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Seconer reünie 2012 
 

Vroeger was alles beter 
 

In de vorige Seconer-nieuws blikten we met weemoed terug naar de eerste jaren Seconer en de in die 

tijd georganiseerde reüniebijeenkomsten. Wat was het toen allemaal makkelijk. We waren te gast op 

de raffinaderij, maakten een planning en zorgden voor goede afspraken met de keuken en de 

beveiliging en dat was het wel zo’n beetje. Op de dag van de reünie ging de deur van het 

administratiegebouw open en zorgden onze bestuursleden voor de toegangscontrole. 

Naïef als we zijn, gingen we er als bestuur vanuit dat het tijdens een reünie anno 2012 wel op dezelfde 

manier zou kunnen worden georganiseerd. Maar daar hadden we ons lelijk in vergist. Natuurlijk weten 

we dat een veranderende en verhardende wereld om een aangepaste regelgeving vraagt, dat geldt 

bijvoorbeeld voor onze eigen woonomgeving, maar natuurlijk ook voor de beveiliging van een 

complex als BP Raffinaderij Rotterdam. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de toegangspas van een 

Seconer bestuurslid wordt geblokkeerd wanneer hij of zij drie maanden niet op de raffinaderij is 

geweest. Of dat een bezoeker die vooraf niet is aangekondigd, de toegang wordt geweigerd. Onder die 

omstandigheden gingen wij er vanuit dat de deelnemers aan de Seconer reünie op ZATERDAG 10 
NOVEMBER 2012 zonder al te veel geregel het nieuwe administratie gebouw zouden kunnen 

bezoeken. We hadden ons daar lelijk op verkeken. 
 

Wat is het geval. Wereldwijd hanteert BP een toegangsprocedure die er op neer komt dat elke 

bezoeker vooraf moet worden aangemeld. Daarnaast moet de bezoeker zich bij het betreden van de 

locatie kunnen legitimeren. Die regels gelden voor een ieder en dus ook voor de pakweg 250 

deelnemers aan een Seconer reünie. En zoals de huidige raffinaderij directeur de heer Thys Heyns 

desgevraagd vaststelde, “Ik kan de, internationaal door BP voorgeschreven regels, niet voor 

individuele groepen aanpassen”. Een stelling waar we natuurlijk begrip voor hebben maar die ons in 

eerste instantie grote zorgen baarden, want hoe krijg je zo’n grote groep op een ordelijke manier 

binnen. (Lees verder op pagina 2) 
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Maar bij nader inzien wordt de soep ook in dit geval niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Met 

uw aller medewerking en onze creativiteit moet het mogelijk zijn om in een kort tijdsbestek de 

Seconer reünisten volgens de geldende BP regels het nieuwe administratiegebouw binnen te loodsen. 

 

Om die reden vragen we de deelnemers dan ook het aanmeldingsformulier, dat u zoals gebruikelijk op 

de achterzijde van dit blad, maar ook op onze website  www.seconer.nl aantreft, nauwkeurig en met 

zorg in te vullen. Zo moet u deze keer zowel de achternaam als de voornaam van uzelf en uw 

eventuele partner of introducé invullen. Op basis van de eerder door de deelnemers aangeleverde 

informatie, zal Piet Timmers een lijst samenstellen met behulp waarvan de beveiliging van BP de 

toegangscontrole kan uitvoeren. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de bezoeker kan worden 

verzocht zich door middel van een legitimatiebewijs alsnog te legitimeren. Onder legitimatiebewijs 

wordt in dit verband verstaan, een rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. 
 

Tot zover de toegang tot de BP Raffinaderij. Zoals we al eerder berichtten zal de komende reünie 

plaatsvinden op ZATERDAG 10 NOVEMBER 2012. Het evenement begint ´s middags om 13.30 

uur aan boord van het partyschip Marlina van Rederij Fortuna uit Spijkenisse. Na het verlaten van de 

haven wordt onder het genot van een kopje koffie of thee, uiteraard aangevuld met een versnapering, 

koers gezet richting Europoort om daar omstreeks 16.00 uur aan te komen voor een bezoek aan het 

hypermoderne nieuwe kantoorgebouw van BP Raffinaderij Rotterdam.  Er staat dan een aantal bussen 

gereed om het gezelschap naar het nieuwe kantoor te rijden waar u bij binnenkomst op muzikale wijze 

zult worden ontvangen. Nadat u het nieuwe kantoor heeft bewonderd wordt de bus weer opgezocht 

voor een rondrit over de raffinaderij. Het zal omstreeks 18.00 uur zijn wanneer het Seconer gezelschap 

weer aan boord van de Marlina gaat, waarna we de tocht door het Rotterdamse havengebied 

voortzetten. 

Inmiddels heeft de staf van rederij Fortuna een culinaire belevenis voor ons 

klaarstaan en wordt er natuurlijk weer voor een stukje vermaak aan boord 

gezorgd. Een groep ras-muzikanten uit Zeeland zal u tijdens de reis 

entertainen met sfeervolle achtergrondmuziek, waarbij ook het meer 

swingende repertoire niet zal worden overgeslagen. Als speciale attractie zal 

de allround zangeres en entertainer Belinda aan boord zijn. Belinda is een 

spontane zangeres met veel uitstraling naar het publiek. Ze is al 20 jaar bezig 

met het vak als artiest en heeft daardoor een zeer ruime ervaring.  
 

Het zal zo rond 21.00 uur zijn wanneer de Marlina in Spijkenisse afmeert en 

naar we hopen een geslaagde reünie 2012 ten einde loopt. 
                  
Op de foto, zangeres Belinda    

 

Inschrijving 
 

Zoals gezegd, u kunt op twee manieren inschrijven voor de reünie: 
 

• Ten eerste via onze website www.seconer.nl. Op de homepage klikt u op Contact en 

vervolgens klikt u op Aanmelden reünie 2012. Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld 

sluit u af door te klikken op Indienen. 

• Beschikt u niet over Internet dan treft u op de laatste pagina van deze Seconer-nieuws zoals 

gebruikelijk het inschrijfformulier aan. 
 

Houdt er in verband met uw vakantieplanning rekening mee dat uw aanmelding 

vóór 15 september 2012 
bij Piet Timmers binnen moet zijn, dit met het oog op een zorgvuldige registratie en een goede 

voorbereiding van de reünie. Zoals gebruikelijk zullen de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst 

worden behandeld, volgens het beginsel “wie het eerst komt het eerst maalt” en vol = vol. 

Aanmeldingen die na 15 september binnen komen zullen niet meer in behandeling worden genomen. 

Een ieder die zich heeft opgegeven zal voor 15 september van Piet Timmers een bevestiging 

ontvangen. Eventuele vragen en/of opmerkingen betreffende mobiliteit kunt u ook aan Piet Timmers 

stellen, hij is bereikbaar onder nummer 06 22898310 of via e-mail penningmeester@seconer.nl. 

http://www.seconer.nl/
http://www.seconer.nl/
mailto:penningmeester@seconer.nl


3 

 
 

 

BP Pensioenfonds 
 

Door Piet Houtman 

 
Algemene ontwikkelingen 

Er valt op dit moment weinig nieuws te melden nu de verdere invulling van het pensioenakkoord  na 

de val van het kabinet vrijwel  tot stilstand gekomen is. Mochten er echter nieuwe ontwikkelingen zijn 

dan hoort u dat ongetwijfeld via de media.  Nieuws van belang voor  het BP Pensioenfonds vindt u op 

de website: www.pensioenfondsbp.nl. U vindt daarop ook maandelijks het verloop van de 

dekkingsgraad. 

