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Reünie 2012
Verslag van een bijzondere dag
“Om half twee precies gaan de trossen los” had Nico ter Horst mij een dag tevoren nog verzekerd.
Toen wij ruim op tijd bij de haven van Spijkenisse kwamen, was het parkeerterrein voor het schip de
Merlina van rederij Fortuna al helemaal vol en moesten we verderop langs de weg parkeren. Nico
vertelde me later dat de échte liefhebbers al rond twaalf uur op steiger stonden te trappelen.
De Merlina waar we vandaag mee gaan varen is voor de meesten van ons al bekend. Twee jaar
geleden zijn we er nog mee naar Heusden gevaren. Dat was toen wel een lange zit, zo’n volle dag aan
boord. Vandaag zijn we wat dat betreft iets minder ambitieus. We zullen straks de Oude Maas
opvaren, onder de Spijkenisserbrug door en dan direct links af (bakboord uit) het Hartelkanaal op.
Daarna varen we door naar het westen en zullen we een paar kilometer voor de Raffinaderij afmeren
aan de kade bij de kazerne van de regionale brandweer. Met bussen zullen we vervolgens naar het
nieuwe BP kantoorgebouw gaan en daarna zullen we een rit over het raffinaderijterrein maken.
We zijn nog maar net op de Oude Maas of er wordt geroepen dat iemand letterlijk de boot heeft
gemist. Jan van der Eijk had een beetje oponthoud onderweg gehad en zag de Merlina nog net de
haven uitvaren. We spreken met hem af, dat we hem later bij het nieuwe kantoor zullen oppikken.
Aan boord is het inmiddels al bijzonder gezellig. Iedereen heeft met wat oud collega’s een tafel
gevonden en is geanimeerd het afgelopen jaar aan het bijpraten. Koffie en gebak worden snel aan de
280 gasten geserveerd, want de keuken van het schip draait als een goed geoliede machine en dat zal
de hele dag zo door gaan. Er is een muziekcombo met een mooie zangeres met dito stem aan boord dat
hoofdzakelijk “onze muziek” ten gehore brengt. Het voelt goed.
Lees verder op pagina 2.
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Een tochtje over zee
Tussen licht en donker
Rondje Raff.
Brieven uit Senegal
Kerstklaverjassen
Personalia
Contact adressen

Op de kaart de route die de Merlina met het Seconer gezelschap heeft gevaren.

Zittend aan je tafel zie je dan echter plotseling over de schouder van je overbuurman een oude maat
zitten. Dit kan niet wachten, die moet beslist even begroet worden….. Je zegt tegen je tafelgenoten,
sorry hoor, ik ben zo terug, even die en die …… gedag zeggen. Ik heb hem al zo lang niet meer
gezien. Maar daar blijk je dan de enige niet in te zijn. Overal ontstaan opeens van dit soort groepjes en
zo is er in de kortste keren in het gangpad een soort alternatieve cocktailparty aan de gang.
Overgegaan op andere dranken dan koffie en thee, wordt er rond gegaan met grote bladen hartige
hapjes. Lekker natuurlijk. Maar als even later (o, grote vreugde!) een paar schalen bitterballen worden
binnengedragen kan mijn dag helemaal niet meer stuk. Ik ben daar dol op! Het mooie van al deze
hernieuwde kennismakingen is dat je elkaar weliswaar al een tijd niet meer hebt gesproken, maar dat
je elkaar in veel gevallen wel al meer dan dertig jaar kent. Een half woord is dan al genoeg….. Het
voelt allemaal heel vertrouwd. Weet je nog dat jij toen….en dat ik enz.
Inmiddels komt de kade waar we zullen afmeren in zicht. Er staan vier bussen op ons te wachten. De
vijfde zal later komen. Om filevorming bij de ingang van het BP kantoor te voorkomen vertrekken de
bussen met tussenpozen van vijf minuten. Nico heeft me gevraagd op te treden als “bus leider” van
bus vier. Daarmee heb ik het echter niet getroffen. Het mechanisme, dat de voordeur moet sluiten,
blijkt niet goed te werken. De deur dreigt open te waaien en onze chauffeur, een oude rot in het vak,
wordt hier toch wel een beetje nerveus van. Om toch verder te kunnen zeg ik de deur wel even met de
hand dicht te zullen houden. Ik krijg daar al snel spijt van, want door de zuiging en vooral in de
bochten trekt zo’n deur harder dan je zou verwachten. Het lukt me maar net.
Het nieuwe kantoorgebouw is een wonder van stijl en efficiëntie. Het geheel is indrukwekkend. Na het
begroeten van de bij de meesten van ons nog wel bekende security-officer “Fred van Ree” worden
we iets verderop in de enorme hal verwelkomd met accordeonmuziek. Dit was een idee van Piet Bout.
Zo’n grote stille ruimte kan drukkend werken en muziek is daar een probaat middel tegen, zo was de
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gedachte. Het accordeonorkest “Con Brio” uit
Zuidland, waar hij en zijn vrouw Sien in spelen, is
compleet met dirigent en drummer voltallig aanwezig.
De dirigent is overigens zeer te spreken over de
akoestiek van het gebouw. Het orkest speelt voor ons
mooie tango’s terwijl wij met z’n allen door het
enorme gebouw dwalen. We willen Piet Bout
begroeten, maar hij heeft z’n aandacht volledig bij de
muziek en speelt zeer geconcentreerd. “Ik had het wel
een beetje benauwd” bekent hij later. “Collega’s
stonden naar me te zwaaien terwijl ik niet kon
reageren want met mijn zwaaihand moest ik muziek
maken.”

We worden verwelkomd met accordeonmuziek.

