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Seconer Reünie
2009
We zijn er klaar voor . . . . . . . . .
Al vrij snel na 15 april, de datum waarop het vorige
nummer van Seconer-nieuws uitkwam, stroomde de
brievenbus
van
Gerrit
Kamperman
vol
met
inschrijfformulieren voor de aanstaande reünie. Dat was
ook wel te verwachten want u had deze keer maar tot 15
juni de tijd om het inschrijfformulier op te sturen. Ook dit
jaar hebben de leden van Seconer zich dus weer in grote
getale voor de reünie aangemeld. We gaan er dan ook
vanuit dat het enthousiasme waarmee u zich heeft
aangemeld, garant staat voor een ouderwetse gezellige
bijeenkomst op 25 september a.s. in het sfeervolle Fort St. Gertrudis.
Uit de aanmeldingen blijkt dat het aangeboden busvervoer naar Geertruidenberg erg op prijs wordt
gesteld, zo’n 77 % van de aanmeldingen kiest voor deze optie. U moet zich overigens wel realiseren
dat u zich dient te houden aan het door u opgegeven opstappunt, omdat de bussen op naam zullen
worden ingedeeld. Begin september kunt u hierover een brief verwachten. Daarin zal precies worden
aangegeven waar en hoe laat de bus voor u klaar staat. Deze brief dient dan tevens als opstapkaart
voor de bus. Wij verzoeken u dan ook deze brief op 25 september mee te nemen en bij het instappen
aan het dan aanwezige bestuurslid te tonen. Dat geldt natuurlijk ook voor diegenen die met
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eigen vervoer naar Geertruidenberg gaan, voor hen geldt de brief als bewijs van toegang. Na afloop
van de reünie wordt u met dezelfde bus weer naar het opstappunt teruggebracht. Voor de goede orde,
onderstaand de opstappunten zoals die op 25 september gelden.
•

BP raffinaderij op Europoort
U kunt de auto parkeren op het parkeerterrein achter het administratiegebouw.

•

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

•

Metrostation Slinge
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.

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 nog even het adres van Fort St. Gertrudis :
Haven 25, 4931 AH Geertruidenberg, telefoon 0162 582040.

-o2.

In Memoriam Theo Eijkman
Op 27 Juni 2009 is ons mede bestuurslid Theo Eijkman overleden. Zijn
gezondheid was in de afgelopen periode minder geworden, maar toch
kwam het bericht van zijn overlijden onverwacht.
Theo is na onze eerste reünie in oktober 1999 toegetreden tot het
bestuur van SeCoNer en heeft zich in de jaren die achter ons liggen,
bezig gehouden met pensioenzaken en dan voornamelijk met die van
het BP Pensioenfonds. Maar hij was ook aanwezig bij de gesprekken
die we als Seconer bestuur hadden met het Bestuur van het Nerefco
Pensioenfonds.
Hij heeft zich met deze pensioenproblematiek, op een voor hem
normale, maar voor ons als bestuur op een bijzonder vasthoudende
wijze bezig gehouden.
Theo heeft, ondanks zijn slechtere fysieke gesteldheid, de bestuursvergaderingen tot eind 2008
bijgewoond.
Wij zullen zijn waardig optreden en doordachte opmerkingen missen.
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Bestuur en Redactie Senioren Contact Nerefco
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3.

Pensioenfonds BP Raffinaderij
Door Piet Houtman
Terugblik
In de vorige Seconer Nieuws heb ik uitgebreid stilgestaan bij een
aantal aandachtspunten. Het lijkt er nu toch op dat zaken rond de
pensioenadministratie onder controle zijn.
Er bleek nog een tekortkoming te zijn waarbij voor een kleine groep
gepensioneerden vanwege een verzekeringstechnische reden het
nabestaandenpensioen ineens lager uitkwam dan 70 %. De oorzaak
daarvan is inmiddels achterhaald en de fout gerepareerd. Voorzover
mij bekend lopen zaken nu ook goed bij deelnemers die de 65-jarige
leeftijd bereiken en dus officieel met pensioen gaan. Mochten daar
nog tekortkomingen worden geconstateerd dan hoor ik dat graag
zodat, wanneer nodig, maatregelen genomen kunnen worden.
Pensioenoverzichten
De nieuwe pensioenwet heeft soms zaken (te) strak geregeld. Dat blijkt bij de UPO’s (Uniforme
Pensioen Overzichten). Op vroegere overzichten stond bij deelnemers die ook een BPNL of Texaco
pensioen hebben onder het kopje “elders verzekerd” vermeld hoe hoog het bij BPNL of Texaco
verzekerde bedrag was. De wettelijk voorgeschreven UPO biedt daar geen mogelijkheden meer voor
doordat die strikt is omschreven. Vandaar dat u die informatie op de laatste UPO’s niet meer
tegenkomt.
Toch is dat elders verzekerde bedrag een essentieel onderdeel van de pensioenrechten. In het bestuur
zullen we dan ook bespreken op wat voor manier we deze informatie samen met de UPO toch weer
beschikbaar kunnen maken, mogelijk in een begeleidende brief.
Een ander nieuw element in de wet is de indexatielabel. Daarop wordt met muntjes aangegeven hoe
goed de indexatieregeling is. Een probleem is dat onze pensioenregeling niet helemaal past in het
strakke stramien dat de wet stelt en het label in feite voor ons een slechter beeld geeft dan de actuele
werkelijkheid. De wetgever heeft bepaald dat gebruik van het label dit jaar nog vervangen mag
worden door een brief. Het bestuur heeft dan ook gekozen voor die laatste optie.
Harmonisatie BP pensioenfondsen
Nu de raffinaderij sinds geruime tijd weer 100 % BP eigendom is lijkt het niet logisch om binnen
Nederland twee gescheiden BP pensioenfondsen in stand te houden. Er worden op dit moment veel
dubbele kosten gemaakt. De administratie is dubbel en er wordt met verschillende actuarissen en
accountants dubbel werk gedaan. Alle rapportages naar DNB (De Nederlandse Bank) zijn dubbel. Een
paar honderdduizend euro’s zijn al gauw te besparen als de fondsen kunnen worden samengevoegd.
Er is dan ook enkele weken geleden een eerste oriënterende bespreking geweest om te inventariseren
hoe de fondsen op termijn samengevoegd zouden kunnen worden en wat daar voor nodig zou zijn.
Voorop staat natuurlijk dat bestaande individuele pensioenrechten in stand blijven.
Er zullen de komende tijd een aantal werkgroepjes worden gevormd om zaken verder te inventariseren
en uit te werken. Samenvoeging van de fondsen zou haalbaar kunnen zijn per 1 januari 2011.
Uiteraard zal het samengestelde pensioenfonds dan ook onder één bestuur werken. Ook hier zal verder
moeten worden bepaald hoe de diverse belangen in dat nieuwe bestuur moeten worden
vertegenwoordigd.
Een groot voordeel voor gepensioneerden die ook een BPNL pensioen hebben: het gecombineerde
pensioen wordt dan slechts door één administrateur uitbetaald, dus geen probleem meer met latere
verrekening van inkomstenbelasting en zorgpremies.
Piet Houtman.
phoutman@kabelfoon.nl
010 5910394
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4.

Een veel gestelde vraag
Lezers van Seconer-nieuws stellen het bestuur nog al eens de vraag:

“Waarom mag ik als lezer van "Seconer-nieuws" niet naar de jaarlijkse
reünie?”
Ik zal proberen uit te leggen wat daarvan de reden is.
Degenen die ons blad elk kwartaal ontvangen bestaan uit twee groepen, te weten:
1. deelnemers van de Stichting Senioren Contact Nerefco (Seconer), die elk kwartaal het
"Seconer-nieuws" toegestuurd krijgen.
2. lezers die geen binding hebben met de Stichting Senioren Contact Nerefco, maar wel als
geïnteresseerde lezers het blad Seconer-nieuws toegestuurd krijgen.
Wij maken dus onderscheid tussen deelnemers en geïnteresseerde lezers.
Voor de eerste groep ontvangt de stichting Seconer een jaarlijkse subsidie van de BP Raffinaderij
Rotterdam. Van die subsidie gaat een klein deel naar de Personeels Vereniging van de BP
Raffinaderij. Van het andere deel van de subsidie wordt de jaarlijkse Seconer reünie betaald.
Maar hoe is dat verschil tussen deelnemers en geïnteresseerden nu ontstaan, zult u zich afvragen.
Welnu, de groep Nerefco medewerkers die voor 1 januari 1999 met pensioen of Nerflex zijn
gegaan, werden lid van het Senioren Contact van Texaco (Seco) en konden deelnemen aan de
Tweejaarlijkse Seco reünie in Restaurant Engels in Rotterdam.
Na 1 januari 1999 werden degenen die met pensioen of Nerflex gingen automatisch deelnemer van
Senioren Contact van Nerefco (Seconer).
Nadat het Seco bestuur haar activiteiten in 2006 had beëindigd, heeft het bestuur van Seconer aan de
directie van de BP Raffinaderij Rotterdam gevraagd of een aantal Seco leden deelnemer kon worden
van de Stichting "Seconer".
De directie van de BP Raffinaderij heeft toen besloten, dat voormalig medewerkers die na 31
december 1991 nog bij Nerefco in dienst waren, beschouwd mochten worden als Seconer deelnemer.
Daarmee werden de collega's die door middel van het Sociaal Plan (1989) Nerefco hebben verlaten,
uitgesloten van het deelnemerschap van de Stichting "Seconer". Zij zijn dus alléén geïnteresseerde
lezers van het blad Seconer-nieuws en kunnen dus niet worden uitgenodigd voor de jaarlijkse reünie.
Nico ter Horst
Voorzitter Seconer