 
Nieuws vanuit het BP Pensioenfonds 

 
Inmiddels hebt u naar ik aanneem bericht ontvangen van het BP Pensioenfonds over de met 

terugwerkende kracht per 1 januari toegekende indexatie(s). Indien u een BP-NL en een BP-

Raffinaderij pensioen ontvangt dan zult u twee brieven hebben ontvangen met verschillende indexatie 

percentages (respectievelijk 1,17 en 1,84 %). De reden daarvoor heb ik in het vorige nummer van 

Seconer-nieuws uitgelegd. 

 

Voor het BP Pensioenfonds is een jaarrapport over het jaar 2011 vastgesteld en goedgekeurd. Dit 

rapport betreft dus het eerste jaar van het gefuseerde fonds. 

 

Binnenkort ontvangt u een Pensioenkrant: een samenvatting van de belangrijkste cijfers en 

ontwikkelingen van het BP Pensioenfonds uit het jaarrapport. Ik zal dan ook niet proberen om u hier 

verdere details  te geven, die kunt u binnenkort via de Pensioenkrant zelf doornemen. Bovendien, als u 

verder geïnteresseerd bent, dan kunt u zodra dit beschikbaar is het volledige jaarrapport 2011 

downloaden via de hierboven aangegeven website. 

 
Wijziging in pensioenfondsbestuur 
 
Zoals reeds eerder gemeld is Jan Nieuwenhuize voorgedragen als nieuw bestuurslid van het BP 

Pensioenfonds ter opvolging van Floris van der Schalk die aftreedt. Jan heeft inmiddels als gast zijn 

eerste bestuursvergadering bijgewoond en een pensioencursus gevolgd. Het wachten is nog op groen 

licht van de toezichthouder DNB (De Nederlandse Bank). DNB heeft op dit moment de 

instemmingprocedure nog niet afgerond, maar gezien de ervaring die Jan vanuit het verleden heeft 

aangaande pensioenzaken en de tijd die hij daar (opnieuw!) aan kan besteden worden daarbij geen 

problemen verwacht. Na instemming van DNB kan Jan de ontstane vacature dan officieel  gaan 

invullen (maar daar is hij al hard mee bezig!). 

 

 

phoutman@kabelfoon.nl 

Telefoon 010- 5910394 

http://www.pensioenfondsbp.nl/
mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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Interview 

 

Gerard Heyne, BP-er vanaf dag 1 
 
Door Piet van Kessel 

 
 

 

Noem je de naam Gerard Heyne  te midden van wat oudere BP-ers dan worden 
meteen zijn acties genoemd bij brand of lekkages op de raffinaderij. 
  
Gerard oogt bedaard en weloverwogen maar het brandalarm maakte een bijna 
roekeloze brandbestrijder in hem los. “Op zo’n moment dacht ik nooit aan mijn 
persoonlijk gevaar” memoreert Gerard maar wel aan de gevolgen als we niet  
direct zouden ingrijpen. 
 
De spanning van het laatste brandalarm in 1988 was voor deze vuurbestrijder net 
te veel. Met hartkrampen is Gerard toen door Gerard Kater (hoofd PZ)  in allerijl 
naar zijn huis in Hellevoetsluis gebracht. 
 
Voor Gerard Heyne was dit de laatste werkdag bij de BP raffinaderij. 
 
 

 

Tweeling 
 

“Na vijf bypasses gaat het al weer 

22 jaar goed met me” zegt Gerard 

op de zachte toon die hem zo eigen 

is. Op de tafel in zijn ruime lichte 

woonkamer aan de Genestetlaan in 

Hellevoetsluis staat de laptop PC 

standby. “Kijk Piet, zo is er vorige 

week een nieuwe lens in mijn oog 

geplaatst”. Gerard tovert een You 

Tube filmpje op het scherm waar de 

ingreep in detail wordt getoond. 

“Als ze in me gaan snijden kijk ik 

op internet eerst even hoe dat gaat”.  

Tevens laat de 81 jarige zien hoe hij 

zijn oude dia’s en foto’s 

digitaliseert.  “Verder zit ik veel op 

het internet en bekijk de wereld vanuit mijn stoel. Ook werkt mijn geheugen gelukkig nog prima, 

vooral dat deel uit de ‘oude doos’, daar zit trouwens ook het meeste in. In 1931 is mijn leven op Java, 

Batavia begonnen als overlevende van een te vroeg geboren tweeling. Geen beste start met twee 

maanden in een couveuse maar toch te boven gekomen, zo is het vaak in mijn leven gegaan.” 
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“Mijn stamboom heeft eigenlijk twee stammen.  De ene stam is van mijn opa’s uit Amsterdam en 

(Ockerse) uit Zierikzee en mijn oma’s komen van Nias (Sumatra) en Ambon. De Amsterdamse opa 

was botanicus en schrijver van het boek  ‘Nuttige planten van Indië’. Zal ondertussen wel uitverkocht 

zijn. Mijn vader was Chef Technische dienst op een Opiumfabriek van het Gouvernement op Java. De 

Japanners vonden in de oorlog dat de fabriek moest blijven produceren waardoor mijn vader zijn werk 

op de fabriek kon voortzetten. Hierdoor is ons een ellendige internering in een Jappenkamp bespaard 

gebleven. Eigenlijk waren we  nog niet zo lang ervoor, van een verblijf van een jaar teruggekeerd uit 

Nederland. In februari 1940 zijn we vlak voor het uitbreken van de oorlog in Europa terug naar Indië  

gevaren. Maar ja, twee jaar later kwam toch nog de Japanse bezetting.” 

Gerard vervolgt: “Intussen was ik al 19 jaar toen we in 1950 met de Sibajak voorgoed naar Nederland 

terugkeerden. In de periode tussen het vertrek van de Japanners uit Indië en onze terugkeer naar 

Nederland heb ik zoveel dood en akeligheid gezien en ook zelf meegemaakt dat ik er zelfs nu nog 

nauwelijks over kan praten. De heftigheid van de ervaringen in die eerste 19 jaren was groter en meer 

dan alle jaren erna bij elkaar. 

 
Met Lies in de bus 
 

“In Amsterdam aangekomen”, gaat Gerard verder, “was ik de oudste leerling op de MTS afdeling 

Mechanische Techniek. In de Militaire Dienst kreeg ik een opleiding tot Radio Telegrafist. Naast het 

omgaan met de seinsleutel kregen we ook les in radiotechniek. Dat vond ik zo mooi dat ik na mijn 

diensttijd weer terug naar school ben gegaan, het Amsterdams Radio Instituut. In de bus naar ’t 

Instituut reisde ook Lies mee, een leuke Amsterdamse die in de buurt van de school werkte.” 

 

 

 

 
 

Lies en Gerard Heyne in hun prachtige tuin aan de Genestetdlaan in Hellevoetsluis. 
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Omdat de belangstelling van Gerard niet puur technisch gericht bleek, zijn Lies en Gerard  nu nog bij 

elkaar. Een harmonieus gezin met drie zonen en een reeks kleinkinderen. 

