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seconer 
Contactblad voor senioren van BPRR en Texaco 

 

 

 nieuws 
     Jaargang 12  -  no.3  -  15 juli 2010 

 

 
Reünie 2010 

 

Wij zijn er klaar voor …….. U ook ? 
 
Zoals we in ons vorige nummer reeds hebben 

gemeld zal de Seconer reünie dit jaar plaatsvinden 

op woensdag 3 november 2010. Plaats van 

handeling is deze keer het partyschip “De 

Marlina” van Rederij Fortuna uit Spijkenisse. 

Vanaf klokslag negen uur staat de bemanning van 

dit prachtige schip klaar voor onze inscheping 

waarna we om ongeveer 10.00 uur de haven van 

Spijkenisse zullen verlaten. Er staat ons dan een 

schitterende tocht over de Zuid-Hollandse en 

Brabantse wateren te wachten.  
 

De ervaring opgedaan in voorgaande jaren leert 

ons dat veel Seconer leden bang zijn de boot te 

missen en om die reden vaak al heel vroeg, voor 

aanvang van de reünie, aanwezig zijn. In dit geval 

wijzen we u er echter met nadruk op dat de 

bemanning van “De Marlina” niet voor 09.00 uur 

met de inscheping zal aanvangen en het dus geen 

zin heeft om al vroeg aanwezig te zijn. Wanneer u 

te vroeg bent zult u dus op de kade van 

Spijkenisse moeten wachten. We gaan er 

natuurlijk vanuit dat we het mooiste weer van de 

wereld zullen hebben, maar we realiseren ons 

ook dat het op 3 november nog wel eens fris 

kan zijn aan de waterkant. 
 

Komt u op 3 november met de auto naar 

Spijkenisse dan is er direct aan de haven 

voldoende parkeergelegenheid. Met behulp van 

het bijgaande kaartje is de locatie van rederij 

Fortuna eenvoudig te vinden. Wanneer u 

gebruik maakt van een GPS systeem dan is het 

adres Veerweg Spijkenisse. 
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De salon op het voorschip van de Marlina  

 
Tussen Metro station Spijkenisse Centrum en de 

aanlegsteiger van “De Marlina” zal tussen 09.15 

uur en 09.45 uur, speciaal voor deelnemers aan 

de Seconer reünie, een personenbusje pendelen. 

Wanneer u zich daarvoor via het 

inschrijfformulier opgeeft, kunt u hiervan 

gebruik maken. Na afloop van de vaartocht zal 

het busje u weer naar het metrostation 

terugbrengen. Er zijn echter een beperkt aantal 

plaatsen in het busje beschikbaar, daardoor is er 

helaas ook geen rolstoel vervoer mogelijk. Wij 

raden u aan zoveel mogelijk met eigen auto te 

komen, er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen 

aanwezig.  

 

Tot zover de praktische zaken. Maar u zult zich 

afvragen, wat staat ons deze keer zoal te 

wachten. 

 

Zoals gezegd gaan we een schitterende tocht 

maken over de Zuid-Hollandse en Brabantse 

wateren. Bij vertrek uit Spijkenisse draaien wij 
rechtsaf de Oude Maas op waarbij aan de 
rechterzijde Puttershoek wordt gepasseerd. 
Dan gaan we rechtsaf de Dordtsche Kil op 
waarbij ’s Gravendeel en de Kiltunnel worden 
gepasseerd. Vervolgens draaien wij linksaf het 
Hollands Diep op en passeren aan de 
rechterzijde Shell Moerdijk. In het verlengde 
daarvan gaan we de Amer op, waarbij aan de 
linkerzijde Nationaal Park de Biesbosch wordt 
gepasseerd. Dan via de Bergsche Maas richting 
Heusden. Deze plaats laten wij over de 
rechterzijde liggen en draaien over links het 
Kanaal van Heusden in om dan bij de 
Wilhelminasluis te Andel aan te komen. Na 
geschut te zijn wordt de reis vervolgd op de 
Afgedamde Maas. Aan het einde 
hiervan draaien wij linksaf om Woudrichem 
heen de Boven Merwede op, richting de 
thuisvaart, waarbij over rechts Gorinchem 
wordt gepasseerd en over links Werkendam. Bij 

Werkendam verlaten we de Boven Merwede en 
gaan rechtdoor de Beneden Merwede op. 
Hierbij wordt Hardinxveld-Giessendam over 
rechts gepasseerd. Na Papendrecht, dat aan de 
rechterzijde ligt, draaien wij de Oude Maas op 
en passeren Zwijndrecht en Dordrecht om de 
reis te  
vervolgen naar de thuishaven Spijkenisse. 
 
Zoals gebruikelijk zal het ons ook tijdens deze 
reünie, wat betreft de inwendige mens, aan 
niets ontbreken, daarvoor staat Rederij Fortuna 
garant. Maar ook aan entertainment is deze 
keer gedacht. Zo hebben we de van radio en TV 
bekende zangeres Elly Lockhorst aan boord en 

zal Bart Juwett alias meneer Wijdbeens in zijn 

rol als André van Duin er voor zorgen dat er ook 

nog wat te lachen valt. En of dat alles nog niet 

genoeg is hebben we voor de gasten die dat leuk 

vinden natuurlijk ook nog het georganiseerde 

bezoek aan de stuurhut. Kortom, het belooft weer 

een dag te worden om nooit te vergeten, waaraan 

om ongeveer 22.00 uur in de haven van 

Spijkenisse een einde zal komen.  
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Zangeres Elly Lockhorst zal voor een 
muzikale bijdrage zorgen. 

Aanmelden 
Zoals gebruikelijk moet u zich voor deelname 

aan de reünie schriftelijk aanmelden. Daartoe 

treft u op de laatste pagina van deze Seconer-

nieuws het inschrijfformulier aan dat u, volledig 

ingevuld en ondertekend, vóór 15 september 
2010 moet sturen aan G.J.M. Kamperman, 

Kraanvogelhoek 12, 3301 HE Spijkenisse. Via 

onze website www.seconer.nl kunt u zich ook 

digitaal aanmelden. 

Ook deze keer zullen de aanmeldingen in 

volgorde van binnenkomst worden behandeld 

waarbij het begrip vol = vol wordt gehanteerd en 

aanmeldingen die na 15 september binnen 

komen niet meer in behandeling worden 

genomen. Wij adviseren u bij het plannen van de 

vakantie daar rekening mee te houden. Ter 

bevestiging van uw inschrijving ontvangt u 

omstreeks 15 oktober een bewijs van deelname 

dat u tijdens het inschepen moet kunnen tonen.  

 

Indien u vegetarisch wenst te eten of zich aan een 

dieet moet houden, vergeet dat dan niet op het 

inschrijfformulier aan te geven. Overigens kunt u 

hierover ook contact opnemen met Piet Timmers, 

telefoon 0183 502884 of 06 30827615.  

Wanneer u van plan bent om met de Metro naar 

Spijkenisse te komen, vergeet dan niet om aan te 

geven dat u gebruik wilt maken van het 

busvervoer van en naar het metrostation. 

 
 

Bart Juwett alias meneer Wijdbeens in zijn 
rol als André van Duin. 

 

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 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 het bestuur van Seconer en de directie de BP Raffinaderij Rotterdam 
hoopt u natuurlijk op 3 november aan boord van “De Marlina” te mogen 
begroeten. 
 

http://www.seconer.nl/
mailto:gerrit.kamperman@planet.nl
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2. Pensioenfonds BP Raffinaderij 
 

Door Piet Houtman 
 

Samenvoeging BP pensioenfondsen 
U hebt inmiddels een brief gehad van het pensioenfonds over de voorgenomen 

fusie van het BP Raffinaderij Pensioenfonds met het pensioenfonds BP (NL). Het 

project verloopt dus volgens planning met als doel om per 1 januari 2011 

gefuseerd te zijn. Ik kan u verzekeren dat het veel tijd kost maar het is het werk 

waard! Inmiddels zijn de selecties voor één administrateur en één actuaris 

afgerond. Sinds kort is ook een projectmanager aangesteld om alles wat nog verder moet gebeuren in goede 

banen te leiden. Dat betreft dan de officiële aanmeldingen bij de Kamer van Koophandel en DNB, opstelling en 

goedkeuring van de Statuten voor het nieuwe fonds, communicatie naar de deelnemers, en niet in het minst de 

overgang van het gecombineerde fonds naar één administrateur. Vooral aan dat laatste punt zal zeer nadrukkelijk 

aandacht worden besteed gezien de ervaringen die in het verleden door beide fondsen na de overgang van Aegon 

zijn opgedaan. Een programma is opgezet zodat de overgang voor de deelnemers aan het pensioenfonds vrijwel 

geruisloos en vooral zonder negatieve effecten en klachten verloopt. 
 

Nieuw bestuur 
Het bestuur voor het nieuwe gefuseerde pensioenfonds zal bestaan uit de zittende leden van beide nu bestaande 

fondsbesturen. Uiteindelijk zal het bestuur kunnen bestaan uit minimaal 7 bestuursleden. Afslanking zal worden 

bereikt door “natuurlijk verloop”. Gezien de getalssterkten van actieven t.o.v. gepensioneerden binnen het 

gecombineerde fonds zal het aantal bestuursleden namens de gepensioneerden gelijk zijn aan dat van de 

actieven.  
 

Financiële positie 
Door de toegenomen levensverwachting en de alsmaar verder dalende marktrente zijn veel pensioenfondsen 

opnieuw rond de minimum dekkingsgraad van ca 105 % gezakt. Zo ook ons fonds. Één procent daling van 

marktrente betekent 15 % verlies in dekkingsgraad. Ook stijging van de levensverwachting heeft grote invloed 

op de dekkingsgraad (het fonds moet immers over langere periode de pensioenbetalingsverplichting nakomen 

dan waar op actuariële gronden rekening mee is gehouden). Gelukkig is voor ons fonds het toekennen van 

indexaties alleen afhankelijk van het fonds rendement (beleggingsresultaat) en niet zoals bij de meeste andere 

pensioenfondsen van de dekkingsgraad. De financieringsovereenkomst met BP voorziet erin dat indien er een 

dekkingstekort ontstaat (onder het wettelijk minimum) dat dit binnen een periode van één jaar wordt aangevuld. 

Dit jaar kon dus op grond van de goede fondsrendementen een indexatie worden toegekend conform de 

prijsontwikkeling van het afgelopen jaar oktober- oktober (0,71%). 
 

Investeringsbeleid 
Dankzij de uitstekende adviezen van onze beleggingsexperts halen we nog steeds goede rendementen.  Daardoor 

konden de (voorwaardelijke) indexaties worden toegekend. Wel is besloten om de marktrente risico’s verder af 

te gaan dekken (hedgen). Alleen lijkt het op dit moment niet helemaal het beste moment omdat de financiële 

experts menen dat de marktrente momenteel zo laag is dat die alleen maar kan gaan stijgen. Over de afgelopen 

periode heeft het beleggingsbeleid een strategische wijziging ondergaan waarbij sneller kan worden ingespeeld 

op wijzigingen in de financiële markten. In de komende maanden zullen de gecombineerde financiële middelen 

van beide BP fondsen (Raffinaderij en NL) worden ondergebracht bij drie gerenommeerde en zorgvuldig 

geselecteerde investeringsmaatschappijen. Deze hebben strikte regels gekregen over het uitvoeren van een 

beleggingsstrategie en de relatie van beleggingen tot de in het pakket aanwezige vastrentende waarden. Daarbij 

is vooral transparantie een voorwaarde, m.a.w. goede, optimale rendementen maar dan wel met volledige kennis 

en beheersing van de risico’s. Hoewel de financiële middelen nu dus reeds als één fonds worden behandeld 

blijven de rechten van elk van de twee fondsen op hun deel van de financiële pool duidelijk gescheiden totdat de 

fusie eind van dit jaar een feit is. 
 