-☻Na een ruzie tussen man en vrouw wordt er niet meer gesproken. Ze zijn allebei koppig en geen
van beiden wil het eerste woord zeggen. Plots herinnert de man zich dat hij de volgende dag om 5
uur op moet voor een heel belangrijke zaken-meeting die hij in geen geval mag missen. Hij neemt
een stukje papier en schrijft :
”Maak me morgen om 5 uur wakker, heb belangrijke vergadering.”
Hij legt het goed zichtbaar op haar nachtkastje. De volgende dag wordt hij wakker om 9 uur. Hij
is razend.
Op zijn nachtkastje vindt hij een briefje : ”Het is 5 uur. Opstaan.”
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Fotoboek 100 jaar BP
5.
1921-1922

1922-1930

1930-1947

In beperkte oplage beschikbaar voor
geïnteresseerde Seconer leden
The British Petroleum Company Limited werd in het begin van de vorige eeuw
opgericht met het doel de toen ontdekte olievelden in Perzië, het huidige Iran, te
exploiteren. Voor die tijd, namelijk op 28 mei 1901, verkreeg Wiliam Knox
D’Arcy een olieconcessie van de Perzische overheid. Deze hield in, dat hij
gedurende 60 jaar aardolie en asfalt mocht zoeken, verkrijgen, ontwikkelen,
geschikt maken voor de handel, vervoeren en verkopen. Dit gold voor geheel
Perzië, met uitzondering van de vijf noordelijkste provincies.
Zeven jaar later werd de eerste olie aangeboord te Masdjid-i-Sulaiman, wat
zoveel betekent als: de tempel van Salomon. Vervolgens werd in 1909 aan de
Anglo-Persian Oil Company, zoals de maatschappij toen heette, de D’Arcyconcessie overgedragen en ontstond een onderneming die later bekend zou
worden onder de naam The British Petroleum Company Limited.
In het kader van het 100-jarig bestaan van BP is er een prachtig fotoboek
samengesteld dat in een beperkte oplage beschikbaar is gesteld door de afdeling
Communications, Government and Public Affairs van BP Raffinaderij Rotterdam.

1947-1958

Geïnteresseerden kunnen in het bezit van dit boek komen via de Seconer
bestuursleden die voor dit doel een beperkt aantal exemplaren in hun bezit
hebben. Kijk op de achterzijde van dit blad welk bestuurslid bij u in de buurt
woont en maak telefonisch een afspraak voor het afhalen van het boek.
Mochten er op vrijdag 25 september 2009 nog exemplaren van het boek
beschikbaar zijn dan zullen die tijdens de reünie alsnog worden uitgereikt.

1958-1989

1989-2000

2000-

Na een lange zoektocht wordt in 1908 de eerste olie gevonden.
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Het laatste interview in een serie van 30
U treft het aan op de volgende pagina.
Door Piet van Kessel
Collega's in het zonnetje zetten bleek verrassend en leuk werk. Peter van Dorp bijvoorbeeld bleek
bijzonder muzikaal te zijn en speelde verrassend goed gitaar. Ook keek ik ervan op dat het
ogenschijnlijk kalme leven van een administrateur vooraf was gegaan door een heftig oorlogsverleden.
Zijn beschermengel heeft heel veel werk moeten verzetten om Koos Boswinkel uit het Duitse
oorlogsgebied en later uit Indië weer heelhuids bij zijn vrouw Truus af te leveren. Leuk waren de
interviews omdat de bezoeken aan de 30 collega's zo gastvrij en gezellig verliepen, ik denk daar nog
vaak met plezier aan terug. Bedankt allemaal.
Uit de verhalen bleek, dat de wijze waarop een sollicitatie bij BP tot stand kwam, meestal op toeval
berustte en vrijwel nooit op gericht zoeken. Leny Kruik vertelde bijvoorbeeld in het allereerste
interview in april 2001 dat Koos Boswinkel haar via het loket van het postkantoor te Pernis voor
BPHM aangeworven had. De vader van Leny was beheerder van het Postkantoor van Pernis en Koos
kwam er elke dag de post halen en brengen. Een gelukkig toeval met een lang vervolg.
Omdat praten en schrijven elkaar in de weg zitten ging vaak een tweede vragensteller met de
interviewer mee om het gesprek gaande te houden. De ander kon dan ondertussen zijn notities maken.
Theo Hegge, Piet Bout, Nico ter Horst (Texaco collega) en Rob van Breda bleken gezellige
gangmakers.
Na acht jaren en dertig bezoeken is het weer eens tijd voor wat anders. Met twee nieuwe redactieleden,
namelijk Klaas Kuipers en Rob van Breda, moet dat wel lukken. Over het algemeen komt er weinig
reactie vanuit het ledenbestand waarvan de teller inmiddels de 400 gepasseerd is.
Waarover zouden we kunnen schrijven? Bent u na uw pensionering misschien iets totaal anders gaan
doen? Ik ken bijvoorbeeld een collega die prachtige schilderijen maakt, een mooi onderwerp voor
Seconer-nieuws. Of neem de enthousiaste schepenspot-hobby van Aad van Staveren die hem met
geestverwanten via het Internet in contact brengt. Misschien hebt u wel een exotisch vakantie avontuur
beleefd?
U weet vast wel wat, laat het ons weten. Een mail, telefoon of gewoon een briefje aan de redactie
vinden wij altijd leuk.
Denk er eens over na.

7.

Pensioenspreekuren
Er worden weer pensioenspreekuren gehouden op de volgende data:
Donderdag 16 juli 11.00 tot 13.30 uur, Administratiegebouw HR&O spreekkamer 2
Donderdag 13 augustus 11.00 tot 13.30 uur, Administratiegebouw HR&O spreekkamer 2.
Donderdag 24 september 11.00 tot 13.30 uur, Administratiegebouw HR&O spreekkamer 2.
Aan Will Smit kunt u dan uw vragen stellen inzake uw pensioenregeling, aanspraken overzichten,
mogelijkheden, waardeoverdrachten e.d.
Indien u gebruik wilt maken van één van de spreekuren dan kunt u bellen naar Marloes Smolders
telefoonnummer 013-4623988. Er zal dan het exacte tijdstip met u worden afgesproken.
Bestuur Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij
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Arjen Smidts
30 jaar beveiliging
BP Raffinaderij
8.
Arjen Smidts was gedurende dertig jaar het eerste gezicht van de raffinaderij
in Europoort.
In het kantoor (loge) aan de hoofdingang ontving deze beveiligingsbeambte
samen met zijn collega’s, ontelbare bezoekers, contractors, schepelingen,
scheepsagenten, taxichauffeurs, ministers enz.
Tevens zag hij dagelijks het voltallige personeelsbestand aan zijn blikveld
passeren.
Wie kent Arjen eigenlijk niet, hijzelf kent ons bedrijf als geen ander.
Vandaar dit interview met deze externe collega.