 

Daarna krijgt het leven een richting naar Botlek en Europoort. Na de sluiting van zijn eerste werkgever 

Ketjen Amsterdam, solliciteert de kersverse elektronicus bij Esso Instrumentatie. In deze kweekvijver 

van Botlek en Europoort passeren voortdurend collega’s die ooit allemaal bij BP Europoort zullen 

eindigen, zoals Huib Marsman, John Schulz, Theo de Jong, Fred Oostenbroek, Henk van de Schans, 

Henk Nederend,  BenVasseur, Giel Briers en Cees van Sorge. 

  

“Omdat procesoperators altijd beter betaald werden dan die van Instrumentatie” aldus Gerard, “heb ik 

naar een operatorbaan bij Gulf gesolliciteerd alwaar ik weer veel bekenden aantrof. Na drie jaar 

vertrok de ene doorschuif collega na de andere naar de BP Raffinaderij in aanbouw. Ook ik ben hen 

weer gevolgd naar wat later onze eindbestemming bleek te zijn. Eerst veel manuals vertalen en daarna 

bij Wim van Heest in de ploeg.  De rest is geschiedenis die veel van de lezers zelf hebben meegemaakt 

en wat sinds kort ook is te lezen in “Het geschiedenisboek van de BP Raffinaderij”.  

 
Door het oog van de naald 
 

Gerard vertelt: “Met Rob Weps heb ik iets meegemaakt dat ik niet snel meer zal vergeten. Over de 

Tennoy hoorde ik dat de pakking uit de bodemleiding van CDU 3 was gevlogen en de residu er uit 

spoot. Ook Rob Weps trok een warmte-isolatiepak aan en samen glibberden we richting afsluiter. 

Ondertussen werden er waterspuiten op ons gericht om de gloeiendhete residu af te koelen. Na het 

dichtdraaien van de zuigafsluiter stopte de lekkage en werden we als twee zwarte mummies uit de met 

pek verzadigde pakken gehaald. Dit is nou zo’n avontuur waar je aan begint zonder veel na te denken. 

BP heeft zijn waardering uitgedrukt in een extra  half  maandsalaris.” 

 

“In mijn leven heb ik in riskante situaties vaak geluk gehad, vooral in mijn ‘Indische’ tijd. Daarna 22 

jaar raffinaderij met enkele situaties waarbij er  net geen brand ontstond,  mazzel. En nu al 24 jaar 

veilig op de thuisbasis. 

  

Met een groet aan alle oud-collega’s besluit Gerard L. Heyne: 

 
“BP was een beste werkgever” 

 
 
 

 
Leuk hoor 
 
Werkende mensen vragen vaak aan gepensioneerde mensen wat hun dag zo leuk maakt. Als 
voorbeeld vertel ik hetgeen mijn vrouw en ik meemaakten, toen we laatst naar Den Haag gingen en 
een winkel binnen liepen. Nog geen tien minuten later stonden we weer buiten en zagen dat een 
politieagent een bon stond uit te schrijven wegens fout parkeren. Ik zei: “Kom op man, hij staat er net”. 
Maar de agent bleef rustig doorschrijven. Toen schold ik - geheel tegen mijn gewoonte in - de agent 
uit. De man keek me uitdrukkingloos aan en begon een 2e bonnetje te schrijven. Vervolgens nam mijn 
vrouw het woord en maakte hem uit voor “dienstklopper”. De agent voltooide de 2e bon en stopte ook 
deze onder de ruitenwisser en begon ijverig te schrijven aan een derde exemplaar. Hoe meer we hem 
irriteerden, hoe meer papierwerk hij produceerde. 
 
Maar persoonlijk vonden we dat allemaal niet zo erg, want wij waren immers met de trein naar Den 
Haag gekomen. En zo proberen we er elke dag iets leuks van te maken, da's belangrijk op onze 
leeftijd!! 
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De Bedrijfsbrandweer in de Achteruitkijkspiegel 
 
Door Piet Bout 
 

 
De redactie mocht bovenstaande foto ontvangen van mevrouw Treffers uit Brielle. Zij is de 

echtgenote van wijlen Flip Treffers, één van de eerste Shift brandweerlieden die in 1967 de 

BP raffinaderij bevolkten. Zij stuurde ons deze foto, in de veronderstelling dat het hier het 

oude brandweermateriaal uit de beginjaren van de raffinaderij betreft. 

 

Omdat ik net als Flip in 1967 in de C-shift werkzaam was spraken wij uiteraard weleens met 

elkaar, ook over datgene wat we zoal in het verleden hadden gedaan. Vanuit die gesprekken  

weet ik dat Flip, voordat hij bij BP in dienst trad, werkzaam was als brandweerman op 

vliegveld Zestienhoven. De link was dus snel gelegd, het betreft hier geen raffinaderijfoto 

maar een foto van het materieel zoals in de jaren zestig van de vorige eeuw op Zestienhoven 

in gebruik was, zo veronderstelde ik. 

 

Voor alle zekerheid toch nog 

even contact opgenomen met 

Douwe de Wagt die, voor dat 

hij bij BP de brandjes kwam 

blussen, ook op 

Zestienhoven werkzaam was. 

 

Douwe bevestigde mijn 

veronderstelling en kwam 

gelijk met de hiernaast 

afgedrukte foto op de 

proppen. Daarop is namelijk 

wel het brandweer materieel 

te zien waarmee BP in 1967 

van start ging. Het heeft 
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gedurende vele jaren dienst gedaan en de raffinaderij menigmaal voor een ramp kunnen 

behoeden. Uiteraard heb ik mevrouw Treffers via de telefoon van een en ander op de hoogte 

gebracht. 

 

 

 

En om al die oud-collega’s die met weemoed terug denken aan de jaren dat ze met veel 

plezier onder de vlag van Chevron, Caltex dan wel Texaco hebben gewerkt, hebben we in ons 

archief ook naarstig gezocht naar een foto waarop het brandweer materiaal van Pernis te zien 

is. Bovenstaand het resultaat van die zoektocht. 
 

 

 

 

 

Ervaring maakt wijs 

Geluk maakt je vriendelijk  

Beproevingen maken je sterk  

Verdriet houdt je menselijk  

Mislukkingen houden je nederig  

Maar alleen de hoop laat je vooruitgaan.    
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Brand op de Ronastar (3) 
 

De ontploffing en de brand op de bij Verolme Dok en 
Scheepsbouwmaatschappij en scheepstankercleaning 
liggende tanker blijft maar allerlei herinneringen 
oproepen. 

 
Ook bij mij komen er verhalen boven, net als bij Sara, over een vader. 
In die tijd woonde ik nog bij mijn ouders thuis en werkte bij Verolme op de tekenkamer 
van de technische dienst. 

 
 Snel na de plof ging op Rozenburg de sirene af. Mijn vader was vrijwilliger bij de 
 Rozenburgse brandweer en vertrok naar de brandweerkazerne. Verolme had in die 
 tijd nog geen bedrijfsbrandweer en van goed getrainde brandweermannen voor de 
 industrie hadden ze op Rozenburg niet gehoord. Harry Schipper werkte nog als 
 huisschilder op Rozenburg of was zijn bliksemcarrière intussen gestart bij BP. Op 
 Rozenburg had de vrijwillige brandweer alleen maar ervaring met schoorsteen- 
 brandjes bij mensen die geen schoorsteenveger konden betalen. 
 
