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Seconer in Madurodam 

 

De thuisblijvers hebben wat gemist ! 
 

Hoe Mijnie van der Hoek en Ep de Jong de Seconer Reünie 2013 hebben ervaren leest 

u op pagina 2 en 3 van deze Seconer. 

De fotoreportage van Piet van Kessel treft u aan op de pagina’s 6 en 7. 
 

 
 INHOUD 
      
 1. Seconer in Madurodam   9. Tussen licht en donker 
 2. BP Pensioenfonds 10. Met Opa en Oma naar NYC  
 3. ANW hiaat verzekering 11. Rondje Raff. 
 4. Reünie in beeld 12. Kleine Henk en de Ezel 
 5. Mededeling St. Pensioenfonds BP 13. Brieven uit Senegal 
 6. Veel belangstelling voor Schipbreuk 14.  In Memoriam 
 7. Een anekdote ………. 15. Personalia 
 8. Eerste wolkenkrabber van Europa 16. Contact adressen 

 



2 

Madurodam anno 2013 
 

“Margootje, Margootje, in zo'n klein Peugeootje 

Margootje, Margootje uit Madurodam”. 

Wim Sonneveld zong dit prachtige liedje in de 70-tiger jaren. 

 

1. Door Mijnie van der Hoek 

 
Madurodam bestaat sinds 1952 en geeft een beeld in miniatuur van de Nederlandse samenleving. 

Het is donderdag 26 september 2013 en wij van Seconer zijn een dagje uit. Een reünie in Madurodam. 

 

Voor velen onder ons een stukje nostalgie, even terug in de tijd: 

 

Zijn de historische gebouwen, de vliegtuigjes en de rijdende treintjes er nog? 

Het Vredespaleis? 

 

Hoe is Madurodam anno 2013 
 

Bij binnenkomst worden we wegwijs gemaakt door 

een verkeersleider en een stewardess. Zijn we wel 

goed? Ja, dit is Madurodam in 2013. Op 21 april 2012 

heropend door Koningin Beatrix. Als jonge prinses 

was ze trouwens al burgemeester van dit stadje. 

Eigenlijk een goede buur van haar paleis Huis ten 

Bosch. Staat trouwens hier in miniatuur nagebouwd. 

 

Nederland innoveert 
 

Dat Nederland innoveert laten ze in Madurodam zien. De tweede Maasvlakte met de toekomstige 

containerschepen, windturbines, haven van Rotterdam, uitbreiding van Schiphol. Een beeld van 

vernieuwing met interactieve en auditieve onderdelen waar je zelf aan kunt bijdragen. 

 

Waar hebben wij aan bijgedragen 
 

Wij hebben hier zo onze eigen interactie.  Het praatje met elkaar op het bruggetje, waar de treintjes 

onder door stomen, een handdruk bij een olieraffinaderij, geen BP. Wij wel de Seconer’s. Het zonnetje 

schijnt. ‘Hoe gaat het met je’? Vaak goed, soms minder. Tsja…., we worden ouder, alleen niet in 

Madurodam, hier gaan we terug naar onze jeugd. 
 

En wij? 

Innoveren wij ook?  
 

Wij kijken terug op ons werkzame leven, een leven van opbouw, uit de 50-60-70 en 80-tiger jaren.  

Met een terugblik van tevredenheid, een beetje herfstachtig, lekker rustig toch? 

En nu? 

Nu, mogen we genieten van ons pensioen. 
 

Bedankt Bestuur, dat je ons van die terugblik hebt laten genieten, vergezeld van een drankje, hapje, 

etentje en als toegift een niet te versmaden toetje. 
 

Een toegift is ook deze dag voor ons allen. 

Dank U. 
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Seconer Reünie dit jaar in Madurodam 

 
Door Ep de Jong 

 
Het zou kunnen dat veel mensen vinden dat Madurodam, net als de 

Efteling in Kaatsheuvel, vooral voor kinderen is. Dat is misschien de 

reden dat de deelname aan deze reünie aanmerkelijk geringer was dan 

aan de twee voorgaande. 

 

En toch hebben de  niet-komers wat gemist, want ook al is men hier eerder geweest, er is altijd wat 

nieuws te zien in dit mooie, nauwkeurig ingerichte park. Bovendien, waar ziet men in één middag een 

scala van prachtige gebouwen die onze voorouders, soms eeuwen geleden, hebben opgericht. Het doet 

je beseffen dat de bouwmeesters toen, met hun in die tijd ter beschikking zijnde hulpmiddelen, ware 

kunstenaars zijn geweest. 

 

Goed weer hielp mee om de wandeling door dit prachtige park tot een genot te maken. Iedereen hield  

daarbij af en toe halt om een vroegere collega goedendag te wensen. 

 

In de namiddag verzamelde het gezelschap zich in een van de zalen van het Maduro complex voor een  

borrel. Nog later heeft 

men genoten van een 

buffet van heerlijk warme en 

koude gerechten, dit weer 

gevolgd door een 

voortreffelijk ijsbuffet. 

 

Het was gezellig verblijven 

in de zogenaamde foyer, 

gezeten met wel acht 

personen aan grote ronde 

tafels. 

 

Even als ikzelf was ieder 

naar mijn indruk vol lof over 

de bediening. 

 

Wie van de leden van het  

Seconer bestuur, wel of niet 

geassisteerd door outsiders, 

op het idee gekomen is om te 

kiezen voor Madurodam 

……..  het was een goede 

keus. 

 

Ik heb van de middag en 

avond genoten, Seconer 

bestuur hartelijk dank. 
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2. BP Pensioenfonds 
 

Door Jan Nieuwenhuize 

 
Algemeen 
 

Allereerst wil ik mededelen dat Piet Houtman voorlopig niet 

beschikbaar is voor het beantwoorden van vragen en/of opmerkingen 

op het pensioengebied. Voor eventuele vragen kunt met mij contact 

opnemen. 
 

Een belangrijke boodschap van het kabinet Rutte II op Prinsjesdag, 

was dat het kabinet wil werken aan herstel van de vermogenspositie 

van burgers en de overheid. Pensioenen moeten in deze tijd 

schokbestendiger worden gemaakt om volgende crises goed te kunnen 

doorstaan. Algemeen wordt op het gebied van pensioen voortgegaan 

op de reeds ingeslagen route. Het kabinet wil een pensioenstelsel dat 

in de toekomst bestand is tegen financiële klappen. Belangrijkste 

onderwerpen blijven het FTK en beperking van het Witteveenkader. 

Dit heeft uiteraard veel invloed op de werkzaamheden van het bestuur 

van het Pensioenfonds en ook op dat van de sociale partners: werkgever, OR en vakbonden. Er moet 

nog veel werk worden verzet om alle wettelijke veranderingen, die ingaan op 1 januari 2014 en 2015 

of al ingegaan zijn, afgerond te krijgen Daarbij wordt door het Pensioenfonds gezocht naar de beste 

oplossing voor alle partijen.   

 
Jaarverslag, communicatie 
 

In september is de Pensioenkrant 2013 ook naar alle gepensioneerden en nabestaanden gezonden. 

Deze korte samenvatting geeft een goed overzicht over alle facetten van het pensioenfonds in het jaar 

2012 en de ontwikkelingen in 2013. Het volledige jaarverslag 2012 is te vinden op de website van het 

pensioenfonds: www.pensioenfondsbp.nl. Op de website vindt U ook de actuele informatie over onder 

andere de dekkingsgraad en andere interessante onderwerpen.   
 

In oktober is er een bijeenkomst gepland voor een lezerspanel. Hiervoor zijn een aantal werknemers 

en gepensioneerden uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst is de wijze en middelen op het gebied 

van de communicatie door het pensioenfonds te evalueren en gezamenlijk te kijken waar er 

verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. 

