc. etc. Dat werd dus de bibliotheek bezoeken
en zo nodig boeken kopen. Intussen werd er met regelmaat gekiekt en in het begin natuurlijk allerlei
familieplaatjes. De kinderen, die vanaf 1972 ons leven kwamen opvrolijken, werden ook ruimhartig
gekiekt. Om nog meer van de techniek te leren, trof ik het dat ik een buurman had met een heuse
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Doka. Met hem mocht ik af en toe meekijken en leerde ik over het ontwikkelen en afdrukken. Dat was
mij al enigszins bekend want in 1962 werkte ik bij de Clichéfabriek van Biegelaar & Jansen aan de
Wolterheukelslaan in Utrecht. Daar had ik als leerjongen al kennis gemaakt met het belichten van
bijvoorbeeld messing platen die van een filmgevoelige laag waren voorzien. Een negatief werd in een
houder erboven gebracht en twee koolstofstaven (?) werden erboven ontstoken voor de belichting. Die
plaat werd vervolgens ontwikkeld,
net als een gewone foto en weer
later werd de plaat in een zuurbad
gelegd om te worden geëtst. De
lichte delen werden uitgeëtst en de
zwarte niet. Op die manier
ontstond dus een licht reliëf dat
door de rollen van de drukmachine
van inkt werd voorzien en
zodoende kon de inkt van de
zwarte delen worden overgebracht
op (kranten)papier.
Rechts zomaar een scan van een
plaatje waar ik op de Lorelei sta.
Gemaakt op 22 juli 1968 tijdens
het eerste tripje in onze
verkeringstijd.
Eén van mijn taken was de in papier verpakte clichés met de naam van een drukkerij erop af te geven
aan de chauffeurs van bepaalde buslijnen. Ik stel mij voor dat een krullenjongen van zo`n drukkerij die
dan weer bij de bus ophaalde. Een inventieve, snelle en goedkope manier van transport. Een kort
telefoontje volstond om te melden dat de boel onderweg was.
Hiernaast nog een scan van een plaatje uit
juni 1969. Samen op de brommert, een
Batavus,
richting
Austerlitz
en
Woudenberg. Met de Zenith hebben wij ons
wel vermaakt.
Zo af en toe diende er ook geflitst te
worden en daarvoor heb ik een zgn.
waaierflitser aangeschaft. Opschroeven,
kabel aansluiten, waaier uitdraaien en een
flitslampje erin. Druk op de knop en páts,
het lampje werd ook in een flits
verknetterd. Een voorbeeld kon ik nog
vinden op het world weird web, zie
hieronder.
We schrijven 1973 als ik bij een fotozaak hartje Utrecht
een mooie aanbieding zie van een Canon FT QL. Het
moet bijna wel Foto Boekhorst zijn geweest, want het
was een zaak aan de Lijnmarkt. Ik moet het allemaal
opgraven uit de herinnering want een keer of zeven
verhuizen met de bijbehorende opruimingen maakt wel
eens dat je dat soort zaken kwijt bent. Ook uit mijn
hoofd denk ik dat de aankoopsom 385 gulden was. Een
heel bedrag maar ik was net overgestapt van De Gruyter
naar Harshaw Chemie in de Meern en had nog een
mooie Kerstbonus in de knip.
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De camera heeft dienst gedaan totdat ik in
augustus 2003 de overstap maakte naar het
digitale foto tijdperk. Maar zover zijn we
nog niet.
Dat betekent dat de Canon FT QL zo`n
dertig jaar dienst heeft gedaan, maar hij
was niet alleen. In de loop van de tijd
veranderden de familie- en vakantiekiekjes
in heuse foto`s en dia`s. Niet alleen mensen
maar ook de natuur, dieren, steden enz.
Daarnaast ontwikkelde zich de grote
interesse in de macrofotografie. Dat alles
maakte dat er naast de FT QL ook een AE1
Pro kwam. Een Canon balgapparaat, een
FD Macrolens, een Macro tussenring, een
FD 135mm lens, een Vivitar flitser, een FD
70-210mm zoomlens, een FD 300mm lens,
Teleconverter, Tussenringen en een heel
leger aan Filters. Het zou te ver gaan om alles in detail hier bij te plakken. Voor wie dat wil, kan zich
helemaal uitleven op het internet. Voor de aardigheid heb ik twee oude dia`s geprobeerd een beetje op
te poetsen want na al die jaren gaan die plaatjes ook flink achteruit. Daartoe heb ik ooit een Nikon
Coolscan 4 aangeschaft. Die was toen knetterduur want plm. 2400 pieken. Waarbij moet worden
opgemerkt dat de uitermate vriendelijke belastingregeling voor de aanschaf van computers eenvoudig
kon worden "omgebogen" (regeringskreet uit die tijd) naar andere computer gerelateerde zaken.
Zodoende kostte het apparaat nog maar de helft. Als u op de site kijkt, zult u zien dat men spreekt over
een betaalbare scanner. Maar ja, gelet op zijn kwaliteiten was dat waarschijnlijk wel juist.