 Zwaar teleurgesteld en zeer onder de indruk kwam mijn vader de andere dag thuis, 
 misselijk door de confrontatie met verbrande mensen op het schip. Toen later ook 
 nog bleek dat de vrijwilligers van de brandweer onverzekerd voor lichamelijk letsel 
 op pad waren gegaan, is hij direct definitief gestopt als vrijwillig brandweerman. 
 
 De volgende morgen kwam ik zelf niet toe aan werken op de tekenkamer. Uit alle 
 kantoren waren de ramen weggeblazen door de drukgolf van de explosie. De hele 
 scheepswerf was een grote puinhoop. Ook daarom staat het verhaal van Sara me 
 nog helder voor de geest. Diverse malen ben ik door haar vader medisch gekeurd 
 en behandeld op de EHBO post waar hij werkte. 
 
 Een voorbehoud moet ik nog maken wat betreft de calamiteit bij Verolme die mijn 
 vader heeft doen besluiten zijn vrijwilligersbaantje als brandweerman op te zeggen. 
 Er was namelijk ook eerder nog een brand op de Minas Gerais. Dat was een 
 Vliegdekschip dat bij Verolme werd omgebouwd voor de marine van Brazilië. 
 
 Geschiedenisboekjes vermelden niet graag calamiteiten; In het boekje 
 
          “Verolme, Koning van de Stapelloop” 
 
  wordt geen melding gemaakt van de branden op de Ronastar en de Minas Gerais.  
 
 Wim van Vliet 

  
 
 

 



10 

Van een trouwe lezer 
 

Hans Reichradt een voormalig collega, hij was werkzaam op de raffinaderij in Pernis, stuurde 

ons een briefje met de opmerking: 
 

“Leuk al dat raffinaderij nieuws. Ik schrijf zo nu en dan ook verhalen, 

waaronder sprookjes voor kinderen en groten maar ook gedichten, fantasie 

of sience fiction. 

Hierbij een voorbeeld, misschien kun je er wat mee. 
 

Natuurlijk kunnen wij er wat mee, leuke bijdragen voor ons blad zullen we onze lezers zeker 

niet onthouden.     

 
 

 

Mijn geheime wereld 
 

Nu leek het mij nuttig eens te verhalen, wat er van dit deel van mijn leven tot nu toe is 

geworden. 
 

Zo is er zang, dans en muziek, daar kan ik helemaal in opgaan. Deze geven mij zoveel 

plezier en de moed om het leven van alledag weer op te pakken.  
 

Daarbij de vreugde om bij mijn bekenden en naaste te zijn en dan de warmte en de liefde 

van mijzelf te geven. Mij aan de wereld te vertonen met een twinkeling in de ogen en een 

opgetogen uitstraling, dat is fantastisch! 
 

Ik leef ook niet morgen, maar vandaag. Ik weet dat er veel dingen om mij heen zijn die 

mij vreugde geven en ik kan lachen om de simpelste voorvallen. Ook met een goed humeur 

de zonnige kant van het leven opzoeken. Dat alles geeft mij een goede gezondheid en kan 

zo de moeilijk zaken beter dragen. 
 

Er is de wonderlijke omstandigheid, dat ik als mens op deze wereld in redelijke welstand 

mag bestaan. Want ik ben me bewust, dat ik zoveel beter af ben dan anderen. 
  

Ik ………. recht mijn rug, schouders naar achteren. Hier sta ik en kan trots zijn op al 

datgenen wat ik gepresteerd heb in mijn hele leven. Ik heb geen applaus nodig van de  

samenleving. 
  

Heerlijk, dat ik kan gaan doen wat ik zo graag wil ondernemen en dat alles nog redelijk 

functioneert. Fier loop ik over deze wereld en let op de dingen om mij heen. Er is zoveel 

om van te genieten, daarvoor ga ik graag op reis, om al dat bijzondere te zien. 
 

Zo wil ik nog alles zelf doen en dat geeft me een goed gevoel. Ik kan daar met genoegen op 

terugzien. Zo spreek ik mijzelf moed in, maar dat weet gelukkig niemand, want dat is mijn 

geheim. 
 

Hans Reichardt (Caltex, Chevron, Texaco en Nerefco) 
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Texaco, BP, Nerefco en het spoor 
 

 

 

Een paar aanvullingen op ons spoorwegverhaal in de vorige Seconer Nieuws. 

 
Henk Kolkman, die een aantal 

mooie foto's heeft aangeleverd, 

reageerde als volgt; 

 
Hartelijk dank. 
 
Het ziet er mooi uit en ik heb 
toch weer nieuwe dingen 
gelezen. 
 
Met hartelijke groeten.  
Henk Kolkman 
 

Een kennis van Henk, Erikjan 

Sachse heeft het verhaal ook 

gelezen. 

Hij werkt aan een boek over het 

goederenvervoer in Nederland 

tussen 1945 en 1975. 

Hieronder zijn reactie; 

 

Ik heb van het verhaal genoten! 
Het geeft een goed beeld van 
het spoorvervoer. 
Ik heb ook het eerste hoofdstuk      Deze foto van de Unilok dateert uit de begin jaren 70. 

van het boek (Tussen koken en 
kraken red.) gedownload. 
  
Bedankt nog! 
 
Groet, 
Erikjan Sachse 
 

Dick Been liet mondeling weten 

dat hij het ook een leuk en 

herkenbaar verhaal vond. 

 

Op de laatste redactievergadering 

zagen we in twee oude BPRN 

brochures, beschikbaar gesteld 

door Douwe de Wagt, nog een paar 

plaatjes van de LPG verlading. 

 

Gauw gescand zodat we ze u bij 

deze kunnen presenteren. 
                                                                         De Henschel is begin jaren ’80 gefotografeerd. 
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☺ De schep…… 
 
Een Groningse boer met veel land en veel koeien was altijd druk met zijn bedrijf in de weer. 
Dat ging al jaren zo en hij was daarmee best tevreden. Toch ging er iets bij hem kriebelen 
want hij kreeg van die reisgidsen opgestuurd en daarop zag hij allemaal mooie stranden, 
blauwe zeeën, mooie vrouwen en palmbomen en zo. 
 

Op een goeie dag sprak hij; “Vrouw, wij gaan eens op vakantie naar een warm land. Van 
altijd maar werken krijg ik genoeg.” 
“Ja maar….” zei zijn vrouw. “wie mot ‘r dan op al onze koei’n lettn? Da bennen dr meer as 
honderdvuftig.” 
 

Na enig nadenken sprak de boer, “Da mot onze knecht Bertus maar doen, die werkt hier al 
meer as vufentwinteg jaar. Da mot maar kunn’n.” 
 

Zo gezegd zo gedaan. Nou was Bertus een aparte, hij kon soms over de kleinste dingen aan 
het zeuren slaan, dus de boer gaf hem instructies. 
 

“Kiek Bertus” zei hij, “we will’n niet voor elk wissewasje gebeld worden dus je belt alléén 
maer veur groote zaken. Hast begrep’n?”  Bertus knikte, hij had het begrepen. 
 