De algemene opzet van het gebouw is volgens een zogenaamde “open plan lay out”. Handig daarbij is
dat op de meeste tafels de naam van de gebruiker staat. Het geheel zo overziende valt mij opeens het
begrip “de gestroomlijnde wereld” in. Aan alles lijkt gedacht. Iedereen lijkt het naar de zin te hebben
en het valt dan even later ook niet mee om de bussen weer vol te krijgen voor het tweede programma
onderdeel; De rit over de Raffinaderij.
Het wordt een rit over het terrein in vallende duisternis. We gaan bij de TA poort naar binnen en in
een paar grote lussen rijden we over het hele terrein. Ergens in Oil movement blijkt er voor onze lange
bussen een lastige bocht. De bus vóór ons moet twee keer steken en het lukt ze maar nauwelijks. Onze
bus is nóg drie meter langer waarschuwt onze chauffeur onheilspellend… Het lukt hem echter in één
keer! Applaus voor de chauffeur. Wat een kanjer. Even later zegt hij zachtjes tegen me. Het was een
eitje. Ik kan de achterwielen ook mee laten draaien….
Van de nieuwe ETP plant is in het donker niet veel te zien maar wat wel opvalt is de enorme
uitbreiding van de Turnaround-area. Er is daar een nieuwe pipeshop gebouwd en er zijn zeker zes
romney-hutten bijgekomen. Goed gedaan Frits! We rijden terug naar de boot en ik doe weer mijn best
de voordeur een beetje dicht te houden. Eenmaal weer aan boord wordt door de bemanning de
inmiddels bekende maar daardoor niet minder gewaardeerde truc uitgehaald. De dansvloer komt
omhoog en even later staat er een schitterend zelfbedieningsbuffet voor ons klaar. Tafel na tafel wordt
uitgenodigd haar keus uit al dat heerlijks te maken. Inmiddels zijn we weer gaan varen. We varen door
richting Maasvlakte en even lijkt het dat we de waterweg op zullen varen want we varen westelijk van
de Raffinaderij richting zee. Even later gaan we echter stuurboord uit het Calandkanaal in dat min of
meer parallel loopt met de landtong bij Rozenburg. Het is daar ontzettend druk met hoofdzakelijk
zeeschepen, die ondanks de duisternis goed te zien zijn. Na een klein uur varen gaan we onder de
Calandbrug door en varen de Rozenburgse sluis in (u weet wel die sluis waar je zo vaak met de auto
moest wachten).
We komen nu weer in het Hartelkanaal waar we op de heenweg ook voeren. Culinair zijn we ook weer
wat verder want nu komt uit de dansvloer een prachtig grand dessert buffet omhoog, met fruit, warme
bessen, allerlei soorten ijs, soesjes enz. Teveel om op te noemen. De koffie wordt geserveerd als we
weer bijna in Spijkenisse zijn. Het laatste kunstukje is voor de kapitein. In het donker manoeuvreert
hij op een stromende Oude Maas het vijfentachtig meter lange en acht meter brede schip
achterstevoren door de smalle haveningang. Het is voor hem misschien dagelijks werk, maar ik vind
het knap.
Als ik op de valreep nog even met mijn redactiegenoot Piet van Kessel spreek zegt hij opeens. Ik vond
het net een groot familiefeest. Een beetje grote familie misschien, maar het had er wel veel van weg.
Eén grote familie. Eens per jaar, en zo hoort het ook.
BP en Organisatoren, namens ons allemaal hartelijk dank voor een fijne reünie.
Rob van Breda
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Seconerreünie 2012
Vaartocht met bezoek aan het raffinaderijkantoor en
een rondrit over het fabrieksterrein.

4

“Con Brio”

Een muzikale verassing door de accordeonvereniging waarin
Piet Bout en zijn vrouw samen meespelen.

Na een rondrit over het BP fabrieksterrein werd deze 14e Seconerreünie
voortgezet met een heerlijk buffet aan boord van partyschip “Marlina”
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3.

"Wij bij BP"

BP directie wijzigt toezendingsbeleid
Door Redactie Seconer-nieuws

Op 14 september jongstleden ontving het Seconer bestuur per
e-mail onderstaande aankondiging.
Geacht Seconer bestuur,
In onze opdracht én uitdaging om kritisch te kijken naar onze kosten, heb ik als manager
communicatie de verschillende communicatiemiddelen onder de loep genomen. Eén van deze
middelen is het maandblad “Wij bij BP”. Dit maandblad is ooit ontstaan als personeelsblad en
inmiddels uitgegroeid met artikelen over de Safety en Performance binnen BPRR en zodoende
ook een informatievoorziening geworden voor het Management. Daarnaast heb ik
geconstateerd dat het Seconer-nieuws enkele relevante artikelen vanaf het intranet gebruikt.
Prima!
Kijkend naar de verschuiving en de aard van het maandblad “Wij bij BP” ben ik van mening dat
het maandblad niet primair is bedoeld voor gepensioneerde collega’s. De edities van Seconernieuws voorzien in de mogelijke behoefte van nieuws over de raffinaderij en de oud-collega’s.
Het advies is door de directie overgenomen om vanaf September geen maandbladen meer te
verzenden naar oud-collega’s (of partners van). Wel bieden wij een digitale versie aan die
desgewenst kan worden toegezonden. De uitvoering hiervan kunnen we in een later stadium
bespreken. Ik wil deze beslissing natuurlijk graag toelichten in jullie reguliere overleg.
Groet, Carlo Eijkels
Manager Communications, Government and Public Affairs
BP Raffinaderij Rotterdam b.v.
Het zal u niet verbazen dat bovenstaande aankondiging de nodige vraagtekens bij redactie en bestuur
heeft opgeroepen. We kunnen ons namelijk niet voorstellen dat de financiële positie van BPRR het
noodzakelijk maakt om het toezendingsbeleid te moeten wijzigen.
Nadat een half jaar geleden de redactie van “Wij Bij BP” van onze secretaris wilde weten hoeveel
Nerflexers, gepensioneerden en weduwen van gepensioneerden we in ons bestand hadden, rees bij het
bestuur al het vermoeden dat er op termijn iets zou gaan veranderen. Blijkbaar heeft de door onze
secretaris verstrekte informatie er toe geleid dat de BPRR directie de keuze heeft gemaakt om zo’n
530 exemplaren, inclusief portokosten, op het “Wij Bij BP” budget te moeten besparen.
Overigens is het ons bekend dat een aantal gepensioneerden in de loop der tijd zelf aan de redactie van
“Wij Bij BP” heeft aangegeven dat ze geen prijs stellen op toezending van het blad. Ook tijdens de
contacten die wij met Seconer deelnemers hebben horen we vaak opmerkingen als: “De rubriek
personalia vind ik wel aardig maar de rest lees ik nauwelijks of met weinig belangstelling en personen
op de afgedrukte foto’s herken je nauwelijks nog”. Uit ervaring weten we ook dat de Seconer lezer
wel belangstelling heeft voor onze rubriek “Rondje Raff.” Wellicht dat we het dreigende verlies aan
raffinaderij informatie kunnen compenseren middels de toegezegde digitale versie van “Wij Bij BP”.
Voor zover we daartoe in staat worden gesteld zal de Seconer redactie u blijven informeren over het
wel en wee van BP Raffinaderij Rotterdam.
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4.