Bij BP sedert 4 april 1978
"Een paar crisissen geleden, om
precies te zijn tijdens de Oliecrisis
van de jaren ’70, werkte ik als
technisch tekenaar. Ik heb onder
andere bij de boorplatformbouwer
IHC-Gusto mee getekend aan de
diverse boorplatformen die daar
werden gebouwd. Toen was er ook
een economische crisis en zo werd
de toenemende werkeloosheid ook
voor mij een probleem” vertelt
Arjen aan het Seconer-nieuws duo
Piet van Kessel en Rob van Breda.
Seconer-nieuws is op zaterdag 25
april bij de familie Smidts in
Rockanje
op
bezoek
om
gebeurtenissen uit een 30-jarig dienstverband op te tekenen. Het bezoekersteam moet wel even
wennen aan de nieuwe ‘pasfoto’ van Arjen want zij kennen Smidts niet zonder baard(je).
"Afgeschoren voor zuurstofbeademing in het ziekenhuis” zegt Arjen, een schaduw vooruit werpend,
“daarna heb ik het maar zo gelaten, je weet maar nooit.” Maar daarover later meer.
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"Ik ben in 1948 in den Haag
geboren en op de 24e december a.s.
hoop ik 61 jaar te worden. Het is
dus alweer lang geleden dat ik op de
ambachtschool aan de Laakkade
niet alleen een vak maar ook plat
Haags heb geleerd. Als kind ben ik
tweetalig opgevoed: Plat Haags en
Friestalig. Mijn ouders zijn in 1947
uit Franeker naar den Haag
geëmigreerd alwaar ik geboren en
getogen ben. Wanneer ik bij “Pake
en Beppe” in Franeker ging logeren
hoorde ik van mijn ooms dat mijn
opa (Pake) Smidts in Friesland een
beroemdheid was. Mijn opa is namelijk tweemaal Kaatskoning van Friesland geworden en dat heeft
voor Friezen een welhaast Olympische betekenis. Het naar hem genoemde Anne Smidts plein, maar
ook een lokale bushalte genaamd “halte Smidts” herinnert Franeker aan het bestaan van deze
legendarische kaatskoning. In Den Haag ging het er minder Koninklijk aan toe. Daar was het hard
werken voor Arjen jr. Hij begon in een Rotan meubelenhandel annex houtzagerij (soort doe-het-zelf)
want er moest geld verdiend worden voor de Zündapp brommer met duo-zit voor de meissies. Veel
vrije tijd ging echter verloren aan de avondstudie MTS technisch tekenen, dan bleef de duozit even
onbezet. Na mijn militaire dienst bij de Cavalerie in 't Harde kon ik in 1970 eindelijk mijn studie
Technisch tekenen in de praktijk gaan brengen." vervolgt Arjen zijn verhaal. "Ik deed dit werk heel
erg graag en was blij aan de slag te kunnen aan de tekentafel bij onder andere de werf van IHCGusto.”
"Zoals ik al vertelde" vervolgt Arjen "Vertrok de scheepsbouw en de bouw van olieplatforms uit
Nederland naar landen als Taiwan, Korea en Singapore. Hierdoor verdween ook mijn werk aan de
tekentafel. Gelukkig zat toen de Europese Ruimtevaart in Noordwijk in de lift en daardoor heb ik nog
enige tijd bij ESTEC (nu ESA) aan de bouw van satellieten meegewerkt, totdat ook hier de technisch
tekenaar het slachtoffer van de zoveelste reorganisatie werd. Een beetje stabiliteit voor mijn vrouw
Gerda en onze tweeling (twee jongens) was toch niet teveel gevraagd, dan maar geen tekenaar. Bij de
Nederlandse Veiligheidsdienst werd personeel gevraagd en zo belandde ik in april 1978 bij de BP
Raffinaderij te Europoort. We zijn in 1971 getrouwd en woonden toen in Kethel (gemeente
Schiedam). De jongens zijn in 1972 ook in Kethel thuis geboren, dat werd nog een heel avontuur. We
wisten niet dat er een tweeling aan kwam, ze zijn dan ook direct na de bevalling door mij in een
kinderbadje naar het ziekenhuis in Schiedam gebracht. Gerda kwam er in de ambulance achteraan.”
“Ook bij BP veranderde er iets. De bouw van de FCCU wierp haar schaduw reeds vooruit. Het werd
daardoor steeds drukker aan de poort. Op het laatst een beetje te druk eigenlijk. De eenpersoons
beveiligingsshift raakte overbelast en toen vervolgens ook een surveillance, te voet, en later per auto,
over het terrein en langs de omheining moest worden uitgevoerd ben ik op 4 april 1978 samen met vijf
nieuwe collega’s aangenomen. Mijn collega's van dat eerste uur waren onder andere Leo Verhey, A.
den Dulk, Leen Houkes, Hennie Eernisse (dagdienst), Bob Walraven, Koos Schaay, Cor Boer, de
reserves Hennie Butter, Burg Berrevoets en uiteraard Wim Jongejan die toen de leiding had. Later heb
ik Hennie Eernisse op de pont van Rozenburg voor het laatst gezien. Hennie reed de veerboot op met
zijn autootje toen ik eraf reed aan de Rozenburgse kant. Hij heeft echter de overkant nooit bereikt!
Zijn auto bleef eenzaam achter op de pont en van Hennie is nooit meer iets vernomen. Zo’n
raadselachtige verdwijning van een collega is iets wat je altijd bij blijft.”
In de D-shift
“Als nieuwkomer werd ik in de D-shift ingedeeld. Dat was de ploeg met Bram van de Velde als
brandweerman. Ondanks het feit dat ik eigenlijk als "contractor" bij BP in dienst was ben ik door de
collega's van de ploeg altijd als "eigen" behandeld. Mijn eerste twee en een halfjaar in deze shift was
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dan ook een fijne tijd met dito collega's. Met de bouw van de FCCU nam het aantal aanwezigen op de
plant sterk toe. Dit ging van ongeveer 200- naar 400 personen. Die verdubbeling gaf veel extra werk
aan de toegangspoorten. Later zouden er nog veel meer bijkomen. Aanvankelijk was het nog wat
primitief en improviserend aan de de achterpoort, de slagboom werd buiten nog gewoon met de hand
bediend en dat was in de winterperiode niet altijd een pretje. Daar hebben we toen de volgende
technische ingreep op gevonden. Door een gaatje in de vensterbank trokken we aan een touwtje de
slagboom open, sluiten deed ie vanzelf. Je lacht erom maar als het vriest of regent ben je blij dat je niet
voor elke auto naar buiten hoeft.”
Een salade door de Tennoy
“Als er vroeger in de keuken wat over was kregen we voor de middagdienst of voor de nacht soms een
salade of ander overgebleven lekkers toegeschoven. Wie dicht bij het vuur (van de keuken) zit….. Op
zulke momenten kwam er in de nachtdienst opvallend veel aanloop vanuit de plant en Off-sites. Dit
kon geen toeval zijn. Iemand had dan over het Tennoy omroepsysteem omgeroepen dat er bij de
portier een salade stond te wachten, nachtdienst maakt hongerig. Als het tijdens deze nachtdiensten
soms wat eenzaam of saai werd aan de poort, riepen we zelf om dat er wat te snoepen viel, dan ging de
trage nachtklok vanzelf harder lopen. Ook wij werden niet vergeten als er in de nachtploeg wat te
delen viel. Gezellige tijd, iedereen kende iedereen er werd toen nog onderling gepraat in plaats van
gemaild.”
Leen Houkes
“De specialiteit van collega Leen
Houkes was zijn registergeheugen. Leen
hoefde een regelmatige bezoeker zoals
een contractor, taxichauffeur of
scheepsagent maar twee maal aan de
poort te krijgen om naam en adres van
de bezoeker foutloos te onthouden. Zag
hij vanonder de brug een vaste klant aan
komen rijden, dan vulde hij het
"Toegangscontrolebiljet" alvast volledig
in en zei dan triomfantelijk tegen de
verbaasde bezoeker: "Wilt u hier even
tekenen"? Vervolgens stak hij weer een
sigaret op want Leen rookte nooit niet.”
Gebeurtenissen
Kerstmis in Europoort: “Het was rond
de kerst dat er midden in de nacht uit het
duister
een
wat
aangeschoten
verkleumde man komt aangesjokt.
"Waar ben ik?" vroeg hij vermoeid. "Waar komt u vandaan?" was onze wedervraag. "Ik weet 't niet"
zegt ie. "Ik heb een beetje ruzie gehad met mijn taxichauffeur en toen heeft ie me d'r zomaar ergens
uitgezet. Gelukkig zag ik licht bij jullie, mag ik hier even warm worden? Toen hebben we maar een
taxi voor 'm besteld, het was immers Kerstmis.”
Vensterbankarchief: “Op maandagmorgen stonden de contractors in rijen van drie te wachten op de
uitreiking van hun ‘Contractor toegangsbriefje’. Dat duurde natuurlijk veel te lang. Om een beetje op
te schieten hadden we voor de wekelijks terugkerende contractors alvast vooraf de briefjes ingevuld en
op alfabetische volgorde in de vensterbank gereedgelegd. Een weliswaar primitief maar heel effectief
systeem. Totdat Leen Houkes op een ochtend met harde wind impulsief de buitendeur open trok om
iemand iets toe te roepen. Toen hij zich omdraaide zag hij ons ‘archief’ als een zwerm witte vlinders
door het kantoor fladderen. Ik zal maar niet zeggen wat ik hem toen heb toegeroepen, maar veel
mensen waren die ochtend later op 't werk dan ze gewend waren. Met de komst van de toegangspasjes
werd 't systeem ‘Stormproof’ ".
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Tassencontrole: “Tassencontrole was vaak lastig voor ons, waar ligt de grens voor een opmerking. Bij
twee balpennen? Bij vijf? Je kende per slot iedereen persoonlijk. Als het te gek werd zei ik vaak:
‘Hiervoor kan je toch wel een afvoerbon vragen bij je baas’ en zo geschiedde het dan meestal.”
Bedrijfsfiets omkatten: “Het viel de Toolroom op dat de aanvulling van het aantal zwarte
bedrijfsfietsen de afname niet meer kon bijbenen. De sobere en in treurig zwart gespoten vehikels
waren goed te onderscheiden van het fleurige assortiment privéfietsen die in de fietsenoverkapping bij
de hoofdpoort geparkeerd stonden. Nooit heeft de bewaking een bedrijfsfiets de poort zien uitrijden,
tenminste dat dachten we. Op een dag ontdekten we onder in een substation een bedrijfsfiets die al
voor een groot deel met een vrolijk kleurtje was over gespoten, wachtend om het terrein in zijn
camouflage tenue voor goed te verlaten. We hebben de fiets meegenomen waarna de miraculeuze
verdwijningen abrupt zijn gestopt.”
Koperroof in de nacht: “Op een nachtelijke surveillance langs het onverlichte deel van de afrastering
trof de surveillant een groep ijverige Polen aan. Deze heren hadden blijkbaar op het IJzeren gordijn
geoefend want het Heras Hekwerk was ter breedte van een aanhanger vakkundig opengeknipt. Als
samenwerkende mieren in het duister knipte een stel de koperkabel in handzame stukken, anderen
brachten geroutineerd de kabelstukken in de aanhanger net buiten het hek. Wij waren echter net iets
vlugger want voordat de aanhanger was volgeladen werden onze EU vrienden door de gewaarschuwde
politie ingerekend. Dit soort zaken kwam vaker voor en meestal zag je dan alleen de achterkant van de
auto die met hoge snelheid richting Rotterdam was vertrokken, want er stond waarschijnlijk altijd wel
iemand op de uitkijk. Dat zijn spannende momenten want je weet nooit of er wapens in het spel zijn,
er zwerft 's nachts nogal wat onguurs door de regio, je komt ook als bewakingsbeambte toch graag
weer heelhuids thuis.”
Greenpeace in de pijp: ”Greenpeace veroorzaakte met haar beklimming van de stack op de crude units
geen materiele schade maar het gaf wel enorme opschudding door alle media aandacht. Men vreesde
voor de eventuele negatieve publiciteit voor BP. Waarom juist BP hebben we ze persoonlijk gevraagd.
‘We wilden eigenlijk eerst bij Shell stunten’ zeiden de actievoerders ‘maar op dat terrein staan zoveel
chemische fabrieken dat we dat te gevaarlijk en ongezond voor ons zelf vonden. Bij jullie is het alleen
maar raffinage vandaar….’ Greenpeace koos dus een "schoon" bedrijf om tegen vervuiling te
protesteren. Al met al veel heisa voor ons want het was onze verantwoordelijkheid."
Nerefco
“Tijdens de reorganisatie van Nerefco was de aardigheid er voor ons ‘n end af. Veel mensen waren
gespannen en bang hun werk te verliezen. Deze spanning werd dan vaak op ons, dat wil zeggen de
collega’s afgereageerd, terwijl ook wij vanuit ons eigen bedrijf, de ene reorganisatie na de andere over
ons heen kregen en permanent ook in onzekerheid verkeerden. Werkelijk een dieptepunt in mijn 30
jaar op Europoort. Het zal trouwens aan weinig mensen bekend zijn dat mijn werkgever ‘Nederlandse
Veiligheidsdienst’ door overnames en samenvoegingen drie maal van naam veranderd is. Zonder te
solliciteren ontving ik mijn salaris van ‘Falck security’ daarna van ‘Group4 / Falck security’ en nu
werk ik bij ‘Trigion’ (als onderdeel van Fascilicom). Een stoelendans van de snel veranderende
maatschappij.”
Pernis
“Na de sluiting van de Pernis raffinaderij kregen wij de beveiliging van het verlaten terrein erbij. Over
de site hing een onwezenlijke sfeer. Vooral de oorverdovende stilte en de afwezigheid van personeel
(slechts een klein deel Oil Movement medewerkers was continue aanwezig), gaf de fabriek een
spookachtige spanning. De administratiekantoren bijvoorbeeld, wekten de indruk alsof de bewoners
ervan even naar het Cafetaria waren vertrokken. Op de bureaus lagen pennen aantekenbriefjes, de
administratiekasten hingen nog vol met gevulde hangmappen. Aan de muur hingen schema’s met
persoonlijke aantekeningen. Stoelen stonden ordelijk voor de bureaus. Een surrealistische aanblik die
me altijd is bijgebleven. Er kwam weer wat leven in de brouwerij toen krakers zich over de
leegstaande woningen op het terrein ‘ontfermden’. Ook het Maaspaviljoen kreeg een spontane nieuwe
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bestemming. Als Centrum van drugsdealers uit de regio was het er drukker dan ooit te voren. Na het
ingrijpen van de politie zijn de gebouwen door een sloopbedrijf binnen één dag met de grond gelijk
gemaakt.”
Na 30 jaar, weg bij BP raffinaderij
"De oorzaak van mijn vertrek was van medische aard. Een virus op mijn hartspier gevolgd door een
longaandoening hield me maanden aan het bed gekluisterd. Stress, stress en nogmaals stress
concludeerde de arts als onderliggende oorzaak.”
"Het is nog heel erg geworden" valt Gerda bij "want toen bij Arjen het gezichtsvermogen gedeeltelijk
weg viel en zelfs zijn spraakvermogen een paar dagen ophield te bestaan vreesden wij het ergste.”
"Twee jaar heb ik er over gedaan om met goede zorg van Gerda en rust er weer bovenop te komen”
verzucht Arjen. “Het is een zware tijd voor ons geweest maar toen ik weer eenmaal was opgeknapt
wilde ik graag weer terug naar mijn ouwe stek bij BP. In de twee jaren van afwezigheid was er echter
zoveel veranderd dat ik er niet meer kon aarden. Juist op dat moment zocht ons bedrijf voor op het
hoofdkantoor in Schiedam een administrateur op de afdeling Vergunningen en Wetgeving. Door mijn
30 jarige ervaring paste deze baan me als een nieuwe jas. Ook dagdienst is op mijn leeftijd eigenlijk
geen luxe. Het hoofdkantoor is gevestigd in één van de twee hoge gebouwen aan de ingang van de
Beneluxtunnel. Er staan restanten van een moderne windmolen op het dak, dit paradepaardje van de
groenestroomindustrie is er onlangs afgewaaid. De leverancier is failliet, dus zal er wel geen nieuwe
meer komen. Vanaf de 12e verdieping heb ik een mooi uitzicht op het nabije Pernis-terrein van de
voormalige raffinaderij en verder aan de horizon weet ik de BP raffinaderij te liggen. Je raakt door de
afstand steeds meer vervreemd van de plek waar ik een groot deel van mijn leven heb doorgebracht.”
“Inmiddels ben ik ruim 60 jaar oud en geniet van mijn drie kleinkinderen. Ze zijn respectievelijk één,
vijf en zeven jaar. Het leven bevindt zich in rustig vaarwater en als oppasopa voor mijn jongste
kleinkind ben ik toch weer in functie in de bewakingssfeer en wederom met veel plezier.”
“Temidden van mijn nieuwe collega’s in Schiedam verspreek ik me nogal eens en zeg dan in het vuur
van het gesprek ‘Bij ons vroeger.......’ als ik eigenlijk bedoel ‘Vroeger bij BP/Nerefco.......’ Zij
lachen erom, ik niet........ want ik denk nog regelmatig aan mijn tijd bij jullie in Europoort en dit
Seconer-nieuws interview bewijst dat ook ik niet vergeten ben en dat doet me goed.”
Groeten van Arjen Smidts.
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9.