Conclusie 

Kostenbeheersing blijft ook voor een pensioenfonds van groot belang. De kosten zijn door toegenomen 

regelgeving de afgelopen jaren aanmerkelijk toegenomen. Schaalvergroting is een van de oplossingen. De 

voorgenomen fusie is daar een belangrijk antwoord op. Verder blijft beleggen bij ieder pensioenfonds een 

noodzakelijkheid om rendement te halen. Daarbij is het wel van belang de risico’s te kennen en die te beheersen. 

Alleen op die manier bestaat de mogelijkheid dat indexaties kunnen worden toegekend om de inflatie te kunnen 

blijven bijhouden. Zodoende behoudt uw pensioen ook op langere termijn zijn waarde. Dat laatste kan in 

turbulente situaties op de financiële markten zoals we recent hebben meegemaakt niet altijd worden 

gegarandeerd. Maar we proberen daar als bestuur met de middelen die we hebben wel alles aan te doen. 
 

phoutman@kabelfoon.nl. 010 5910394 

mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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Lekker weg in uw eigen streek 
 

Door Mijnie van der Hoek 
 

 

 

3. Lieve lezers van Seconer, het doet mij een genoegen u deze zomer wegwijs te maken in 

enkele bezienswaardigheden van uw eigen streek. Hieronder treft u aan: twee kleinschalige, 
maar interessante musea in Ouwerkerk op Schouwen en Duiveland  en Westvoorne. Tevens 
een fietstochtje “Rondje met een pontje” met de RET-Fast Ferry. 

 
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk op Schouwen en Duiveland, Provincie 
Zeeland 
 

Het museum vertelt het verhaal van de watersnoodramp van 1953. De storm en springvloed die in de  

nacht van 1 februari 1953 een groot gedeelte van Zeeland en de Zuid Hollandse Eilanden onder water 

zetten. Het wassende water heeft zijn onnoemelijke schade aangericht. Een ware ramp die een beetje 

in het vergeetboek is geraakt. Circa 56 jaar na dato, in april 2009, is het museum geopend op de plek 

waar met caissons het laatste dijkgat werd gesloten. Het museum bestaat uit vier caissons met elk zijn 

eigen thema te weten; het verleden, het leed, de wederopbouw en de toekomst. 
 

Het unieke van het museum is dat de vier reusachtige caissons met elkaar verbonden zijn door 

wandelgangen. Bij binnenkomst in de grote betonnen caissons, kom je onder de indruk van het leed 

dat “het water” heeft veroorzaakt. Heeft u foto’s van de ramp. Het museum wil ze graag hebben.  
 

Watersnoodmuseum is te vinden aan de Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk, 

telefoon 0111 - 644 382. De Openingstijden zijn van 1 april tot 1 november op dinsdag tot en met 

zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Van 1 november tot 1 april is het museum op dinsdag tot en met 

zondag geopende van 13.00 tot 17.00 uur. 
 

                             
 
 

Museum de Duinhuisjes te Rockanje op Voorne en Putten 
 

Dit museum geeft een goed beeld van het leven, wonen, en werken van de bewoners 

in de duinen van Voorne in de jaren 1850 tot 1940. Vier kleine huisjes staan op een 

terreintje waar je je even terug waant in vroeger tijden. In ieder huisje vertelt een 

gids het persoonlijke en herkenbare verhaal. Voor de “kleinkinderen” is er een 

lesbrief. Buiten is er ouderwets speelgoed voorhanden en kunnen zij bijvoorbeeld 

hoepelen, steltlopen enz. 

Dit seizoen is er een aparte expositie in het huisje Duinstraat dat dit jaar 100 jaar 

bestaat. Het is een prachtige nostalgische expositie over de reclame van onder 

andere Droste en Flipje Tiel tot aan de welbekende Sunlight Zeep. Leuk is het boek 

van Bulletje en Bonestaak dat ook te zien is en oude weegschalen en de duinhuisjes in miniatuurbouw.  
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Het unieke van dit museum is de ligging te midden van het 

duingebied, direct naast Bezoekerscentrum, Tenellaplas en 

Paviljoen de Meidoorn. Het ligt aan het Voorne-route fietspad. 

Museum “De Duinhuisjes” vindt u aan de Duinstraat 18 te 

Rockanje door de gele bewegwijzeringbordjes te volgen. 

Openingstijden in 2010 zijn van 17 april tot 17 oktober in het 

weekend van 13.30 – 16.30 uur. In juni, juli en augustus is het 

museum ook op woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur open.  

 

 

Rondje met een pontje 
 

FastFerry RET;  Hoek van Holland, Landtong Rozenburg, Maasvlakte 
 

Dit bootje, waar alleen fietsers en wandelaars op kunnen, vaart 

tussen de Landtong Rozenburg, Hoek van Holland en de 

Maasvlakte en visa versa. De aanlegsteiger ligt net voorbij de 

ligplaats van de sleepboten van L. Smit en Co en wordt 

aangegeven met lange RET-vlaggen. Er is een parkeerplaats voor 

de auto aanwezig. 

Zelf ben ik met de fiets naar de Landtong gegaan en vervolgens 

naar Hoek van Holland gevaren. Hier een beetje gepassagierd en 

daarna van Hoek van Holland naar de Maasvlakte gevaren. Dit is 

een erg leuke tocht omdat je tussen de grote zeeschepen door naar 

de bedrijvigheid van de  Maasvlakte vaart. Vanaf de aanlegsteiger op de Maasvlakte gaat er een 

fietspad richting Oostvoorne. 
 

Meer gegevens kunt u vinden op : 

http://www.ret.nl/reizen-met-ret/dienstregeling/fast-ferry. 
 

Hebt u zelf een leuke tip of wilt u meer informatie over het 

bovenstaande dan  kunt u mij bereiken onder telefoonnummer 

0181 480603, e-mail: mijniehoek@kpnplanet.nl. 

 

Geniet van de zomer, Mijnie van der Hoek 

 

 

 

 

4. Van klokken en klepels (vervolg) 
 
Door Rob van Breda 

 
Klokken gieten 
 

Wellicht heeft u het al in uw krant gelezen, maar er zijn inmiddels voor de gemeente Brielle drie 

nieuwe klokken gegoten. Alle drie komen ze in de oude Catharijnetoren te hangen. Twee klokken 

maken het carillon na 350 jaar eindelijk compleet en twee klokken zullen als luidklokken gaan 

functioneren. Dat moeten er dan wel vier worden en geen drie hoor ik u nu al denken. Dat klopt 

helemaal, maar we passen een truc toe! We geven één van de drie klokken een dubbelfunctie. Deze 

kan met de hand worden geluid én ze kan ook worden gebruikt als carillonklok. Typisch Nederlands. 

Vier voor de prijs van drie. De klok met de dubbelfunctie noemen we dan ook “de 

Samenwerkingsklok” Dit is de samenwerking van het Briels Klokkenluidersgilde en de Stichting 

Vrienden van het Briels Carillon. Samen hebben we een tijdelijke stichting opgericht om dit project te 

kunnen financieren en verder tot een goed einde te brengen. Het gieten van een klok is een 

indrukwekkend gebeuren. In feite zijn er bij het ontstaan ervan vier belangrijke stappen. 
 

http://www.ret.nl/reizen-met-ret/dienstregeling/fast-ferry
mailto:mijniehoek@kpnplanet.nl
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1. Het maken van de mal. 

2. Het volgieten van de mal met klokkenbrons, ook wel klokspijs genoemd. Dit is het spectaculairst. 

3. Het loskloppen van de afgekoelde klok uit de mal, dit noemt men de eigenlijke geboorte van de 

klok. 

4. Het stemmen van de klok. Ze wordt hiermee, volgens specificatie, op de juiste toon gebracht. 

 
De mal maken 
Voor iedere te gieten klok wordt uiteraard eerst een mal 

vervaardigd. De kern daarvan bestaat uit gewone stenen. Met 

cementzand wordt dit mooi glad afgewerkt. Later wordt dit de 

binnenkant van de klokkenmal. Op de foto hiernaast ziet u ook 

de basismal waarin al een beetje de vorm van een klok 

zichtbaar is. Hier overheen wordt met een zandachtig 

materiaal de zogenaamde “valse klok” aangebracht. Dit is de 

vorm van de uiteindelijk te gieten klok. Op de buitenzijde van 

deze valse klok komt een 

dunne waslaag, waarop 

de eventuele letters of 

versieringen worden 

aangebracht. Hierna 

wordt de mal nog 

ingestreken met enkele 

lagen zeer fijne leem. 

Later wordt het geheel omsloten door een stevige stalen bak. De 

nu nog vrije ruimte er omheen wordt opgevuld met cementzand. 

Nu volgt het droogproces door middel van vuur, waardoor de 

waslaag smelt. Daarna wordt de stalen buitenvorm, de 

zogenaamde "mantel” gelicht. De valse klok wordt verwijderd, 

waarna de mantel opnieuw op haar plaats wordt gebracht. De 

valse klok is nu een klok van lucht geworden waar later het 

vloeibare klokkenbrons in kan worden gegoten. 
 

De teksten en versieringen die op de klok moeten komen kunnen 

nu ook worden aangebracht. Ik zal u niet vermoeien met de discussies die vooraf gingen aan het tot 

stand komen van de teksten op elke klok, die natuurlijk  cultureel en historisch verantwoord moesten 

zijn (dat vonden wij tenminste). Een tekst bijvoorbeeld als; “Deze klok is van de firma Stok” kan 

natuurlijk niet. Zo’n tekst moet wel een beetje niveau hebben en de eeuwen kunnen trotseren. U moet 

zich realiseren dat klokken, als het goed is, vele eeuwen meegaan. Als wij met z’n allen allang het 

tijdelijke voor het eeuwige hebben verwisseld, hangen die klokken daar nog steeds boven in de toren. 

Een klok heeft niet alleen een tekst maar ook een naam. Als voorbeeld hierbij onze zogenaamde 

Gildeklok, de kleinste klok van 600 kg. Haar naam is de “Barbara”, genoemd naar Sinte Barbara. Dat 

is de beschermheilige die ons behoedt tegen bliksem, brandgevaar en plotselinge dood. Artilleristen 

over de gehele wereld beschouwen Sinte Barbara als hun patrones, maar ook andere beroepsgroepen, 

die met vuur en/of de dood te maken hebben, kennen Sinte Barbara als beschermheilige, zoals 

bijvoorbeeld mijnwerkers, doodgravers en 

brandweerlieden. De liefhebbers onder u 

kunnen op Internet nog het prachtige verhaal 

vinden, waarin de reden van Sinte Barbara’s 

heiligverklaring wordt verteld. 
 