 
Financiële situatie pensioenfonds 
 

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP is in augustus 2013 gelijk aan de minimale 

dekkingsgraad (104,2%). In augustus is de gemiddelde rekenrente (RTS met UFR en 3-maands 

middeling) gestegen. De verplichtingen van het pensioenfonds zijn daardoor gedaald. Een deel van het 

vermogen van het pensioenfonds wordt berekend met de actuele rente in augustus. Deze rente is 

eveneens gestegen ten opzichte van juli en heeft direct geleid tot een daling van het vermogen van het 

pensioenfonds. Alle effecten in acht nemende, zou de dekkingsgraad eind augustus 2013 per saldo met 

0,3%-punten gestegen zijn tot 103,1%. In verband met onderstaande afspraak blijft de dekkingsgraad 

gelijk op 104,2%. In de uitvoeringsovereenkomst van het pensioenfonds BP is afgesproken dat de 

dekkingsgraad aan het einde van een jaar altijd gelijk is aan de minimale dekkingsgraad (104,2%). Het 

rendement van het BP Pensioenfonds in 2013 blijft achter ten opzichte van het behaalde rendement in 

2012.  

 

 j.nieuwenhuize32@upcmail.nl 

Telefoon 010- 4743298 

http://www.pensioenfondsbp.nl/
mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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3. Perikelen rond ANW hiaat verzekering  
 

Onderstaand bericht ontving de redactie van Cees 

Beukers met het verzoek tot plaatsing in Seconer-nieuws. 

Voor wie het betreft, doe er je voordeel mee.  
  

Door Cees Beukers 

 
Hebt u een ANW hiaat verzekering via BP afgesloten dan zijn de volgende twee zaken ook voor u van 

belang.  

  
1. De hiaatverzekering die u afgesloten heeft om uw partner niet met een financieel tekort te laten 

zitten bij uw overlijden eindigt als uw partner de 65 jarige leeftijd bereikt.  
 

Door de wijziging van de AOW leeftijd heeft uw partner met de huidige verzekering tussen de 65 

jaar en de AOW leeftijd geen dekking voor het inkomensverlies. De onverzekerde periode kan op 

dit moment, afhankelijk van de leeftijd van uw partner, oplopen tot 2 jaar.    
 

Volgens Hans van Veelen van verzekeringsmaatschappij VSP waar de ANW hiaat verzekering 

ondergebracht is, zal het nog wel enige tijd duren voordat dit gat gedicht is. Wilt u dit niet 

afwachten dan zult u zelf actie moeten ondernemen om het risico voor deze periode af te dekken 

bijvoorbeeld door middel van een lineair aflopende levens of andere verzekering. 

 
2. Bij het opschonen van al onze polissen en verzekeringen zagen wij dat er een verschil was tussen 

de premie die op de polis van de ANW hiaatverzekering stond en het bedrag dat maandelijks 

door BP van het bruto salaris ingehouden werd. Dat dit niet eerder opgevallen was komt omdat in 

de polis de premie per drie maanden staat en er door BP maandelijks een bedrag ingehouden 

wordt. Bij navraag en behoorlijk wat aandringen bij de salaris administratie van BP bleek het 

volgende: 
 

Per 01-01-2011 is de verzekering ondergebracht bij VSP. In 2012 zijn er nieuwe 

onderhandelingen geweest over de verzekeringspremies. Dit heeft geresulteerd in een daling van 

ca. 30% van de premies. 

 

In mijn geval was de premie inhouding vanaf de wijziging datum niet aangepast met als resultaat dat 

ik vanaf 1-1-2012 bijna 434 Euro te veel betaald heb. Inmiddels is dit voor mij rechtgezet maar ik raad 

iedereen met een ANW hiaatverzekering aan om de premie die op de polis vermeld staat even te delen 

door drie en dan te vergelijken met de maandelijkse inhouding zoals deze op de loonstrook vermeld is. 

Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik de enige ben waar deze fout opgetreden is. 

 

 

 

 

 

Lopen twee zakken cement door de kalverstraat, een vader en zoon. 
 

Begint het te regenen en de zoon klaagt daarover. 
 

Zegt de vader, “niks van aantrekken jongen, daar wordt je hard van ......” 
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15e  Seconer reünie in Madurodam 
 

(Pluk een foto van de Seconer-site, zie pagina 27) 
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Op kleine schaal werd er flink genoten in het vernieuwde-  en ruim opgezette Madurodam.  Na de 
koffie met gebak, liepen 178 Seconer leden  door miniatuur Nederland.  Een ideale gelegenheid om 
elkaar te treffen en bij te praten.  Voordat het buiten te fris werd, zaten we al aan tafel voor het  
buffetdiner. Lekker, heel gezellig en gelukkig was ook het dessert niet op Madurodamformaat!  
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 Mededeling Stichting Pensioenfonds BP (September 2013) 

 

5. Meer weten over pensioenfonds BP?  
 
Lees dan het jaarverslag of de Pensioenkrant! 
Stichting Pensioenfonds BP heeft in juli het jaarverslag over 2012 gepubliceerd op de website 

(www.pensioenfondsbp.nl). Hiermee informeert het pensioenfonds je over de financiële positie van 

het fonds en belangrijke ontwikkelingen in het voorgaande jaar. Vaste onderdelen in het jaarverslag 

zijn onder meer de kerncijfers (aantal deelnemers, vermogen, pensioenuitkeringen, etc.), het verslag 

van het bestuur en de jaarrekening.  

 
Pensioenkrant 2013 
In augustus heeft het Pensioenfonds een samenvatting van het jaarverslag verstuurd naar alle actieve 

deelnemers en gepensioneerden. Deze Pensioenkrant 2013 bevat de hoofdpunten uit het jaarverslag, 

zoals de belangrijkste ontwikkelingen binnen het pensioenfonds en de financiële verantwoording van 

het afgelopen jaar. Daarnaast staat de Pensioenkrant stil bij de toekomst van het pensioen in 

Nederland.  

De Pensioenkrant is ook beschikbaar via de website. 

 

 

Mededeling Stichting Pensioenfonds BP (Oktober 2013) 

 

Hoe zit het ook alweer met partnerpensioen? 
 
Als je overlijdt, kan je partner recht hebben op een uitkering van pensioenfonds BP. We 
noemen dat partnerpensioen. We kennen bij pensioenfonds BP twee soorten: levenslang 
partnerpensioen en tijdelijk partnerpensioen.  
 
Levenslang partnerpensioen 
Overlijd je tijdens je dienstverband bij BP, dan ontvangt jouw partner een levenslange uitkering. Het 
partnerpensioen is gelijk aan 70% van het uiteindelijk te bereiken ouderdomspensioen. Als je uit 
dienst gaat, is het partnerpensioen 70% van het dan opgebouwde ouderdomspensioen. Ben je 
gescheiden? Dan wordt de eerder genoemde 70% verdeeld tussen het bijzonder partnerpensioen voor 
je ex-partner en het levenslang partnerpensioen voor je eventuele huidige partner. Je kind(eren) 
ontvangen een wezenpensioen tot 18 jaar en onder voorwaarden tot 27 jaar. Het wezenpensioen is 
14% van het ouderdomspensioen.  
 
Tijdelijk partnerpensioen 
Als je overlijdt vóór de 65e verjaardag van je partner, dan kan hij of zij naast het levenslang 
partnerpensioen in aanmerking komen voor tijdelijk partnerpensioen. Je partner ontvangt dit tijdelijk 
partnerpensioen tot hij of zij 65 jaar wordt. Het tijdelijk partnerpensioen is 10% van het 
ouderdomspensioen. Let op: als je niet meer in dienst bent bij BP of als je al gepensioneerd bent, komt 
je partner bij jouw overlijden niet meer in aanmerking voor een tijdelijk partnerpensioen! 
 
Partnerpensioen en samenwonen 
Het is van belang dat pensioenfonds BP weet wie je partner is. Als je getrouwd bent of een 
geregistreerd partnerschap hebt, krijgt pensioenfonds BP de partnergegevens automatisch via de 
gemeentelijke basisadministratie door. Woon je samen en heb je bij de notaris 
samenlevingsvoorwaarden vastgelegd, dan moet je je partner zelf bij het pensioenfonds aanmelden. 
Op de website www.pensioenfondsbp.nl lees je hoe je dat doet. Woon je samen, maar gaan jullie uit 
elkaar? Dan moet je zelf je (ex-)partner afmelden! 
 
Meer weten? 
Meer uitgebreide informatie vind je op de website www.pensioenfondsbp@achmea.nl. Je kunt je 
vraag ook telefonisch stellen aan het pensioenfonds via 013-462 2352. 

http://www.pensioenfondsbp.nl/
http://www.pensioenfondsbp@achmea.nl/


9 

6. Veel belangstelling voor “De Schipbreuk” 
 
Door Klaas Kuipers, foto’s Piet van Kessel 

 
In “De Schipbreuk” beschrijft Petra Hoks het levensverhaal van mevrouw Weltevrede, een Brielse 

schippersvrouw. Op vrijdag de 13e september werd het boek gepresenteerd in “De Sjoel” te Brielle. 