BP Pensioenfonds
Door Piet Houtman

Samenstelling BP Pensioenfondsbestuur
Inmiddels heeft DNB ingestemd met de benoeming van Jan Nieuwenhuize in het
Pensioenfondsbestuur. Jan maakt dus sinds kort namens de gepensioneerden officieel deel uit van het
BP Pensioenfondsbestuur en vervangt daarbij Floris van der Schalk. Zijn eerste indrukken en
ervaringen:
“Na lange tijd weer actief in de wereld van pensioenen. Veel bekende gezichten zijn
nog steeds werkzaam op het gebied van pensioenen in het gefuseerde fonds van BP.
Het vermogen van het gefuseerde BP pensioenfonds is sindsdien enorm gegroeid. De
regelgeving en toezicht van de DNB en de AFM is in de tussentijd behoorlijk veranderd
en aangescherpt. Het volgen van een cursus op het gebied van het besturen van een
pensioenfonds was daarom zeker nodig en gaf ook een goed inzicht in alle
veranderingen van de laatste jaren. Tevens werd er ook stil gestaan bij de
veranderingen die steeds maar doorgaan in het “pensioenland”. Denk daarbij alleen
maar aan het recentelijk gepubliceerde september pakket. De eerste ervaringen zijn
zeer positief: het bestuur van het pensioenfonds is bekwaam en zal de taken naar
verwachting goed uitvoeren voor alle belanghebbenden (werknemers, werkgever en
gepensioneerden/nabestaanden). Het bestuur wordt daarbij goed ondersteund door de
juiste specialisten op het gebied van beleggingen en wetgeving”.

Algemene pensioenontwikkelingen
Voor het BP Pensioenfonds minder relevant op dit moment, maar U zult ongetwijfeld via de media
hebben vernomen dat pensioenfondsen extra mogelijkheden krijgen om forse verlaging van
pensioenen te voorkomen. Het kabinet heeft daarvoor in september een pakket van maatregelen
vastgesteld. Staatssecretaris de Krom benadrukt dat de maatregelen bij zullen dragen aan het
vertrouwen onder jong en oud dat nodig is voor het behoud van een collectief en solidair
pensioenstelsel, ook voor toekomstige generaties. De rekening mag niet worden doorgeschoven naar
jongeren of toekomstige generaties.
Door de maatregelen hoeven pensioenpremies volgend jaar niet onnodig te stijgen en kunnen
pensioenfondsen onder strikte voorwaarden noodzakelijke kortingen van pensioenen over meerdere
jaren spreiden en beperken tot maximaal 7 % per jaar.
Een van de maatregelen van het pakket, ook voor ons van belang, houdt in dat vanaf 30 september
2012 voor de toegepaste renteberekeningen een aangepaste methode met UFR (Ultimate Forward
Rate) mag worden gebruikt. Deze maakt de rente minder gevoelig voor schommelingen op de

7

financiële markten. De berekening van de dekkingsgraad zal daardoor stabieler en iets hoger uitvallen.

Nieuws vanuit het BP Pensioenfonds
Als het goed is dan hebt u enige weken geleden de pensioenkrant ontvangen waarin u de
ontwikkelingen over 2011, het eerste jaar van het gefuseerde BP pensioenfonds, hebt kunnen lezen.
Door de fusie is overigens gebleken dat door een administratieve fout in het verleden in een paar
gevallen een BP pensioendeel nog onterecht via Aegon liep. Inmiddels zijn stappen genomen om in
die gevallen het pensioengedeelte alsnog van Aegon naar het BP pensioenfonds over te brengen.
Mocht u ook nog steeds een BP pensioengedeelte via Aegon ontvangen zonder dat u weet waarom,
geef dat dan door, dan kan dat onderzocht en zo mogelijk nog worden gecorrigeerd. Indien u in het
verleden schriftelijk hebt verklaard de overgang van Aegon naar het BP Pensioenfonds niet te willen
maken dan kan dat niet meer worden gewijzigd.
Het BP Pensioenfonds heeft tot nu toe, ook dit jaar, een goed rendement behaald. Dat bedroeg vanaf
januari tot eind augustus 10 % over het vermogen. De dekkingsgraad bedroeg eind augustus 101,2 %.
Dit is lager dan de vereiste minimale dekkingsgraad van 104,2 %. De dekkingsgraad is echter een
momentopname en zal aan het einde van iedere maand anders zijn, vooral door veranderende
rekenrente. Het verloop kunt u volgen via een grafiek op de site www.pensioenfondsbp.nl.
Door de recente door het kabinet aangekondigde maatregelen waaronder de te gebruiken rekenrente
(zie hierboven onder algemene pensioenontwikkelingen) zullen de dekkingsgraden van
pensioenfondsen vanaf 30 september weer iets hoger uitvallen, gemiddeld zo’n 4 %. Daar staat echter
tegenover dat we steeds langer blijven leven en dus de levensverwachting naar boven moet worden
bijgesteld wat weer een lichte verlaging van de dekkingsgraad oplevert. Gelukkig hebben wij een
financieringsovereenkomst met de werkgever waarbij aan het einde van een jaar een
bijstortingsverplichting ontstaat indien de dekkingsgraad lager is dan de minimum eis van 104,2 %.
Daardoor is de dekkingsgraad aan het einde van een jaar altijd ten minste gelijk aan de
minimumverplichting.
phoutman@kabelfoon.nl
Telefoon 010- 5910394

UITGAAN
Gisteravond thuiskomend vroeg
mijn vrouw of ik met haar uit
wilde gaan, naar een dure tent …………
Dus nam ik haar mee naar …………
een benzinestation !
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Vereniging ChevronTexaco
Door Huib Poolman

5.
Sinds 2003 bestaat er een vereniging van
Texaco gepensioneerden die na de fusie
van
de
Chevron
en
Texaco
pensioenfondsen is overgegaan in de
huidige
“Vereniging
van
Gepensioneerden Chevron Texaco”,
afgekort de VGCT. Het doel van de
VGCT is de behartiging van de belangen
van haar leden, en van degenen die lid
zouden kunnen zijn, in het bijzonder met
betrekking tot de huidige of toekomstige
aanspraken op pensioen uit de “Stichting
Chevron Pensioenfonds”. De vereniging
doet dit in goed overleg met het bestuur
en
de
deelnemersraad
van
het
pensioenfonds. Zij stelt daartoe o.a.
kandidaten aan voor vacatures in deze
organen.
Rond de periode waarin de twee pensioenfondsen zijn samengegaan is de
VGCT erg actief geweest en is met juridische ondersteuning opgekomen voor
de belangen van de gepensioneerden. Zoals iedereen weet is er nu weer een
situatie waarin van alles met de pensioenen kan gebeuren. Het Chevron
pensioenfonds doet het tot nu toe gelukkig redelijk goed. De VGCT blijft de
ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen en zal waar nodig opnieuw
opkomen voor de belangen van de gepensioneerden.
Pensioenen zijn uiteraard de hoofdmoot, maar ook andere zaken, zoals
bijvoorbeeld ziektekostenverzekeringen, hebben de aandacht van de VGCT.
Eenmaal per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd,
meestal eind maart of begin april. Naast de zakelijke vergaderpunten is het een
extra gelegenheid om voormalige collega’s weer eens te ontmoeten, hetgeen
als zeer plezierig wordt ervaren. Alle gepensioneerden of vervroegd
gepensioneerden van de raffinaderij die recht hebben op een pensioen van
Chevron en/of Texaco kunnen lid worden van de VGCT.
Voor inlichtingen hierover kan men zich wenden tot de secretaris, Marja van
den Akker, e-mail marja.vdakker@tele2.nl.
Namens de VGCT, Huib Poolman, voorzitter.
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Een anekdote ………
Een ieder van ons heeft na vele jaren raffinaderij ervaring wel eens iets grappigs
of belangwekkends meegemaakt. Meestal verdwijnen die gebeurtenissen in de
vergetelheid. Bij de samenstelling van het boek “Tussen Koken en Kraken”
stonden de samenstellers versteld van de vele verhalen die spontaan over tafel
gingen.
De redactie wil die verhalen niet verloren laten gaan. Daarom het verzoek; heeft
u ook een ervaring die het vermelden waard is, laat het ons weten.
Deze keer een ervaring, opgetekend door Bas Roos.