Een mooi verhaal over vuur en dood, maar dat 

gaat voor dit stukje iets te ver. De tekst op de 

klok luidt als volgt: 
  

Ik strooi, geroerd door luidershand, 
mijn klanken over Voornes land. 
 * Briels Klokkenluiders Gilde * 
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U vindt het misschien allemaal een beetje gedragen klinken, maar in deze tekst konden alle luiders 

zich redelijk vinden.  

 

De gieting 
Het gieten zelf is een spectaculair gebeuren. We bevinden ons in een gebouw uit het begin van de 

vorige eeuw. De gietersfirma Petit en Fritsen is het op één na oudste familiebedrijf in Nederland. 

Officieel stamt het bedrijf uit het jaar 1660. Vanuit de gloeiend gestookte oven wordt een groot vat 

gevuld met een flinke hoeveelheid vloeibaar klokkenbrons. Het mengsel heeft een temperatuur van 

circa 1200 graden celcius. Het vat wordt in stelling gebracht en vervolgens wordt het vloeibare 

klokkenbrons langzaam in de gereedstaande mal gegoten. Door de ontluchtingen in de mal ontsnappen 

hete, brandbare gassen. Die worden aangestoken om stankontwikkeling en ongezond riekende dampen 

te vermijden. De vlammen verhogen de dramatiek van een magisch moment! De foto onderaan pag.7 

is niet van recente datum, maar ik vond haar in het Briels archief. De spanning van het gietmoment 

komt er prachtig in tot uitdrukking. Moet je die gezichten zien! Tegenwoordig zijn gieters uiteraard 

voorzien van wat meer beschermende kleding. In verband met de veiligheid is ook slechts een beperkt 

aantal toeschouwers toegestaan. Naast een delegatie van ons klokkenluidergilde was er ook een 

vertegenwoordiging van het gemeentebestuur van Brielle aanwezig. Bij de gieting van de grootste 

klok met een gewicht van ruim drie ton op 4 juni was zelfs de burgemeester aanwezig. Voor de gieting 

van deze grootste klok moet de grootse oven van het bedrijf worden opgevuurd. Deze oven mag in 

verband met milieueisen niet meer dan een beperkt aantal keren per jaar worden gestookt want het 

bedrijf staat midden in de stad. Ze wordt nog gestookt met beukenhout. Dit schijnt het enige hout te 

zijn waarbij een mooie gelijkmatige temperatuur ontstaat en dat is blijkbaar erg belangrijk. 

 
De geboorte van de klok 
Na het afkoelen van het gloeiende brons, hetgeen een aantal dagen duurt, 

wordt de buitenmantel afgenomen. De kern wordt verwijderd en dan ziet 

de nieuwe klok voor het eerst het daglicht. Nu kan ze zowel van binnen als 

van buiten worden gepolijst en niet te vergeten worden gestemd. Dit hele 

proces wordt nauwlettend gevolgd door de door ons ingehuurde 

klokkendeskundige. Hij is de opsteller van de specificaties en tevens onze 

vertegenwoordiger en  kwaliteitscontroleur. Dat het geluid van de nieuwe 

klokken straks in goede harmonie is met de bestaande klokken is zijn 

verantwoordelijkheid. 

 

Het stemmen 
Een klok wordt in de mal altijd iets dikker gegoten dan 

eigenlijk nodig is. Het stemmen gebeurt door van de 

binnenkant van de klok een laagje metaal af te slijpen. 

Dit gebeurt op een soort verticale draaibank. De 

klokkendeskundige bepaalt in overleg met de gieter 

uiteindelijk of de klok “op stem is”.  

In principe wordt een klok gestemd op vijf zogenaamde 

partialen. Dit gebeurt door voor elke toon aan de 

binnenzijde van de klok wat materiaal weg te slijpen. 

Lastig daarbij is dat de gebieden voor elke individuele toon ook enige invloed hebben op de andere 

tonen in de klok. Het is echter absoluut noodzakelijk alle tonen te stemmen omdat anders de klokken 

samen niet zullen klinken. Vroeger werden wel klokken direct “op toon” gegoten. Ze mochten dan 

niet worden uitgedraaid aan de binnenzijde en moesten dus gelijk de juiste klank produceren. Dat was 

voor een gieter natuurlijk extra spannend, want werd de klok afgekeurd door de keurmeester, dan 

konden ze hem gelijk weer omsmelten en kon het hele proces weer van voor af aan beginnen. 
 

Het Utrechts klokkenluidersgilde heeft een aantal jaren geleden eens een klok op een dergelijke 

specificatie besteld. Dit oudste en tevens grootste klokkenluidersgilde van ons land is een beetje ons 

voorbeeld. Onze grote broer zeg maar. Op dit punt hebben we hen echter niet willen volgen. Onze 

klokken worden achteraf gestemd. Wij vinden het zo al spannend genoeg. 
 

De volgende keer zal ik iets schrijven over het inhijsen en plaatsen van de klokken in de toren. 
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5. Genieten van dingen dicht bij huis 
 
Door Klaas Kuipers 

 
Sinds enige jaren zingen mijn vrouw en ik in het Shantykoor de “Spuigasten” van 

Watersportvereniging “Blinckvliet”. In het winterseizoen oefenen we om de veertien dagen. En zo 

waren we dinsdagavond 22 september 2009 onderweg van Oostvoorne naar Zuidland en zaten we ons 

af te vragen hoe vaak we deze weg al hadden gereden. Vanaf 1984 hebben we daar een ligplaats voor 

de zeilboot gehad en daar ga je dan regelmatig naar toe. De ene keer langs Zwartewaal en Heenvliet 

en de andere keer langs Oudenhoorn en Hellevoetsluis. 25 jaar x 35 x 2 zijn toch zo'n 1750 ritjes. In 

kilometers zijn dat er 35000! Goed voor 1,5 jaar autorijden! 
 

Elke keer valt het ons weer op hoe mooi de polders rond Zuidland zijn en wat er allemaal wordt 

verbouwd. Elk seizoen geeft zo zijn specifieke beelden. In de late herfst en winter de geploegde 

akkers. In het voorjaar het opkomende gewassen met de daarbij behorende bloei. In de zomer de gele, 

soms golvende graanvelden en daarna de oogst. Dit jaar zagen we op wel zes plaatsen tegelijk 

stofwolken van combines. Daarna de oogst van aardappelen, uien en bieten. Zo nat als het in 2008 

was, zo droog was het in het oogstjaar 2009. Op sommige plaatsen moesten de boeren de akkers 

beregenen om de aardappelen en uien er een beetje heel uit te krijgen terwijl in 2008, tussen de 

gerooide uien, voren getrokken moesten worden om het vele water af te voeren. Nu wil ik niet 

beweren dat ik van dit soort ellende kan genieten, maar ik probeer daarmee aan te geven hoe 

verschillend de omstandigheden kunnen zijn.  
 

Met de boot maakten we met stil weer vaak een rondje Hoeksche Waard. Afhankelijk van het tij 

rechtsom of linksom. De rivieren Spui en Oude Maas slingeren door een prachtig landschap. Met een 

Hollands wolkendek erboven is het plaatje helemaal compleet. Ook Haringvliet en Hollands Diep 

kunnen schitterende plaatjes opleveren. Vooral met zonsondergang. Een paar weken geleden waren 

we met de boot op het eiland Tiengemeten. Je kunt er heerlijk wandelen en helemaal tot rust komen. 

Ook is daar sinds een paar maanden het Rien Poortvliet museum. Regelmatig wisselt men de 

tentoongestelde dingen. Rondom het eiland en deels in het donker voeren we terug naar de thuishaven. 

Zit ik ongemerkt toch nog over het varen te schrijven. 
 

Inmiddels is de boot verkocht en zullen we op een andere manier naar Tiengemeten moeten. Maar het 

eiland is ook goed over land en met de pont te bereiken. Een rondje fietsen Europoort - Hoek van 

Holland – Maassluis – Rozenburg - Oostvoorne staat nog op mijn verlanglijstje. Ik ben er wel achter 

dat ik een soort amfibie ben en me het best voel op de grens van land en water. In mijn beleving 

gebeurt het daar! De geur van het water, bewegende schepen en het geluid (het liefst) van langzaam 

lopende motoren. 

 

Ach, zolang je prettig 

gestoord bent kan het 

weinig kwaad, moet je 

maar denken. Dicht bij 

huis, “gewone” dingen 

bekijken en het toch naar 

je zin hebben. Zo ben je 

een rijk mens! 

 

 

 
De foto is gemaakt op 
het eiland Tiengemeten 
tijdens een van onze 
uitstapjes. 
Een doorkijkje tussen de 
bomen naar het onder 
lopende land. 
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6. Brielse Maasdam 60 jaar (2) 
 
Door Nico ter Horst 

 

Realisatie 
 
De realisatie van de Brielse Maasdam, begonnen 

in 1949, was gereed in 1950. Maar vòòr het 

zover was moesten de nodige voorbereidingen 

worden getroffen. Aan beide oevers was de 

Brielse Maas door verzanding het minst diep. Bij 

eb viel vooral aan de noordzijde een brede strook 

droog maar aan de zuidzijde was deze slechts 

100 meter breed. 
 

In de zuidelijke oever van het Brielse Gat lag de 

bedding van de rivier. Deze had twee 

stroomgeulen van twee tot acht meter diep. De 

zuidelijkste geul, de zogenaamde “ebschaar”, had 

men uitgekozen voor het sluitgat. 

In de stroomgeul van de rivier zou, naarmate de 

bouw van de dam vorderde, de stroomsnelheid 

ongetwijfeld toenemen, Daardoor zou men te 

maken krijgen met het wegspoelen van zand ter 

plaatse. Om die reden moest dit gedeelte van de 

rivierbodem worden vlak gebaggerd en daarna 

over een flinke breedte worden versterkt met 

zinkstukken en stortstenen. De zinkstukken 

werden vervaardigd van gevlochten rijshout. 

Voor de laatste sluiting is gebruik gemaakt van 

een zogenaamd Phoenix caisson. De geallieerden 

hebben bij de invasie in Normandië van zulke 

caissons gebruik gemaakt. 

 

 

 

 

 

Een zinkstuk is gereed en kan naar de plaats 
worden gesleept waar de komende Maasdam 
is geprojecteerd. 
 

Op dit bed werden kleinere, aan de onderzijde 

open, caissons van 12 meter lengte en een breedte 

van 6 meter geplaatst, die als kern van de dam 

zouden fungeren. De caissons werden met behulp 

van een drijvende kraan op de rivier bodem 

geplaatst en vervolgens gedeeltelijk gevuld met 

leem en klei.  

Het sluitgat werd over een lengte van 66 meter 

open gehouden tussen twee hoofden van 

betonnen elementen, die gevuld waren met leem. 

In dit sluitgat werden, volgens een vooraf 

nauwkeurig in het waterloopkundig laboratorium 

voorbereidde procedure, de reeds genoemde 

Phoenix caisson afgezonken. 