Je moet wel durf hebben om een boek met zo'n titel op die datum te presenteren. Even zal Petra 

gedacht hebben: “De genodigden zullen toch wel komen?”, maar buiten het weer zat alles mee. 

 

We werden aan de deur vriendelijk welkom 

geheten en onthaald met koffie en gebak. Het 

werd aardig vol en een deel van het publiek 

moest uitwijken naar het balkon. Nog even 

liet vrijdag de 13e zich gelden in een 

weigerende geluidsinstallatie, maar 

uiteindelijk werd die hindernis genomen en 

konden de gasten worden toegesproken. 

 

Petra deed uit de doeken hoe het boek tot 

stand was gekomen en las het stuk, waaraan 

de titel van het boek is ontleend, voor. Dat 

maakte indruk en nieuwsgierig naar de rest 

van het verhaal. 

Na Petra  nam  een dochter  van  mevrouw          Het eerste exemplaar voor Mevrouw Weltevrede 

Weltevrede het woord. Ze vond het 

schitterend dat de herinneringen van haar 

moeder voorgoed waren vastgelegd en 

daarmee een  prachtig geschenk voor de 

kinderen. Voor Petra had ze een mooi boeket 

bloemen. 

Daarna vond de officiële overhandiging van 

het eerste exemplaar aan mevrouw 

Weltevrede plaats en kon er met de 

aanwezigen worden getoast. Petra werd nog 

verrast door een toespraakje van de 

vriendinnen van de zwemclub en een 

schilderij van haar met de hond. Ze werd 

uitgenodigd om gelijk maar een tweede boek 

te gaan schrijven. Een titel: “De zwemclub” 

werd gelijk aangeleverd.       Petra leest voor uit eigenwerk 

 

Namens Seconer waren er ook bloemen. 

Daarmee was het officiële gedeelte achter de 

rug en kon er onder het genot van een 

drankje en hapje worden nagepraat. Van de 

gelegenheid om het gepresenteerde boek te 

kopen werd druk gebruik gemaakt. 

 

Het was een geslaagde middag en het aantal 

gasten, geschat op meer dan 100, overtrof 

alle verwachtingen.  De tweede druk is 

inmiddels gerealiseerd zodat het boek nu bij 

iedere boekhandel te koop is. 
 

Klaas overhandigt de  Seconer bloemen 
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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 wat ervaringen, opgetekend door Klaas Kuipers.  

 
  
7. 

Het gele brulbeest 
 
Veel lezers hebben gereageerd op het artikel over de spoorbelading bij Texaco, BP en 

Nerefco, we publiceerden dat in het april nummer van 2012. Daarbij werd onder meer 

aandacht besteed aan de Unilok, ook wel het gele brulbeest genoemd. Bijgaande illustratie 

geeft de lezer een goede indruk van het apparaat. Het werd gebruikt om de wagons tussen 

het opstelspoor en de laadplaats heen en weer te bewegen. Een locomotief kon je het 

eigenlijk niet noemen, maar het was wel 

een inventieve creatie, kon zowel op de 

weg als op het spoor rijden. 

 

Met het gele brulbeest is men eens met 

een man of drie naar de poort gereden om 

wagons, die beladen moesten worden, op 

te halen. Bij gebrek aan zitruimte was Wim 

Kranenburg maar op een buffer gaan 

zitten. Bij het opschakelen van de 3e naar 

de 4e versnelling wilde de lok opeens de 

andere kant op en lag Wim tussen de rails. 

Gelukkig zat hij aan de goede kant en reed 

de lok bij hem vandaan. 

 

Wim Kranenburg was trouwens een aparte man die moest je kennen om hem te begrijpen, 

de collega’s uit die tijd zullen dat beamen. Hij had bijvoorbeeld een apart loopje, z’n outfit 

was ook altijd aan de aparte kant en hij kon van die bijzondere opmerkingen maken. 
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Zo komt hij in de zomer steiger 8 oplopen om in de middagdienst af te lossen. Overalletje 

aan, oud bruin boekentasje met zijn kuchje erin onder de arm. Aan de steiger ligt een 

binnenschip met Isomeraat te lossen. Een crime om dat lichte spul bij de pomp aan dek te 

krijgen. Terwijl hij voorbij loopt roept Wim en passant naar de schipper: "Als je over een half 

uur niet klaar bent met die lawaaibak, dan trap ik je van de steiger!" Wim kennende zouden 

de collega’s daar niet van verblikken of verblozen, men was dat soort taal van hem wel 

gewend en stoorde zich er niet aan. 

 

De schipper echter, had waarschijnlijk z’n dag niet, want ik zat de volgende dag met een 

brief van twee kantjes, geschreven met een rode balpen, op mijn bureau. Gelukkig (voor mij) 

moest de man nog een paar reisjes doen en hebben we het later, tijdens een goed gesprek, 

in der minne kunnen schikken. Op zo'n moment was ik blij dat ik zelf op een dergelijke kaan 

had gevaren en uit ervaring wist dat je bij het lossen van Isomeraat of SRG niet vrolijk werd.  

Wim heeft de brief ook mogen lezen en vond dat de schipper maar een hoop tamtam 

maakte. Hij had het helemaal niet slecht bedoeld. Ik snapte dat wel, maar heb hem toch 

laten beloven dat hij iets beter op zijn woorden zou gaan passen. 

 

Kranenburg was overigens niet de domste, want voor dat hij zijn huis aan de Groene 

Kruisweg uit moest had hij voor een vriendenprijsje nog snel een paar meter grond gekocht 

van de Brielse Dijkring. De gemeente Brielle moest daar dik overheen om hem daar 

vandaan te krijgen. Jammer genoeg heeft hij niet lang van zijn nieuwe huis kunnen genieten. 

 

Ook een schitterende anekdote, maar eigenlijk alleen geschikt om op een gezellige avond te 

vertellen. Stel je de situatie voor waarbij Wim de Bruijn in de shiftkantine, op z’n gemak met 

een broodtrommeltje voor zich, een boterham zit te eten. Wim zat toen nog niet zo lang in de 

shift en moest nogal wennen aan de gewoontes en het woordgebruik dat in die tijd in de 

ploegen gebruikelijk was. Komt daar Jan Kok de kantine binnen, ziet Wim z’n 

broodtrommetje staan, pakt een boterham uit de trommel, kijk naar het beleg en zegt dan 

droogweg; "Eet jij dát?”  Waarop Wim, zonder een woord te zeggen, z’n trommetje oppakt en 

de boterhammen regelrecht in de vuilnisbak deponeert. En dat alles in de entourage van 

onze kleine shiftkantine in 1972. 

 

Een ander plaatje dat me voor de geest komt, is het voor de shift bestellen van Chinees 

eten. Ik mocht de bestelling doen waarbij Bram 't Wilt een loempia “Poeki Ajam” vroeg. Die 

keer kwam het van de chinees uit Den Briel, ik ben de naam van het restaurant kwijt, de 

eigenaar heette Nico de Bruijn. Vraagt de mevrouw van het restaurant heel beleefd: "Wat 

zegt U, en weet U wel wat Poeki Ajam betekent?" Pas op dat moment ging bij mij het licht 

aan! Gelukkig zat ik tijdens het bestellen alleen in een dagdienstkantoor en zag niemand 

mijn rode hoofd. Maar we hebben ons er kranig doorgeslagen. Het kostte enige tijd en 

moeite om een loempia met kippenkontjes te laten wrochten. Het restaurant was bang voor 

hun goede naam, maar uiteindelijk zagen ze de gein er wel van in. Afijn, Bram heeft zijn 

loempia lekker op zitten peuzelen en had eigenlijk niets in de gaten. Heb toen maar wijselijk 

de discussie met het restaurant weggelaten. 

