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bezoek advisorY' conunlttee

Van 26 tot en met 28 september 1960 bracht het Advisory
Committee van de N.A.M. zijn jaarlijks !Jezoel aan ons bedrijr.
De eerstc dug werden de ontzoulingsinstallatie Vlaardingen.
het eiland Van Briencnoord en de locatie Kralingen, gelegen
op de noordelijke oe,"er vun de Mans, bezl'Icht.
Het gezelschap relsde later op de dag met het directierijtuig
van de -Xederkmdsche Spoorwegen naar Leeuwarden, waar
werd ovcmachl.
Op dinsdag 27 september wero per bus eeo rondrit langs wcrl.:·
objecten \"an de :\'.A.~1. in de pro\incies Friesland. Gronin!!;en
en Drcnte gernaa!.:t.
Eersl weed nabij I-Iolwerd op cell wad hel seismisch week vun
de 5.0.:'1. gadegcslagcn.
Vervolgens werd de onlangs in produktie gekomen gaspul
Siochleren 2. bczocht.
De dag werd beslotcn met cell uitgebreid bezoek aan de \'cr
schillendc objectell vun de secunda ire winning 01' het \"eld
Schoonebeck.
\Voensdag 2B september, de laatsle dag van het bezoek. werden
besprcldngen gehouden te Emmen.
Des middags \"ertrok het gezc1schap naar de grenso\"ergang
Schoonebeek-Riihlertwist. aangezien doorgereisd zou worden
llaaT de BrigHta, cell Dui15e oliemaa15chappij, die ook diende
te worden bezocht.
Een interessante bijzonderheid van het Advisory Committee is,
dat hel Ollder is dan de N.A.J\1. zelf; het kwam "oor het eerst
in vergadering bijeen op 15 september 1947. enkele dagen dus
\"oor de officidc oprichting V:Ill de N.A.J\1. Oit laatste gesehied
de op 19 september van da! jaar.
Het commiUee brengt jaarlijks in de laa15te week van septem-

FolO links: Hel t\d,;isory Committee en ;:;i;1I begcleiders ..all de
:\'.A.M. bcklikcll eell .. ,;crs" seismogram. Vall lillks /laar rec1lt~
de heren Kicwiel dc Jonge, Houlllum, Sabliko,;, De Vries, Bouwclls,
Stll(."t?m/IU, Cook ell \'/ieger. Op de a.:oorgrond cllkefc fCcrkJlemcu
';/111 de S.D.N.
Foto hoven: Hel sei.tmisdlc Il;erk op lie' wud bi; Holll;crd llad lie
,;oUe i'lfere$$(! eml de be::.uekcrs. (Folo's L. ~I. Tangell

ber een bczoek aan de K.A.;\1. met de bedoeling de vertegen
\\'oordigers ":1n haar aandcelhouders in de raad van commissa
rissen en de algemene vergadering ,~n aandeelhouders omlrent
de stand "an zakell bij de N.A.M. te kunnen '·OOTlichten.
Het llestaal uit \;er vertegenwoordigers \~n de Standard Oil
Company (~ew Jersey) en \;eT \"ertegenwooTdigers \-an de Ba
taafse.
Het lid dat lot dusverre het langst de jaarlijkse wrgadering
hijwoonde. was de heer E. Schudel ,"an de Standard,
\\'egens pensionering \\~s hij dit janr niel meeT aanwC""l:ig hij
hel jaarlijkse llezoek.
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ei e e 00 zuiddiepje

In vcrband met de steeds toenemendc olieprodul.-tie "an het
\-eld IJsselmonde-Ridderkerk heeft men het nodig geoordeeld
de bestaande 4~ olietransportleicling \'an dit veld naar de af
scheepplaats op Van Brienenoord te \'en'angen door cen 8~

olietransportleiding.

Voorlopig kan worden volstaan met het gedeelte tussen het
meetstation IJsselmonde-Ridderkerk 1 cn het R.O.V. Van Brie

nenoord te \'Crgrolen.