6.

Protest
De eerste Turn Arounds, toen nog Shut Downs genoemd, werden gecoördineerd
vanuit drie aaneengeschakelde Portacabins waarin zich dan zo’n 20 tot 25 man
bevond die de dagelijkse gang van zaken regelde. Dus staanplaatsen genoeg en
een plank om je administratie te verzorgen. Je hoopte dan maar dat je buurman
alleen in zijn eigen stapel papier zat te wroeten. In het midden van twee open
Portacabins stond een grote tafel met een schuifla eronder waarin zich de benodigde
tekeningen bevonden.
Nu werden er rond die tafel ‘s avonds na 17.00 uur de dagelijkse voortgangs
vergadering gehouden. Dat ging allemaal nog niet zo formeel en er viel wel eens een
stevige vloek, wanneer men het niet zo met de leiding eens was.
Op een gegeven moment kwam er iemand binnen met de opmerking: “Wat ruik ik
hier nou toch?”. Dit heeft een dag of twee zo geduurd, waarbij de stank behoorlijk
penetrant werd. Waar mogelijk en afhankelijk van de wind, werden de ramen
constant open gehouden.
Uiteindelijk werd de oorzaak van de inmiddels ondraaglijke stank gevonden.
Achter in de eerder genoemde schuifla, onder de tafel van de dagelijkse vergadering,
bleek een in ontbinding zijnde makreel te zijn neergelegd door de één of andere
medewerker die het niet helemaal eens was met de leiding.
Bas Roos

10

7.

74 jaar na dato
Door Piet Gebraad

Het volgende dient als aanvulling op mijn “bezorgde jeugdjaren”
hetgeen bewust ontbrak in het gepubliceerde interview met Piet van
Kessel en Nico ter Horst in het Seconer-Nieuws jaargang 11 - no. 1.
De volgende ervaringen speelden zich af in de jaren kort voor
het uitbreken van WO II. Ik woonde vanaf woensdag 20 april
1938 gedurende drie maanden als 8 jarige Rotterdamse
“bleekneus” in de voormalige Oranjerie, destijds in eigendom
van de Stichting Mytylschool Zonneveld Domburg, in de
volksmond
geheten
“Zeehospitium
Zonneveld”
te
Oostkapelle.
De verzorging van de bleekneuzen die aanvankelijk wekelijks
een “Hoogtezonbehandeling” kregen in het daarvoor door
Rotterdamse GG&D in hun vestiging Delftsestraat opgezette
kliniek, met als onderscheiding nog net geen TBC, vond plaats
in Zonneveld, terwijl bleekneuzen met TBC-aanleg elders
verpleegd werden (lees een desbetreffend verslag in de Oud
Rotterdammer van 10 juli 2012, blz. 17).
Het leven in Zonneveld was bijzonder rustig en aangenaam
met een goed dagelijks programma. Vroeg uit de veren, een
uitgebreide wastafel beurt (douches waren er nog niet), elke
ochtend een variabel ontbijt en door de leerpakketten waren de dagen te kort omdat ook het
buitengebeuren een belangrijk onderdeel van het weer gezond worden betekende. Er werd veel
gewandeld, vooral via het brede duinpad naar het dichtstbijzijnd strand met zijn korte, maar hoge
opgang, hetgeen een uitstekende conditionele training betekende en in korte tijd zichtbaar werd op de
blekebet gezichten. De begeleidsters waren op hun taak berekend en hadden weinig moeite gevallen
van heimwee op te lossen.
Zonneveld was ruim van opzet en klinisch
schoon, hetgeen opviel op zondag de 29e mei
1938 toen de diverse ouders in de gelegenheid
werden gesteld hun kinderen in Oostkapelle
met een bezoek te vereren. Voor het bezoek
betekende dit een lange rit met een bus van de
firma Gog uit Rotterdam, die toen nog gebruik
moest maken van de diverse veerdiensten en
de Barendrechtse brug. Ik werd door mijn
ouders verwend met een speelgoed tank op
rupsbanden, die terecht alle aandacht kreeg
van de andere jongens en ik vond mijn moeder
“ZO MOOI”.
Dit cadeau ben ik nooit
vergeten omdat de bezoekdag tevens de vijfde
verjaardag van mijn broer Bram inhield.
Bij de foto; In 1938, het jaar dat Piet er verbleef,
telde ‘Zonneveld’ zo'n zeventig kinderbedden.
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Kasteel Westhove, op dit moment onder meer in gebruik als hotel.