De boer en z’n vrouw vertrokken naar de Canarische eilanden en hadden het twee weken 
ontzettend naar hun zijn. Toen werd er gebeld. Het was Bertus. 
De boer was in een uitstekend humeur en stond Bertus joviaal te woord. 
 

“Zeg et us mien jong” sprak hij gebruind en opgeruimd.  
 

Het gesprek dat volgde, verliep als volgt: 
 

▪ Jae met Bertus. Zeg waer lijt de schep ook al weer….. 
▪ De schep? Bel je me daar helemaal voor op? Die hangt toch links van de schuurdeur 

als je daar naar binnenkomt. 
▪ Maar wa mot je eigenlijk met die schep? 
▪ Ik gae de hond begrav’n was het antwoord van Bertus 
▪ Goh, is de hond dood? Hoe is dat zo gekom’n? 
▪ Daer is die brandweerwag’n overheen gereden. 
▪ Een brandweerwagen op het erf. Waar is dat nou voor nodig? 
▪ Ze zijn de schuur an het bluss’n was het antwoord. Die staet in de fik. 
▪ De schuur in de braand hoe is dat noe toch zo gekom’n? 
▪ Het vuur is overgeslag’n van het woonhuus spark Bertus. 
▪ Wat, het woonhuus ook al in de fik? Hoe kan dat noe weer? 
▪ Da’s van die kaars, die is omgeval’n.  Welke kaars vroeg de boer die er steeds 

minder van begreep. 
▪ Nou die kaars die aan het hoofdeinde van het bed van je moeder stond, ze is 

overled’n. 
 

Nu raakte de boer volledig buiten zinnen. “Wat een ellende allemaal. M’n moeder dood, m’n 
hond dood, mijn schuur in de braand en m’n woonhuus ook nog.” Het was nogal wat! 
“Hebbie soms ook nog positief nieuws vroeg hij aan Bertus.” 
 
“Ja,” sprak Bertus opgewekt, “d’r is een brief voor je gekommen, je weet wel van die Aids-
test. Je was positief………” 
 

Rob  ☺ 
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Tussen licht en donker (18) 
 
Door Nico ter Horst 

 
In de vorige "Tussen licht en donker" scheef ik over een dominee op het eiland  Anholt die plachtte te 

bidden dat voorbij varende Hollandse schepen, ten profijte van de arme ingezetenen, op zijn eiland 

mochten stranden. 

 

Een lezer uit Brielle stuurde mij een e-mail naar aanleiding van bovenstaande tekst:  

 

"In Brielle was het nog veel erger....." 
 

Het aanvaarpunt in de "Brielse Maas" was het "Stenen Baken". Omdat de vaargeul zo vaak veranderde 

kon het andere tegenoverliggende vaste punt, het "Houten Baken" in Oostvoorne, dikwijls niet 

gebruikt worden. Daarom werd er eerst door een schip de vaarlijn bepaald (**). De bemanning van dit 

schip werd soms omgekocht om op een verkeerde plaats voor anker te gaan zodat er schepen zouden 

stranden. ( ! )  
 

(**) Dit vereist mogelijk enige uitleg;  

Als beide vuren op een lijn zichtbaar waren, dan zat het schip in de juiste vaarlijn. Deze 

methode wordt nog steeds gebruikt, kijk maar eens als u op de Spijkenssebrug richting 

Hoogvliet rijdt, dan ziet u op de rechter oever, een laag en een hoog licht. Ook op de landtong 

(bij Rozenburg) als u terug rijdt richting Rozenburg. Wanneer deze lichten op een lijn zitten, 

weet de kapitein dus dat hij in de juiste vaarlijn zit. 
 

Nu weer verder met ons verhaal "Tussen licht en donker". 
 

De belangstelling voor het gebruik van gietijzer voor de bouw van vuurtorens werd steeds groter. In 

1840 ontwierp de Engelsman James Gorden, met het oog op aardbevingen, vuurtorens van gietijzer 

voor de eilanden Jamaica en Bermuda. Voordelen waren lagere bouwkosten, een minder zwaar te 

verwerken gewicht en het materiaal was zeer goed bestand tegen de zilte atmosfeer. 
  

IJzergieterijen, ook in Nederland, legden zich toe op de fabricage van gietwerk ten behoeve van 

machinebouw, maar ook voor allerlei bouwelementen, zoals bijvoorbeeld voor de spoorwegen, 

lantaarnpalen, hekwerken, stoom-werktuigen, scheepsonderdelen enz. In den Haag stonden 

ijzergieterijen  de "Enthoven"  en de "Prins van Oranje" , in Leiden de "Grofsmederij en de 

Schretlen",  in Rotterdam de "Fyenoord",  in Dordrecht de "Penn & Bauduin"   en in Deventer de 

"Nering Bögel”. 
 

Gietijzer als bouwmateriaal was zoals al eerder gezegd ideaal voor vuurtorens, omdat het er om ging 

zo goedkoop mogelijk een grote hoogte te kunnen bereiken waarop de lantaarn kon staan. Deze 

bouwwijze voor vuurtorens heeft, vooral in ons land, het gebruik van baksteen als materiaal hiervoor 

geheel overbodig gemaakt. In de loop van vijftig jaar zijn er in Nederland een dertigtal in de gieterijen 

vervaardigd, waarvan negentien voor het toenmalige Nederlands Oost-Indië. 
 

De eerst gebouwde in Nederlands Oost-Indië, de “Noordwachter”, geleverd door de "Grofsmederij”, 

bestond uit een niet geheel gesloten gietijzeren toren. Bij het ontwerp heeft ongetwijfeld het grote 

verschil in klimaat tussen Nederland en het overzeese gebiedsdeel meegespeeld. Om ook de 

vervoerskosten te beperken is gekozen voor een lichtere constructie. Dit leverde geen bezwaar op, 

omdat de windbelasting daar aanmerkelijk minder was, door het niet voorkomen van stormen rond de 

evenaar. 
 

Thans nog in werking zijnde gietijzeren vuurtorens: 

Scheveningen (1857)   

Kijkduin, den Helder, lange jaap (1877), dit is tevens ook de hoogste, n.l. 55,5 meter. 
 

Wordt vervolgd.     Bronvermelding: vuurtorens R. van der Waard 
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Een oud liedje 
 
Door Huib Marsman 

 
Er is een radiozender die de hele dag 'easy listening' muziek uitzendt: Radio 227, 
niet teveel geklets, helemaal gericht op luisteraars van onze leeftijd en ietsje jonger 
en weinig reclame. Helaas hebben ze daardoor ook nauwelijks inkomsten, alleen 
donaties, en werden ze vorig jaar van de kabel gehaald, behalve in Zeeland. De 
Zeeuwse provider, 'Delta', is zo coulant geweest om deze zender op de kabel te 
houden om er heel veel van hun luisteraars een plezier mee te doen. Geweldig toch! 
In de andere delen van het land is deze Radio 227 alleen nog te beluisteren via het 
internet. 
(voor de geïnteresseerden : http://www.radiofm.nl/online-radio/zender/radio227/). 

 
Dit allemaal even als een inleiding, nu het verhaal. 
 