 

 

De drijvende bok “Atlas” plaatste de 120 ton 
wegende caissons op de nog open plaats. Op 
de voorgrond van de foto is duidelijk te zien 
dat de ruimte tussen 2 caissons werd 
opgevuld met stortstenen. 
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Als een deur scharniert het gigantische Phoenix 

caisson het gat in dat nog overgebleven is tussen 

de eilanden Voorne en Rozenburg. Het stortte 

van de regen maar Ir. Biezeveld, die de operatie 

leidde, moest zich ondanks dat nu eenmaal 

precies houden aan de tevoren berekende 

stroomsnelheden waarvan de versnellingen en 

vertragingen in minuten voorspeld waren. Op 

hen die deze slotfase hebben meegemaakt moet 

deze gebeurtenis een onvergetelijke indruk 

hebben nagelaten. 
  

Bron: Historische Vereniging Westelijk Voorne. 

 

 

 
 
De brug, die in de jaren zestig een deel van de 

dam heeft vervangen, was noodzakelijk om de 

aanleg van het Hartelkanaal tussen de Oude Maas 

en het Europoort gebeid te realiseren. Na het 

doorgraven van de Beerdam kon ook de 

Maasvlakte worden bereikt. 
 

In het verslag over de februari storm staat "Dat 
de waterkering aan de zijde van het eiland 
de stormvloed zo goed heeft doorstaan, is 
te danken aan de afdamming van de 
Brielse Maas." 

 

7. Jongeheer Joop (JJ) 
 
Door John Van Der Aa 

 

Zoals de vrouw jaarlijks wordt gegrepen door een ongelukkig verschijnsel dat met Grote Schoonmaak 

wordt aangeduid, zo leeft ook in het diepste van de man een drang tot vernieuwing die zich doorgaans 

manifesteert in meer of minder geslaagd geknutsel. 

 

Het vlees is zwak en het is JJ dus niet gegeven om de neiging tot uitelkander-nemen-en-opknappen 

met succes te onderdrukken. Daar hij tot de gelukkige bezitters van een scooter behoort, ontaardt zijn 

neiging in een chaos die Grote Beurt heet, waarbij het onschuldige scootertje tot het laatste moertje 

gedemonteerd wordt. Met een gelukzalig gezicht, vuile handen en poetsdoek rommelt onze vriend 

tussen schroefjes, naaldlagers en tandwieltjes, onder het neuriën van opgewekte wijsjes en het roken 

van beduimelde sigaretjes. Omdat JJ een van mijn trouwe vrienden is, informeerde ik geregeld naar de 

toestand van  zijn scooter. Het was op een donderdagavond dat ik  kon vaststellen dat de motor geheel 

uit elkaar lag, terwijl de elektrische installatie en de voorremkabel ontbraken. De versnellingsbak was 

ook geheel gedemonteerd en de carrosserie stond in een ondefinieerbaar groengeel grondverfje. Dat 

was de situatie op donderdagavond. 

 

Tot de maandag daarop staat de historie schijnbaar stil. Maar onze vriend had allerminst stilgezeten. 

Op maandag belde hij mij en vertelde dat hij naar Essen was geweest. Daar hij aldaar sedert enige 

maanden ene Waltraut het hof maakte, was ik genegen hem te geloven. Maar er was meer, hij was per 

scooter geweest. Ik heb met de nodige tact mijn ongeloof uitgesproken maar het werd tenslotte wel 
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duidelijk dat hij de waarheid sprak. Het zou niet kies zijn om in dit publieke blad de meest geheime 

roerselen van de ziel van JJ bloot te leggen. Ook voor hem is het tenslotte voorjaar en we mogen hem 

de daarmee gepaard gaande gevoelens niet misgunnen. Waarmee wel duidelijk is dat niets ter wereld 

hem kon afhouden van een weekend naar Essen en zaterdagmiddag om half drie vertrok hij. 

 

Op mijn vraag hoe hij in vredesnaam zijn scooter tijdig rijklaar had gekregen, vertelde de verre 

liefhebber dat de lange droogtijd van lak hem het besluit had doen nemen om in de grondverf 

oostwaarts te trekken. Die zaterdag heeft hij tot half tien gereden. Toen werd het te donker en het 

algeheel ontbreken van enigerlei verlichting van zijn scooter noopte hem tot uitstellen tot 

zondagmorgen. Hij bracht de nacht door in een klein hotel en voor dag en dauw werd de reis 

voortgezet. Het toeval wilde dat JJ veilig en wel in Essen aankwam, alwaar hij liefderijk werd 

ontvangen. Hier worden de details van zijn relaas schaarser en wij zullen ons daarom beperken tot 

bijzonderheden over de terugreis. 

 

Het wegrijden diende wegens ontbreken van de eerste en tweede versnelling wel met de nodige 

omzichtigheid te geschieden. Het dient ook gezegd dat hoewel de voorrem ontbrak, de achterrem 

redelijk functioneerde. Alles ging goed tot het, toen nog gehucht, Nieuwerkerk a/d IJssel. Daar trok de 

kleur van de scooter de aandacht van de plaatselijke agent van politie. 

 

De controle van de remmen had een gunstig verloop, waarbij JJ Vrouwe Fortuna behulpzaam was 

door de stilstaande motor ingeschakeld te laten tijdens het beproeven van de voorrem. Onthouden, wie 

weet treft u ook ooit zo’n agent. Wegens de vreemde kleur kon de agent geen bekeuring verstrekken, 

het ontbreken van verlichting viel hem niet op. De zondag is voor agenten een gewone werkdag dus 

hield de goedertierenheid van agent op bij het vernuftige apparaatje dat middels indrukken van een 

knopje een akoestisch signaal behoort voort te brengen. Agent drukte persoonlijk en vol goede moed 

en zag zijn bemoeienissen tenslotte bekroond door discreet stilzwijgen van de claxon. Waarna het 

boekje voor de dag kwam. 

 

Na het vervullen van de aan een bekeuring verbonden formaliteiten zette onze held de motor aan, 

schakelde in de derde versnelling en reed voorzichtig weg om kort daarop in Rotterdam te arriveren. 

Het geluk heeft JJ op het laatste ogenblik een beetje in de steek gelaten, maar de scooter niet. Want 

ondanks het gemis van zovele onderdelen zei hij “de scooter trok als een lier“. 

 

Rotterdam 19 maart 1956   

© John Van Der Aa 

 

 

 

Op een morgen doet een pastoor de deur van zijn kerk open en 

vindt daar ……… een dode ezel. 

 

Hij weet niet goed wat te doen en belt dan maar de burgemeester 

met het verzoek het dier te laten weghalen. 

 

“Los uw problemen zelf op”, zegt de burgemeester, die feitelijk 

een gloeiende hekel aan de pastoor heeft. 

“Per slot van rekening is het uw taak de doden te begraven !” 

 

“Daarom bel ik u juist op”, zegt de pastoor. 

“Volgens het reglement moet ik eerst de familie raadplegen !” 
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8. Een cruise, is dat nou leuk? 
 
Door Rob van Breda 

 
“So, where are you from?” is de vraag die ons op deze reis het meest is gesteld. Het begin van elk 

gesprek. We bevinden ons op het MS Noordam van de Holland America lijn. We hebben zojuist de 

haven van Fort Lauderdale in Florida 

verlaten en zitten nu gezellig te eten 

met mensen die we nog nooit eerder 

hebben ontmoet. Dat is ook niet zo 

moeilijk als je op een schip bent met 

nog zo’n tweeduizend andere 

passagiers. Samen met de bemanning 

zijn er ongeveer 2800 mensen aan 

boord van dit prachtige, in Rotterdam 

geregistreerde maar in Venetië 

gebouwde schip. Met elf dekken en 

een lengte van 285 meter merk je 

overigens niet veel van al die mensen. 

Het begint al aardig donker te worden 

en we varen met een gangetje van zo’n 

18 knopen (ruim 33 km/uur) de nacht in. De passagiers zijn hoofdzakelijk Amerikanen maar er zijn 

ook flink wat Canadezen aan boord. Allemaal zijn we op de vlucht voor de koude en vooral lange 

winter. Met name de Canadezen kunnen hier over meepraten. Deze winter is voor hen, net als bij ons, 

langer en kouder dan gewoonlijk. 

 

Een cruise? Maar dat is toch een heel decadent gebeuren? Nou, dat valt in de praktijk best mee. Je 

kunt daar zelf nog aardig in sturen. Je kunt bijvoorbeeld gaan eten in een zelfbedieningsrestaurant van 

overigens zeer hoge kwaliteit (minsten zes menu’s). Je kunt echter ook heel deftig gaan dineren met 

een ober aan je tafel en alles wat daar verder bij hoort. Er is ook een restaurant er tussenin en dat is 

wat ons het beste bevalt, het Vista restaurant. Wij zijn met een groepje van vier en reserveren daar het 

liefst een tafel voor zes of acht personen. Je komt dan automatisch met een aantal “vreemden” aan 

tafel te zitten en dat is leuker dan je zou verwachten. De essentie van reizen is tenslotte andere mensen 

ontmoeten en dat doen wij op dit schip bijna de hele dag door. 

 

Dat “ontmoeten” blijkt in de loop van de reis wel volgens een min of meer vast stramien te verlopen. 

Nadat je de vraag hebt beantwoord en hebt verteld dat je “from Holland” bent, vindt men dat 

onveranderlijk heel interessant. De meeste Amerikanen hebben tenslotte hun roots in Europa en 

sommigen zijn er ook wel eens geweest. Hierna komt meestal het werk dat je hebt gedaan aan bod. Ik 

schrijf bewust hebt “gedaan” want de meesten, zijn net als wij, allemaal pensionado’s. Mocht het 

gesprek onverhoopt even stil vallen, dan is daar altijd nog mijn zwager die ook van de partij is. Hij 

helpt de conversatie graag weer even op gang. Hij vraagt dan meestal heel geïnteresseerd naar het wel 

en wee van president Obama… De rest van de avond blijkt er dan meer dan voldoende gespreksstof te 

zijn aan tafel. De volgende ochtend zit je bij het ontbijt weer met anderen aan tafel, of je schuift aan 

bij die mensen waar je eergisteren zo leuk mee hebt gegeten. Voor je het weet heb je allerlei nieuwe 

kennissen op het schip. Het is allemaal wel wat oppervlakkig maar zeker niet ongezellig. 

 

“Maar een cruise, dat is toch veel te luxe man! Dat is toch niks voor jou!” Het is mij meer dan eens 

door vrienden verteld in de weken voorafgaand aan deze reis. Voor een zeiler die gewend is alles zelf 

te moeten doen en elke gevaren mijl zelf te moeten bevechten is het inderdaad even wennen. Als mens 

geniet ik echter enorm van alle mogelijkheden op een schip als dit. Alles is gericht op de Amerikaanse 

toerist en die schijnt vermaakt te willen worden. Er is dan ook de gehele dag door van alles te doen 

aan boord. Er is een prachtig theater voorin het schip. Maar er is ook een filmzaal, een gok en 

speelhal, een bibliotheek met heerlijke leren fauteuils en nog veel en veel meer. Onze hut was 



 

15 

helemaal voorin met een mooi uitzicht op de boeggolf. Het hoofdeinde van ons bed was bij het raam, 

a room with a view, zeg maar. ’s Morgens schuif je als eerste je gordijn opzij en dan ligt daar opeens 

die tropische verrassing voor je. Het eiland waar je de afgelopen nacht naartoe bent gevaren en waar je 

nog nooit bent geweest. Sleepboten, mooie witte jachten, palmbomen, grote villa’s in de bergen, het is 

er allemaal! 