Hierhij mocst de brede verkcersweg (Burgemeester Van SHjpe
laan) tussen Rotterdam en Dordrecbt ter hoogte van het eiland

Van Brienenoord gckruist worden. Cezien de plannen die bij

de gemeentc Rotterdam bestaan om de verkeersweg aansluiting
te gevcn op het nieuwe \'crkcersplein in a:mleg te IJsselmonde

en de nieuwe brog over de Maas, dicnde hiennede bij de aanleg

van on7.e leiding rekening te worden gchouden.

Beslotcn werd nu reeds ook aIle in de toekomst benodigde

Ieidingen onder deze weg te leggen.
Eenzelfde besluit is oak genomen ten aanzien van het Zuid·
diepje, daar het Uitgc:sloten was ter plaatse van het trace van

onze leidingcn later nogrnaals zinkers te leggen.
De kruising van cen der drukstc vcrkeersaders te Rotterdam

\'ergde de nodige intensieve samenwerking tussen onze tech
nische dienst, gcmeentewcrken Rotterdam en de \-erkeerspolitie.

Doordat de mantclbuizen \'oor de leidingen (twee olielcidin·

gen. twee gasleidingen en twee stub P.V.C.-Ieidingen) en
kabels (twee hoogspanningskabels en twee signaalkabcls) inge

graven mocsten worden - het boren onder deze weg 7-OU

namclijk moeiIijkbeden geven, aangezien een gedeelte \'an deze

weg fllngeert als waterkering "an de ri\ier de i\laas - dienden
uitgebreide maatrcgclen genomen te worden om geen vcrkeers·

De (/ric P.V.C.-feidlngcn Ilebben Ollder (Ie Ilodige IJdallgstelfillg de "or;ersteek" gemtwkt. (Foto'~ L. M. Tangel)
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De otaIen
Indo

De lleer Kemper (TvI'. dienat) bracllt O'p :;.n>r duwl'li;ke u.i;U! de
aitl«ltie ov en hi; \'011 Brn:rwllOOrd ill becld. flet richte derkallt
accen/lleer, de plaat.. waor de lewingI'll =.i;1I gele1!;d.

alvorens het baggen\erk voor de sleuf klaar \\'a~, Dit b3~er

werk omvatle het graven of baggert."n \"an cen 2.5 m dwpe ~Ieuf

in de bodem van het Zuiddiepie; no. het baggeren .... as dl' blxlem
vall de sleuE 4 meter breed, De hovenkant van de sIt-uf \\ as ciTl"a

19 m breed om Ie \"oorkomen dat de sleuf 7.0U dichtslihbt'n.
In lotaal moest er een paar duizend kubieke meter 'Ie"
worden uitgeba~erd.Bovendien waren er op beid... De op
de plaats waar de 7.inl.:ers het water in~in~en, tijdebi1: mham
men gee:ra"en en geba~gerd,die waren "oorzien \an een r1:.e
stalen damwand om afkah'en \'all de oe"er reg: n te gaan,
Het inbren1O';en van de bUigzame en Iichte P.\",C ~ uuen :hende
te geschieden bij doodtij om te \'oorkomm dal ze J bet te
water laten in een lange bacht in de sleuf zlJud~n komen te
lie:gen oE op de stalen 8~ zinlers zouden zinL:en dl bet et'rst
moesten worden inll;ebrachl.
Donderda~ 29 september il. was gekozeo voor de UIh:ot'rinC;

\'all dit werk. Het baggerwerk moest dan 2;ereed DID. H t dade
tij met WI:!; water 'iel op 17.-&5 uur, zodat nnaf morgens
UVeR uur de gehel... dal:!; beschikbaar "as ,-oar bet leggen ''all

de zinl.ers en kabels.

Het ~eheel is 00L: volgt'DS deze plannini! """"<"
huizen \\'t'rden \vlf.!l?pOflIpt lDE't water ell

euf getroklcn.
J-liermede" men onutreeks .irie UUT m

De IOepelllrid fall de P.\'.C..reidiligen u.-el U!er duidclijk ge·
demlJllslreerd. DeU! loto u.Nd I;OIllJ! \'UII BtWnenOQf'd genorm>n.

opstoppine:en te \eroorzaL:en. De uit\"oering \'an het werL: \er
Hep dot, hoe\\el zich af en toe een lanll;e file auto's \"onnde
wanneer een mantelbuis o\"er de \leg ~t e:dransporteerd
u'Orden.