Ergens uit de jaren 80 stammen de Kogelzwam uit Beukenburg en een fraaie rups van een berghelling
in Frankrijk. Zo staat er nog een stapeltje dozen met zo`n 7000 dia`s waarvan een klein deel al door de
Nikon is gegaan. In 2003 maak ik de overstap naar het digitale tijdperk door een Canon Powershot
S50 erbij te kopen. Dat ging maar korte tijd samen want eenmaal gewend aan het enorme gemak
bleven de analoge spiegelreflexen steeds meer in de kast staan.
Het eind van het liedje was dat ik nog veel later de hele analoge santenkraam aan een liefhebber
overdeed. Het bedrag zal ik niet noemen maar zoals u begrijpen zult, was dat bitter weinig. Voor mij
dus einde aan het gesjouw met een tas vol spullen maar dat was nooit een bezwaar. Dat de
geschiedenis zich zou gaan herhalen wist ik toen nog niet, dat wordt duidelijk in een volgende
aflevering.
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EEN OVERLOPER
9.
Door Harm Jager
Toen ik in 1956 in de olie terecht kwam, veranderde het een en ander in vergelijking met mijn werk
als schipper op een waterbootje bij Hatenboer. Liep ik in mijn varenstijd in een overall rond, nu had ik
een keurig pak aan en het was wel uitkijken met het beklimmen van schepen, maar over het algemeen
bleef je netjes. Werd mij vroeger verweten dat er olie op het drinkwater dreef, (dat kon niet hoor) nu
kreeg ik te horen dat er water in de olie zat. Heel anders dus.
De Botlek bestond nog niet, we hadden alleen nog maar een bunkerstation in Pernis op de hoek van de
2de Petroleumhaven, ook de raffinaderij bestond nog niet. Veel van ons bunkerwerk gebeurde in de
Waalhaven. Dat was de haven waar bijna alleen maar kolen en erts werd overgeslagen. Als je naar een
kolenboot moest kon je toch wel aardig stofvrij blijven en zelfs al liep je een beetje kolenstof op dan
was een borstel voldoende om er weer netjes uit te zien.
Ja, ja! Er loerden andere gevaren. In augustus 1956 op een zaterdagmorgen bij de bunkering van een
Engelse kolenboot in de Waalhaven met de Breskens en de Aalsmeer gebeurde het. De Aalsmeer (een
sleepschip) lag tegen de zeeboot en had een slang naar boven aangesloten op de bunkeraansluiting. De
Breskens, een spits, lag daar langszij aangesloten op de Aalsmeer. De sleepboot van de Volharding die
de Aalsmeer gebracht had leverde ook de stoom voor de stoompomp van de Aalsmeer. De machinist
was naar beneden gekomen om beide tanklichters op te meten, kreeg de gegevens van de olie mee en
vertrok weer naar boven.
Even later verscheen hij weer aan de verschansing en maakte met een handgebaar duidelijk dat we
konden beginnen te pompen. Ik weet niet wat er mis is gegaan. Ik liep met Frits, de schipper van de
Aalsmeer naar achterop toen de stookolieslang van de tubeluur afschoot. Met een 4 duims straal spoot
de olie aan dek. In een ommezien baggerden we samen tot over onze enkels in de stookolie. Frits
gleed uit, probeerde zich aan mij rechtop te houden en trok mij mee in zijn val. We lagen beiden naast
elkaar in de olie en het liep bij mij haast mijn oren in. Jé, wat een ramp.
Alles wat ik aan had zat onder de olie, tot aan mijn onderbroek toe. Ik heb mij aan dek uitgekleed, op
die onderbroek na natuurlijk, want de vrouw van Frits heeft mij met lappen met petroleum schoon
staan maken en helemaal in mijn blootje afgesponst te worden kon toen nog niet. Het was nog een
eind voor de seksuele revolutie.
Het ongeval werd aan de BP doorgegeven via de havenmobilofoon van de sleepboot en al spoedig
verscheen Eert van Teylingen om mij af te lossen. Ik kreeg een oude werkbroek en een werkhemd van
de schipper van de Aalsmeer te leen, stopte mijn vuile kleren, sokken en schoenen in een oude
weekendtas en ben blootsvoets met een roeier aan de wal gekomen. Op Schiemond aangeland hield ik
een taxi aan om naar huis te gaan, maar de chauffeur weigerde om mij mee te nemen. Hij vond me
waarschijnlijk te zwart. Ik ben lopend naar huis gegaan maar ik mocht van mijn aangebedene niet door
de voordeur naar binnen, want ik zag er niet uit. Ik moest dus door het kelderraampje naar binnen, ik
heb mij in de kelder uitgekleed en gewassen.
Mijn betere helft stond met een treurig gezicht te kijken naar mijn kleding die uit de weekendtas
kwam. Alles zat onder de stookolie. Toch had ik nog geluk gehad. Toen de Aalsmeer en de Breskens
de avond te voren geladen werden bij Shell K-terrein op steiger 30, was de temperatuur van de
stookolie 82 graden Celsius. Gelukkig was de olie de volgende dag een heel eind afgekoeld. Maar alle
gekheid op een stokje, ik had goed de pest in.
Wat was namelijk het geval. Ik werkte nog maar enkele maanden bij de BP. Bij mijn laatste baas, de
firma “EJO”, werkte ik op een weekloon. Bij mijn nieuwe werkgever, de BP, stond ik op maandsalaris
en al was dat hoger dan mijn laatste loon, wij moesten een maand inhalen. We zaten dus nogal krap.
De loonadministrateur van de BP realiseerde zich dat wel en bood mij een voorschot aan. Maar mijn
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ijzersterke achterban, mijn Annie, wilde in één maand alles achter zich laten en wilde daar niet van
weten.
Ik heb me later gerealiseerd dat zij de kas prima in orde had en mijn juweel had gelijk, we waren in
één klap overal van af. In mijn tijd als schipper op de waterboot had ik zeer redelijk verdiend en ik zat
pico bello in de kleren. Maar dat waren werkkleren, ik had sterke werkbroeken en overhemden, een
uniformpet - en jas en dikke truien voor in de winter. Maar mijn nieuwe baan bleek een kantoorbaan te
zijn en ik had maar één goed pak voor zon- en feestdagen. Ik had nog wel een oud blauw kostuum
maar dat droeg ik alleen maar thuis en dat had een grote stop op de knie.
Net voor het stookolieongeluk waren we schuldenvrij. We hadden in de stad een mooie
antracietkleurige pantalon (toen de grote mode) een keurig tweed jasje en een nieuw overhemd
gekocht. Die bewuste zaterdagmorgen had ik nog even voor mijn vrouw geshowd hoe keurig alles nog
was en haar antwoord was toen dat me dat na één week ook maar geraden was. Ik kan er nu met een
glimlach aan terug denken, maar ik moest toch een pantalon en een overhemd van mijn broer lenen
om weer naar mijn werk te gaan.
Ik heb gelukkig alles vergoed gekregen en ik hield er nog een mooie vulpen aan over. Die vulpen ben
ik een tijdje kwijt geweest toen ik aan de kapitein van een Grieks schip mijn pen uitleende om de
bunkerpapieren te tekenen, maar die schepen kwamen regelmatig naar Rotterdam terug en de “
Haralampos Hadjipateras” uit Piraeus was er twee maanden later ook weer met kolen uit de USA. De
vulpen lag nog op het bureau van de kapitein in zijn kantoortje in het pennenbakje en hij grijnsde een
beetje toen ik op mijn pen wees en hem weer in mijn borstzakje stopte.