Onlangs werd door mijn echtgenote en mezelf een bezoek gebracht aan het museum Terra Maris (een
latere uitgave van de Oranjerie/Zonneveld), waar een aantal nog steeds herkenbare bijzonderheden
werd geconstateerd, zoals o.a. de groene toegangsdeur aan de achterzijde, die nu functioneert als
“toilet-ingang”, destijds als hoofdingang. Deze ervaring vroeg om meer informatie, hetgeen
beantwoord werd door de Stichting Vrienden van Zeeuws Archief te Middelburg. Door mijn
donateurschap en overleg met vrijwilligers van deze stichting werd ik in de gelegenheid gesteld om
wat achtergronden van het kasteel Westhove en de Oranjerie te publiceren.
Het kasteel werd in een oorkonde van 1277 van graaf Floris V vermeld als zijnde eigendom van de
abdij te Middelburg, maar het is niet duidelijk hoe oud het kasteel toen was. Op 14 april 1401 werd
het goed opgedragen aan Willem van Beijeren, graaf van Oostervant, waarna hij het als onsterfelijk
erfleen terug kreeg. Telkens als er een nieuwe abt kwam, werd de tenaamstelling aangepast. De abt
was een machtig man in Zeeland, hij was ook voorzitter van de Staten van Zeeland en Walcheren. De
Staten vergaderden in de abdij. In 1413 werd Westhove voor 25 jaar verpacht aan Philips van
Borssele, heer van Cortgene.
Veel belangrijke personen werden op Westhove ontvangen:
Graaf Floris V en Wolfaard van Borssele, heer van Veere sloten daar het “Traktaat van
Westhove” op 30 oktober 1290;
Graaf en gravin van Charlois in 1460;
Karel de Stoute;
Philips van Oostenrijk en zijn echtgenote in 1500;
Hun zoontje, de latere Karel V, in 1505 en in 1540;
Maria van Hongarije, zuster van Karel V, in 1547;
Prins Willem V op 1 juli 1786;
Koningin Weduwe Regentes Emma en de 13-jarige koningin Wilhelmina op 22 augustus
1894.
Opmerkelijk in dit rijtje is dat niemand langer verbleef dan de bleekneuzen.
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In 1559 werd Middelburg een bisschopsstad waarna de bisschop over Westhove beschikte. In 1572
volgde het Beleg van Middelburg. Westhove werd bezet door krijgsvolk, dat zich tenslotte aan
Bartholt Entens van Mentheda moest overgeven. Deze Groningse edelman was aanvoerder van de
watergeuzen die Dordrecht hadden veroverd, waarna ze naar Zeeland trokken. Hij stak op 27 augustus
1572 het kasteel in brand.
Walcheren kwam onder bestuur van Willem van Oranje. De kerkelijke bezittingen werden toen
verkocht, de nieuwe eigenaar van Westhove werd kolonel Heijnrik Balfour, die twee jaar later
overleed. Zijn weduwe Christina Kant verkocht het aan Pierre de Loiseleur, genaamd de Villiers,
raadsman van prins Willem I. Hij overleed in 1590 en werd begraven in de St Pieterskerk in
Middelburg. Jacob Boreel (grootvader van Jacob Boreel) was de volgende eigenaar en daarna zijn
zoon Willem Boreel (1591-1668), ambassadeur in Frankrijk. Daarna kwam Westhove in handen van
Johan van Reigersberg, zijn weduwe en vervolgens van hun zoon Jacob. Uit die periode stamt de
windwijzer met een reiger. Jacob vermaakte Westhove aan zijn nicht Jacoba van den Brandde. Zij was
getrouwd met mr. Johan Adriaan van de Perre maar stierf kinderloos. Zij lieten de oranjerie bouwen,
waar tegenwoordig het museum Terra Maris is gehuisvest.
Op 10 maart 1799 erfde Jacoba’s nicht Wilhelmina Carolina van den Brandde de buitenplaats. Zij
trouwde met Adriaan Kaspar Cornelis Slicher. Zij lieten de grote waterpartij aan de noordkant van het
huis aanleggen. Hun zoon mr. Johan Jacob Slicher erfde Westhove. Aangezien hij lid van de Tweede
Kamer der Staten Generaal was, kwam hij weinig in Zeeland en verkocht Westhove. De volgende
eigenaar was Jhr. mr. Jacques Phoenix Boddaert, rechter in Middelburg. Hij heeft veel onderhoud aan
het kasteel gepleegd. In 1880 verkocht hij de buitenplaats aan zijn zuster douairiére De BruijnBoddaert. Zij gaf er een nieuwe bestemming aan en in 1899 werd Westhove een herstellingsoord.
Haar dochter trouwde met W.A. graaf van Lynden, die veel hersteld heeft. Toen mevrouw van Lynden
overleed werd het kasteel omgezet in “Stichting Herstellingsoord Westhove”. In 1936 werd M.A.J.
barones van Till, schoonzuster van Cornelis Eliza Anne van Till, directrice van de stichting.
Piet Gebraad Waddinxveen, september 2012, donateur Stichting Vrienden Zeeuws Archief.

Een aquarel van eind 17e eeuw met Kasteel Westhove zoals het er moet hebben uitgezien.
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8.

Een tochtje over zee
Door Rob van Breda
Het was er dit jaar nog maar nauwelijks van gekomen. Het slechte weer gooide voortdurend onze
vaarplannen door de war. Op zaterdag 18 augustus was er echter een tropisch weekend aangekondigd.
Heel Nederland trok naar de kust. Eindelijk geschikt weer om weer eens lekker de wijde zee op te
gaan. Ook was de brug over de sluis van Stellendam weer (deels) gerepareerd zodat we voor het eerst
sinds ruim een maand door de sluis naar de buitenhaven van Stellendam konden schutten. En nu was
er recent weer een schip tegen de sluisdeuren gevaren met flinke schade aan de deuren als gevolg. Ze
zaten bij de Stellendamse sluis dit jaar wel in de hoek waar de klappen vallen!
Er werd nu noodgedwongen geschut
met een “verkleinde sluis” maar die
was gelukkig groot genoeg voor ons.
Zo voeren we alvast naar de haven
aan de zeezijde en gingen tijdig slapen
want de volgende morgen zou in
verband met het tij de wekker al vroeg
gaan. We gooiden de volgende dag de
trossen los om een uur of zeven. Vaak
staat er s’morgens vroeg nog niet zo
veel wind maar dat was nu niet het
geval. Er stond een heerlijke
oostelijke wind en we hadden zoals
verwacht ook nog het tij mee.
De spuisluizen van de Haringvlietdam
gaan open als het op zee laag water is.
Vertrek je dus rond die tijd, dan heb je
de stroom mee als je richting zee vaart. Met stroom en wind in de rug schoot het flink op. We deden
ruim zeven knopen over de grond! Het zou die dag volgens het KNMI een zéér hete dag worden met
de bijbehorende drukte, files naar de kust en volle stranden. Een prima dag om je terug te trekken op
een relatief koele en stille Noordzee. Door het voorgaande onbetrouwbare weer waren we echter
voorzichtig geworden met onze plannen want die waren tot dan toe grotendeels in het water gevallen.
Als de wind het in de loop van de ochtend laat afweten varen we gewoon op de motor terug naar
Stellendam en als dat pas later op de dag gebeurt dan varen we door naar de Oosterschelde, maar als
ze vandaag blijft waaien, dan varen we door naar Blankenberge in België.
Dat was in grote lijnen ons vaarplan voor die dag. Al varende werden we al snel optimistisch dat het
de laatste optie zou gaan worden want na zo’n drie uur varen hadden we de vuurtoren van
Westerschouwen al “dwars” zoals dat in vaartermen heet. Wind en stroom hadden ons flink in de
goede richting geholpen. Door de zomerwaas die vaak een hete zomerdag kenmerkt, was zelfs in de
verte al vaag de kop van Walcheren te ontwaren. Vanuit de Oosterschelde kwamen nu ook hier en
daar zeilboten naar buiten varen. We waren niet helemaal meer alleen op zee. Langzaam kwam
Walcheren nu dichterbij en hier en daar begon het water van groenblauw te verkleuren naar licht en
soms donkerbruin. Dit is een merkwaardig verschijnsel waar we in onze beginjaren soms behoorlijk
van zijn geschrokken want het lijkt op het eerste gezicht net of je elk moment aan de grond zult lopen.
In de brede monding van de Westerschelde stroomt het hard en daardoor wordt kennelijk de zeebodem
aardig opgeschud want je ziet zelfs bij waterdieptes van tien meter of meer hele zandwolken naar
boven dwarrelen met zandbruin water als gevolg. Als je niet beter weet (of niet beschikt over een
dieptemeter zoals dat bij ons vroeger het geval was) zou je al snel denken dat je op het punt staat om
aan de grond te lopen. Nu weten we gelukkig beter.
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Het stroomt hier altijd hard maar vandaag in het bijzonder, want het is bijna springtij en dan lopen eb
en vloed extra hard. We zijn nu net de aanloop naar het Oostgat gepasseerd. Dat is de Noordelijke
route vanuit zee de Westerschelde in. Het kan hier heel druk zijn met zeeschepen die vlak langs het
strand bij Vlissingen de Westerschelde in of uitlopen. Zo’n schip gaat gemakkelijk drie of vier keer zo
hard als ons zeilbootje dus dat is goed uitkijken! De uitkijk naar die snelle jongens wordt
tegenwoordig wat eenvoudiger door AIS (Automatic Identification System). Elk schip, groter dan
driehonderd ton, heeft nu verplicht een zender aan boord die naam, positie, snelheid en koers van het
schip voortdurend uitzendt. Wij hebben sinds kort een kleine ontvanger met een soort radarscherm
waarop je, met jezelf in het midden, die schepen om je heen kunt zien. Met name bij slecht zicht is dat
een groot gemak. We hebben op de Westerschelde wel eens in zulke dikke mist gezeten dat we bijna
op het strand naast de haven van Zee Brugge terecht waren gekomen.
Vandaag niets van dat alles want het zicht is behoorlijk goed. We zien verder in zee vaag een groot
veld (Belgische) windmolens staan. Landen aan zee bouwen die parken het liefst op een ondiepe plek
in zee. Engeland bouwt deze “windfarms” in de Thamesmonding, Nederland heeft ook een groot park
iets ten Noordwesten van IJmuiden in zee staan en de Belgen plaatsen ze kennelijk hier. Onze
voortgang begint nu wel aardig terug te lopen want de wind kakt in zoals dat in het jargon heet. Ook
het tij begint ons nu langzaam de Schelde in te trekken en daar willen we helemaal niet heen. We
hebben er eigenlijk als zeilers een beetje een hekel aan maar als we vandaag nog in Blankenberge in
plaats van in Breskens of Vlissingen terecht willen komen, zal de motor aan moeten.
Wij hebben een motor die net zo oud is als onze boot, 37 jaar. Het is een 40 pk Peugeot diesel. De
gemariniseerde versie van de motoren die ook in de Peugeot 405 en 504 hebben gestaan. Het is een
altijd startende, rustig lopende machine die ons nooit in de steek laat. Ook nu niet (je voelt je
lekkerder met een Peugeot). We gaan nu door het water met een snelheid van ruim 5,5 knoop (ca
10km / uur).