 

Helaas leven Jan Kok en Wim Kranenburg niet meer. Ik kende ze beiden al in 1966, ze 

waren toen nog steigertijgers bij de Esso in de Botlek waar ik mijn vrachtjes stookolie kwam 

halen.  
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   Eerste Wolkenkrabber 

   van Europa 
 

        Door Piet Bout 

 

8. Het zal u niet zijn ontgaan dat er in het weekend van vrijdag 6 tot en met zondag 8 september in het 

Rotterdamse weer van alles te doen was, de Wereldhavendagen zorgden zowel in de stad als in het 

havengebied voor de nodige activiteiten. Op de bewuste zondag besloten mijn vrouw en ik in 

tegenstelling tot wat we gewoonlijk tijdens de haven dagen doen, namelijk zwalken over de Kop van 

Zuid en de Parkkade, eens een bezoek te brengen aan de Oude Haven bij het Witte Huis, hierboven 

afgedrukt als olieverfschilderij van Ed de Bruijn. In de verwachting een grote drukte te zullen 

aantreffen wandelden we vanaf Metrostation Blaak op ons gemak in de richting van de terrasjes die 

rond de Oude Haven gesitueerd zijn. Gewoonlijk wordt daar tijdens de Havendagen door  shantykoren 

druk gezongen en gemusiceerd. Onze verbazing was dan ook groot daar een geringe publieke 

belangstelling aan te treffen. De terrasjes waren dun bezet en van een shantykoor was al helemaal 

niets te bekennen, dat werd overigens goed gemaakt door een verdienstelijk spelend Jazzorkest. 

 

Lichtelijk teleurgesteld besloten we dan maar wat rond te lopen en een bezoekje te brengen aan de 

aldaar gevestigde scheepswerf waar oude binnenvaartschepen op ambachtelijke wijze worden 

gerestaureerd. Voor de liefhebbers overigens best de moeite waard om daar eens rond te kijken. 

Omdat we toch voor de shantys naar de grote stad waren gekomen liepen we in de richting van het 

Witte Huis om via de Wijnkade richting Maritiem museum te lopen. 

 

Bij het Witte Huis aangekomen werden we aangesproken door een tweetal heren, naar ik schat van 

onze leeftijd, die ons uitnodigden om voor de prijs van één euro per persoon een bezoek te brengen 

aan het dakterras van de eerste wolkenkrabber van Europa. Naar ons verteld werd was het na het 

gereedkomen in 1898, met een hoogte van 45 meter, het hoogste gebouw van Europa. Het is een 

ontwerp van architect W. Molenbroek en in 1978 gerestaureerd door Tom Westermeijer. 

 

De heren bleken lid te zijn van de stichting “Ons Rotterdam” opgericht in 1978. We kregen een folder 

overhandigd waaruit blijkt dat de stichting als doel heeft, de historie van de stad onder de aandacht 

van de bewoners te brengen en de na de oorlog gespaard gebleven monumenten te beschermen. 

Daarnaast wordt er een tijdschrift uitgegeven, organiseert men een Rotterdamse dag en de verkiezing 

van de Rotterdammer van het jaar. Ook worden er door 30 vrijwilligers vele activiteiten georganiseerd 

zoals diavoorstellingen, foto exposities, uitgave van fotoboeken en heeft de stichting toestemming om 

eenmaal per jaar het dakterras van het Witte Huis voor het publiek open te stellen. Meer informatie 

treft u aan op de website www.onsrotterdam.nl. 

 

Geboren en getogen op de rechter Maasoever, heeft het Witte Huis altijd een bijzondere plaats in ons 

hart ingenomen. Door het bombardement van 1940 was het gebouw in onze jeugd altijd op afstand 

zichtbaar en vormde het als het ware een baken in de stad. In de verkeringstijd namen we in de luwte 

van het gebouw afscheid en op weg naar het werk passeerde je dagelijks het hoogste bouwwerk van 

Rotterdam. Met veel plezier betaalden we de twee euro en gingen met een voor deze tijd trage maar 

betrouwbare lift naar de bovenste etage, dan nog een steile stalen trap op en Rotterdam ligt aan onze 

voeten, een panorama zoals we nog nooit mochten aanschouwen. 

http://www.onsrotterdam.nl/
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9. Tussen licht en donker (23) 

 
Door Nico ter Horst. 

 

Moderniseren 
 
Bij de behandeling van een begroting over wijzigingen in de kustverlichting werd  besloten dat bij de 

tak van dienst een ingenieur als adviseur moest worden toegevoegd in verband met de hoge eisen die 

de verlichtingstechniek stelde. Deze ambtenaar zou de titel voeren van “inspecteur voor de 

verlichting” en hij zou zich in Frankrijk moeten voorbereiden. 

 

Op 1 mei 1905 trad ir. P. van Braam van Vloten (1871-1940) in dienst. In Frankrijk zag hij de beste 

vuurtorens van zijn tijd, waaronder de “bliksemlichten”, die draaiden op het kwikbad en die ongekend 

snel rondgingen met sterke lichtbundels, zwiepend over de zee. Er waren elektrische bij, maar er 

waren er ook met gasgloeikousen. Van Braam keerde terug vol met ideeën en plannen, die overigens 

eerst nog weer door een commissie moesten worden bestudeerd. 

 

In 1907 kwamen de eerste nieuwe Franse lichten aan de Nederlandse kust. Dat was op Terschelling 

(BRANDARIS) en bij Westkapelle, twee elektrische bliksemlichten van 15.000.000 kaars, elk iedere 

vijf seconden een lichtflits gevend van één tiende seconde. Van de BRANDARIS werd gezegd dat 

deze tot in Leek bij Groningen zichtbaar was. Het was een grote omwenteling. In of bij de torens 

moest een machinekamer komen voor het opwekken van stroom. De lichtwachters moesten 

omschakelen van olielampbewaker tot motordrijver, de booglampen vergden voortdurend toezicht en 

moesten tijdig worden verwisseld. Andere torens kregen nieuwe optieken met petroleumgloeilicht 

branders.  

  

Op één van zijn reizen naar de Zuid-Hollandse eilanden maakte hij kennis met een man die voor de 

firma Elektrostroom bezig was een bliksemafleider aan te leggen. Hij werd de tweede technische 

ambtenaar bij de kustverlichting. 

 

In 1908 stelde de minister voor een derde technisch ambtenaar met de titel van adjunct ingenieur van 

het loodswezen toe te voegen. De ambtenaar zou volgens de minister een civiel ingenieur moeten zijn. 

 

In een paar jaar tijd werd de achterstand in de kustverlichting van Nederland ten opzichte van de 

omringende landen snel ingelopen. In die tijd werden veel “bliksemlichten”, volgens de uitvinding 

van Bourdelles aangeschaft. In 1910 waren Schiermonnikoog, Terschelling, Kijkduin, IJmuiden, 

Scheveningen, Goeree, West-Schouwen en Westkapelle op deze wijze gemoderniseerd en was de 

achterstand feitelijk weggewerkt. 

 

Wordt vervolgd. 

  

Bronvermelding: Vuurtorens R. van der Veen 
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Willy Alberti zong het al “De glimlach van een kind doet je beseffen dat je “leeft”. 

Inmiddels kunnen de meeste van ons genieten van de kleinkinderen, zo ook Piet Gebraad 

en z’n vrouw Map. Hun kleindochter Suzanne behaalde een paar jaar geleden het HAVO 

diploma.  

Reden voor de trotse Opa en Oma Gebraad hun kleindochter een vijfdaags bezoek aan 

New York aan te bieden. 

   

 

10. Met Opa en Oma naar New York City 
 
Door Suzanne Mulleman 

 
Dag 1 
 

Na acht uur vliegen zijn we dan aangekomen op de John F. Kennedy airport. Na een foto, 

vingerafdrukken en het checken van het paspoort ging het fout, de man van de douane had me als 

Amerikaans staatsburger ingeschreven. Oma rode wangentjes en opa merkte op: “Stomme 

Amerikanen”. Zat ik in een kamertje waar alles verbeterd werd. Toen dit was gebeurd mochten we 

onze koffers gaan ophalen waarbij bleek dat we de enige waren die dat nog moesten doen. 
 

Dan naar ons hotel, met natuurlijk de ‘Yellow Cap’ langs de wijken met huisjes uit de film, van hout 

en in allerlei kleurtjes. We komen steeds meer in de drukte en gaan onder een brug door waarvan ik de 

naam vergeten ben. Drukke wegen en steeds meer billboards. We komen dichter bij ‘4 West 31st 

Street’ de straat van ons hotel, gelegen tussen 5th Avenue en Broadway. En daar zien we dan ‘The 

Hotel Wolcott’, een super adres een beetje overal dichtbij. Het hotel is 101 jaar oud, heeft een 

prachtige entree in de kleuren roze, wit en goudachtig. Veel spiegels met witte randjes en beeldjes ook 

van wit en goud. Ik had een kamer op de vierde verdieping en Opa en Oma op de twaalfde. Dat was 

overigens niet de bedoeling maar het hotel zat schijnbaar vol. Eerst even opfrissen, niet uitpakken 

maar er snel op uit.  