Ouder worden

M

et mij is er totaal niets aan de hand,
Ik ben nog zo fit van lijf en verstand.
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie,
Als ik me buk is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel en m’n bloeddruk wat te hoog,
Maar ik ben nog fantastisch goed zo op ’t oog.

M

et de steunzolen die ik heb gekregen,
Loop ik weer langs ’s Heren wegen,
Kom ik in de winkels en ook weer op het plein,
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
ik een tabletje om in slaap te komen,
WelEngebruik
om over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer wat het was,
Ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.

O

ok heb ik last van mijn ogen,
En mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter en de keel vaak erg droog,
Maar ik ben nog fantastisch goed zo op het oog.

I

s het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij.
Als ik kijk naar foto’s over vroeger van mij,
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren,
Wilde ik een mooie jas, dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen,
En kende geen moeheid zo ’t scheen.

N

u ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart,
En loop ik heel langzaam vanwege mijn hart.
Doe het maar op uw gemak zei de cardioloog,
U bent nog fantastisch goed zo op het oog.

D

e ouderdom is goud, begrijp me wel,
Als ik niet kan slapen en tot honderd tel,
Twijfel ik en denk, is dat wel waar,
En vraag me af, is dat beeld van goud niet raar?
Maar …… trek niets in twijfel zij de psycholoog,
U bent nog fantastisch goed zo op het oog.
(Met dank aan Jan Driessen)
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10.

Ik had een
wereldbaan !
“De overstap naar de dagdienst was
een hele verandering” zo schreef
Klaas in de vorige Seconer-nieuws.
Deze keer gaat zijn verhaal over de
veranderingen op het Botlek depot,
de problemen die dat opleverde en
het zeer dat de verkoop van Botlek
met zich meebracht. Maar ook hoe
hij lijdendvoorwerp werd van een
grap.