De “Yonder” is voor een polyester boot al aardig bejaard. Ze is gebouwd in 1974 en is 10,9
meter lang bij een gewicht van circa 6,5 ton.
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Onze GPS vertelt ons echter iets heel anders. Namelijk dat we slechts 3,4 knopen over de grond gaan.
Het springtij van de Westerschelde trekt er hard aan en wij vorderen nu maar langzaam. Toch
vorderen we gestaag en komen in de buurt van de haven van Zee Brugge. Deze is al van verre
herkenbaar aan de enorme containerkranen die daar op de kade staan. Als we nog ruim vijf mijl te
gaan hebben komt er een eind aan ons getob. Er steekt een flinke zeewind op, de motor kan weer uit.
We kunnen weer zeilen.
Nu lachen we om de stroom die we tegen hebben. We lopen ruim zes knopen en al zeilend kan het ons
allemaal niet lang genoeg duren. Een zeewind als deze wordt op hete dagen veroorzaakt door
opstijgende warme lucht boven het land. De lucht stijgt daar op door de opwarming. Hierdoor ontstaat
er als het ware boven het land een soort vacuüm dat op zijn beurt weer wordt opgeheven door een
luchtstroming vanuit zee. En dat is de zeewind. Voor we het weten liggen we nu voor de haven van
Blankenberge. Op enige afstand gezien is het strand één grote mierenhoop van mensen. Geen plekje
lijkt onbezet. Het is bijna hoogwater, dan is het strand klein maar zijn er geen zorgen over de
ondiepten in de haven. Elke winter verzandt deze haven en dus moet er in het voorjaar gebaggerd
worden.
Al jaren lang krijgen de betrokken Belgische overheden het elk voorjaar opnieuw met elkaar aan de
stok over de kosten van het baggeren van deze haven. Soms wordt er dan ook maar een deel
gebaggerd en soms ook te laat. Ik heb daar een keer de gevolgen van gezien. Ik kwam met een vriend
uit Engeland en we dorsten bij laagwater hier niet naar binnen. Later werden we samen met een paar
andere boten binnengeloodst door een rubberboot van de reddingbrigade. Kort voor ons was een
zeilboot gestrand op de niet weggebaggerde zandbank halverwege het havenkanaal. Nat zand is
keihard en de kiel van de boot was door de golfslag al stotend dwars door de romp heen gegaan. Toen
wij langs voeren stak alleen het kajuitdak van de boot nog boven de golven uit. Toen, in het afnemend
avondlicht was dat een luguber gezicht dat ik nooit meer ben vergeten!
Vandaag gelukkig niets van dit alles. We varen naar binnen en meren af bij de Vlaamse
watersportvereniging “De Vrije Noordzee Zeilers”. Men kent ons (of eigenlijk onze boot) nog van
vorig jaar en dat is altijd leuk. Het is in de haven achter die hoge flatgebouwen wel een stuk warmer
dan op zee. We schenken iets koels in en zetten snel onze zonnetent op want de zon brandt nog flink.
‘s Avonds wandelen we door de stad en over de boulevard. We verbazen ons over de enorme variatie
aan mensen die hier lopen te flaneren na een hete dag. Alle terrassen zitten stampvol. Ondanks het feit
dat we maar net over de grens zijn hebben we toch heel sterk het gevoel na maar negen uur varen tóch
in het buitenland te zijn. Het was een mooie dag waarbij we ons weer eens hebben laten verrassen
door het getij. De volgende keer wil ik daar eens wat over schrijven.
Rob van Breda

“Als je in het heden leeft,
Heb je het eeuwige leven”
Julius Anton Deelder
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9.

Tussen licht en donker (19)
Door Nico ter Horst.