 

Even later zit je te ontbijten op dek tien met een prachtig uitzicht over het eiland dat je die dag gaat 

bezoeken. Je kijkt je ogen uit. Of je nog koffie wilt vraagt een van de zeer gedienstige Phillipijnen die 

hier uitsluitend lijken te zijn om het jou op alle fronten naar de zin te maken. Die decadente luxe 

toch… dat wordt straks weer wennen thuis! Mijn vrouw is als dochter van de concurrent (de Shell) 

geboren in Venezuela en heeft daarna tot haar elfde jaar in Trinidad gewoond. Dit is de eerste keer dat 

ze na vijftig jaar weer terug is in de Carieb. Het is ook een van de redenen van deze reis. We gaan 

weliswaar niet naar Trinidad, maar het eiland Saint Lucia blijkt er qua sfeer en begroeiing sterk op te 

lijken. Ze had het daar overal bijzonder naar haar zin. Vooral steelbandmuziek was een topper. 

 

Met wal-excursies heb je het ook helemaal zelf in de hand. Je kunt natuurlijk vooraf een evenement 

boeken via het boekingsbureau aan boord maar je kunt ook zelf een taxi nemen, of gewoon lekker 

gaan wandelen. Wij hebben het allemaal gedaan. Op Barbados besloten we voor de verandering eens 

een dag op een tropisch strand door te brengen. Spierwit zand, palmbomen stretchers met parasols 

erboven. Het was echt een beetje de sfeer van een Bounty eiland. Ik ging een stukje zwemmen naar de 

voor anker liggende jachten en raakte in gesprek met een Engels echtpaar op een zeilboot, gebouwd in 

Engeland, maar naar een Nederlands ontwerp. Ze waren nog aan het uitblazen van de recente oceaan 

oversteek. Geen geringe prestatie voor een 60+ echtpaar. “Dus u bent óók net aangekomen” vroegen 

ze aan mij? “Met welke boot dan?” Ik wees naar de verte, waar de enorme Noordam lag en boven 

alles in haar omgeving uitstak. Eerst twee verbaasde gezichten en daarna lachen natuurlijk. Of het 

beviel? Ze wilden het ook wel eens proberen. Maar dan na deze reis die hen in drie jaar naar het 

noorden van de Amerikaanse oostkust zou brengen en daarna weer terug naar de oostkust van 

Engeland want daar kwamen ze vandaan. 

 

Wij vertrokken aan het eind van die middag naar het volgend tropisch paradijs, het Franse eiland 

Martinique. Het eiland bleek een mix te zijn van de bekende Caribische rommelige gezelligheid met 

hier en daar wat Europese Franse strakheid erdoor. Wel heel veel Franse auto’s natuurlijk. Doordat de 

zoon van een kennis Electrical Engineer was op de Noordam, kregen we een rondleiding door de 

machinekamer, de controlekamer en een SUB station. Het is allemaal wat kleiner dan op een 

raffinaderij maar het is er allemaal. Het schip beschikt over 85000 pk, en is volledig elektrisch 

aangedreven. Dit vermogen is verdeeld over twee schroeven die helemaal 360º kunnen draaien. 

(Asipods heten ze meen ik). Verder vindt je er pompen, compressoren, gasturbines, incinnerators, 

dieselmotoren en natuurlijk besturings hydrauliek. Indrukwekkend is de efficiëntie van de 

vuilverwerkingsinstallatie. Geen gram vuil gaat over boord. Uitsluitend schoon water. Dat is niet 

alleen company policy zo werd ons uitgelegd maar op reizen naar kwetsbare gebieden zoals Alaska is 

dat een voorwaarde van de overheid om daar te mogen varen. 

 

In de tien dagen dat we aan boord waren, bezochten we vijf Caribische eilanden en legde het schip 

bijna drieduizend mijl af. Terug in Florida zijn we nog met zo’n propellorboot door de Everglades 

gescheurd. Wat gaat dat hard zeg! Het had (zeer ongebruikelijk daar) s’nachts gevroren, dus zagen we 

maar weinig alligators. Dat zijn behoorlijk enge beesten! Er schijnen er in heel Florida zo’n anderhalf 

miljoen van rond te zwemmen!!  Je kunt daar nu voor niet teveel geld een bungalow aan het water 

kopen maar je kunt er nog geen teen in het water steken vanwege al die hongerige croco’s die er 

liggen te loeren. We vlogen daarna terug naar een steenkoud Schiphol en vonden het een schitterende 

onderbreking van de winter. Echt aan te bevelen. 

 

Misschien gaan we nog wel eens een keer. 
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9.  Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na twee ernstige incidenten: 
 

Nieuwe RM spreekt zijn waardering uit  
 

Vanuit mijn perspectief is het duidelijk dat mei geen goede maand is voor BPRR. Met de Visbreaker 

brand en de totale shutdown door de stroomuitval hebben we twee incidenten meegemaakt die niet 

acceptabel zijn. Hieruit blijkt ook dat we hard zullen moeten werken om zeker te stellen dat dit soort 

incidenten niet blijven gebeuren. 
 

Ik ben ontzettend opgelucht dat er bij de incidenten geen persoonlijk letsel en lekkages zijn 

opgetreden en dat onze systemen en 'respons' hebben gewerkt zoals we dat willen, met natuurlijk 

kansen voor verdere verbeteringen. De lopende onderzoeken en de daaruit voortvloeiende uitkomsten 

en 'lessons learned' gaan ons uiteindelijk weer in staat stellen om ons verder te verbeteren. 
 

Allerbelangrijkst is mijn waardering voor de professionele inzet die uit gaat naar alle betrokkenen bij 

beide incidenten. De allereerste respons in Operations tot aan de gevolgde Incident Management 

structuur, met daarbij de opgezette organisatie en het ‘managen’ van beide incidenten tonen de 

kwaliteit van onze training, het professionalisme en de betrokkenheid van onze mensen. 
 

De ondersteuning vanuit Maintenance, zowel door BP personeel als contractors, is een voorbeeld 

voor de toekomst en heeft Operations in staat gesteld om de fabrieken in de juiste volgorde, veilig 

en effectief op te starten. Binnen Commercial zijn door Productieplanning de plannen bijgesteld. De 

verplichtingen naar onze klanten zijn zo goed mogelijk beheerst. 
 

Als laatste hebben zowel de afdelingen HSSEQ en Communicatie actief de communicatie en relaties 

met de autoriteiten en de omgeving gemanaged. Het doel hiervan was onze reputatie beschermen en 

zorgen voor een objectieve berichtgeving in de media. 
 

Ik ben ontzettend dankbaar voor al jullie individuele en team bijdragen, jullie betrokkenheid en jullie 

positieve houding. Met dit team binnen BPRR ben ik ervan overtuigd dat we een succesvolle 

raffinaderij kunnen blijven. 
 

Hierbij opnieuw mijn oprechte dank! 

Thys Heyns, Busines Unit Leader BPRR 

 
Principe akkoord CAO BPRR 2010-2012 
 
Woensdag 12 mei 2010 heeft er overleg plaatsgevonden tussen FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen 

en BPRR over de vernieuwing van de CAO. Dit laatste overleg heeft tot een principe akkoord geleid, 

aldus Lydia Velthuis, Refinery Team Leader HR&O. 



 

17 

MHC project on hold 
 

Het Mild HydroCracker project wordt voor dit moment on hold gezet. BP Refining en Marketing 

kunnen zich op dit moment niet langer veroorloven het project binnen het bestaande plan voort te 

zetten. De timing van het project en een eventuele herstart van het project zal in 2011 opnieuw worden 

overwogen. Al het lopende werk wordt op een dusdanige manier afgesloten zodat een toekomstige 

doorstart geen problemen zal opleveren. Het project is en blijft een goed project en wordt gesteund 

door BP Refining & Marketing Leadership. Het tijdelijk stopzetten is puur een gevolg van cash flow 

beperkingen en we gaan ervoor zorgen dat het uitgevoerde werk in de tussentijd niet verloren gaat. 

 
Nieuwe bedrijfsarts: Laura de Graaff 
 
In verband met het naderende afbouwen van de werkzaamheden van 

Erik Franken vanwege zijn pensioen, is per 1 mei jl. Laura de Graaff 

bij de Medische Dienst van BPRR gestart. Zij is een zeer ervaren 

bedrijfsarts en heeft o.a. ervaring bij Mourik, E.ON en Cargill. 
 

Om de bedrijfsspecifieke kennis zeer gedoseerd over te dragen is er 

voor een traject gekozen waarbij ook de taken gefaseerd worden 

overgedragen. Voor dit traject zal ruim de tijd worden genomen.  

 

Laura’s spreekuren zijn op dinsdagochtend van 08:00 tot 12:00 uur en op donderdagmiddag van 13:00 

tot 17:00 uur. Indien je een afspraak met haar wilt maken kan je contact opnemen met Arjan 

Vijverberg, toestel 9550. 

 
TAR 2011  CDU4 / GOH3 
 
Middels een evaluatie proces met input van alle stakeholders is BPRR tot de conclusie gekomen dat 

de cycle-ending turnaround voor CDU4 / GOH3 het beste kan worden uitgevoerd in het 4de kwartaal 

van 2011 met een start  in begin oktober. 
 

De uitdaging voor deze TAR is de scope te beperken tot wat echt nodig is en met het oog op 

de toekomst om naar een TAR cyclus van 6 jaar te gaan. De output van het TAR Optimalisatie 

Project, onder leiding van Noud Smals, op het gebied van het scoping proces, zal ons gaan 

helpen om tot de juiste verantwoorde scope te komen. 

 
Roparunners over de 
finish op de Coolsingel! 
 
De BPRR Roparunners zijn 28 mei om 

15:30 uur gefinished op een feestelijke 

Coolsingel. Het team heeft weer een 

ongekende prestatie geleverd waar men op 

de raffinaderij weer enorm trots op mag 

zijn. De laatste 100 kilometer van de 

Roparun door het Belgische Zele en de 

Nederlandse plaatsen Ossendrecht, Bergen 

op Zoom, Halsteren, Steenbergen, 

Heijningen, Oud Beijerland en 

Barendrecht gaven het team weer de 

nodige koude rillingen. Deze plaatsen 



 

18 

zorgen er met hun enorme enthousiaste inwoners voor dat het team de laatste loodjes prima 

doorkwam. Het warme weer heeft ook deze editie weer enorm zwaar gemaakt. 
 

Het team werd dit jaar bij de finish zelfs opgewacht door onze Refinery Manager Thys Heyns, die dit 

jaar de welverdiende medailles aan een ieder heeft uitgereikt. Vervolgens is het team vertrokken naar 

Vlaardingen om samen met de familieleden bij de chinees te gaan eten. 