Ons eerste bezoek ‘The Empire State Building’. Maar 

eerst wat drinken, dus gaan we Broadway op naar 

Macy’s, een groot en lux warenhuis waar ze de 

mooiste tassen en allerlei andere dingen verkopen 

zoals kleding en make-up. Na ons drankje gaan we 

naar the Empire State Building. Het gebouw heeft op 

de 86ste verdieping een uitzicht over heel de stad. Je 

ziet de gele taxi’s, de rechte straten, met uitzondering 

van Broadway die er schuin doorheen loopt. Je kunt 

over heel New York kijken en dus een goede indruk 

krijgen van de stad en wat we allemaal moeten gaan 

doen. Het regende iets, vandaar dat de lange rij was 

verdwenen, misschien ook omdat we aan de late kant 

waren. Ondanks de hoogte en het uitzicht heb ik tussen 

al de gebouwen toch het hotel kunnen vinden, Opa was 

verbaasd!! haha. 

 
Map en Suzanne in the Empire State Building. 

 

Op onze weg terug naar het hotel zouden we ff gaan eten, maar eerst shoppen, de Zara, de H&M alles. 

We hebben in een pizza hut gegeten, lekkere salade en pasta. Dan lekker op weg naar ons bed voor de 

eerste nacht in New York. 
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Dag 2 
 

...... het bed was lekker, beneden stond de koffie en muffins al klaar en konden we dus op die manier 

ontbijten. We maken een plan voor de dag, China Town en Little Italy wil ik graag zien en dat gaan 

we dan doen. We gaan er heen met de metro, stappen veel te vroeg uit en besluiten toch maar gewoon 

verder te lopen. Het is in sommige straten erg stil, de stoep opgebroken en een paar gangsters op de 

hoek, maar we lopen door, zo kunnen we alle sferen van NY mee maken. We komen steeds meer 

chinezen tegen en denken dichtbij te zitten. Na nog een stukje lopen barst het er van de chinezen en 

gekke winkeltjes met groente en vlees en vissen die ik nog nooit heb gezien en nooit zal eten, hoewel 

we van plan waren dat daar te gaan doen. Het is erg druk met chinezen en ze praten geen Engels, alles 

in hun taal, vreemd, het is alsof je in een andere wereld beland 

bent, maar wel erg leuk. We lopen de buurt rond, ik koop een 

pet en we gaan op zoek naar het bekende theehuis waar nog op 

de oude manier thee wordt gemaakt. ‘Ten Ren Tea Co’ heet 

het. Eenmaal daar binnen besluiten we hier geen thee te drinken 

….. wat de boer niet kent dat …..     
 

We lopen verder en zien ‘Little Italy’. Hier is het gezellig en 

rustig, we gaan bij een echt Italiaans koffiewinkeltje espresso 

drinken. Als het op is lopen we verder naar een leuk restaurant 

waar we heerlijk eten, Opa en Oma Gamba’s en ik Salade, 

mmmm. Na het eten gaan we naar de ‘Manhatten Bridge’, dat is 

nog een aardig eind lopen. Het is trouwens erg mooi weer, 

+25 ̊C denk ik. We belanden weer tussen de Chinese 

mensenmassa en tentjes. Als we onder de brug staan, na de hele 

dag te hebben gelopen, gaan we met de metro terug naar het 

hotel om ons om te kleden, we gaan vanavond naar ‘the 

Phantom of the Opera’. In het hotel aangekomen krijg ik een 

nieuwe kamer, als ik hem open doe is die veel groter dan die 

van Opa en Oma, dus wisselen we …… iedereen blij. 
 

Nadat we de kaarten hebben opgehaald gaan we een sandwich 

eten, we zaten in de straat op een bankje onder een stelling 

haha, het brood was lekker ……. De musical was erg mooi, net 

als het theater, de dans de zang, alles.  

 
Bij de foto’s: China Town, Italiaanse lunch in Little Italy 

en een Sandwich op Airconditioned Seat Bank. 

 
Dag 3 
 

We gaan deze ochtend voor een echt Amerikaans ontbijt, 

Franch toast met banaan (Opa en ik) en Oma had bacon en 

eggs. Erg lekker en machtig, dus we zijn klaar voor een 

wandeling naar de boot waarmee we in drie uur om heel New 

York varen. Het was warmer dan 30 graden waardoor het erg 

lekker was op het water. Langs de verschillende pieren gingen 

we op weg naar Ellis Island en het vrijheidsbeeld waarvan we 

als toptoerist natuurlijk foto’s hebben gemaakt. We hebben echt 

alles gezien, de bruggen, de hoge gebouwen, de appartementen 

van celebratties en zelfs de Bronx en Harlem. Op de boot 

hebben we een ijsje gegeten, maar het was zo warm dat het gelijk smolt en ik blauw was van het ijs, 

haha. De tocht was erg mooi, zo konden we heel New York goed zien, ook was het nog eens super 

weer om dit te doen.  

Volgende stap; Central Park, waar we in de smog binnen kwamen maar het al snel beter werd. Er 

waren eekhoorntjes, een vijver, hotdogkraam waar we er eentje gegeten hebben. Er werd een 

reclamefilm opgenomen waardoor we eventjes moesten wachten.  
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We zijn terug naar het hotel gelopen door ‘Fifth Avenue’ waar de exclusieve winkels als Gucci, Prada, 

DKNY en een groot warenhuis gevestigd zijn. Ook het Rockefeller Center en meneer Atlas hebben we 

gezien. 

Terug in het hotel wordt het duidelijk hoe zwart mijn voeten zijn, we gaan ons opknappen en op zoek 

naar een Steak House. We lopen in de verkeerde richting waardoor we het hele eind weer terug 

moeten lopen, iets wat we die dag nog niet genoeg hebben gedaan. Maar uiteindelijk hebben we 

“Keens Steak House’ gevonden, een oud Engels restaurant, heel mooi. We zaten in een zaal waar het 

plafond uit pijpjes bestond. We hadden een steak met sla en aardappeltjes er onder, super. Toe 

chocolade mouse en  de grannies koffie. 

 

Dag 4 
 

We gaan met de metro naar ‘Ground Zero’ en ontbijten daar. Uit de metro stap je gelijk tegen een 

enorm gat aan met een groot hek er omheen. Maar eerst ontbijten, iets wat bijna onmogelijk leek, toch 

zijn we in een tentje terechtgekomen. Na het ontbijt gingen we naar Century 21, een zaak waar 

volgens mijn boekje veel bijzondere dingen van alle grote merken hangen en je op een goede dag een 

Prada tas van 80 dollar kan kopen, dus wij eropaf. Aangekomen is het er een klerezooi ….. haha, 

kleding stukken van 600 dollar hangen op een ‘Bristol’ wijze op elkaar in een grote zaak. Het was 

niets, jammer.  
 

Ground Zero, een plaats waar veel mensen zijn omgekomen, nu een verschrikkelijk groot gat. Het 

puin is weg, maar je stelt je voor hoe het geweest is. Het maakt een grote indruk op Opa, Oma en mij. 

Weer terug met de metro, maar deze ging te snel en raasde 

langs onze straat. We besluiten dan maar te gaan lopen 

langs de winkelcentra en het centrum van D. Trump. Het 

was helemaal van marmer, erg sjiek. We waren aan eten 

toe en besloten toen bij Rockefeller wat te gaan eten, 

salade, die super was. Na de heerlijke lunch zijn Oma en 

ik iets sneller boven en komen aan de praat met een man, 

en wat voor één, ik kon voor hem gaan werken, hoewel 

het jammer was dat ik mijn kiezen nog had (wegens een 

toekomstige modellen carrière volgens de man). Terug 

naar huis zijn we nog een keer naar Macy’s geweest. 
 

’s Avonds de Lion King, die weer geweldig was, de mooie 

Afrikaanse muziek, dans en het theater zelf. Kortom, weer 

een super geslaagde dag.            