In het Xammograrn \-an 1 september jl. hebt u kunnen le:ren
hoe bij de XV. \Va\'in te Hardenberg de plastic buizen zijn
gefabriceerd en \"OOr \\elke tmnsportproblemen men stond.
Deze drie leidingen (waarnm een als reserve). die uit ren stuL.
ziin \-en-aardie:d met het doel de kans op breuken en leL:kage zo
\"eel mogelijk te \"erkleinen, moesten als ecn zinkerbundel in
bet Zuiddiepie worden gelegd. Te\"eDS moesten hier drie stub
8~ stalen olieleidine:en (....'1\an"lln ook een als resen'e) en de beide
3~ hogedruk-g:asleidin1;en en de kabels worden ingebmcht.
Het werk \'oor de zinkers door het cirro 50 m brede Zuiddiepje
was zodanig geprojecteerd, dat de zinkers geheel gereed Iagen
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De staten leidillgen in 111m hQl/ten besdU!rming.

Direct h;cma waren de kabels aan de bcurt. Dil vergde onge
veer een uur, waurna de dric aan elbar gekoppelde P.V.C.

leidingcn aIs laatslc zinkers gelegd moestcn worden. Drijvcmle
werden dere leidingcn o\'cr het Zuiddiepje gcduwd tot ze op de
juiste plaats lagell.

Vervolgcns werden de buizen met water gcvuld, waarbij de
a:mgebrachte watclTnclers er WJor zorgdcn dat de toe\'oer naaT

aile buizen (',"en groot was. Hiennede weTd scheefzakken \'oor

komen.
Langz.aam maar :rekeT \"€-rdween de bundeJ leidingen keurig
gelijkmatig onder de oppcrvlakte van het Zuiddiepje. Direct
on het lcggen werden aile zinkers op druk bcproefd. Alles weTd
in gocde staat be,·onden.

HienKI !>cgar zich eell functionaris VUIl Rijkswaterstaat in cen

De politiC Ojl dc \'<111 Sli;pelaun llUCI dc 10Ilu;tie_ 1:0$1 iI' IIUlldell.

boolje len eindo te peilen of de zinkers weI op de "oorgeschre
yen diepte waren komen te !iggen. Ook dit bleek in orde.

:\'Ien kOIl bijna de zucht van \'crlichting horen die door de heren

van de technische dienst werd geslaakt, tocn de P.V.C.-zinkers
veilig en wcl op hUll plaats lagcn. Het was toch voor onze men

sen de eerstc maal dat men plastic zinkers op dC7..e wijzc had

gelegd.
Restte nog het dumpen van enkele Iichters met zand in

de gebaggerde gleu!' hetgeen ook zonder moeilijkheden werd

uitgevoerd.
Een belangrijk project nadert tlmns zijll voltooiing. Straks zijll

,"oor de naaslc toekomst de aallvocr en afvoer van olie. afl·oer

van zoutwater en de stroom- en gas,·oor.liening vcr.:ekerd in het
zich steeds uitbrcidende veld Ijssclmonde-Ridderkerk.

olienleu1lWtjes

Ex"loratie
De locatie Grootegast kwam gereed. Dt'
boortorcn is gemollleerd.

Scluxmebeek
O/ltJergrOlId.re cerbraudiug
Het injecleren van lucht in de put 5 360
werd voorlgezet. Uil analyses bleek, dat de
lucht zich ondergronds in aile richtingcn
vcrspreidt. Na een maand injecteren wcrd
sterk salpeterwUl ingel>ollll>t om zodoende
ondergrondse ontsteking te bewerkstelligen.

Stoominjeclie
Met het injecleren van stoom in S 361 werd
26 september eell aanvang gemaakt. Per
dag won!t circa 210 kg Ion 5100111 llIet f'("n
temper.ltuur van 275 Conder cen druk
\'an 44 kg C111~ de fonllali.. ing..pompt.