 
Tank TAR Programma 
 
Per 1 juni 2010 vindt er een wisseling van de wacht plaats. De project manager / SPA voor 

het Tank TAR Programma, Robert Margadant, zal dan opgevolgd worden door Michel van der 

Weijden. 

 
Het succes van Alpe d`HuZes 2010 
 
Op 3 juni heeft het BPRR team “Bikers Passion” deelgenomen aan Alpe d’HuZes 2010. Om goed 

voorbereid te zijn op deze dag is op zondag 30 mei het team vertokken naar de Franse Alpen. Tijdens 

de dagen voor de start hebben ze het parcours verkend en zijn er enkele bergen beklommen. 3 juni was 

het dan zover: de start van Alpe d’HuZes! Doel van de dag: tussen 5.15 en 18.00 uur zes keer de Alpe 

d’Huez beklimmen. De eerste beklimming in het donker was erg indrukwekkend. In een aantal bochten 

stonden kaarsjes te branden voor de dierbaren. Ook het BP team had vooraf een aantal kaarsjes 

neergezet. Menig deelnemer stopte bij de kaarsjes om even stil te staan bij het goede doel en de mensen 

waarvoor ze aan het fietsen waren. Team BP 

heeft uiteindelijk 33 keer de Alpe d`Huez 

omhoog gefietst. Elke deelnemer van het 

team heeft zichzelf overtroffen en het 

maximale uit zichzelf gehaald. Het was een 

evenement met een lach en een traan en een 

schitterend eindresultaat. Het voorlopig 

opgehaalde bedrag van team Bikers Passion 

ligt op dit moment op 16.000 euro.  

 

 
Team Bikers Passion; Adriaan 
Tanis, Niels Rietdijk, Erik 
Dumont, Peter le Kluse, Arjan 
Vijverberg en Jacco Mostert.  
 

 
BP Familiedag 2010 
 
Op zaterdag 11 september 2010 vindt van 10.00 tot 18.00 uur de BP Familiedag plaats. Deze dag is 

bedoeld voor medewerkers van BPRR, contractors en het thuisfront. In de afgelopen maand juni stond 

in het blad “Wij bij BP no. 45” een antwoordstrook waarmee u zich voor dit evenement kan 

opgeven. Vul de antwoord strook in als u de BP Familiedag wilt bezoeken en stuur deze zo snel 

mogelijk in naar BPRR Postbus 1033 AA in Rozneburg t.a.v. Marite van Nes, afdeling CPA. 

 

Vrijwilligers onmisbaar 
Uiteraard kan een dag als deze niet zonder vrijwilligers. Hierbij kun je denken aan busbegeleiders of 

activiteitenbegeleiders. Wil je graag helpen, maar ben je niet de hele dag beschikbaar dan is dat geen 

probleem, alle hulp is welkom. Vragen ?  Neem contact op met de afdeling CPA toestel 0181 489218 

of 489555. 
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Tot een volgende keer . . . . . . . 

 

Zo beëindigde mijn goede vriend Gerard Eigenraam zijn eerste bijdrage voor 

ons blad Seconer-nieuws. Vol goede moed schreef hij vervolgens de bijdrage 

die u onderstaand aantreft en weer eindigde hij met de toezegging een vervolg 

te schrijven. 

Maar helaas, een volgende keer zit er niet meer in. 

U heeft al in de vorige Seconer-nieuws kunnen lezen dat Gerard Eijgenraam 

kort na het schrijven van deze twee verhalen is overleden. 

Na aanvankelijke aarzeling was hij toch met enthousiasme begonnen om als BP-er 

van het eerste uur zijn memoires vast te leggen. Wij zijn hem zeer erkentelijk 

en dankbaar voor zijn aandeel aan onze BP-geschiedenis. 

 

Koos Boswinkel. 

 

 
10. Een Herinnering aan 

Tankinstallatie / Bunkerdepot Pernis en Botlek 
 
Deel 2 : 1949 – 1964 

 
Door Gerard Eijgenraam     

 
Het dagelijks leven op de installatie Pernis was nogal primitief in de beginperiode. Zo dienden vrijwel 

alle afgeleverde hoeveelheden met de hand te worden uitgerekend. Alleen op het steiger waren 

vloeistofmeters geplaatst welke de aan de klant in actuele liters afgeleverde producten registreerden. 

De afleveringsbonnen werden eveneens met de hand uitgeschreven en de afgeleverde liters werden 

met behulp van het actuele soortelijke gewicht (bijvoorbeeld 0,8252), omgerekend naar kilogrammen. 

Het zal duidelijk zijn dat er heel veel gecijferd moest worden, wat mij gelukkig niet zoveel moeite 

kostte. 

 

Eens in de tien dagen hadden we een zogenaamde ‘decade‘ en moest er een voorraadopname worden 

gedaan door de inhoud van de opslagtanks (in kubieke meters) om te rekenen naar Kilogrammen 

(Metrieke tonnen). Dat ging als volgt: gewapend met een thermometer en een groot soort rolmaat 

waarin een lang metalen meetlint was opgerold waaraan aan het einde ervan, ter verzwaring een 

koperen gewicht was gelast, besteeg één van onze tankmeters de treden van de opslagtank. Op elke 

tank waren vier peilkokers aangebracht, op elke windrichting één. De tankmeter liet vervolgens het 

meetlint in de peilkokers zakken tot de bodem lichtjes werd aangeraakt. Dit vereiste ervaring maar 

vooral ‘fingerspitzengefühl’ van de betrokken tankmeter. Daarna werd het meetlint opgetrokken en 

werd de vloeistofstand in millimeters van het meetlint afgelezen en in een notitieboekje genoteerd. Hij 

nam dan tevens op drie verschillenden hoogten de temperatuur op van de vloeistof, waaruit een 

gemiddelde temperatuur van de vloeistof werd berekend. Daarna werd met het bij die temperatuur 

vastgestelde soortelijk gewicht,  de tankinhoud in kilogrammen berekend. Voor elke opslagtank waren 

door het IJkwezen vastgestelde tanktabellen beschikbaar waarin de tankinhouden in liters per 
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millimeter waren opgetekend. De aldus verkregen kilo’s (liters) werden vergeleken met de voorgaande 

decade-metingen minus de productmutaties in die tussentijd en zo kon een eventueel tankverschil 

worden vastgesteld om aan de voorraad bij-  dan wel van de voorraad afgeboekt te worden. 

  

Gedurende het lossen van een partij olie uit een zeeschip werden diverse oliemonsters getrokken aan 

de hand waarvan het soortelijk gewicht van de vloeistof werd vastgesteld met behulp van een 

zogenaamde areometer. Deze meter werd in een cilindervormig glas gehangen waarna men na enige 

minuten het soortelijk gewicht van de aangevoerde olie en de daarbij behorende temperatuur kon 

aflezen. Daarna volgde een vergelijking met de op het connossement (Bill of Lading) vermelde cijfers. 

De ‘decade’ bracht begrijpelijkerwijs nogal veel rekenwerk met zich mee. In die tijd hadden we nog 

geen beschikking over elektrisch rekentuig en elektronische rekenmachines moesten nog worden 

uitgevonden. Alle rekenwerk, vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken diende handmatig te 

gebeuren en dat was vrij tijdrovend werk. Ter controle of een vermenigvuldiging correct was 

uitgerekend pasten we een trucje toe, de zogenaamde ‘negenproef’. 

 

In het begin van mijn dienstverband  op de installatie werkte ik ook regelmatig mee op het steiger, ook 

’s nachts, om te helpen bij het lossen van aanvoer met zeeschepen. Hierdoor kon wegens verricht 

overwerk een extra centje worden bijverdiend hetgeen een welkome aanvulling was op ons destijds 

niet overdadige salaris. Echter, de uitbetaling van het overwerk stagneerde nogal eens, soms kregen 

we het maanden later door het Hoofdkantoor in Amsterdam uitgekeerd. Om ons ongenoegen hierover 

kenbaar te maken werd er een krijttekening op de muur in de kantine van ons ondergrondse kantoor 

geschreven met de tekst: 

 

“WOT ?!! NO OVERTIME ???” 
 

 
 
Deze tekening met bijbehorende klacht was gedurende de Tweede Wereldoorlog in zwang bij de 

geallieerde legers om zo hun ontevredenheid of verwondering over bepaalde zaken, tot uitdrukking te 

brengen. Als ik een nacht op het steiger had meegewerkt, ging ik de volgende dag weer ‘gewoon’ 

verder op het kantoor en was dan ongeveer 36 uur in de weer geweest. Ik kan me daarvan nog een 

grappig voorval herinneren. 

 

Op het steiger werkte men uit veiligheidsoverwegingen (statische elektriciteit/vonkvorming) op 

houten klompen en ik droeg ze dus ook. Op een ochtend werd er opgebeld, ik meen door een 

cargadoor, waarbij gegevens uit de lading van het schip werden opgevraagd. Doordat de telefoon werd 

opgepakt door iemand anders, antwoordde deze: “Ik zal de boekhouder even roepen!”. Ik was nog niet 

omgekleed in ’t kantoorpak en kwam, hijgend en wel nog met de klompen aan, vrij lawaaierig 

aangeklost aan de telefoon. De man aan de andere kant van de lijn zal, als hij mijn gehijg en geklos 

heeft kunnen waarnemen door de telefoon, wel een vreemde indruk hebben gekregen van de 

‘boekhouder’’. 

http://ww2db.com/image.php?image_id=7106
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11. Kilroy was here…. 
 
Door Koos Boswinkel 

 
In zijn laatste memoires over BP Pernis en Botlek maakte Gerard Eijgenraam melding van 

bovenvermelde kreet die op de muur van het kantoor van BP Pernis was geschreven vanwege een zeer 

vertraagde betaling van het overwerkgeld. 
  

Ik dacht dat het daarom interessant genoeg was om iets over de achtergrond van het ontstaan van deze 

kreten uit de Tweede Wereldoorlog te vertellen. De woorden "KILROY WAS HERE" en een 

eenvoudige tekening van een gezicht glurend over een hek, werden op elk oppervlak waar  

Amerikaanse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog maar in de buurt kwamen, geschreven,  

meestal bedoeld om het logo van de eerste Amerikaanse GI op die plaats vast te leggen. Kilroy was 

overal aanwezig waar Amerikaanse militairen waren. Vooral in Europa ging het gerucht rond dat zelfs 

Hitler orders had gegeven om Kilroy op te sporen en dat zelfs Stalin met Kilroy oog-in oog had 

gestaan ergens in een buitenhuis in Potsdam. In dit kader waren de tekst en de tekening niet te 

scheiden, en hadden daadwerkelijk een aparte oorsprong. 
 

Maar de meest geaccepteerde oorsprong van het "KILROY WAS HERE" is terug te voeren aan James 

J. Kilroy uit Halifax, Massachusetts, USA. Op 24 december 1946 schreef de New York Times: 
 

Tijdens de oorlog was “Kilroy” werkzaam bij Quincy, de Bethlehem Steel Company's 
scheepswerf, die inspectie uitoefende op door de werf gefabriceerde tanks, dubbele 
bodems en andere delen van oorlogsschepen in aanbouw. Om te voldoen aan de wens van 
zijn superieuren dat hij zijn werkzaamheden had uitgevoerd, krabbelde Mr Kilroy in geel 
krijt 'Kilroy was here "op het door hem geïnspecteerde werk. 