Van vaste lichten naar schitterlichten
Dat er in ons land wat haperde aan de kustverlichting lag niet zo zeer aan de kwaliteit van de
bouwwerken of de plaatsen ervan. De bouwkundigen bij het loodswezen, die zorgden voor de torens,
hadden een voortreffelijke eigen Nederlandse bijdrage geleverd aan de tak van dienst. Het zwakke
punt van onze kustverlichting zat voornamelijk in de lichtsterkten en het karakter(1). Het ging om het
functioneren, het op grote afstand eenduidig herkenbaar zijn.
De scheepvaart zelf was veelal mede de veroorzaker van de
problemen. Door de in de jaren 1800 voorgeschreven scheepslichten,
met name die gevoerd werden door snel varende stoomschepen, werd
de veiligheid aan snelheid opgeofferd. Deze stoomschepen moesten
witte toplichten (en rode en groene zijlichten) voeren, die van een
dermate goede kwaliteit waren, dat ze in voortreffelijkheid en
schittering konden wedijveren met de lichten van de vuurtorens.
Daardoor ontstond er een probleem, dat als men een licht in de verte
zag, niet kon vaststellen op welke afstand het zich bevond en ook
niet of het een stilstaand of een bewegend licht was. De kustlichten
hadden er concurrenten bij gekregen en wel op plaatsen waar het niet
hoorde, op zee.
Talloze malen gaf dit aanleiding tot rampen, zoals in 1858, toen een
uitzeilend schip, de Leander, een licht voor zich uit zag, denkend dat
het een vuurtoren op een rots was, maar het bleek het stoomschip
Noord Amerika te zijn. De daar op volgende aanvaring was zo hevig
dat het schip in een paar minuten met man en muis verging.
In 1863 waren er van de 77 lichten slechts drie draailichten, namelijk Schouwen, Terschelling en Urk.
Alle anderen waren stilstaande witte lichten met hier en daar een enkele rode. Ondanks dat er door
velen in die tijd gepleit werd voor een duidelijk onderscheid tussen verschillende vuurtorens
(karakters), drong het belang ervan nauwelijks door. In 1869 was het aantal lichten op Nederlands
grondgebied gegroeid tot 125, waarvan er nog maar vier een draaiend licht hadden. Tegelijkertijd nam
de snelheid van de stoomschepen toe, zoals blijkt uit een journaal in 1869:
29 junij, lichte koelte uit ZW, dikke mist, afgelegde afstand in 24 uur: 315 mijl.
De gemiddelde snelheid van dit schip was dus 13 knoop of 24 km/uur, bij dikke mist. De aandacht
voor het varen in mist en verhoging van de veiligheid daarbij, met behulp van allerlei mistsignalen,
verdrong de aandacht voor de lichten van de vuurtorens. Men had tevens ontdekt dat in mist geen
enkel licht, ook het magneto-elektrisch licht van professor Holmes niet (2), op redelijke afstand
zichtbaar was, zodat men hier en daar weer olielampen ging gebruiken als lichtbron. (!) (1780 de
olielamp van Argand)
note: (1) op grote afstand herkenbaar zijn, door verschillende opeenvolging van lichtsignalen.
(2) Prof. Holmes paste een dynamo toe waarbij de spoelen met een stoommachine langs
permanente magneten werden gedraaid om zo een krachtige stroom op te wekken (1858).

Wordt vervolgd.

Bronvermelding: vuurtorens R. van der Waard

17

10.

Rondje Raff.

Eerste officiële paal ETP - uitgifte gebak

In de ochtend van 24 augustus jl. is door de raffinaderij manager Thys Heyns de eerste officiële paal
van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie geslagen. Om deze belangrijke gebeurtenis feestelijk te
vieren was er voor alle medewerkers op de raffinaderij gebak.

Bericht van Ronald Blok
Zoals eerder aangekondigd ben ik per 1 augustus formeel begonnen in een nieuwe rol bij BP Geel.
Slechts 2 uur rijden van Europoort, maar na bijna 25 jaar in Europoort gewerkt te hebben, voelt het
toch als een grote verandering. En dat komt met name door de vele herinneringen die ik heb aan het
samenwerken met zoveel fijne collega’s. Daarvoor wil ik jullie allen bedanken, en wil ik in het
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bijzonder de shiften noemen, soms toch nog een beetje onbegrepen door de dagdienst en het Process
Engineering team. Fantastisch, die 360 graden slip die jullie voor me georganiseerd hadden!
Tenslotte: ik verwacht zeker nog af en toe bij BPRR te zijn... want mijn eerste indrukken in Geel zijn
dat er meer gelijkenissen zijn dan verschillen. Anderzijds nodig ik jullie uit om ook eens aan Geel te
denken als je in de go-see-and-asses fase zit van b.v. een CI project, want ook in Geel werken
uitstekende professionals, die veel goeds te delen hebben. Dat is me intussen wel duidelijk geworden!
groeten .. Ronald

Speciale zakwoordenboekjes DU-NL en NL-DU
Sinds augustus van dit jaar worden er door BPRR speciale zakwoordenboekjes beschikbaar gesteld
aan de medewerkers, integrated contractors en contractors. Het bijzondere aan deze woordenboekjes is
dat er naast gangbare woorden ook veel technische en in de raffinaderijwereld veelgebruikte termen in
staan. Het formaat zorgt ervoor dat het boekje past in bijvoorbeeld de borstzak van de overall en
daardoor makkelijk mee te nemen is. De woordenboekjes worden vooralsnog kosteloos verstrekt,
maar er wordt wel een registratie van gemaakt.

Bericht BP Marine
Met ingang van 10 september 2012 is de afdeling BP Marine Fuels verhuisd van het kantoor van BP
Nederland in Capelle a/d IJssel naar het kantoor van de raffinaderij. Marine Fuels is een IST
(Integrated Supply & Trading) business die trading, kopen en verkopen van stookolie aan
internationale klanten als kernactiviteit heeft. Daarnaast beschikt Marine over opslag- en
blendingcapaciteit in het Rijnmond gebied. Een groot deel van de verkopen van Marine Fuels zijn
stookolie producten die door de raffinaderij zijn geproduceerd. Om die reden is daarom gezamenlijk
besloten om Marine te huisvesten in het kantoor van de raffinaderij zodat de beide businesses
doelmatiger hun operationele processen op elkaar kunnen afstemmen en markt opportunities eerder en
beter kan benutten. Marine Fuels is een team van veertien personen en is gehuisvest op de 2e
verdieping en bestaat uit de teams: Operations (4), Trading (3), Sales (3) en Finance (4). Het Marine
team is erg enthousiast over hun nieuwe locatie en verheugt zich erop om met iedereen snel kennis te
maken.
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Meestal probeer ik mijn twee maanden in Nederland zo te plannen dat ik de
Seconer reünie kan bijwonen. Deze keer lukt het me niet door de late datum
van de reünie, jammer want ik had mijn collega’s graag weer eens willen zien
en spreken.
Naast familiebezoek moeten er veel zaken geregeld worden met overheidsinstanties. Met de belastingdienst bijvoorbeeld, is het bijna onmogelijk om
vanuit Afrika per telefoon of per slechtwerkende post zaken te regelen. De
ambtenaren zien je liever in levende lijve aan het loket verschijnen met je
identificatie in de hand. Mijn lijstje is afgewerkt en als de Seconer-nieuws in
de bus valt begint voor mij het zomerseizoen in Toubacouta “Senegal”.
Groeten A. van Biezen

11.