Bij mij staat Radio 227 dagelijks vele uren 'aan' want ik luister heel graag naar fijne muziek. Enige tijd 

geleden hoorde ik een leuk stukje, in het Frans, en dat herkende ik. Maar...... ik kende het vroeger als 

een Engels hitje. Ik wist echter de titel niet meer en ook niet wie het zong, wel herinnerde ik me een 

stukje van de tekst, namelijk: 'darling, won't you make it soon'. 

  

Ik stuurde een mailtje naar de zender met het verzoek om voor mij te gaan zoeken en het voor me te 

draaien; zoeken, dat hebben ze gedaan maar het resultaat was negatief. Ik had inmiddels zelf ook 

driftig op internet rondgesnuffeld maar had ook niets gevonden, ook niet op You tube waar je, 

normaal gesproken, bijna alles kan terugvinden. Als laatste redmiddel heb ik toen het melodietje op 

m'n gitaar gespeeld en op de computer opgenomen. Dat muziekbestandje heb ik toen opgestuurd naar 

m'n contactpersoon bij Radio 227 met de vraag of hij het herkende. 

 

'Nee' was zijn antwoord maar 'ik heb je mailtje met dat muziekbestandje naar al mijn collega's in 

radioland gestuurd en het lijkt me sterk dat niemand het kent.' Toch was dat wèl het geval, niemand 

herkende het, dus: weer nul op het request. Ik denk dat ze toen wel zoiets gedacht moeten hebben als 

'nou, die jongen van Marsman kletst volgens ons maar wat uit z'n nek met z'n Engelse versie.' 

  

Maar dat dachten ze niet allemaal, want het muziekje intrigeerde die contactpersoon van mij inmiddels 

ook wel. Dus wat deed hij? Op een gegeven moment hoorde ik via de radio mijn eigen gepingel op 

m'n gitaar met zijn vraag of 'iemand misschien de titel en zanger(es) van het liedje wist'. En daar 

kwam zowaar een reactie op van een mevrouw uit Terneuzen die wist te vertellen dat het 'Une 

chanson douce' was van Henri Salvador. 

 

Met die informatie ben ik weer verder gaan zoeken op internet, vond de naam van de componist en de 

tekstschrijver en uiteindelijk kwam ik op een site, waarop ik een afbeelding van een platenhoes zag 

met daarop de naam van een zanger. Ik typte die naam in de zoekmachine en vond zodoende eindelijk 

die Engelse versie ! Toen ik dat gevonden had gaf ik het weer door aan Radio 227 , die zijn ook weer 

gaan zoeken met als resultaat dat er nog 6 andere versies van gevonden werden. Het grappige is dat ze 

daarna 2 versies op de radio hebben laten horen met als inleiding het hele bovenstaande verhaal.  

 

Om het geheel af te sluiten heb ik toen maar weer een bedragje overgemaakt naar hun bankrekening, 

ze waren er blij mee. Je hebt als gepensioneerde ouwe knar fijn tijd voor al dit soort dingen en ik vind 

dit zo leuk dat ik het verhaal met jullie wil delen. 

 

Groeten - Huib 

http://www.radiofm.nl/online-radio/zender/radio227/
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Rondje Raff. 

 

 

 

 

 

Benoeming Teamleader HR&O 

Onlangs maakte de directie van BPRR bekend dat per 1 april 2012 Mirjam Dikken in dienst is 

getreden bij BP RR als Refinery Team Leader HR&O. Mirjam Dikken heeft Chemical Engineering en 

bedrijfspsychologie gestudeerd. Zij is werkzaam geweest in verschillende vakgebieden, waaronder 

Process Engineering, HSE en HR. Als laatste bekleedde zij de functie van HR Director bij Applus 

RTD. 

In verband met zwangerschapsverlof zal mevrouw Dikken in de periode half juni tot begin oktober 

niet aanwezig zijn op de raffinaderij. Daarom is het volgende besloten: 

• De RTL HR&O positie wordt op dit moment op tijdelijke basis ingevuld door Yvonne 

Besteman. Dit zal zo blijven totdat Mirjam in oktober terugkeert op de raffinaderij; 

• In de periode tot half juni zal Mirjam Dikken een introductieprogramma doorlopen waarbij zij 

kennis zal maken met de raffinaderij en collega´s; 

• De functie van Yvonne Besteman (Policy Advisor) zal vanaf begin april op interim basis 

worden ingevuld. 

Tevens heeft de directie aangekondigd dat Rinus Poppelaars de functie van Team Leader Learning & 

Development zal waarnemen ter vervanging van Menno van der Haven die om medische redenen niet 

aanwezig is. 

Contact met nieuwe buren  

In Seconer-nieuws van 15 april 2012 maakten we melding van het gegeven dat ten noorden van de BP 

raffinaderij een nieuwe olieterminal gebouwd zal worden, Terminal Europoort West (TEW) genaamd. 

De terminal zal een capaciteit van ongeveer 3 miljoen m3 hebben. In deze terminal zal hoofdzakelijk 

Russische aardolie evenals enige producten worden overgeslagen. 

De operator van TEW heeft BPRR gecontacteerd met de vraag of er mogelijkheden van 

samenwerking zijn. BPRR heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het zoeken naar synergiën, waar 

beide partijen beter van worden. Beide partijen hebben aangegeven te willen kijken naar o.a. 

optimalisatie van de logistieke mogelijkheden en het delen van utilities. Recent hebben BPRR en 

TEW dan ook een overeenkomst getekend om samen de mogelijkheden nader te onderzoeken. In de 
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komende maanden zal er dan ook uitvoerig overleg en onderzoek plaatsvinden om te kijken in 

hoeverre deze samenwerking voor beide partijen zinvol is. 

 

Ronald Blok naar BP Petrochemicals Geel 

Met ingang van 1 augustus zal Ronald Blok, thans TL Process Engineering, de functie van S&OR 

Entity Director gaan bekleden bij BP Petrochemicals in Geel, België. Ronald neemt na bijna 25 jaar 

dienstverband bij BPRR en Nerefco afscheid om zijn opgedane kennis en kunde elders binnen 

de BP groep in de praktijk te brengen. 

Ronald kwam in 1987 als Jr. Process Engineer in dienst en vervulde daarna vele functies, zowel 

technisch als leidinggevend, binnen Operations, Process Engineering en Optimisation. Tevens werd 

Ronald in 1996 voor 1 jaar uitgezonden naar Indonesië om aldaar voor BP een technical assignment 

te verrichten. Ronald heeft in de loop der jaren ruime kennis en ervaring opgedaan over de BPRR 

raffinaderij-operatie en heeft veel betekend in het kader van asset en business development, 

asset management en begeleiding en coaching van medewerkers. 

“Ronalds kijk op techniek, processen en mensen, als leider en engineer, is uniek en ik mag stellen 

dat deze breed gewaardeerd is en wordt binnen de BPRR gelederen. Ik wens Ronald alle voorspoed 

in zijn nieuwe uitdaging en wil hem bedanken voor zijn belangrijke bijdragen aan BPRR in de laatste 

25 jaar” aldus de heer C.A.F. Arink, RTL Engineering & Construction binnen BPRR. 