 

De woorden “Kilroy was here” begonnen al spoedig te verschijnen op 

verschillende plaatsen en de heer Kilroy was van mening dat de 14.000 

werknemers van de scheepswerf, die later in de strijdkrachten waren 

ingelijfd, mede verantwoordelijk waren voor het latere wereldwijde gebruik.  

De schepen die door J.J. Kilroy waren geïnspecteerd werden meestal, 

voordat ze werden afgeschilderd, vroegtijdig in dienst gesteld. Tijdens de 

reis werden bepaalde verzegelde compartimenten door de schepelingen 

geopend voor onderhoud en dergelijke en deze vonden de voor hen 

onverklaarbare naam op door Kilroy geïnspecteerde onderdelen gekrabbeld. 
 

Duizenden militairen hebben de slogan op de troepentransportschepen kunnen zien en daarmee de 

alom tegenwoordige aanwezigheid van Kilroy’s gekrabbel en de ondoorgrondelijkheid ervan die 

tenslotte naar een legende leidde. Maar de aanvullende cartoon 

figuur van een kleine man die zijn neus over een muur steekt heeft 

echter een Britse oorsprong en werd bekend als "Mr Tsjaad." Mr 

Tsjaad werd meestal vergezeld met de woorden: "Wot? No Fuel” 

(Benzine) of iets dergelijks. Mr. Tsjaad verscheen op de zijkant van 

een Horsa zweefvliegtuig, in gebruik bij de Britse 1ste Airborne 

Division  tijdens Operatie Market Garden, de Slag om Arnhem met 

de slogan : 'Wot ? No Engines??’.  
 

Tijdens de eerste Wereldoorlog hadden de Australische soldaten een identieke figuur met de naam Mr. 

Foo. Mr. Tsjaad werd geboren in 1938 door toedoen van zijn ontwerper Mr George Chatterton, een 

Britse cartoonist. Een andere versie zou zijn dat mr. Tsjaad ontstaan is in 1941 op een geheim instituut  

waar aan de radar gewerkt werd en een of ander genie er een vraagteken aan toevoegde. Zodra de tekst 

"KILROY WAS HERE" en de snuit van de  heer Tsjaad met elkaar waren verbonden, vonden ze hun 

weg naar alle uithoeken van de wereld waar Amerikanen aanwezig waren. Kilroy heeft zo’n belangrijk 

deel van de Amerikaanse oorlogservaring uitgemaakt dat hij in 2004 ook een plaats op de Amerikaanse 

National World War II Memorial in Washington DC. schijnt te hebben gekregen. 
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“In mijn bestaan hier in Senegal is geen dag gelijk aan de vorige” schrijft Aad van Biezen op 

 30 maart j.l. in zijn 13e brief aan de Seconer-nieuws redactie. In een verslag van veertien dicht 

 beschreven kantjes beschrijft Aad  negen voorvallen  uit zijn  Senegalees/Afrikaanse leven. 

 Deze oud-collega beleeft meer dan wij kunnen noteren in Seconer-nieuws. De resterende 

 zes verhalen komen daarom in de volgende uitgave wel weer aan bod of hij vertelt ze u misschien 

 wel persoonlijk op de komende Seconer-reunie. 

 
 

 

12. Brieven uit Senegal No 13 
 

door: Aad van Biezen. 

 
Gisteren 19 maart 2010, een grote stapel kaarten en 

achterstallige post ontvangen. Twee kaarten voor 

Yayi’s verjaardag van 7 oktober, een tiental 

kerstkaarten plus een op 2 oktober 2009 verzonden 

pakket met veel verzamelde post uit Nederland. Er 

zaten zelfs spoedbrieven bij van juni vorig jaar. Ook 

de volgeschreven Kerstkaart van de Seconer-redactie 

belandde vlak voor Pasen op ons adres in 

Toubacouta. Toen ik me beklaagde bij de 

postbeambte dat deze post zo’n 165 dagen onderweg 

was geweest reageerde hij laconiek met: “Je hebt je 

post nu toch, niet zeuren”. Ik denk dat de 

belangrijkheid en de waarde van de post bij deze 

Afrikaner niet aanwezig is. Het “aangetekend” verzenden van een paar brieven neemt op ons 

Postkantoor in Toubacouta ongeveer een uur in beslag. Om er zeker van te zijn dat de verzonden post 

ooit aankomt laat ik al mijn brieven altijd “aantekenen”. Gisteren heb ik drie brieven naar de post 

gebracht. Er zijn drie bezoekers in het postkantoor en een (1) beambte achter de loketten. Op mijn 

beleefde groet “Asalum Maleikum” komt een even beleefd “Maleikum Salam”. Vrede zij met u. 

 

“Adriaan Nicolaas wat kan ik voor u doen?” Ik laat mijn brieven en formuliertjes zien en vraag tevens 

om Foeka (10) Tembar (postzegels) van 500 Cefa. “Adriaan Nicolaas” vervolgt de beambte, (hij kijkt 

vaak in mijn paspoort vandaar mijn volledige naam) “rustig aan alstublieft en niet alles tegelijk, ga 

zitten mijn collega komt zo.” Ik wacht zo’n 20 minuten waarin niets gebeurt, er komen wel steeds 

meer mensen binnen. De collega van de afdeling brieven en postzegels komt binnen, geeft me een 

hand en begroet me met A.N. enz. Ik ben gelijk aan de beurt en drie brieven aantekenen is veel werk. 

Na 25 minuten op mijn horloge , weet ik dat 

de porto op de drie brieven resp. 1325, 1300 

en 1325 Cefa bedraagt. Ik betaal en ga weer 

zitten. Na 35 minuten is het knip- en plakwerk 

gereed. De bestelling van 10 postzegels van 

500 Cefa komen we niet uit, ondanks het 

gebruik van mijn woordenboekje Wolof-Frans 

(Wolof is de plaatselijke stamtaal). Iedereen 

bemoeide zich ermee zonder positief resultaat, 

ik bedankte iedereen vriendelijk en vertrok 

zonder zegels en zonder reçu van de 

aangetekende brieven. 
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Schapen in de aanbieding 
 

Yayi heeft onlangs toen ze bij haar moeder op bezoek was twee mooie schapen gekocht voor een 

‘aantrekkelijke’ prijs. Er kwam een Mauretanier langs met een kudde van 33 schapen en hij bood deze 

te koop aan. De moeder van Yayi zocht voor haar dochter twee mooie ooien uit want daar heeft ze 

echt goed kijk op. Het was voor Yayi onmogelijk om de beesten gelijk mee te nemen naar 

Toubacouta. Dat is niet erg want ze moet over een paar dagen toch weer in Kaolack zijn om geld en 

boodschappen te halen. Yayi’s broer Omar gaat op haar verzoek met de dieren naar de ‘Veterinair’ 

(dierenarts) voor een keuring. Hij laadt de schapen op een net langskomende ezelswagen en gaat op 

weg. Aangekomen op de hoofdweg komt een auto van de Gendarmerie hen tegemoet gereden. Deze 

keert na het passeren direct om en gaat voor de ezelwagen staan. Twee agenten stappen uit en vragen 

Omar of hij de eigenaar is van de schapen. Hij antwoordt ontkennend en zegt: “Ze zijn van mijn zuster 

en ik ben op weg naar de veterinair”. Vriendelijk lachend pakken ze hem vast en gooien hem 

hardhandig in de politieauto en de schapen in de achterbak. Ze voeren hem af naar het politiebureau 

en starten meteen een stevig verhoor. Natuurlijk is Omar erg nerveus en geeft niet de antwoorden die 

zij wensen. Vervolgens nemen ze twee keer 10 vingerafdrukken van hem (noot: Eenmaal je 

vingerafdrukken in een politierapport en schuldig of niet is het levenslang onmogelijk om een 

paspoort te krijgen). Hierna de verhoorkamer in, waar vijf politieagenten met houten latten het 

verhoor begeleiden. Als Omar niet de gewenste antwoorden geeft, wordt zijn geheugen opgefrist met 

enkele flinke lellen waar ze hem maar raken kunnen. Ondanks de klappen blijft Omar bij zijn eerste 

verklaring. Daarna moest zijn zus Yayi opdraven. Als zij ziet in welke erbarmelijke staat Omar 

verkeert ontsteekt zij in tomeloze woede en scheldt de agenten die zij goed kent letterlijk verrot. De 

klappenuitdelers druipen wat besmuikt af en Yayi legt dezelfde verklaring af als haar broer. De 

hoofdagent gelooft haar nog niet en vraagt waar ze de andere 31 schapen gelaten heeft?  

 

Wat bleek nou. De Mauretanier had 

een hele kudde van 33 schapen 

gestolen en probeerde deze los te 

verkopen. De echte eigenaar was 

ondertussen aangifte gaan doen bij de 

politie. Hij herkende de schapen direct 

als zijn eigendom aan het brandmerk 

in de oren. Ergo, Yayi heeft ongewild 

en te goeder trouw gestolen schapen 

gekocht. De politie zegt: “De heler is 

erger dan de steler!” Gelukkig heeft 

Yayi nogal wat goede relaties bij de 

Gendarmerie, zij heeft ze opgebeld 

met het verzoek haar zaak te bepleiten 

bij de commandant. Een voormalige 

commandant, een rechercheur plus 

een officier van justitie hebben haar 

zaak bepleit met als resultaat dat Omar en Yayi konden vertrekken tot na het weekend maar dat zij 

zich maandag a.s. om 07.30 uur moesten melden voor verder onderzoek. Om op tijd in Koalack  aan te 

komen stond Yayi  om 04.00 uur op i.v.m. de lange reistijd. Uiteraard kwam de Commandant pas om 

10.00 uur afzakken samen met de officier van Justitie. Ook de opa van Yayi was meegekomen want 

hij is bevriend met de commandant en dat scheelt een slok op een borrel! Na een half uurtje keuvelen 

tussen de officier, opa en de commandant was de kou uit de lucht. Op aangeven van opa heeft Yayi de 

commandant een donatie van 30.000 Cefa (45 euro) verstrekt voor zijn welwillende medewerking. 

Wel moeten Yayi en Omar de commandant om de 14 dagen bellen gedurende drie maanden om te 

vernemen of ze nog nodig zijn voor het vervolgonderzoek. 

 

Resultaat: Twee schapen weg, geld kwijt, donatie weg maar toch zijn we opgelucht. Zonder hulp van 

Yayi’s relaties en de hulp van opa hadden ze weken vast gezeten. Wel hebben we nu tegenover deze 

mensen toekomstige verplichtingen. Het recht is ook in Afrika niet gratis. 
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Een unieke ervaring 
 

Belgische vrienden uit Walonië komen een dag of veertien 

bij ons logeren. Zij is een mooie Senegalese en hij is een 

blanke Waal. Ze hebben twee leuke kinderen, een jongen 

van drie jaar en een meisje van drie maanden. Ze zijn 

gekomen om hier een Baptême (doopfeest) te houden voor 

familie en vrienden en dat is een hele organisatie. Het meisje 

krijgt dan haar moslimnaam van de Marabout (een soort 

heilige imam met veel invloed op zijn honderdduizenden 

aanhangers en onbeperkt gezag). Maar wij noemen haar 

Alisa en dat is ook goed. 
 