Twee sfeerbepalers binnen Oil Movement:
Boudewijn de Kievit en Klaas Kuipers

Door Klaas Kuipers
Aan de ene kant was het leuk om promotie te maken, maar aan de andere kant kwam ik tot de
conclusie dat mijn scholing niet geheel in die richting was. Toen dat zo ter sprake kwam, opperde de
Manager Operations dat daar wel iets aan kon worden gedaan. En zo werd ik twee weken op cursus
gestuurd naar Engeland.
BP beschikte op Durdent Court, een eindje achter Londen, over een eigen opleidingscentrum. De
cursus heette “New Managers Development Program” en werd bijgewoond door een twintigtal
personen met verschillende nationaliteit en achtergrond. Je ging er ´s zondagsavonds naar toe en was
daar intern. Het eten was er picco bello en je had een eigen kamer. Het tempo was hoog en er werd
ook ´s avonds gewerkt. In het weekend mochten we niet naar huis, maar werden te Londen in het
Tower Hotel geparkeerd. Aan het eind van de cursus zag ik kans om in de vorm van een interview een
videopresentatie van het geheel te geven. Ik had elke avond een verslag gemaakt en kon zo
gemakkelijk vragen over de hele cursus stellen. De videoband heb ik als aandenken meegekregen. Het
belangrijkste dat ik in die twee weken heb geleerd is zelfvertrouwen te hebben. Ten opzichte van de
andere cursisten met een veel hogere opleiding kon ik me redelijk staande houden. Dat alles in een
vreemde taal gebeurde was wel vermoeiend. Maar je kon intussen het Engels goed ophalen.
Op het Botlek depot zaten in het hoofdgebouw ook een dertig-tal werknemers die onder BPHM vielen.
Zo was er een bunkerafdeling, was er support voor de binnenvaartvloot, een smeerolieloods en een
aantal mensen die de bevoorrading van BP depots en tankstations regelden. Ook was er een kantine en
een BP shop met autospullen. Het transport voor het bevoorraden van de tankstations was uitbesteed.
Onder het kantoor was zelfs een tweedelige bunker met een speciaal ventilatiesysteem. Verder was er
een brandweergarage, ketelhuis met noodgenerator en een goed uitgeruste werkplaats. In het begin
was het onderhoud uitbesteed aan Wescon, maar later gebeurde dat in eigen beheer.
Het was een hele verbetering dat we nieuwe aflevermeters kregen, maar ze moesten wel worden
ingebouwd, inclusief de mogelijkheid om ze te kunnen ijken. Intussen was BPHM druk bezig om de
autobelading op de depots te automatiseren en dat moest op Botlek ook gebeuren. Helaas liepen beide
projecten gelijktijdig, en daar had ik toch wel wat hoofdpijn over. Helemaal toen het installeren
gelijktijdig plaats vond. Er werd een behoorlijk zware wissel getrokken op het personeel, want in het
halve jaar dat de zaak overhoop lag bleek de doorzet hoger te zijn dan in de vergelijkbare periode van
het jaar ervoor. Op een zondagmorgen liep door een defecte niveaumeter en slechte communicatie een
benzinetank over en lag er 400 m3 benzine in de tankput. Goede raad was duur, maar met behulp van
collega´s werd er een noodplan gemaakt. Alle werkzaamheden werden gestaakt en de benzine met een
op afstand aangedreven pomp terug gepompt in een lege tank. In de tankput werden de sprinklers
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bijgezet en zo een laag water onder de benzine gepompt. ´s Middags om vijf uur was het grootste leed
geleden en het brandgevaar geweken. Deze gebeurtenis sloeg een grote bres in mijn zelfvertrouwen en
had tot gevolg dat ik een maand overspannen raakte. Daarna pakte ik de draad weer op, maar het heeft
een hele tijd geduurd eer ik er zonder emoties over kon praten.
Kort daarna liep mijn periode op Botlek af en begin 1989 kwam ik terug naar Europoort. Daar mocht
ik in Offsites het onderhoud coördineren. Ook nuttig werk, maar niet direct mijn stokpaardje. Na een
paar jaar zou ik ruilen met een collega en dan logistiek werk gaan doen. Dat hield de moed er in en
voor dat ik er erg in had was het 1992 en kon ik me bezig gaan houden met plannen van de
zeeschepen.
Op de steigers was er nogal eens discussie met de havenpolitie die, om mensen af te zetten, zonder
overleg met hun patrouilleboot langszij kwamen bij schepen met gevaarlijke lading. Op zekere dag
werd ik erbij geroepen. De discussie met de betreffende agenten leidde tot niets, waardoor ik het
noodzakelijk vond om er eens met hun baas over te praten. Ik kreeg een naam en telefoonnummer in
Rotterdam. De man in kwestie was niet op kantoor, maar één van zijn collega´s gaf het advies om onze
bevindingen op een fax te zetten. Zo gezegd, zo gedaan. De shift kreeg ter info een kopie van de fax.
Dat alles gebeurde op een vrijdag. Na het weekend lag er in mijn postbak een bruine envelop van de
politie. Daarin zat een brief met antwoord op mijn fax. De politieboot was uitgerust met blusmiddelen
conform het ADNR en mocht overal langszij komen, aldus het antwoord van de politie. Gezien de
inhoud van mijn fax zou de politie in geval van overtredingen onzerzijds geen enkele vorm van
coulance hanteren.
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Ik was niet zo gelukkig met de inhoud van de brief en ging eens met mijn baas praten hoe één en ander
aan te pakken. Het leek me het beste een afspraak te maken voor een onderhoud bij de politie in
Rotterdam. Ik kreeg verbinding met het betrokken afdelingshoofd, maar die wist van geen brief. Voor
de duidelijkheid faxte ik de betreffende brief en toen we daar met elkaar over zaten te praten ging me
een lichtje op. Aan de handtekening onder de brief herkende ik het handschrift van één van mijn
collega´s. Eén nul voor hem! Maar overal kun je van leren en ik maakte de afspraak om met de
schrijver van de brief in Rotterdam aan de St. Jobsweg langs te komen en daar over het langszij komen
van de politieboot te gaan praten.
Onderweg naar Rotterdam werd mijn collega steeds stiller. Hij was bang dat ze naar de herkomst van
het (politie)briefpapier zouden vragen. We spraken af dat ik het woord zou doen en niet zou vertellen
wie er voor het briefpapier had gezorgd. Aangekomen in Rotterdam, bleek de man waar we de
afspraak mee hadden niet aanwezig te zijn. Gelukkig was zijn baas bereid ons te woord te staan. Al
met al werd het een nuttig onderhoud omdat er door dit gesprek begrip ondstond voor onze klacht over
het langszij komen van de politie. Men zou in het vervolg voor of achter het te bezoeken schip
personeel afzetten en er werd een publicatie daarover in hun personeelsblad geplaatst.
Eerst dacht men bij de politie dat de brief een grap was van een collega daar op kantoor. Die had
namelijk al eens een mooie brief geschreven aan de directeur van een circus dat op de Müllerpier
stond. Daarin vroeg hij om een container olifantenstront, die had hij nodig omdat de tropische vlinders
die hij kweekte, het daarop goed zouden doen. Zo zie je maar, bij alle werkzaamheden verzint men
wel iets om de sleur te doorbreken. Je moet de humor ervan in kunnen zien. Als lijdend voorwerp kost
dat wat meer tijd, maar achteraf was het lachen.
Intussen probeerden de oliemaatschappijen zo efficiënt mogelijk te raffineren en gingen de BP en
Texaco Raffinaderijen samen werken onder de naam Netherlands Refining Company. Het werd een
lange en heftige reorganisatie, waarbij veel collega´s hun baan verloren. Ook het ineen schuiven van
twee verschillende culturen ging niet zonder slag of stoot. Je kwam er op een hardhandige manier
achter dat de zekerheden, die je dacht te hebben, helemaal niet zo zeker waren. Ook deed het zeer dat
de Botlek Installatie werd verkocht. Aan mij werd gevraagd een inventarislijst van de installatie te
maken.
In 1993 werd onze zeilboot vervangen door een grotere. In Finland was een grote devaluatie en
daardoor werd het aantrekkelijk om daar iets te kopen. Mijn jongste broer woont daar en zodoende
kon hij me in-seinen wanneer ik mijn geld moest wisselen. In 1993 voeren we de boot van de Finse
meren naar de Zuidkust. In 1994 verder naar huis. Dank zij mijn collega´s kon ik voor die klus zes
weken vakantie nemen. Twee collega’s gingen een gedeelte van de reis mee als opstapper.
Het werk binnen de raffinaderij veranderde na de joint venture op zich niet zo veel, wel ging de
werkdruk omhoog omdat werkzaamheden
werden vastgelegd in procedures en deze
van tijd tot tijd aangepast moesten
worden. Er is me eens gevraagd om te
turven hoeveel dagdienstcollega´s ik heb
gehad. Daarbij kwam ik aan 30 stuks. Op
dat moment zat ik ook 30 jaar in de
afdeling en voelde me bevoorrecht dat ik
heel mijn diensttijd in dezelfde afdeling
kon blijven.
Klaas in gesprek met de Refinery
Manager, de heer Willem Arie Kuijl,
tijdens de afscheidsreceptie op de
raffinaderij.
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Door wat verschuivingen werd ik in 2002 tijdelijk Equipment coördinator. Toen het tijdelijke
permanent dreigde te worden deed ik een beroep op mijn eigenlijke job en gelukkig werd dat
gehonoreerd.
Eind 2003 liet ik het management mondeling weten dat ik in mei 2005 vervroegd wilde uittreden.
Aanvankelijk gebeurde er niet veel, maar na schriftelijke bevestiging kwam alles in een
stroomversnelling en werd in de herfst van 2004 mijn opvolger bekend. Ik had nog wat vakantiedagen
tegoed en zo zwaaide ik op 24 februari 2005 af. Mijn laatste “werkdag” was één grote verrassing en is
daarmee onvergetelijk geworden.Om zeven uur werd ik opgehaald door de roeiers, overgevaren naar
Hoek van Holland en met de loodsboot mee naar buiten en daar op een containerbootje gestapt met
bestemming: Beatrixhaven in Rotterdam. Na een paar uur varen met de loodstaxi terug naar huis. Snel
iets gegeten en verkleed. Om half drie naar de raffinaderij waar een receptie voor collega´s was
georganiseerd in de filmzaal. Twee uur later reed er een Rolls voor, die mij en mijn vrouw meenam
naar “Soestdijk” aan het Brielse Meer. Daar voor relaties van buiten de poort een receptie met buffet.
Er zijn mooie woorden gesproken en er waren veel cadeaus. Een interview met weekblad Schuttevaer
zou nog komen. Enige weken later in Brielle een borrel en buffet met naaste collega´s. Het lijkt of 33
jaar voorbij zijn gevlogen en zo voelt het ook.
Wijzer? In ieder geval grijzer en gelukkig zijn er volop herinneringen. Uiteraard was niet alles even
gemakkelijk, maar ik durf te stellen dat ik een wereldbaan heb gehad. Veel collega´s hebben daaraan
bijgedragen en daar blijf ik ze altijd dankbaar voor. In de VUT heb ik me nog geen dag verveeld. Wel
gaat alles in een ander tempo en je bepaalt zelf waar je tijd aan wilt besteden. Het zeilen loopt op z´n
eind. In 2010 hoop ik 65 te worden en daarna willen we zonder boot verder. Er zit dan meer dan 30
jaar watersport op. We zien wel wat de toekomst brengt en verzetten gewoon de bakens. Er zijn
genoeg dingen om van te genieten. Vaak dichter bij huis dan je denkt.

De familie Kuipers in actie op het Haringvliet.
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11.