 
In de hal van Empire State. 
D. Trump en P. Gebraad met vrouwen. 

 
Dag 5 
 

O jee!!! De laatste dag. Dus gaan we weer voor France toast naar een bijgelegen restaurantje. Erg 

lekker, Oma had bacon and eggs, Opa en ik France toast met kaneel. Op naar ‘The Chrysler building’. 

Daar aangekomen en in de gang te hebben gestaan, kwamen we tot de conclusie dat we er niet in 

konden en zijn we in een parkje wat gaan drinken. In het reisboekje van Opa stond dat we er wel in 

konden dus daar gaan we weer. Nee hoor we konden er echt niet in, ook niet door Opa zijn werk en 

functie vroeger, de goede beveiliging trapte er niet in. 
 

Terug naar het hotel want we moeten naar het vliegveld. Na de laatste dingen in de koffer te hebben 

gedaan gaan we met de Yellow cap naar het vliegveld. Daar checken we in en gaan we voor de 

hamburgers, erg lekker. Ondanks een vertraging van 2,5 uur, doordat de motor afsloeg op het 

vliegveld, zijn we toch thuis gekomen. 
 

Opa en Oma, THANKS.  
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11. Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP Express station 

d’Arcyweg geopend 

Woensdag 17 juli is met het weghalen van de traditionele BP 

vlag het Express pompstation aan de d’Arcyweg geopend. Deze 

voorziening is niet alleen in sneltreinvaart gerealiseerd maar is 

inmiddels ook al in gebruik genomen door de eerste passanten. 

De standaard productenlijn is beschikbaar en voor de 

vrachtwagen is er ook een speed diesel knop aanwezig. Met de 

BP personeelskaart (Routex) kan er gewoon getankt worden. 

Op de foto Thys Heyns en Hendrik Muilerman (HoC) bij de 
officiële opening van het BP Express station in Europoort. 

 
 
Harry Schaay 45 jaar bij BPRR 
 
Het komt maar zelden voor dat er zoveel mensen bij elkaar zijn in de controlekamer van de FCCU. Nu 

kwam iedereen voor het zelfde doel, Harry Schaay was 1 september 2013, 45 jaar in dienst en al deze 

mensen wilden hem graag de hand schudden. Maandagochtend 2 september om elf uur was iedereen 

er, Harry werd binnengehaald met de muziek van 2 Unlimited met No Limits. 

Thys Heyns zei in zijn openingstoespraak hoe bijzonder het is, competent, betrouwbaar exact, kortom 

veel dank voor zo’n Vakman, daarna gaf hij het woord aan Henk van de Graaf. Henk vertelt hoe Harry 

in 1968 zijn aanstellingsbrief ging ondertekenen, ook dat zijn Vader ook moest tekenen omdat hij nog 

maar 16 jaar was. Er kwamen wat anekdotes voorbij die voor de mensen die Harry al wat langer 

kennen zeer herkenbaar waren en zo kreeg hij al snel de lachers op zijn hand. 

Vanuit het CUI project was er een mooi cadeau gemaakt,  netjes ingepakt. Het bleek toren 2T1101 (de 

vacuümtoren) te zijn met zijn naam erop. Tijdens het overhandigen van het cadeau van BP vroeg 

Henk Remko Haegens erbij te komen, Remko was 1 september 2013 vijf jaar in dienst. Het was een 

mooi moment toen Harry en Remko elkaar feliciteerden. Voor Remko een wel heel speciaal moment 

met de gedachte dat hij nog 40 jaar moet. 
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Harry werd bedankt voor zijn inzet en kreeg nog een mooie bos bloemen waarna Binnert Prins het 

woord nam. Binnert noemde ook hoe speciaal het was, Harry was operator, shift Supervisor, 

Equipement coördinator op de CDU, FCCU en Oilmovement enz. enz. "We zouden jou moeten 

kunnen klonen” aldus Binnert, en ook hij bedankte Harry zeer oprecht voor zijn inzet. 

Met een geweldig applaus voor Harry volgden de felicitaties en deed iedereen zich te goed aan een 

heerlijk gebakje en werd er nog vrolijk wat nagepraat. Een geslaagde viering van een bijzonder 

fenomeen want nog nooit eerder was er bij BP iemand met zoveel dienstjaren. 

 

Harry Schaay wordt door Thys Heyns gefeliciteerd met het 45-jarig jubileum. 
 

 
Windturbines gaan weer draaien 

In april van dit jaar is 

er een probleem 

geconstateerd in het 

beveiligingssysteem 

van windturbine 

nummer 9. Als gevolg 

hiervan zijn alle andere 

windturbines 

preventief buiten 

bedrijf genomen. 

Ondertussen is er een 

onderzoek ingesteld 

naar de oorzaak van dit probleem. Momenteel worden de andere windturbines geïnspecteerd en 

worden de beveiligingssystemen uitvoerig getest en waar nodig aangepast. Hierna zullen de 

windturbines binnen geleidelijk in gebruik worden genomen. 
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12. Kleine Henk en de Ezel 
 
Op een dag verhuist de kleine Henk naar de provincie en koopt 

bij een boer een ezel voor 100 gulden. De boer moet de ezel de 

dag erop bij Henk thuis afleveren. 

 

Maar die bewuste dag komt de boer met een trieste mededeling. 

 

“Sorry jongen, maar ik heb slecht nieuws voor je, de ezel lag vanochtend dood in z’n 

stal.” 

 

Hierop ontwikkelt zich het volgende gesprek: 

 

 “Wel, geef me dan gewoon mijn 100 gulden terug” zegt Henk. 

 “Maar dat kan ik niet” zegt de boer, ik heb alles al uitgegeven.” 

 Waarop Henk antwoordt “Breng me dan toch die ezel maar.” 

 Verontwaardigd reageert de boer “En wat ga je er wel mee doen dan?” 

 “Ik ga hem als prijs verloten in een tombola” antwoord Henk. 

 “Maar je kunt toch geen dode ezel verloten” reageert de boer. 

 “Zeker wel” zegt Henk, “ik zal gewoon aan niemand zeggen dat ie dood is.” 

  

Daarop bedenkt de boer dat het eigenlijk zijn probleem niet is en vindt dat hij het plan van de 

jongen niet moet afkeuren. Hij levert de dode ezel af bij de kleine Henk.  

 

Een maand later loopt de boer nog eens bij de kleine Henk langs en vraagt: 

 

 “En jongen, hoe is het nu met mijn dode ezel afgelopen? 

“Wel, zoals ik al zei, ik heb hem verloot” antwoordt Henk. 

“Ik heb in totaal 500 tombolabiljetten van twee gulden per stuk verkocht en uiteindelijk 

een winst behaald van 898 gulden.” 

Waarop de boer verbijsterd uitroept: 

“En heeft er dan niemand geprotesteerd?” 

“Allen de winnaar” zegt Henk, “maar die heb ik onmiddellijk zijn twee gulden 

teruggeven.” 

 

 

 

Epiloog 

 

Ondertussen zijn de jaren voorbijgegaan. 

 

Henk is groot geworden en is nu Minister van Economische Zaken. 

 
Met dank aan Piet Gebraad  
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De grens van Gambia ligt niet ver ten zuiden van mijn woonplaats Toubacouta 

in Senegal.  De hoofdstad van Gambia, Banjul  is tevens een gezellige 

vakantieplaats bij de oceaan waar Yayi en ik graag een paar vakantiedagen 

doorbrengen.Maar eerst gaan we naar het idyllische vissersdorp Bakau, in een 

hotel met uitzicht op de Atlantische Oceaan. 

 

De heenreis  naar Banjul waar ik op de schouder van een sterke Gambiaan 

van een prauw naar het strand werd gedragen, eindigde voorovervallend met 

beide neuzen in het zand. Mijn bril bleef gelukkig gespaard maar mijn neus 

bloedde hevig. De drager verontschuldigde zich duizend maal en wenste me 

namens Allah snelle beterschap toe. 