Brieven uit Senegal (21)
Door Aad van Biezen
Mijn vrouw Yayi wilde graag een midweekje naar
Gambia, naar het leuke vissersplaatsje Bakau. Eerst
deden we nog wat boodschappen in Banjul, de
hoofdstad van Gambia. We staken, op weg naar de
markt, een druk busstation over. Yayi liep voorop en
ging door een nauwe opening tussen twee bussen
door, ik wilde volgen maar een vent perste zich voor
mij de doorgang in. Hij deed twee passen en stopte en
hield mij dus tegen. Yayi zag dat en riep dat ik werd
bestolen. Ik stompte die vent die me tegen hield weg.
En ja hoor, mijn mobiel weg uit mijn handtasje.
Yayi was duivels en beweerde dat ze die vent haarscherp op haar netvlies had staan. Ze liep als een
boze jachthond rond, echter zonder resultaat, geen zakkenroller meer te zien. We zijn toen maar in een
restaurantje wat gaan drinken voor de schrik en ik had er danig de pest in. Het was een domper op ons
leuke uitje in Gambia. Yayi bleef het busstation in de gaten houden door het raam van het restaurant.
Na twee uur was ik het zat en wilde terug naar het hotel, Yayi stribbelde nog tegen maar ging toch
mee. Ze nam een douche deed andere kleding aan en ging weer terug naar het restaurant. Ik wilde dat
niet maar ze zette door en ging weer voor het raam zitten met uitzicht op het busstation.
In het restaurant zat ook een officier van de gendarmerie aan wie ze het verhaal van de beroving
vertelde. Volgens hem was het trekken aan een dood paard. “Ga toch naar je man”. Maar Yayi ging
niet weg en hij ook niet. Zo ongeveer twee uur later ziet ze de rover lopen! “Weet je het zeker” zegt de
gendarme. “Ja, erachteraan” roept ze. Ze stormen naar buiten en de dief ziet ze direct aankomen en
neemt de benen. De gendarme rent er achteraan en roept in de locale taal zoiets als “Houd de dief”.
Yayi rent met haar schoenen onder de armen er ook achteraan.
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Senegal met Gambia als een inwendig land

Een burger stopt de dief door z’n voeten onderuit te schoppen en toen die weer opkrabbelede gaf hij
de dief een paar flinke stompen in z’n gezicht met een vuist vol ringen. Zijn rechter slaap lag open en
bloedde hevig.
De gendarme en Yayi waren nu ook bij de rover aangekomen. De gendarme vraagt Yayi nog een keer
of het zeker is dat dit de rover is. "Ja, geen twijfel mogelijk". “Heb jij van de Toubab (blanke) z’n
mobiel gestolen?" De dief ontkent en krijg twee volle klappen van de gendarme in zijn gezicht en
geeft nu gelijk toe. “Maar ik heb hem al verkocht aan een Mauretanier” piept hij. Dus op naar de
Mauretanische koopman die eerst ontkent maar na een paar klapjes ook toegeeft en mijn mobiel aan
Yayi geeft. Nu eerst naar het hospitaal voor de behandeling van de dief en dan worden beiden
opgesloten. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt en de twee mannen komen twee dagen later voor
het tribunaal.
De commandant leest het door Yayi opgeschreven verslag van het voorval door. Hij gebruikt dit
verslag voor zijn proces-verbaal. Voor het vertrek van
Yayi vraagt hij haar of ze soms bij de Gendarmerie van
Senegal werkt. Ze lacht en zegt van nee, ik ben huisvrouw
in Toubacouta. Hij nodigt haar uit bij zijn corps te komen
werken, want zijn dames zijn te lui om zoiets te doen. En
van een burger dame verwachtte hij dat al helemaal niet.
Hij complimenteert haar voor haar volharding.
En ik? Ik was verbijsterd toen ik het hele verhaal hoorde
maar blij met mijn mobiel en natuurlijk trots op mijn Yayi!
Groeten Aad van Biezen
p/a Oosterheem 30, 9531 LB, Borger. (NL)
Senegal Tel.: 0221763467964

Yayi schrijft het politieverslag
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13. Personalia
Met Pensioen :

Augustus 2012

H. Logister
C.M. Verpoort

September 2012

M. de Bruijne
M.C. Ribbens
J.J. van Calmthout

Oktober 2012

D.J. Oldenmenger
P.A. van der Ven
A.C.H. van de Griend
H.M. Janssens
A.H. Prins
T. Kerkhoven

November 2012

C.J. Maaskant
H.J. den Boogert
M. van Loon-Hogenraad

December 2012

J. Snijders

Overleden :
11 september 2012, mevrouw Carla van Dijk-Heijmans, in de leeftijd van 66 jaar.
1 oktober 2012, de heer J.A. de Haan, in de leeftijd van 81 jaar.
22 oktober 2012, de heer P.D. Bello, in de leeftijd van 84 jaar.
6 november 2012, de heer A.R. Werver, in de leeftijd van 89 jaar.

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 januari 2013.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 december aan:
Redactie Seconer-nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927
e-mail: redactie@seconer.nl
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REDACTIE SECONER-NIEUWS
Piet Bout
Bestuur Seconer
Hoefweg 4a
3233 LG Oostvoorne
0181 482927
redactie@seconer.nl

Piet van Kessel
Scherpenhoek 80
3085 EG Rotterdam
010 5016851
Kessel.Pa@inter.NL.net

Klaas Kuipers

Rob van Breda

Slotlaan 28
3233 DD Oostvoorne
0181 485797
klaas-ali.kuipers@planet.nl

Lumeyweg 49
3231 CD Brielle
0181 416364
rjvanbreda@gmail.com

BESTUUR SECONER

BELANGRIJKE ADRESSEN

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

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

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

●

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

Piet Timmers, Penningmeester
Eemsteyn 1
4251 HM Werkendam
0183 502884
penningmeester@seconer.nl
Bas Roos, Administratie
Planetenlaan 105
3204 BR Spijkenisse
0181 616040
administratie@seconer.nl

●

Stichting Chevron Pensioenfonds
Postbus 6100 - 3196 ZG Vondelingeplaat
Tel : 010 - 2951502
Fax: 010 - 4381292
e-mail: pensioenfonds@chevron.com
www.chevronpensioenfonds.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

●

Contactpersoon Personeelszaken BPRR
Pascalle de Bock
Doorgeven van mutaties:
Rivium Boulevard 301
2909 LK Capelle aan den IJssel
Tel: 010 2491053
E-mail: pascalle.debock@bp.com

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