Harm Jager is naast een verdienstelijk schrijver ook een getalenteerd kunstschilder
met als specialiteit de scheepvaart en alles wat daarbij hoort.
Bovenstaande afbeelding is daar een mooi voorbeeld van.
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Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig een
personeelsblad. Wat dat betreft was de Caltex
Raffinaderij in Pernis zijn tijd ver vooruit. In het
personeelsblad

“Caltex Ster”
werd in april 1953 het volgende artikel geplaatst.

10.

Caltex praatjes bij Caltex plaatjes
De Lasser aan het werk
“Lassen is het verbinden van twee metalen met toepassing van warmte.”
Achter deze zo simpele definitie, schuilt meer dan de leek op het eerste gezicht zou vermoeden. Zoals
het met alle beroepen gesteld is, zo ook met het lassers vak: Zonder de juiste feeling, grondige
vakkennis en liefde voor het vak is het niet mogelijk de hoogste graad van vakmanschap te bereiken.
Het zou te ver voeren in dit bestek dieper op de betekenis van dit beroep bij de huidige technische
ontwikkeling in te gaan. Want dat er heel wat aan vast zit is ons wel gebleken toen we in gesprek
kwamen met de chef van de lassers- en pijpfittersgroep, de heer J.M. van Opstal. Hij kan u urenlang
vertellen van zijn vak en deszelfs geheimen.
Wij willen trachten onze lezers op aanschouwelijke wijze een kijkje achter de “schermen” te geven
door middel van de volgende serie foto’s.
← Het is de lasser op de raffinaderij niet
toegestaan de hem gegeven opdracht uit
te voeren zonder een daartoe verstrekte
zogenaamde “Open vuur vergunning”.
Op de foto wordt hem deze door de chef
overhandigd en het werk kan dus
beginnen.