Licht in het donker (9)
Door Nico ter Horst

Lichtkaatsers en lenzen
Nadat Prins Willem van Oranje op 30 november 1813 op Scheveningen aan land was gestapt en er een
nieuw tijdperk werd ingeluid, het tijdperk van het Koninkrijk der Nederlanden, werd er een jaar later
bij Kijkduin (Huisduinen), op 17 december 1814, een nieuw-gebouwde opstand voor een kolenvuur
geïnspecteerd en in orde bevonden door de Kapitein ter Zee Jhr. H.J. Ortt. De bouwkosten waren
f 1.050,-.
Hiermee was Amsterdam via de Zuiderzee na een lange tijd weer bereikbaar, hierna werd het branden
van andere lichten ook aanbesteed. Ik noem er een aantal; Enkhuizen, Medemblik, Urk, Edam en
Marken.
Op 17 december 1816 verging er, ondanks de geïnspecteerde vuren, op de Noorderhaaks, een met zout
beladen schip, de Caroline, op weg van Lissabon naar Hamburg. De stuurman ondertekende met een
kruisje (hij had zijn hand bezeerd) en verklaarde dat het wegens de zware storm was, dat zijn schip
was vergaan.
De vuren vroegen in die tijd veel aandacht; met name in het zuiden van het Koninkrijk, was er
behoefte aan een werklicht voor het aanlopen van de kust, dit was op dezelfde plaats waar men al
eeuwen geleden bij Westkapelle een vier (vuur) liet branden. De vraag was: moest het een kolenvuur
worden of iets geheel nieuws?
Al jaren lang was dat op Walcheren het bekendste herkenningspunt (merk) voor zeevarenden.
Vanuit het buitenland kwamen er berichten over nieuwe ontwikkelingen in de kustverlichting. Een
zekere Argand (1750-1803) had met een door hem uitgevonden olielamp, waarbij een ronde holle pit
werd gebruikt, de aandacht voor dit type lichtbron versterkt. De verbranding van de olie vond door dit
systeem vollediger plaats en daardoor verspreidde de lamp meer en regelmatiger licht dan de tot dan
toe gebruikte olielampen.
De “Argandse” lamp veroverde de wereld, niet alleen voor de kustverlichting overigens, want overal
waar mensen zich in het donker wilden bewegen was er behoefte aan licht. In het bijzonder in de grote
steden.
De straatverlichting stamde al uit de 17e eeuw en het was een bekende Nederlander, Jan van der
Heyden (1637-1712), die zich hiervoor verdienstelijk heeft gemaakt. Hij heeft, ruim driehonderd jaar
geleden, de stad Groningen mogen adviseren en driehonderd stuks olielampen kunnen leveren;
olielampen in een van glazen ruiten voorziene lantaarn, die op houten palen werden opgesteld.
In 1783 vertrok hij naar Engeland om patent op zijn lamp aan te vragen. Hij kreeg het snel en een
grote Engelse firma, Boulton en Watt, begon in 1785 reeds met de productie. Ondanks een patent,
werd zijn lamp zowel in Frankrijk als in Engeland nagemaakt. Hij besteedde al zijn geld aan
procederen, berooid overleed hij in 1803 in Genève. Maar zijn naam zou steeds weer genoemd worden
als het om de toepassing van zijn lampen ging, tot en met de petroleumlampen in onze eeuw.
Wordt vervolgd
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12.

Rondje Raff.

Belangrijke ondertekening tussen
SPIE, Cegelec en BPRR
Vrijdag 5 juni jl. heeft er in de filmzaal van BP Raffinaderij
Rotterdam een ondertekening plaatsgevonden tussen SPIE,
Cegelec en BPRR. Deze twee contractorfirma’s hebben
samen een VOF opgericht en gaan in de toekomst vele
maintenance werkzaamheden op de raffinaderij verrichten.
In de juni editie van het blad “Wij bij BP” heeft u de

dedails kunnen lezen.

V.l.n.r. Cor Kloet (SPIE), Willem-Arie Kuyl (BPRR) en René van den Hoof (Cegelec) tekenen het contract.
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Roparun 2009 zeer succesvol voor BP team
Tijdens de 18e roparun heeft het BP team
een geweldige prestatie geleverd door
als
64e
te
eindigen
in
een
deelnemersveld van 275 teams.
Zaterdagochtend 30 mei vertok het team naar
Parijs om voor de 11e keer van start te gaan in
deze 530 km lange estafetteloop. In de loop van
de middag kwamen we dan eindelijk aan bij het
startpunt in Parijs waar alle voorbereidende
werkzaamheden werden getroffen.
Na het eten van de traditionele pasta maaltijd
ging het BP team om 21.53 van start. Tijdens de
eerste nacht had het eerste team nog wat
tegenslag door een verkeerd ingeslagen pad in
het bos maar dit werd gelukkig snel hersteld.
Uiteindelijk kwamen we mooi op schema aan bij
het steunpunt Sophia in Troisvilles op ongeveer
de helft van de route waar we door de organisatie
werden verrast met soep, warme worsten en live
muziek.
Met het ingaan van de laatste nacht gingen de
spieren en de vermoeidheid wat meer spelen
maar door de prima teamsfeer en ervaring
kwamen we om 06.30 bij Putte weer over de
grens aan in Nederland waar het feest pas echt
begon. Plaatsen zoals Ossendrecht, Bergen op
Zoom en Oud-Beijerland gaven ons een
fantastisch onthaal en lieten een onvergetelijke
indruk achter.
Op het laatste stuk van de route kwamen we
langs de Daniel den Hoed Kliniek waar zelfs
patiënten met infuus en al ons stonden aan te
moedigen. Dit liet nog maar eens zien waar we
het uiteindelijk allemaal voor doen.
Met vermoeide benen, veel te weinig slaap maar
trots op het hele team kwamen we om 15.30 aan
op de Coolsingel waar we door familie en
collega's werden opgewacht.
De RoPaRun 2009 was een geweldig succes
door prima teamwerk, een fijne sfeer en goede
voorbereidingen. Namens het gehele team willen
we iedereen nog bedanken voor de positieve
reacties, aanmoedigingen en bijdrage voor het
goede doel zowel voor, tijdens als na de Run.
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Lopers:

Begeleiders:

Frank van Tienen
Anne-Piet Stellingwerf
Dany Schlarmann
Thomas White
Peter van der Ende
Pino Losito
Harry van Kampen
Hans van der Mast

Wim Coolen
Jan van Es
Rob van IJzendoorn
Jos van den Buuse
Roel Bosch
Stefan den Dulk
Leonard van Rij
Gerard Vermeulen

Arjan Vijverberg
Peter Gelderland
Brigitte Coolen
Alice van Toorn
Ruud Been
Donette van der Mast
Danielle Luijendijk
Timmo Kaspers

Spoelkamer laboratorium is een plaatje
De spoelkamer van het laboratorium was na 30
jaar in gebruik te zijn nodig aan renovatie toe.
Door zowel interne als externe afdelingen is
deze klus in 12 weken geklaard. Daarbij is de
gehele ruimte gestript en opnieuw opgebouwd
en ingericht.
De ruimte voldoet nu aan de huidige normen op
gebied van veiligheid en gezondheid. Vrijdag 12
juni jl. werd de spoelkamer officieel weer in
gebruik genomen.
Pieter de Hoog had de eer om het lint door te
knippen.
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13.