Bori,,~t'll

IJ'-*Imonde 35 wt"rd afgt'\,erkt up l,t-I

van dicbtbil

IJsselmonde-Hoordulld. De put produceerl
5puilend ca. 45 ilia olie per dug:_
De Lier 30 werel afgewerkl op de Albien
lagen. De pUI wordi Ihans schoongeprodu
=n1.
IJsselmonde 36 werd ingespud op de loca
tie Ct;:. In de-I.e boring zullell de Ridder
kerk-Iagen worden vl'rkend.
In \"assellaar 11 werd gelral'hl het water,
dal deze put :'.0 ovcrvloedig produt.'Cerde.
af te sluiten. Na hel aanbrengen van cen
hridgeplug werd de put op het hoogsle ded
van het reservoir in produktie genomen.

\Vest-Nederland

Op het R.O.V. Loolaan kwam de bou\\' ";111

("ell 1000 illS lank gert"el:1. De lank werd in
bedrijf gellomen. Op hel 1llCt.'l.'ilation Rijs
wijk werd de 1~laande gasfakkel '·....n'all

gen door ft'Il Bun*nbrander ''all Ilt-l typt·
Sh..11 LahoralorlUlII .~lIIsl(·n:blll.

iflleuering kopi;
Hebt II kopij voor hel ~ammogralll, levert
die dan uitC'rlijk bij de redaklie te Olden
zaal in op:
18 oktober \"<JOr het nUlIIlllrr van

n(""ember :
-I J)cwem!.X'r \'oor hel nummer Vall 15

november:
17 no,·em!.X'r voor het nUlIIlIler van 1

december.



soboonebeekse obauffeur 25 laar bil de 510ep

Het was 19 september 1960 25 Jaar geleden dal de heer
W. H. de long, thans chaurreur Ie Schoonebeek. hi; de Koninklijke
Shell Groep in dicns! trod. Hieruit blijkl clus, dat het Ilil'l de
Nederlanclse Aardolie Maatschappij is geweest waar de heer
De long 7.iju 1ouI'L""" Lc!lUll. Oil ~.,bcunlc bij het bedrlJf dat nil
Europa's grootste raffinaderij is: Shell Nederland Raffinadcrij N.V.
Voor "rerllls" berecd de heer De long ill de ccrsle vijf jaren a11e
soortcn auto·s. Met hel uitbreken van de ooTlog in 1940 verandcrde
het !J.estaan van onze jubilaris ingrijpelld. AI spoedig was er name·
lijk geen olie Ie Tijden en de heer De Jong werd traclorbestuurdcr.
"ingezet voor de landbouwproduktieslllg", zoals het toen 20 fraai
heene. Aile besehikbare grond nabij de inslallalies Ie Pemis werd
omgeploegd tot bouwgrond om zoveel mogelijk produkten te
kunnen veroouwen \'oor de Shell-mensen. Hij kreeg daar cen
degelijke opleiding tol boer en werel l(len naar Oosl-:"Iederland
overgeplaalst. waar men zijn Iaaehlen wei koo gebruiken \IOOr het
opsporen van aliI.'. Hier kwam cent ntel \'cel Vall. \VeI van het
opsporen van aardappe1en en bollen. die dan werden gcbmeht
naar de EcJlo..put Ie Apeldoom. van""Ur ze verder naar het
weslen werden getransporteerd am het ranl$Oen van de Shell
wcrlmemen aan te \lulleo. Het was niet gemakkelijk rijden in dH
benzineloze tijdperk. Blokjes hout m~len .....orden gcstookt \'oor de
gasgenemtoren. Maar de heer De Jong bleek ook dit ''ak goed Ie
ventaan, want noemenswaardige pech met deze dingen heeft hij
bijna niet gehad.
Toen in 1943 de eersle druppeltjes oUe werden aangeboord in
Schoonebeek, was De Jong de aangewezen man am \'oor het
transport ,'an Schoonebeek naar Coevorden Ie 7.orgen. Vandaar
werd de olie <Ian per spoor oaar Pemis vervoerd. Een full-time job
bleek dit echter niet Ie zijn. wanl per week werd er maar een
wagonlading afgevoerd. De resterende tijd kon De Jong gaan
visscll in hel Stieltjeskanaal. Hij krecg het wnsigne mce er voor Ie
zorgen :wveel mogelijk uit de buurl van de Duilsers te blijvcn.
De7.t' order werd trouw opgevolgd. hetgeen tot gevolg had dat de
vissland in het Stieltjeskanaal nu nag matig is. Op een goede dag
was het helemaal niel meer mogelijk te rijden. want de tankauto
blcek .....eg te zijn. r\a \leel navragcn kwam aan het liehl dat de
bezetters dit "cr"ocrmiddel uit de garage hadden gehaald. ~Iaar