 

Roparun Team loopt € 82.000 bij elkaar 

In het weekend van 26 op 27 mei heeft het BP Roparun Team "Blijf Positief" weer de Roparun 

gelopen en is het voltallige team aangekomen in Rotterdam. Dit jaar was ook de primeur dat de 

Roparun vanuit Hamburg startte, hierdoor was het mogelijk om nog eens 50 teams extra te laten 

lopen. 

Naast de teamleden van de raffinaderij en de teamleden uit Capelle is het BP Roparun team dit jaar 

uitgebreid met twee teamleden uit Amsterdam, het team is daarmee met recht een echt BP team. 

Zaterdag 26 mei is het team tussen 8.00 uur en 9:00 uur met de bus vanaf de BP Raffinaderij 

vertrokken en kwam ‘s middags aan in Parijs. Daar startten de laatste voorbereidingen, massages, 

pastamaaltijden en kennismaken met de overige 274 teams. Het vliegveldterrein Le Bouget bij Parijs 

is dan even omgebouwd tot Roparun City en bestaat dan uit zo’n 6.000 tijdelijke inwoners. 

Om 18:41 uur is het BP team gestart waarmee een begin wordt gemaakt aan de 530 kilometer lange 

terugreis, lopend en fietsend wel te verstaan. Net als twee jaar geleden is er gelopen in extreem warm 

weer, overdag liep de temperatuur op tot 30 graden, dus het advies was veel drinken! 

Maandag 28 mei werd er om 13:00 uur gefinished op de Coolsingel. Vooraf was opgegeven dat een 

snelheid van 11.8 km per uur zou worden gehaald. Uiteindelijk is de afstand afgelegd met een 

snelheid van 11.85 km per uur in een tijd van 43 uur en 23 minuten. 

Tot nu toe is er al € 46.000 door de sponsoren ingezameld en dankzij het BP Matching Fund (vanwege 

de inzet van BP medewerkers voor dit goede doel) wordt een aanvulling van maar liefst € 36.000 

verwacht. Kortom, het record bedrag van € 82.000 is tijdens het Pinksterweekend bijeengebracht. Dit 

alles mogelijk gemaakt door de inzet van BP medewerkers aan het Roparun doel, inzetten voor 

mensen in hun persoonlijke strijd tegen kanker of zoals het motto van Roparun luidt: 
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"Trachten leven toe te voegen aan de dagen wanneer geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan 

het leven" 

 

 
 

Aankomst van het BP Roparun team, op de Coolsingel in Rotterdam. 
 
 
 

2e plaats teamopbrengst door BP team bij Roparun 
 

Vrijdagavond 22 juni, tijdens de slotavond, werd bekend gemaakt dat het BP team de 2e plaats heeft 

bereikt als het gaat om de teamopbrengsten. Het team werd dan ook gehuldigd en kreeg een bokaal 

overhandigd. De 16 mannen en vrouwen stonden op het podium in BP oufit. De foto’s van deze 

huldiging komen binnenkort op de website van Roparun beschikbaar. 

De record opbrengst door het team is te danken aan de vele bijdragen van relaties bij BP raffinaderij, 

BP Capelle, BP Amsterdam, BP raffinaderij zelf, BP matching fund en de eigen bijdrages van de 
deelnemers. 
 

Slopen tank 89 

In de tweede helft van juni werd door de 

firma Hoffland in Oil Movement een 

begin gemaakt  met het slopen van tank 

89. De tank werd naar binnen in elkaar 

getrokken waardoor het lijkt alsof de 

tank in elkaar is gezakt (geïmplodeerd). 

In het verleden waren er bij 

vergelijkbare acties vaak verontrustende 

telefoontjes van medewerkers die 

meenden getuige te zijn van een 

incident. Om deze keer dergelijke 

reacties te voorkomen werd vooraf via 

Intranet informatie verstrekt over deze 

gecontroleerde werkwijze. 
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Een handgeschreven brief van 30 kantjes uit Senegal was amper voldoende 
om de gebeurtenissen uit het leven van Aad van Biezen in het Afrikaanse land 
te beschrijven. 
 
 “Ik doe maar een greep uit het leven”  schreef hij. 
 
 Zo kan Seconer-nieuws kiezen uit een beroving van Aad van zijn mobiele 
 telefoon en het later weer grijpen van de dief door zijn vrouw Yayi. 
 Of de duikeling van Aad ’s avonds in een open riool naast het trottoir waarbij 
 hij een herstellende knie- en schouderblessure heeft overgehouden. 
 De perikelen rond de presidentsverkiezingen in Senegal. enz. 
 Aad schreef ook over het overlijden van de moeder van Yayi waarbij hij kennis 
 maakte met heftige Afrikaanse emoties en uitgebreide- voor “Hollanders” 
 onbegrijpelijke familiestructuren, daarover nu in deze aflevering. 

 

 
Brieven uit Senegal  (21) 
 
Door Aad van Biezen 

 
Afrikaans familieverband 
 

Ik weet niet beter of  de vader van mijn Senegalese vrouw Yayi is lang geleden al overleden. Ze 

noemt echter vele mannen in de familie “papa”, dat zijn de broers van haar biologische vader en 

moeder, dus eigenlijk haar ooms volgens mijn familiebegrip. 

  

Haar twee grootvaders hadden meerdere vrouwen en die half-ooms zijn ook weer “papa’s”  Deze half-

papa’s hebben  dezelfde verplichtingen en verantwoordelijkheden jegens de kinderen en vrouwen van 

de echte “bio-papa”.  Dit gaat ook weer op voor moeders zijde. Zo komt het dus voor dat Yayi  een 

persoon aan mij voorstelt met de aanhef: “Dit is mijn papa Ali”. Naast deze “papa” staat een jonge 

man van zo’n 22 jaar en ze zegt: “Dit is mijn jongere papa Omar!”  Dat alles is knap verwarrend voor 

een Hollander zonder stamverband. 

  

Stel, je hebt  twee grootvaders met ieder drie vrouwen en bij iedere vrouw vier kinderen, dan heb je 24 

“mama’s en papa’s  en als deze dan met slechts een (1)  partner ook weer vier kinderen hebben  dan 

heb je, als het hier bij blijft al gauw 96 neven en nichten die in Afrika “broers en zussen” worden 

genoemd. 

 

Kan je het nog een beetje volgen? 

Volgens Yayi is dit allemaal logisch!? 

 

Polygame Muzelmannen (Moslim)  mogen vier vrouwen tegelijk hebben maar er overlijden nogal wat  

vrouwen tijdens of na de bevalling. Oudere mannen hebben daardoor tijdens hun leven vaak meer dan 

zes echtgenotes gehad die allen jong waren toen ze trouwden. De leeftijd van het jongste en het oudste 

kind liggen hierdoor vaak ver uiteen. 
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“Mama Koumba” 
de moeder van 
Yayi 
 
De moeder van Yayi is 

eind afgelopen 

december overleden. 

Een emotionele klap 

voor Yayi die erg aan 

haar moeder hing. Ze 

wilde dan ook niet 

erkennen dat ma erg 

ziek was en het einde in 

zicht kwam. Ze werd 

boos als ik haar wees op 

de ernst van de toestand 

van haar moeder, ze 

wilde er niets van 

weten. 
    Post uit Senegal wordt vooral door filatelisten erg op prijs gesteld. 