 

De volgende dagen in het vissersdorpje Bakau  waren exotisch Afrikaans, een 

impressie hiervan beschrijf ik in deze brief uit Senegal 

 

 

 

13. Brieven uit Senegal 25 
 
Door Aad van Biezen, Toubacouta 28 december 2012 

 
Vakantie in Gambia 
 

Ja, hoe gezellig is het nu in Gambia? Meestal sta ik 

bijtijds op om de lokale vissers te zien uitvaren. Dat 

is een fascinerend  gezicht. De kleine bootjes liggen 

op het strand en worden met drie à vier man te 

water  geduwd.  Daarna wordt geprobeerd de motor 

te starten. Als deze hortend en stotend aanslaat 

varen ze vol gas weg waarna de motor weer afslaat 

en de boot terug op het strand wordt geworpen.  

Van “even van te voren warm draaien” hebben ze 

niet gehoord. Met deze gammele prauw brengen ze 

de bemanning naar de 24 vissersboten die 250 meter 

vanaf het strand zijn afgemeerd. 

 

Op de kop van een metalen doorgeroeste pier die 

200 meter de zee in steekt staan een tiental 

bemanningsleden  te wachten op de prauw die hen 

naar de vissersboot zal brengen. Vaak sta ik zelf op de pier bij de vissers, deze waaghalzen springen 

bij laag water soms wel  vier tot zes meter  lager in de hevig deinende en niet stilliggende boot! Soms 

vaart de boot langzaam vooruit en achteruit. De boys jumpen erin of ernaast als ze niet in de boot 

durven springen. Spannend  en prachtig om te zien en mee te beleven. En zo worden de 250 

bemanningsleden voor de gereedliggende vissersboten opgepikt.  
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Vervolgens verdwijnen deze toch wel nietige 

bootjes op de Atlantische Oceaan. Vanaf 16.00 

uur komen ze terug bij de pier en dan begint de 

chaos van het lossen van de vis. Zo’n vijftigtal 

jongens staan de boten in het water op te wachten, 

in visbakken van 50 liter dragen ze de vis al 

hollend naar de visafslag want elke aangevoerde 

bak is een klein beetje geld. 

 

Ja en wat doet Yayi dan in deze tussentijd? Nou 

gewoon, de nationale sport van de Afrikaanse 

mevrouw, uitslapen!  Halverwege het ontbijt komt 

Yayi erbij, eet niets en drinkt één kop zwarte 

koffie met veel suiker. Hierna gaan we een stukje 

over het strand wandelen of naar het kleine marktje voor wat fruit. Later gaan we met een lokaal busje 

naar Banjul, de hoofdstad van Gambia. 

 

De ritprijs per persoon is wel te doen, voor 35 minuten rijden 7 Dalasie is 20 eurocent per persoon. 

Voor mijn gevoel struinen we honderden kleine winkeltjes af gevuld met schoeisel, stofjes voor 

jurken, schoonheidsmiddelen. Supermarkten, elektronica zaken met het modernste van het modernste 

(loopt niet achter bij Rotterdam). Een Samsung TV plat van een meter voor  € 250,  in HD kwaliteit 

een beetje meer. 

 

Yayi heeft geen schoenen nodig maar ze vindt toch wel een paar die ze nog mist. En ja, die zijn later 

weer leuk voor haar zusters  of nichtjes. Yayi moet toch ook wat vakantieplezier hebben dus geef ik 

haar een  “dagbudget” van 50 euro en…. 

op=op.  Maar wel als resultaat, na drie dagen 

een kleine koffer vol met alleen maar 

schoeisel! Het shoppen met een Afrikaanse 

vrouw is wel een feest om mee te maken. Yayi  

past alles zelf en onderhandelt  het bloed onder 

de nagels van de verkopers uit. Het lijkt wel 

slaande ruzie, maar na een partijtje 

onderhandelen zijn ze weer de beste vrienden.  

“Aad, deze man is mijn broeder  Bouboucar” 

meldt Yayi  me dan, tevreden met haar 

aankoop. Vaak wordt ze uitbundig en hartelijk 

begroet in deze winkeltjes. Het is verbazend 

hoeveel mensen haar kennen en andersom.  Ze 

gaat ook wel eens met haar vriendinnen hier 

winkelen, vandaar, maar toch! 

 

Omdat Yayi niet heeft ontbeten  is het al vroeg tijd om weer wat te gaan eten. Hiervoor gaan we naar 

Sene-Gambia, dat is een buurt buiten Banjul richting ons hotel. Een buurt met veel restaurants, groot 

en klein en van alle markten thuis; Aziatisch-Europees en lokaal. We lunchen in een Italiaans 

restaurant van een Libanees. Yayi eet iets lokaals en ik een omelet. Het is hier altijd een gezellige 

drukte met veel Europese vakantiegangers en activiteiten op straat zoals kleine muziekbandjes. Het 

publiek/bezoekers worden wel geselecteerd. Aan het begin van de straat moet gemotoriseerd verkeer 

stoppen bij een politie checkpoint. Taxi’s  mogen niet naar binnen, blanken die gaan shoppen mogen 

wel door. 

 

’s Avonds worden alle jongens- en meisjes  tegen gehouden  en gecontroleerd op papieren.  Als de 

dames te jong lijken en ze hebben geen ID-kaart  bij zich dan moeten ze van de politie één van hun 

ouders bellen ter controle. De “Prostitués” worden mondjesmaat wel doorgelaten, zo elk kwartier een 

vijftal, de economie moet tenslotte draaien. Wie anders kan de doorlaatbonus  aan de onderbetaalde 

politie betalen? Wie niet betaalt komt er niet in! Behalve aan de arm van een lieve blanke man met 
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geld. De sfeer is relaxed met 

veel muziek en vriendelijk 

publiek en personeel. Zelden 

een opstootje of agressief 

gedrag tegen blanken. Eens zag 

ik een kleine ruzie tussen een 

paar zwarte mannen onderling, 

over de rekening van hun diner. 

Het werd een klein 

handgemeen, een ober blies op 

straat op een fluitje en daar 

kwam een kleine politieman 

met groot gezag. Hij sprak 

zachtjes tegen de ondertussen 

zes vechtersbazen en ze gingen 

als lammetjes met hem mee.  

Ook de agent blaast nu op zijn 

fluitje waarna er een militair 

voertuig aankomt. De vechtersbazen worden geboeid in het voertuig gelegd en naar het checkpoint 

afgevoerd. Ik heb dit maar  één keer meegemaakt maar het is blijkbaar toch nodig voor de handhaving 

van de rust hier. 

 

Na de lunch en een drankje gaan we weer terug naar het hotel. Yayi gaat nog een beetje slapen. Als 

Senegalese vrouwen de kans schoon zien en krijgen, slapen ze 12-14 uren per dag. Tevens maken ze 

van de dag een nacht; 03.00 uur naar bed om 11.00 uur eruit plus een flinke siesta. 

  

Ik ga op het balkon kijken naar de binnenkomst van de vissersschepen. Vanaf 16.00 uur komen ze 

binnen, een goede vangst vandaag, ik tel wel 100 kisten vis van 40 kg, samen  ca.  4000 kg vis. Ik heb 

vanaf dit balkon ook wel eens een vangst van 4 kistjes geteld dat is zelfs te weinig om de brandstof 

van te betalen.  Omdat Allah dit heeft bepaald wordt het verlies door de vissers gelaten genomen. 

Volgende keer beter! 

 

Als ik even later vanaf ditzelfde balkon de tropenzon in de oceaan  zie zakken, dan prijs ik mij 

gelukkig met deze mooie vakantiedag in Bakau, Gambia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten Aad van Biezen. 

 

 

A.N. van Biezen 

p/a Oosterheem 30 

9531 LB, Borger. (NL) 

Senegal Tel.: 0221763467964 
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14. In Memoriam Wim Schot 

 
Jarenlang heeft Wim zich ingezet voor de BP Raffinaderij en Nerefco. Deels zichtbaar, maar 
ook thuis was hij veel met zijn werk in de weer. Wim kwam uit de binnenvaart en zijn ouders 
hadden een Zeeuwse klipper met twee masten. Hij stapte over naar de tankvaart en daar 
waren we acht jaar collega's van elkaar. Omdat de schepen aan verschillende 
oliemaatschappijen waren verhuurd zagen we elkaar weinig. 
 
Begin jaren 70 trok Wim met zijn gezin aan de wal en vond een baan bij BP in Offsites. Hij 
had technisch inzicht en een fotografisch geheugen. Daardoor werd hij vaak ingezet bij 
modificaties aan de installatie. In 1972 werden we weer collega's en zaten we jaren in 
dezelfde ploeg. Als operator hebben we veel van Wim geleerd en regelmatig werd je door 
hem overhoord. Dat is een goede basis geweest voor onze vakkennis. Buiten zijn kennis in 
het veld wist Wim door zijn elektro-opleiding ook veel van meet en regeltechniek. 
 