al gauw kwamen dezen lot de overluiging dat door het .,organise
ren" \'all de tankwagen de .,olievoon:iening" in gevaar zou komen.
Het sIal "an het liedje "'as dal de heer De Jong de wagen in Assen
kon ophalen, Althans wat er van over "'85. "'ant er ....as cen
ongeluk mee gebeurd.
Het ontbreken van de wagen was lIiet zozeer cen ramp \'oor hel
\'CI'YoeT van de paar druppeltjes olie als ....el \'oor het halen van
voed..sel ,'OOr de .....erknemen "an Sdloonebeek. Onnoemelijke
liters melk werden bij de boeren in de omgeving opgehuld. Hel
is wei ,'OOrgekomen dal de melk bijna gekookl was aIs ze in
Schoonebeek aanL.-wam. \Vant bij een contrail.". die de Landwacht
hield, werd "'CI de gehele ....agen onden:ocht, maar nooit keken ze
hoven in de gasturbine, waar de heer De Jong de £lessen melk met
touwljes inhing als hij cen controle vermoedde.
Oat het rijden \looral in de laaiste mannden van de oorlog niet
van ge"aar ontblool was. bleek bij een besehieting door de
Engclsen "an de tankwagen. ",-at voor de chauffeur en zijn hcll>er
goed afliep. De heer De Jong had echler de schrik te pakko:.-n.
Na llet bccindigen van de oorlog kwam de olieproduktie in
S<::hoonebeek gOrtI op gang. De olie, die in bakken werd n·rgaard.
mOl'sl afgevOl'rd worden Ilaar Behlers in Nieuw-Amsterdam. Hl't
....enl wei de drukste tijd van zijn 25.jarige periodt:'o Dc transport
Icidingen waren nog nid gereed en veI.'l UI)slagruimte was <.'r nil'\.

Voor de afwis.seling reed onze chauffeur roms mee mel de belle
wagen, waarin het personcel werd vervocrd. Tocn de bellewagen
eens wem geparkeerd in de straten van Coevorden werd de heer
De JOllg gewaarschuwd dat er cen paard in zijn wagen l'.aL
Ongeiovig glng hi] kllken. Er zat werkelijk zo'n beeSt op de ban
ken, dat hem niet al te vriendelijk aankeek. Een boer had zijn