 

Afrikaans verdriet is heftig en erg emotioneel, mannen huilen als kinderen en sommige vrouwen raken 

hysterisch en worden soms in een aanval van spasmen weggedragen. In korte tijd moet er voor 

massa’s familieleden voor onderdak en eten  worden gezorgd. De begrafenis is sober (geen vrouwen 

op de begraafplaats of in de moskee) zij werken ondertussen aan de maaltijden die royaal en gastvrij 

zijn. 

 

De moeder van Yayi  was in haar leven drie maal getrouwd  en twee maal met dezelfde man. In haar 

eerste huwelijk heeft ze samen met pap Bas, drie kinderen, te weten: Babacar- Maymoena- en (Binette 

†). Uit een tweede huwelijk met papa Omar 

kwamen twee kinderen namelijk Yayi (Ndiaye) en 

Ali. 

Na het overlijden van papa Omar  heeft de eerste 

echtgenoot (Bas) mama Koumba weer getrouwd en 

kregen vervolgens weer vier kinderen erbij: Yamah 

+ Eysah + Omar + (Senaboe†). 

  

Tijdens de laatste dagen voor het overlijden van 

mama Koumba, was papa Bas veel bij haar in het 

hospitaal en tot steun. Zoals je kunt begrijpen heeft 

deze Papa Bas, Yayi en Ali  opgevoed als zijn 

eigen kinderen. Hij was echt haar vader zei ze 

vaak. Aan het ziekbed van zijn vrouw jammerde 

hij: “Koumba ga alsjeblieft niet dood, want als je 

dat doet dan ga ik ook dood!” 

 

Dat heeft ie dus ook gedaan; 14/12/2011  mama 

Koumba overleden en 19/12 Papa Bas overleden.  

 

 

Dat het in Senegal niet alleen kommer en kwel 
is bewijst deze aanzichtkaart die de redactie 

van Aad mocht ontvangen.  
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Personalia 
 

 Met Pensioen : Mei 2012 C. Kuipers 

      J. Augusteijn 

    A. Broekhuizen 

    P. Buijs 

    W.N. Hoogerheide 

    G.P. Rexwinkel   

        

   Juni  2012 M.A. Hazenoot 

    K.M. Otter 

 

   Juli 2012 C.A. Klop  

    P.A. Noot 

    G.C. van de Peppel 

     

   Augustus 2012 H.C.M. Gordijn 

 

 Overleden : 

 

 6 april 2012, de heer Th. Van Deursen, in de leeftijd van 76 jaar. 

 19 mei 2012, de heer J.M. Nusse, in de leeftijd van 83 jaar. 

 1 juni 2012, de heer J.N. Becker, in de leeftijd van 79 jaar. 

 17 juni 2012, de heer B.G.O. Otten, in de leeftijd van 88 jaar 

 23 juni 2012, de heer L.A. Spiekerman van Weezelenburg, in de leeftijd van 76 jaar. 

 3 juli 2012, de heer L.W. Vellekoop, in de leeftijd van 71 jaar. 

   
 
 
 
 

 
 

 
 

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 oktober 2012. 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 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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Onderstaand bericht ontving de redactie van de heer Ep de Jong met het 

verzoek tot plaatsing in Seconer-nieuws. 

 
 

 
 
 

Overlijden Ben Otten 
 
 

Ben Otten (BGO) 
 

19 september1923    17 juni 2012 
 
 

Ben Otten is omstreeks het jaar 1948 in dienst getreden van de CALTEX 
raffinaderij. 
 
Hij is korte tijd het hoofd van de Inspectiedienst geweest maar is daarna 
al gauw hoofd geworden van de afdeling Engineering. 
 
Met uitzondering van enkele korte assignments heeft Ben deze functie 
tot zijn vervroegde pensionering in 1984 uitgeoefend. Hij heeft dus niet 
gewerkt voor NEREFCO, zoals zoveel van zijn medewerkers in die 
leeftijdsgroep. 

 
Als gevolg van een minder goede berichtgeving hebben maar weinig van 
de vroegere raffinaderij medewerkers van Ben’s overlijden kennis kunnen 
nemen. 
 
Dit zal de reden geweest zijn dat alleen Jan Evers en Ep de Jong, directe 
medewerkers van Ben, met hun echtgenotes bij de plechtigheden in kerk 
en crematorium aanwezig zijn geweest. 
 
Na de plechtigheden, die zeer sfeervol waren, hebben zij zich geruime tijd 
met alle kinderen van Ben kunnen onderhouden. 

 
 
           Ep de Jong 
 
 
 

Een eventueel bericht van medeleven kunt u richten tot: 
 

Fam. Otten 
  H. Rietbergstraat  21 
  2806 KR Gouda  
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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 
pensioen@seconer.nl 
 
Leny Voorberg 
Ossewei 151 
3238 XN Zwartewaal 
0181-663138 
leny@seconer.nl 
 
Gerrit Kamperman, IT-zaken 
Kraanvogelhoek 12 
3201 HE Spijkenisse 
0181 626506 
info@seconer.nl 
 

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 
website: www.pensioenfondsbp.nl 
adres: Stichting Pensioenfonds BP 
 p/a Syntrus Achmea 

Postbus 90170, 5000 LM Tilburg 
Telefoon (09.00-17.00 uur): 013 4622352 
e-mail: pensioenfondsbp@achmea.nl 

 
● 
 
 

Stichting Chevron Pensioenfonds 

Postbus 6100 - 3196 ZG Vondelingeplaat  
Tel : 010 - 2951502 

Fax: 010 - 4381292 

e-mail: pensioenfonds@chevron.com 

www.chevronpensioenfonds.nl 
 
 
 
● 
 
 

Contactpersoon Personeelszaken BPRR 
A.N. van Seeters: 
Doorgeven van mutaties: 
e-mail:andrea.vanseeters@ec1.bp.com  
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:h.g.voorberg@planet.nl
mailto:info@seconer.nl
http://www.seconer.nl/
http://www.pensioenfondsbp.nl/
mailto:pensioenfondsbp@achmea.nl
mailto:pensioenfonds@chevron.com
mailto:andrea.vanseeters@ec1.bp.com
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Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2012 

                  
Haven Spijkenisse, zaterdag 10 november 2012 

Vertrek 13.30 uur. 

Inschepen rondvaartboot Marlina.  

 ______________________________________________________________ 
 
          

Achternaam:  Dhr/Mevr/Mej  ……………………………………    

Voornaam (voluit)   .……………………… 

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

Telefoonnummer: ………………………… 

Ik kom       0     alleen              

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

                                Voornaam (voluit)  ……………………………………………...  

 

LET OP: De reünie deelnemer dient een identiteitsbewijs te kunnen tonen. 
 

 

Eventuele beperkingen en/of wensen: 
 

  0 Diabetes 0 Vegetarisch 

                      0 Anders: ……………………………….. 

 

Uitsluitend eigen vervoer (zie nieuwsbrief). 
 

 

 

 

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

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

Dit formulier VÓÓR  15 september 2012  opsturen naar:   P.J. Timmers 

        Eemsteyn 1 

        4251 HW Werkendam 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      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 P.J. Timmers, en wel VÓÓR 1 november 

2012.  Briefje,  e-mail penningmeester@seconer.nl of 

telefoon 0183-502884 / 06 22898310 

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

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

mailto:penningmeester@seconer.nl