Rondreis door Nieuw-Zeeland
Hoogtepunten uit een reis met “Vrouwen van Nu” november 2008
Door Petra Hoks
Helikoptervlucht bij Mount Cook
Dit spreek je niet zomaar af, nee de kans dat een
dergelijke vlucht werkelijk doorgaat, is vrij klein.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat we boven
de Franz Josef gletsjer zouden vliegen. Als we daar
aankomen is het stralend weer, je ziet jezelf dan al
in de helikopter zitten. Alleen hoog tussen de
toppen van de bergen zie ik nog wat mist. We gaan
eerst een wandeling maken naar de ‘kariomata-ohinehukatere’ gletsjer, wat zoveel betekent als
tranen van het lawine meisje. Het wordt een
wandeling over grote keien en door smalle
stroompjes. Om nog een beetje droge voeten te
houden springen we van de ene steen op de andere die in de snel stromende riviertjes liggen. Prachtig
is het hier. We zijn de gletsjer tot op een paar honderd meter genaderd, slechts gescheiden door een
snel stromende rivier. Niemand die nog droge voeten heeft. Intussen kijk ik soms toch wel een beetje
argwanend naar boven. Wordt de bewolking niet dikker en komt er ook nog mist opzetten tussen de
toppen van de bergen? Onzin, denk ik, de zon staat nog steeds te stralen. Na de wandeling gaan we
naar het kantoor waar we ons melden voor de vlucht. Formulieren worden ingevuld en we worden
gewogen. Dat is voor de juiste balans in de helikopter, wordt ons verteld. Hierna begint het lange
wachten in een snikheet kantoor, totdat er eindelijk iemand naar ons toekomt om te vertellen dat de
vlucht helaas niet door kan gaan. Het is te mistig en daardoor zouden we ook niet veel kunnen zien.
Groot is de teleurstelling, maar misschien over een paar dagen als we bij Mount Cook zijn hebben we
meer geluk.
Een paar dagen later rijden we dwars over het Zuidereiland naar Mount Cook, met zijn 3754 meter de
hoogste berg van Nieuw Zeeland. Gespannen kijk ik voortdurend naar de lucht, komen er niet te veel
wolken, komt er geen mist opzetten? We passeren een van de vele schitterende gletsjer meren, hangen
daar niet veel te veel wolken boven? Als we na een lange busreis bij Mount Cook aankomen, is het
gelukkig stralend weer. Zenuwachtig verdringen we ons voor de balie om in te checken voor de
vlucht. We worden in groepjes van vier ingedeeld en weldra vertrekt de eerste groep. Eindelijk is het
zo ver en zal ik voor het eerst van mijn leven een
vlucht met een helikopter maken. Gespannen zie ik
achtereenvolgens driemaal een groepje vertrekken.
Ik zit bij de laatste groep en word verzocht naast de
piloot plaats te nemen. Dit in verband met mijn
lichte gewicht. Wat een bof. Als de helikopter los
van de grond komt, neem ik naast de piloot een
foto en zie onder me een aantal dames van onze
groep zwaaien. Geweldig, wat een ervaring. We
krijgen een koptelefoon op, zodat we indien we dat
willen met de piloot kunnen praten. Het lijkt wel of
de piloot recht tegen de berg aan vliegt, maar vlak
voor de berg maakt het toestel weer hoogte en even
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later zweven we boven de eindeloze sneeuwvlakte. Ademloos bekijk ik het schitterende
sneeuwlandschap.Veel te vlug naar mijn zin landt de piloot in de sneeuw op Mount Tasman tegenover
Mount Cook.
We stappen uit en ik zak tot mijn knieën in de
sneeuw en grijp Anna vast, bang als ik even ben in
een ravijn te verdwijnen. De piloot neemt een foto
van ons. We lopen nog wat rond in deze
sprookjesachtige wereld en vol ontzag kijk ik naar
de machtige Mount Cook recht voor me. Wat
moeten we alweer snel de helikopter in voor de
terugvlucht. Eenmaal weer veilig op de grond
wisselen we opgewonden onze ervaringen uit. We
gaan naar ons hotel met de toepasselijke naam van
“Hermitage”. Het lijkt werkelijk alsof hier
niemand woont. Maar schijn bedriegt, in het hotel
is het een komen en gaan van alle mogelijke
nationaliteiten. Vanuit mijn hotel kamer heb ik
uitzicht op weer die schitterende Mount Cook.
Werken op een boerderij
De volgende dag rijden we met stralend weer het volgende avontuur tegemoet. Vanavond slapen we
niet in een hotel, nee we worden in groepjes ondergebracht op een boerderij. Ik ga met nog drie
andere dames naar de ‘Ashdown farm’ van Anne en Nigel Ormrod. Op tijd zijn we op het marktplein
van Ashburton waar we zullen worden opgehaald. Een voor een komen de boerinnen aanrijden en
onze groep wordt steeds kleiner. Geduldig wachten we op ‘onze boerin’ en ja hoor, daar komt ze. Er
worden handen geschud, namen genoemd en zwaaiend naar de overgebleven dames rijden we het
ongewisse tegemoet. Zo leuk en zo spannend.
Ann kletst ondertussen honderduit, wil van ons alles weten, kortom ze is reuze geïnteresseerd. Na een
kleine twintig minuten komen we bij de boerderij, of liever gezegd, bij de estate aan. Wat een
gigantisch land hebben ze, ongelofelijk. Bij aankomst worden we hartelijk welkom geheten door
Nigel. Ann wijst ons onze kamers en nadat we onze koffers op de kamers gezet hebben, gaan we
gehesen in sokken en laarzen van het huis met Nigel de boer op. We zijn er klaar voor.
Nigel vertelt ons over zijn bedrijf. Hij heeft wel 800 ha land en tweemaal 600 koeien. Ook heeft hij
nog een kudde herten die zowel voor de slacht en de fok als voor hun gewei gehouden worden.
We gaan eerst naar de melkstal, kunnen we zien
hoe het elektrisch melken in zijn werk gaat.
Geweldig om dit van dichtbij met uitleg mee te
maken. De koeien komen via een soort loopplank
achter elkaar binnen en staan dan op een carrousel
die langzaam ronddraait en waar ze gekoppeld
worden aan de melkmachine. Dit wordt door een
meisje gedaan. Als ze een keer rond zijn gegaan,
gaat op de plek waar ze er weer uit moeten de
ketting los en door middel van een waterstraal in
hun nek gaan ze dan vanzelf achteruit de carrousel
weer af. Maar de koe die nog niet goed gemolken is
moet nog een rondje maken. Voor haar gaat de
ketting niet los, maar ze krijgt even zo goed wel die waterstraal. Zoals gewoonlijk bij dingen die me
interesseren, sta ik er met mijn neus bovenop. Ineens zie ik Anna met een vies gezicht weg van de
carrousel lopen en vraag haar wat er aan de hand is. Ze dacht dat ze een koe aanstalten zag maken om
te gaan poepen en dan zou zij helemaal onder de drek gespoten worden en ze had geen verschoning bij
zich. Stomverbaasd kijk ik haar aan, ik denk gewoon niet aan zo iets. We vervolgen onze rondgang
over het bedrijf in de auto en gaan naar de kudde herten kijken. Jammer dat ze een beetje te ver weg
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staan voor een goede foto. Nigel geeft ook nog
uitleg over de sproei-installaties die we overal op
de landerijen in werking zien. Zij zijn hier
begonnen met boeren omdat ze hier een waterput
konden aanboren, want zonder water begin je niets.
Of we de lammetjes te drinken willen geven, vraagt
Nigel even later. Dus rijdt hij terug naar de
boerderij om de flessen met melk voor de
lammetjes te halen. Als we gewapend met de
flessen melk aankomen, komt moe schaap met in
haar kielzog twee lammetjes al enthousiast
aanlopen. En dan staan we als volleerde boerinnen
de dieren de fles te geven. Er loopt ook een kalfje
dat doordat het te vroeg geboren is door zijn moeder verstoten is en ook met de fles moet worden
groot gebracht. Die mag ik de fles geven. Dat Nigel van zijn dieren houdt is duidelijk te zien.
Eenmaal weer in de boerderij zitten we onder het genot van een wijntje en een hapje te luisteren naar
wat Ann en Nigel ons vertellen over het leven op een boerderij in Nieuw-Zeeland. Ook willen ze
precies weten waar wij vandaan komen en de grote Time atlas komt op tafel en waar wij wonen wordt
met een stift gemarkeerd.
Ann heeft intussen heerlijk voor ons gekookt. Vis en vlees. De vis, een zalm, had Nigel pas gevangen
in het meer bij Queenstown en hem daarna zelf gerookt. We laten ons alles goed smaken. Als toetje
krijgen we pavlova met bramen, een wel heel zoet soort schuim gebak. Omdat ik niet van zoet houd
vraag ik een klein stukje, waarschijnlijk begrijpt Ann me verkeerd, ze geeft me maar een paar bramen
maar wel een groot stuk van het mierzoete gebak. Manmoedig eet ik het op.
De volgende ochtend na het ontbijt maken we eerst
nog een rondgang door de tuin, de trots van Ann en
terecht. Wat een enorme grote tuin. Alles staat in
bloei en wat ruiken de rozen lekker. Vanuit de tuin
lijkt het alsof ik dwars over het Zuidereiland kijk.
Maar ons werk op de boerderij is nog niet
afgelopen. Lammetjes en kalfje hebben ook nu
weer honger. Met flessen melk stappen we heel
zelfverzekerd op de dieren af. Nigel vertelt nog dat
schapen en koeien alleen maar een bovengebit
hebben. Met een gerust hart laat ik dan ook het
schattige kalfje op mijn vingers sabbelen.
Het is inmiddels tijd om weer te vertrekken en
Nigel en Ann brengen ons terug naar Ashburton,
waar al groepjes andere dames met hun gastvrouw en gastheer zijn aangekomen. We nemen afscheid
en maken ter herinnering nog een laatste foto. Wat hebben we een leuke tijd bij ze doorgebracht. Nigel
heeft ons aan het ontbijt een visitekaartje van zijn estate gegeven met voor ons allen op de achterkant
een persoonlijk woord.
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14.

Berichten uit Senegal no 9
Sinds Aad van Biezen zich voor een groot deel van het jaar in
Senegal heeft gevestigd doet hij verslag in Seconer-nieuws van
zijn belevenissen in dit West Afrikaanse land. Gezapig kun je
zijn leven daar niet noemen. Na eerst een paar maanden voor
familiebezoeken in Nederland te hebben doorgebracht is Aad
kort na de Seconer reü nie weer naar Toubacouta teruggekeerd.
Hij vertelt u wat hij daar aantrof, bij voorbeeld militairen onder de douche, een
waterprobleem plus electriciteitsuitval. Vervolgens een huwelijk zonder bruid en bruidegom
en de aankondiging van massaal ritueel schapen slachten.