wagell niet kunnen houden 01' een brughelling, cen van de paardell
had zich losgerukt en was mel cen koene sprong in de bellewagell
beland.
Na het gereedkomcn van het leidingnet werd De Jong ingeschakcld
voor het vervocr van condensaat van de gaspullen naar Schoonebeek.
Overal waar gaspuUen waren. was hij eell bekende versehijning.
Nadat ook aall dit ven..ocr cen einde kwam. werd de N.A.M. 312
de vasle wagen \'OOr OI1:l:e jubilaris. Hiemlede ven..oert hij voor
namelijk tubing en drillpipe. r\iet aileen bij de afdeling vervocr is
Willem, zoals de jubilaris algemeen wordt genoemd. ceo geziene
figuur. e'o'enzeer is dit het ge\-a! bij de ODtspannings\'ereniging.
Verwoed hengelaar als hij is. hanteert bij bij dt' ooderafdeling
henge1en de \'OOn:itl~halller. Bij de harmonic is hij niet aileen
een moeilijk Ie misscn tambocr, maar ook n>rvull hij nag de
functie ,'an secretaris..
01' de receptie, die ter gelegenbeid Vall bet jubileum 01' maandag
19 seplember jl. am 17.00 uur in .,de 800" ",,-erd gehouden,
werden de heer en mevrouw Dc Jong toegesproken door de terrein
chef en de chef afdeling "en..ocr. de heer A. Sandene. De heer
De Vries richtte zich in het bijzonder lot IIlC\-TOUW De Jong; de
heer SandersI.' beliehtte de Ioopbaan "an de jubilaris, waaraan ,·eel
van hel bovenstaande is ontleend. Beiden lieten zich in waarde·
rende ....oorden uil over het werk van de jubilaris.
Namens aliI.' vrienden en coilega's hood de hcer Sanderse cen
tele"isielafel aan. De heer De Jong was zcer in zijn schik met het
cadeau.
Dc gezellige rcccptic was echter niet hel einde van de fesli\'il('itcn
"oor de familie Dl' Jong. Des avonds werd namelijk door de
harmonie cell serenade gebracht, die. ondanks de regen. hcst tol
zijn rttht kwam. Door de \'(Jor,r.itler van de Itannonk wcrd een
fototoestcl aallgcbod{'n.
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Olden::.aal
Teru[! "it militaire di('~t

15 September 1960: de heer C. J. Stulp cD. H.)
JubUca
4Q ;aa, in difflSt
25 Oklober 1960: d.- heer H. Vermeeren

,CI.)

15 itJOr In dienn
1& Oktobn 1960; de heff J. G. ". J. Lub
~ el.,

19 Oktober 1960· d.- h~r S. W. \I. 5te
~t"IlS 'T.O.,

10 ;oor in diNUt
IS OltOOer 1960: d.. heu 1- J. ten Ber~e

<5.0.:'\.1

Sd,omlebeek
l"if diNut getredNl
26 September 1960: dE' hf.er ."'. IJ. "\ijbon

iE-T.O.}
Celll.llcd
16 September 1960: de heer H. H. Aarde

ma (R.W.P.1 met mejurfrou" J. Snijders.
30 September 1960: mejuHrouw G. Brakeb

(P.S.) lm't de heer E. Wever.

Ge""'~
18 September 1960 Gerardus Johannes.

:l:O(ln \Ian de heer en mevrouw 1- Bet.'r
link IMeetdienstl

Z3 September 1960: Elisabeth Maria, doch·
teT van de heer en mevrouw P. J. van
Galen (Ca~if'TlSt)

Jubilea
15 ;oor in diemt

1 Ok-tober 1960: de ht>er II. Klok (\Ieel·
dienst)

2: Oktober 1960, de heer C. L. Yallenduuk
IA.W.P.)

~ Oktober 1960, de heer H. \\. \an Dee
len (RT.O.)

10 ;aar in dieM
25 ~tember 1960: dt' ht"'t"r J. 8. \1, Kol

ler IP.!.)

12 h ;oor ge1lUu:d
2: Ollober 1960; dE' heer en mE'HOU\\

.\. Sloots (OS.)

RotteTdam
Cit dienst ge'redl'n
I)) September 1960: de het-r J. H. Walbur~

(W.O.)

dankbetuigingen
:\Iroe namens mijn t'Chte;enote zeg ik u
hartE'lijk dank \"oor dE' \"ele gOf'de wenscn
en hel prachti!?;e cadE'au dat wij li;dens
het prelti~e afschE'id op 31 au~uslus jl.
olltvillgen P. l"/m Pommn't'n. D.CS.

\lroe lIamens mijn t'Chl!;enOIE' dank ik de
directie. chefs. personcel en de S.A.\I.
harmonie harte1ijk \"oor de prachti!lE' gE'
schenken en bloemen. die wij ler gelegen
heid \"an mijn 25-jarig jubileum on" lOl.(en.

\\'. H. de JOrlf!-' \'.\'.