In dit geval luidde de opdracht:
“Het lassen van bochten aan pijpen van een
stoomgenerator.”
Lasser Kooiman begeeft zich, gewapend met zijn →
lasgereedschap, op weg naar de kraakinstallatie welke juist
een algehele revisie ondergaat ( zogenaamde “shutdown”).
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←
Deze foto toont ons het starten van de
lasmachine, welke de stroom moet
leveren om de laselectrode tot smelting
te brengen

→
De chef geeft aanwijzingen
over het uit te voeren werk.

←
Laskap, handschoenen,
ketelpak en aardkabel (niet
zichtbaar) vormen de
veiligheidsartikelen bij het
werk.
De lasstaaf is in de lastang
aangebracht en langs de
elektrische weg worden de
legeringen verbonden.
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11.

De hal van het BP kantoor lijkt wel een Postkantoor
Tekst en foto’s: Piet van Kessel
Wanneer de stapels met zojuist afgedrukte Seconer-nieuwzen in de hal van het BP Raffinaderij
kantoor worden afgeleverd is het de beurt aan de enveloppenvullers en de etikettenplakkers.
De redactie plus Nico ter Horst stoppen de bladen in een gefrankeerde enveloppe en de grootste
plakkers onder ons zijn voor de adresstickers. Dat is ook het leukste werk want bij iedere herkende
sticker-naam komt er (een jonge versie) van een beeltenis in je gedachten op.
Dan hoor je Klaas zeggen “Hoor je nog wel eens wat van ……. die heeft toch vroeger ….. en weet je
nog d….”
En zo herleeft en vliegt de tijd uit de jaren 80 en
90 voorbij. Zo tegen lunchtijd wordt het drukker
in de hal, op weg naar de kantine. De meeste
gezichten kennen we niet maar toch komt er zo
nu en dan een ouwe bekende voorbij die dicht
tegen zijn pensioen aan zit, al vindt ie zelf van
niet dicht genoeg! “Vroeger was het veel
gezelliger”, zegt ie, en pakt een Seconer-nieuws
van de stapel. Als eerste kijkt-ie achterin bij de
Personalia pagina om te zien wie er al wél met
pensioen is gegaan of mogelijk overleden, hij
kent ze allemaal.
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12.

Personalia
Met Pensioen :
Februari 2017 A.D. Gelderblom
D.L. de Jong
M. Poppelaars
A. Stuurman
H.M. Strik-Coomans
Maart 2017

R.M. de Kluijver
G. Brokaar
W. van der Weide
L. van Manen

Overleden :
\

12 januari 2017, de heer H. Oskam, in de leeftijd van 79 jaar.
12 januari 2017, de heer M.W. Kegel, in de leeftijd van 87 jaar.
2 februari 2017, mevrouw A.C. Kalse-de Haan, in de leeftijd van 85 jaar.
5 februari 2017, mevrouw G. Magnée-van Schijndel, in de leeftijd van 59 jaar.
5 maart 2017, de heer M. Pronk, in de leeftijd van 82 jaar.
5 maat 2017, de heer A.K. Höhne, in de leeftijd van 89 jaar.
19 maart 2017, de heer C.P. van der Vinden, in de leeftijd van 78 jaar.

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 juli 2017.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 juni 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
Gerrit van de Peppel, Voorz.
Marmot 11
3225 RD Hellevoetsluis
0181 310108
gvandepeppel@gmail.com

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

Piet Timmers,
Penningmeester
Eemsteyn 1
4251 HM Werkendam
06 22898310
penningmeester@seconer.nl

Bas Roos, Administratie
Planetenlaan 105
3204 BR Spijkenisse
0181 616040
administratie@seconer.nl

Wim Blok, Pensioenen
Rijpersweg 31
4751 AP Oud Gastel
0165 326388
pensioen@seconer.nl

Leny Voorberg
Ossewei 151
3238 XN Zwartewaal
0181-663138
leny@seconer.nl

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

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

Casper Diegenbach
Patrijshoek 28
3201 JK Spijkenisse
0181 610921
diegenbach@kayak.demon.nl

BELANGRIJKE ADRESSEN
ASR Levensverzekering N.V.
Postbus 2072 - 3500 HB Utrecht
Tel : 030 - 2574400
e-mail: www.asr.nl/e-mail
www.mijnaspensioen.nl/chevron

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
●

●

Pensioenfonds BP
website: www.pensioenfondsbp.nl
adres: Pensioenfonds BP
p/a Syntrus Achmea
Postbus 90170, 5000 LM Tilburg
Telefoon (09.00-17.00 uur): 013 4622352
e-mail: pensioenfondsbp@achmea.nl

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