Door Aad van Biezen
"Aad wat doe je zoal de hele dag daar in Senegal, zeker genieten hè?" Een vraag die me op de Seconer
reünie vaak is gesteld. Vorig jaar ben ik drie en een halve maand in Nederland geweest en bij
terugkomst in Toubacouta trof ik het volgende thuis aan:
1. Mijn reserve tank met water liep over; oorzaak een vlotter zoals in een toiletstortbak weigerde
dienst.
2. Bijna geen druk op mijn waterleiding. Bij nader onderzoek bleek een lekkage onder de grond,
waar het water onzichtbaar verdween, de oorzaak. Vandaar die hoge waterrekening.
3. De waterperspomp die het watersysteem op druk houdt was er mee gestopt. Hij draaide wel,
maar de rotor had het ten gevolge van de lekkage in de grond, begeven. Te lang loos gedraaid.
4. De buffer watertank van mijn watertoren die 8 meter hoog staat zat vol alg en andere groene
aangroeisels. De bewaker was vergeten er zo nu en dan een flesje chloorbleekloog in te
gooien.
Ondertussen telkens uitval van het
elektriciteitsnet. In dat geval wordt
de dieselgenerator gestart waarmee
we in onze eigen stroombehoefte
kunnen voorzien voor de koelkast
en zo. De nachtwaker had echter
de
startknop
van
de
dieselgenerator zo lang ingedrukt
gehouden dat de startmotor het had
begeven. Zo zijn er dus wel een
paar probleempjes die verholpen
of verbeterd moeten worden, ik
hoef me niet te vervelen.
Inkwartiering van militairen.
Zo kwam ik er de eerste middag na
mijn terugkomst uit Nederland ook
achter dat ik een soort van
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inkwartiering had gekregen. Wat schetst mijn verbazing; twee Senegalese militairen met uitrusting en
volle bewapening kwamen lekker douchen, kleding wassen, uitrusten, mee eten en brachten daarna
hun vrije tijd door in het nog niet geheel afgebouwde deel van mijn woning. Het waren nette
vriendelijke jongens en erg beleefd. Wat bleek, hun kazerne is in Dakar en zij zijn hier voor extra
training en opleiding. Zij verblijven hier in het bos in een tentenkamp zonder faciliteiten. Het is hier
dan de gewoonte dat je die faciliteiten hier gaat genieten bij burgers in de buurt en dan bij voorkeur bij
blanken. Ik heb geen last van ze gehad hoor maar toen ze heel beleefd afscheid kwamen nemen en
bedankten voor de gastvrijheid (die je niet kunt weigeren), gaf ik ze het Heilige Kruis na. Als ze weer
komen trainen dan komen ze weer bij ons want het was ze goed bevallen, ik ben dus blij en zie wel.
Vier soorten water
Als ik bij mijn dochter in Vlaardingen de
kraan open draai komt er water uit waar je van
alles mee kunt doen. Drinken, douchen,
planten water geven, eten in koken,
doorspoelen alles dus. In Toubacouta komt uit
de waterleiding een dun straaltje, tenminste als
straks de lekkage in de grond verholpen is. De
aanvoer is te weinig om te douchen en er is
ook te weinig druk om de stortbak te vullen.
Om een buffervoorraad water aan te leggen
heb ik een soort watertorentje in de tuin laten
bouwen. Op een hoogte van 8 meter staat een
plastic container die langzaam met leidingwater volloopt. Een waterpompje geeft het water een
redelijke druk in de woning. Het kraanwater is een beetje zoutig dus niet voor consumptie geschikt.
Water om mee te koken komt uit een waterput in de omgeving en wordt met een auto in containers
aangeleverd. Regenwater verzamel ik in een grote regenbak van 40 m³ onder de woning. Dit water uit
de regenperiode is bestemd voor de tuin in het droge seizoen, het water uit de kraan is hiervoor te zout
en water uit de put is te duur. Nog duurder is het zuivere drinkwater dat in flessen en containers uit de
hoofdstad Dakar aangevoerd moet worden. Elk motorvoertuig vanuit Dakar heeft altijd wel een
vrachtje zuiver drinkwater in de kofferbak, 30 graden Celcius maakt dorstig.
Mijn huwelijk met Yayi
Tijdens mijn eerste reizen in Senegal was Yayi
steeds mijn Engels- en Frans sprekende reisgids.
Aanvankelijk gidste zij mijn reizen naar het eiland
Goree, naar Dakar en Gambia. Tijdens deze reizen
ben ik danig onder de indruk geraakt van haar
vriendelijk maar sterk karakter. Onderweg heeft ze
heel wat problemen met taxichauffeurs, politie en
douane met bluf en tact opgelost, iets wat mij als
“loslopende” Europeaan nooit gelukt zou zijn.
Kortom zij werd mijn steun en toeverlaat. Dank zij
haar kennis van de plaatselijke gebruiken en de
beheersing van de stamtaal Wolof werd het mij
mogelijk om een stukje grond in Toubacouta te kopen en er een huis op te laten bouwen. Dat dat met
vallen en opstaan tot stand is gekomen heb ik in een vorige aflevering al beschreven. Steeds koos Yayi
onvoorwaardelijk mijn kant en nu ga ik onvoorwaardelijk voor haar kant kiezen door met haar te
trouwen.
Het huwelijk vond plaats in de moskee te Koalack. De broer van Yayi plus haar grootmoeder hebben
alle officiële zaken geregeld voor ons. Hij heeft toestemming geregeld bij de Imam van de moskee, ik
ben geen Moslim dus mag Yayi niet met mij trouwen. Maar omdat ik volgens opa een Christen ben, is
dat af te kopen! Tevens mag ik als niet-moslim niet aanwezig zijn bij de huwelijksceremonie in de
moskee. Maar Yayi is wel Moslima maar mag er ôôk niet bij aanwezig zijn omdat ze een vrouw is.
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Voor mij is dat wel zo prettig. Opa heeft voor mij 10 à 15 kilo kolanoten gekocht voor de ceremonie in
de moskee. Deze noten zijn niet te pruimen, ze zijn net zo bitter en smaken net eender als
paardenkastanjes. We hebben verder suiker, thee (gunpowder) en 150 blikjes met gekoelde limonade
naar de moskee laten brengen voor de kerkgangers. De ceremonie in de moskee was om 17.00 uur en
wij zaten gezellig bij haar moeder en familie thuis die ons opsloten in de slaapkamer van haar moeder
voor zolang de ceremonie in de moskee verderop duurde. We mochten ook niet op bed gaan liggen,
dat werd gecontroleerd door de vele vrouwen die ook niet in de moskee mochten komen. Op deze
manier lijkt het wel “trouwen met de handschoen” uit de oorlogstijd. Pas wanneer de broer en opa
terug kwamen van de moskee, zouden we uit de kamer mogen op voorwaarde dat ik ons “vrij kocht”.
Meespelend met de folklore heb ik een paar vergeefse pogingen gewaagd om me door de cordon van
vrouwen heen te breken en heb zoals vereist onder luid protest de bewaaksters betaald. Om toch mijn
gram te halen heb ik niet elke dame apart met kleingeld betaald maar gaf ze drie grote biljetten die
gedeeld moesten worden. Dat had veel voeten in de aarde maar was leuk om te zien.
De familie heeft ter ere van ons een leuk bescheiden feestje gegeven, met mooie toespraken voor ons,
door enkele moskeegangers, opa en ook enkele dames. Ze lieten zich verder het eten en de limonade
goed smaken, geen bier, geen wijn en geen sterke drank maar wel vrolijk. Ons huwelijksritueel in de
moskee was erg mooi geweest vertelden de mannen die er wél bij geweest waren.........
Het feest van het Lam (zie de Bijbel bij Abraham)
Op 9 december wordt hier het islamitische “Feest van het lam” gevierd. Tabaski zegt men hier, op de
dag van Tabaski moet iedere echtgenoot zijn vrouw(en) een schaap schenken, als hij het enigszins kan
betalen, kan hij dat niet dan staat hij flink voor joker, hij is een “loser”. Eigenlijk moet hij ook nog een
schaap of de waarde in geld aan zijn moeder schenken. De laatste week van november zie je
duizenden schapen aangevoerd worden op de marktplaatsen en driftig verhandeld. De gewone of
gemiddelde Senegalees heeft niet voldoende of geen geld om een schaap te kopen, dus alles wordt in
stelling gebracht om aan geld te komen. De politiemensen, de douanemannen en alle andere
ambtenaren doen hun werk extra secuur. De politie stopt elke vorm van vervoer en controleert alles.
Verlichting, remlicht, richtingaanwijzer, de papieren en alle passagiers. Altijd is er wel iets mis
volgens de agent maar geen punt, een kleine donatie van 1000 à 2000 CFA (ongeveer 1,50 à 3.00
euro) volstaat. Honderd controles zijn voldoende voor een mooi groot schaap. De douane en andere
ambtenaren die je toevallig nu
nodig hebt doen hetzelfde,
logisch toch? Ik heb bijtijds dan
ook maar twee schapen laten
kopen. Eén voor de moeder van
Yayi en één voor ons. Ik heb
ons beestje dan ook zo’n twaalf
dagen verwend met lekker eten
en drinken maar dood moest
het. Op de “feestdag” van het
schaap.................. Over deze
"feestdag" vertel ik in de
volgende aflevering meer.
Groeten van Aad van Biezen
Toubacouta par Kaolack
B.P. 190
Senegal (Africa)

PS van de redactie: Een kaartje met een reactie naar het bovenstaande adres is altijd leuk.
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15.

Personalia

Met Nerflex :

Met Pensioen :

Mei 2009

A. Broekhuizen
G.P. Rexwinkel
H.J. Riethoff
W.R. Fortunatie

Juni 2009

J.B. Wigman

Juli 2009-06-09

P.A. Noot
A.F.A. de Rooij
G.C. van de Peppel
J..M. Christiaanse
G. Smit

April 2009

L. Andrieu

Juni

H. Muller

Juli

A. Burgwal

Overleden:
23 mei 2009, de heer Cornelis Hoogenraad, in de leeftijd van 86 jaar.
24 mei 2009, mevrouw Geertruida Leenderts-Bakker, in de leeftijd van 73 jaar.
25 juni 2009, de heer Hendrikus Hendriks, in de leeftijd van 78 jaar.
27 juni 2009, de heer Theodorus Eijkman, in de leeftijd van 84 jaar.
2 juli 2009, de heer Adrianus Rietdijk, in de leeftijd van 65 jaar.

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 oktober 2009.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1 oktober 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
Postbus 90170, 5000 LM Tilburg
Postvak THA07/020 - Telefoon 013 4623601
e-mail:wa.smit@interpolis.nl
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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