Toen Wim tegenover ons kwam wonen werd hij regelmatig geraadpleegd voor mijn 
elektronische vraagstukken. Uit zijn hoofd tekende hij dan een schemaatje en als je het goed 
in elkaar zette werkte het nog ook! Veel geknutseld samen. In 1977 was het even schrikken 
toen we hoorden dat het vliegtuig, waarmee ze naar de Canarische eilanden zouden gaan 
op Tenerife was gecrasht. Toen ik het op de radio hoorde zat ik op zolder te knutselen. Naar 
beneden om het te vertellen en toen brandde er in huize Schot nog licht. Was één van de 
kinderen ziek geworden en de reis afgezegd. Eind 70-er jaren werd Wim shiftsupervisor en 
ging hij naar de D-shift. Om af en toe op het water te kunnen zijn kwam er bij hem en bij ons 
een zeilboot en troffen we elkaar op het Brielse Meer. 
 
Op het werk was één van Wim's specialiteiten het aanpassen van het mozaïekpaneel in de 
controlekamer na een verbouwing aan de leidingen. Door zijn kennis van de installatie 
maakte hij thuis de tekeningen daarvoor. Om niet steeds de eettafel te claimen had hij op 
zolder een speciale tafel gemaakt die hij kon optrekken aan de balken. 
 
De laatste jaren dat Wim werkte merkten we aan hem dat zijn verstand hem in de steek liet. 
In onze beleving bestond dat helemaal niet. Wat Wim zei hoefde je nooit te checken. Voor 
hemzelf en zijn familie moet het nog erger zijn geweest. Veel verdriet heeft hij gehad van het 
feit dat hij werd weg gereorganiseerd. Ook ons deed het pijn Wim zo te zien aftakelen. In het 
begin kon je met hem nog wel over vroeger zitten bomen, maar ook dat hield op. De laatste 
jaren werd Wim liefdevol verpleegd, onder andere in de Plantage waar hij op 30 augustus is 
overleden. 5 september hebben we afscheid genomen tijdens een welbezochte 
crematieplechtigheid en is Wim alleen nog herinnering, Maar op de BP Raffinaderij liggen er 
heel wat bedenksels van Wim hun werk te doen. Hij wist veel van zijn kennis op ons over te 
dragen en daar zullen we hem altijd dankbaar voor blijven. 
 

Klaas Kuipers 
 
 
 
 
 
 

Rechts op de foto Wim, met op de 
achtergrond het mozaïekpaneel in 1995. 
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15. Personalia 
 

 Met Pensioen : Juli 2013 C. van de Weg 

 

   Augustus 2013 G.H. de Bruijn 

      A.J. Majenburg 

      G.J. Klompjan 

      D.C.J. Ladesteijn 

      P.J. Kalshoven 

      J. Bosch 

 

   September 2013 H.L. Timmerman 

      L.C. Monster 

 

   Oktober 2013 P. Crezee 

      M.J. van Gunsteren 

 

 Overleden : 
  

 28 juli 2013, B. Kruidenier, in de leeftijd  van 86 jaar.   

 16 augustus 2013, de heer C.D. Rietveld, in de leeftijd van 83 jaar. 

 30 augustus 2013, de heer W.F. Schot, in de leeftijd van 74 jaar. 

 6 september 2013, mevrouw T. de Waal-Dekkers, in de leeftijd van 74 jaar.  

 30 september 2013, mevrouw N. Giethoorn-Westerdijk, in de leeftijd van 63 jaar. 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 januari 2014. 

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 
 
 

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

 
REDACTIE SECONER-NIEUWS 

 

Piet Bout  Piet van Kessel      Klaas Kuipers           Rob van Breda 

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

 
 

BESTUUR SECONER 
 
Nico ter Horst, Voorzitter 
Goudenregenplein 226 
3203 BN Spijkenisse 
0181 632418 
voorzitter@seconer.nl 
    
Wim van Vliet, Secretaris 
Narcissenstraat 12 
3181 WT Rozenburg 
0181 217203 
secretaris@seconer.nl 
  
Piet Timmers, Penningmeester 
Eemsteyn 1 
4251 HM Werkendam 
0183 502884 
penningmeester@seconer.nl 
 
Bas Roos, Administratie 
Planetenlaan 105  
3204 BR Spijkenisse 
0181 616040 
administratie@seconer.nl 
 
Wim Blok, Pensioenen 
Rijpersweg 31 
4751 AP Oud Gastel 
0165 326388 
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 
 
Seconer mutaties 
Nieuw lid - Recent gepensioneerd 
www.seconer.nl Klik aan: CONTACT (bruine balk) 

Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen 
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg 
 
 
● 
 
 

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 Vondelingenplaat  
Tel : 010 - 2951502 

Fax: 010 - 4381292 

e-mail: pensioenfonds@chevron.com 

www.chevronpensioenfonds.nl 
 
 
 
● 
 
 
 

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

 

mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:klaas-ali.kuipers@planet.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
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Pluk een foto van de Seconer-site! 
 
Foto's van de Seconer reünie staan op de site van Seconer voor u gereed! 

 
Met het onderstaande "Stappenplan" is het niet moeilijk om de door u gewenste foto’s in uw PC te 

laden en daarna eventueel af te drukken. 

 
Als u de volgende stappen op uw PC volgt ontvangt u de foto’s op afdrukkwaliteit. 
 
1. www.seconer.nl (Startpagina van de Seconer-site) 

2. Klik met cursor op het woord Seconer-nieuws, zie (bruine) boven- en onderregel. 

3. Kies Oude nieuwsbrieven, kolom links. 

4. Kies een foto reünie 2013 en ….. daar verschijnen de foto's van de eerste bladzijde! 

5. Bekijk de foto’s op pagina 1, 2, 3 en 4. 

De paginanummers staan rechts onderaan op dit scherm. 

6. Foto uitkiezen en binnenhalen als volgt: 

7. Klik 1x met de linker muisknop op de gekozen foto (foto vergroot). 

8. Klik weer een keer met linker muisknop op de gekozen foto. 

9. Klik nu op de nieuwe en nog grotere afbeelding met de rechter muisknop en een keuzescherm 

verschijnt. 

10. Kies van het keuzescherm: "afbeelding opslaan als" 

11. Geef de foto een bestandsnaam (bijvoorbeeld: samen met Jan, Piet en ?). 

12. Kies de plaats op uw PC waar u de foto's wil opslaan (bijvoorbeeld: in een map Seconerfoto's). 

13. Klik op "opslaan" met uw cursor en de foto staat in uw PC. 

14. Meer foto's? 

15. Sluit eerst het voorliggende scherm, u weet wel met het kruisje rechts bovenin. 

16. Klik op "Alle voorbeelden in dit album", zie tekst boven en onder de foto. 

17. Herhaal de handelingen vanaf punt 6. 

18. Foto's van de volgende pagina? 

19. "Scroll" naar de onderzijde van de pagina en kies rechts onderin het paginanummer. 

20. Herhaal de handelingen weer vanaf punt 6. 

21. Ook de foto's van een eerdere Seconer reünie kunnen op deze manier worden "geplukt" 

22. Is 't gelukt?  

 

 

http://www.seconer.nl/
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Kerstklaverjassen 

 
 

Wanneer:   Vrijdag 20 December om 19.30 uur. 

Waar: In het Cafetaria te Europoort  (zaal open vanaf 19.00 uur) 

Inschrijfgeld:   € 4,00 pp. (gepast betalen a.u.b.) 

 

Aanmelden bij: Gijs Hoogland  

                                    T: 010-4712566 of 06-51981140 

                                    E: gijs.hoogland@telfort.nl 

                                    Leen van Adrighem 

                                    T: E377 of 06-28209583 

                                    E: adrighlj@bp.com 

 

 

 

Ook introducees zijn natuurlijk van harte welkom! Wel graag even de namen van te voren 

doorgeven.  

 

Met vriendelijke groet en natuurlijk graag tot 20 December. 

Gijs en Leen 

mailto:gijs.hoogland@telfort.nl
mailto:adrighlj@bp.com