Op de doopdag komen er ‘s morgens om 09.00 uur een 

tiental mooie jonge vrouwen en meisjes de poort binnen van 

ons huis. Ze zijn feestelijk gekleed in mooie jurken en ze geuren als een bloemenmarkt op zaterdag. 

Het is een lust voor mijn toch al oude ogen en vurig hart! “Goede morgen dames” zeg ik. “Wat is de 

reden van jullie bezoek, het doopfeest is toch in Socouta?” Goede morgen ton ton Aad antwoorden ze 

in de stamtaal Wolof. Wij komen met twee kapsters ons haar doen en ons en de anderen opmaken, is 

dat goed ton ton Aad?” “Wees welkom” zeg ik een beetje bedremmeld want ik weet van niks. De 

jonge moeder van baby Alisa die zelf trouwens Mama heet, gaat ook in de renovatie. Volgens mij 

kunnen ze niets toevoegen want ze is nu al echt mooi, maar toch. Het is de hele dag een komen en 

gaan van vrouwen en meisjes. Zo nu en dan wordt het kapritueel onderbroken door groepen zingende, 

handenklappende en dansende Serrer vrouwen die tevens om 12.30 uur het ontbijt komen brengen! 
 

Het ontbijt blijkt te bestaan uit twee emmers met 

een lichtgroenig/cementkleurige brij/pap en nog 

warm ook. Dit voedsel wordt op grote platte 

schalen geschept en overgoten met gezoete 

gefermenteerde koemelk, een soort Kefir. “Kom 

Adreano eet met ons” wordt er geroepen. Weigeren 

is geen optie maar deze schotel staat mij niet aan, 

ik heb net nog ontbeten en voorzichtig neem ik een 

vijftal happen en prijs het gerecht regelrecht de 

hemel in en bedank ze voor de invitatie. Iedereen 

tevreden en het smaakte trouwens veel beter dan 

het er uit zag. 
 

Op verzoek van de dames heb ik wat foto’s 

gemaakt en vind de opmaak heel onnatuurlijk, te licht 

poeder, pruiken met extensies, het lijkt wel of ze 

deelnemen aan het Chinees Staatscircus of opera. De 

japonnen zijn prachtig en in gewaagde kleurstellingen, 

erg feestelijk. 
 

Een Engels sprekend meisje van 21 jaar vertelt mij dat 

ze Engels studeert en haar vriendin naast haar Duits en 

Deens. Ze begon een babbeltje over het haar van Yayi. 

“Wat gaan jullie na je studie doen met je talenkennis?”  

vroeg ik. Ze bleef erg vaag, misschien administratief 

werk in de haven of naar het buitenland. Deze meisjes 

hebben buiten hun taalvaardigheid verder geen andere 

kennis, dat is jammer en belemmert hun kansen. Het 

meisje vraagt mij: ”Ton Ton heb je al een tweede 

vrouw of plannen om er een te nemen?” “Waarom 

vraag je dat?” is mijn reactie. “Nou” zegt ze “Ik wil 

wel met je trouwen” Ik was sprakeloos van verbazing 



 

25 

en dat overkomt me zelden, maar ze bleef me lief lachend aankijken. “Je bent toch niet serieus hè?” 

vraag ik verbouwereerd. ”Ja zekerwel, ik ben serieus, ík wil wel is haar antwoord” “Nu moet je eens 

naar me luisteren” zeg ik. “Je bent 21 jaar, studente, de wereld ligt voor je open en ik ben 72 jaar, hoe 

lang zou onze toekomst zijn, wat moet je in Allah’s naam met zo’n oude man?” “Je leeftijd is geen 

probleem Ton Ton, in Senegal is niemand oud en het zou mij veel prestige geven in mijn familie!” 

OK, ga het maar met Yayi regelen want hier heb ik geen verstand van” zeg ik een beetje laf het 

probleem bij Yayi leggend. Opgetogen huppelt ze naar Yayi. Vanuit mijn ooghoeken zie ik ze met 

Yayi praten en veel lachen. Van Yayi heb ik tot nog toe niets gehoord, dus zal het wel bij één vrouw 

blijven............ 
 

Hoe komt zo’n meisje op zo’n gedachte, armoede? kansloosheid binnen hun cultuur? ontsnapping? Ik 

weet het echt niet. 
 

De lunch arriveert rond half zes en het gezang, geklap en het dansen waren niet van de lucht. 

Uiteraard weer mee-eten, erg lekker, pittige rijst met frisse groenten en rundvlees. De prijs voor deze 

maaltijd betaalde ik met twee dagen intensief toiletbezoek! Lekker gegeten en nog beter gescheten! 

Het is niet altijd dat het eten besmet is maar zij gebruiken specerijen die voor ons Westerlingen nogal 

laxerend zijn. Al met al een heel mooie en voor mij aangename baptême. 

 
Groeten van Aad N. van Biezen. 

Toubacouta par Kaolack, B.P. 190 (Boîte Postale is mijn postbus) Senegal Afr. 

Tel.0221763467964 
 

Op mijn vorig stukje heb ik twee leuke brieven ontvangen, erg bedankt, ook een SMS of kaartje wordt 

door mij op prijs gesteld.  
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13.  Personalia 
  

 Met Nerflex   :  April 2010 C. Gebuijs    

 

   Mei 2010 A.J. Berk 

    J.TH. Slotboom   

 

   Juni 2010 I. Leban 

 

   Juli 2010 B.L. de Korte 

    J.M. Collins 

  

         

 Met Pensioen : April 2010 J.W. Koreman 

       

   Mei 2010 H.O.R. van Wingerden 

    K. Kuipers 

    P. Meindertsma 

    H.J.P. van Opstal 

    W. Spijkhoven 

 

   Juni 2010 H. van der Ent 

    J. Noordzij 

 

   Juli 2010 H. Hobo 

    J. van Toledo 

    C. Klerk 

    Mevr. C.P. Aldus-van Wetering 

    H. Liekens 

     

Overleden: 
 

 19 juni 2010, mevrouw A. van Horssen-Grinwis, in de leeftijd van 83 jaar. 
 

 

 
 

 

 
De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 oktober 2010. 

 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 1 september aan: 
 

Redactie seconer nieuws 
 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927  

e-mail: redactie@seconer.nl 
 

mailto:redactie@seconer.nl
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco 
 

 
REDACTIE SECONER-NIEUWS 

 

Piet Bout  Piet van Kessel      Klaas Kuipers           Rob van Breda 

Bestuur Seconer  Scherpenhoek 80      Slotlaan 28              Lumeyweg 49 
Hoefweg 4a   3085 EG Rotterdam     3233 DD Oostvoorne             3231 CD Brielle              
3233 LG Oostvoorne 010 5016851      0181 485797              0181 416364 
0181 482927  Kessel.Pa@inter.NL.net     klaas-ali.kuipers@planet.nl        rjvanbreda@gmail.com 
redactie@seconer.nl  
 

 
 

BESTUUR SECONER 
 
Nico ter Horst, Voorzitter 
Goudenregenplein 226 
3203 BN Spijkenisse 
0181 632418 
voorzitter@seconer.nl 
    
Wim van Vliet, Secretaris 
Narcissenstraat 12 
3181 WT Rozenburg 
0181 217203 
secretaris@seconer.nl 
  
Piet Timmers, Penningmeester 
Eemsteyn 1 
4251 HM Werkendam 
0183 502884 
penningmeester@seconer.nl 
 
Bas Roos, Administratie 
Planetenlaan 105  
3204 BR Spijkenisse 
0181 616040 
administratie@seconer.nl 
 
Wim Blok, Pensioenen 
Rijpersweg 31 
4751 AP Oud Gastel 
0165 326388 
wimnellblok@live.nl 
 
Leny Voorberg 
Ossewei 151 
3238 XN Zwartewaal 
0181-663138 
h.g.voorberg@planet.nl 
 
Gerrit Kamperman, IT-zaken 
Kraanvogelhoek 12 
3201 HE Spijkenisse 
0181 626506 
info@seconer.nl 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Mutaties Seconer 
www.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 4622352 
e-mail:wa.smit@interpolis.nl 
          pensioenfondsbpraffinaderij@achmea.nl 
www.pensioenfondsbpraffinaderij.nl 
Aanmelding spreekuur 013 4623988 
 
● 
 

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

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

Contactpersoon Personeelszaken BPRR 
A.N. van Seeters    
Doorgeven van mutaties 
Telefoon 0181 259357 
Postbus 1033 
3180 AA Rozenburg 

 

mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:klaas-ali.kuipers@planet.nl
mailto:redactie@seconer.nl
mailto:voorzitter@seconer.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:penningmeester@seconer.nl
mailto:wimnellblok@live.nl
mailto:h.g.voorberg@planet.nl
mailto:info@seconer.nl
http://www.seconer.nl/
mailto:pensioenfonds_nerefco@achmea.nl
http://www.blueskygroup.nl/
mailto:info@pensioenfondsBP.nl
http://www.pensioenfondsbp.nl/
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Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2010 

                  
 Boottocht 3 – 11 - 2010, vertrek 10.00 uur,  

 inschepen vanaf 09.00 uur. 

______________________________________________________________ 
 
          
Naam:  Dhr/Mevr/Mej  ……………………………………   Voorl.………….……     
 

Straat en Huisnummer : ….………………..………………………………….……. 
 

Postcode ………….           Woonplaats : …………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………… 
 

Ik kom          0     alleen              

                      0      met     Dhr/Mevr/Mej …………………………………………… 

 

Eventuele beperkingen en/of wensen: 
 

  0 Diabetes 0 Vegetarisch 

 

Er is een zeer beperkte mogelijkheid om gebruik te maken van busvervoer van 

Metrostation Spijkenisse–Centrum naar de boot. (10 minuten lopen). N.B. Bij de boot is 

ruim voldoende gratis parkeerplaats. 

 

Wenst gebruik te maken van busvervoer    0 Ja    0 Nee 

 

           N.B. Het vervoer is alleen mogelijk van 09.15 – 09.45 uur en na terugkomst. 

         Het vervoer is niet toegankelijk voor rolstoelen. 

 

Handtekening …………………………………... Datum …………………………… 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dit formulier VÓÓR  15 september 2010  opsturen naar:  G.J.M. Kamperman 

Kraanvogelhoek 12 

        3201 HE Spijkenisse 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      LET OP !!! 

 

• Inschrijfformulier volledig invullen en ondertekenen s.v.p. 
 

• Indien U zich heeft opgegeven maar verhinderd bent, dient U hiervan een bericht te 

sturen, eveneens naar G.J.M. Kamperman, en wel VÓÓR 15 oktober 2010.                                                                 

( Briefje, e-mail (gerrit.kamperman@planet.nl) of telefoon 0181-626506) 
 

• Indien U betreffende het vorige punt in gebreke blijft, heeft dat gevolgen voor de 

volgende reünie: U komt dan onderaan de lijst te staan. 