"het kind L"OOr di' ll'n~""

In de aankondil;ill/ot voor dl f"to"ro~trijd

..Het kind \"oor de lens" ~t"nd dat twee
bUilemLlaDden e1I een '\ ..\.\I.-er de jUl")
zouden \·onnen. Bil oader inzien lijlt hel
ons wenselijker alleen builenslaaooeo de
illzeooine;en te 'aten beoordelen. tE' ",elen
de ht.·ren R. faten; onh\t'rpt'rl en L 'I.
Tane;el foto..:raaf). In het \'Olgl"l1de num
mer zal dl' uilsla~ worden hekeodgemaal:t.

buitenlandsl' post::.egels
l:OQr de /iccr hermolls
De heer lb. H. Hermans \tn de' nfde-ling
~~r uit Oklenzaal k" .......... Iotin@: met
zes mede~egadi~den in bel buit \ an de
buitenlands.e postzl>~els.. dir dOOC" <k rnlal:
tie beschikbaar waren gestekl.

llengelaars cisten 3230 gram
Tal ooze grate Heu~de zijn wl) Tinge
~laagd tijJeru de hen~elwedstrild op 29
september 1960 de- wislM'llX'ker op bri Lab.
Delft te veroveren. _\an deze we<htrijd na·
men deel: Lab. Delft H,X'k I Zuurslof·
fabriek Delfl en de '\.-\.\1.
De inzel van de ~trijd was df' w-issc:lbeler,
die rich in hel ~l bt'\'ond \ an het Lab.
Dank zij eell \"angsh.'erschil \an 105 gram
\'erhuisde de !Jeker naar het :'\.A.\l.-kamp.
De N.A,M. \"in~ in towl 3~ gram.

nieuwc collegds

o. II.., C, Z..l...
Gebo,.. : Xl Hplemb••

""In <1;.".1 qet,.clen
19 eU9u.hn 1'NoD
Funcl'" .,N;d••
loht1ep1ot'l
"'d.I;"9' '.T.O. lott.rd.m

0. ,,", A. Zw;.,..
<Mbc:l,•• : J ••,,,,Iu. 1941

I. d;••ot 9<01r..:l...
JO ...,.01•• 1""

Fv1ICt;'; hulp...-' .
..10.1•..;: -'"'.f>oud.p ,

_ott••d..",

Dol .... CO, J. v... L....-"
&Obor.,,· ) ..pt<o",b.< 1M
I. d;'"ot ~t...."
I' "Pte"'N_ 1-.0Foo_.. hulpbocM
AfOol'" C I SO-"...k
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De kortste ofst/wd in Nellerland lwar ell" nwximurn-snellieid ~cfdt? D/'genen llie luI een.t
per auto "binllendooi' can Oll1cn::.aal IlOar SchOOl/cheek of orngekeCTd relzen, :.01 dit bord
- de gemeellte Harelenb/?T/!. i.t ill ~eell genII rcrku.:istend l:/lI1 lUlrd, ",:ant /l"t t lerkante bard
i.t met horizontale atcllFlen 'Iers/clef cun een brellk - bi; KloorterilOar niet vn],f'krod Zij'l.
Rechts op de achter~ro'ld fs Ill" rinele L'O'I de suclheldsbeperking oonge~n'en. 1-:1"11 aj.flaM
rail bard tot bord l:flll lIfIuwclllkr 150 meter. (Folo Henk Nieuwenhuijs)



abare~t:

Op 30 scptember jl. begon de onl5pannings
~'erefliging West-Nederland in zaal Flevo
Ie I\ottcrdam het winterscizocn 1960-1961
met cell cabaretavond. waama tradillege
trOllW clansen volgde. Aan het caharetpro
gramlna "'erkten mee:
Frans Vrolijk, confcrencier: De drie Jack
SOIlS, accordeon-trio; Eddy Schuyer, goo
chelaar; Frans van Dusschoten, imitator;

Osmani Troupe. acrobatick; Duo Heels
bergen. inlernationaal zangduo; Joe Andy,
jongleur.
Na cen kort welkomstwoord van de heer
Lussing volgde de kennismaking met Frans
Vrolijk, die op hUffioristische en vlotte wijzc
de numIDers inleiddc en zelf in ;tijn ,'cr
kleinde .,one man show" een grool aalld~1

had in hel sue<.-e5 "an deze avorxI. Ecn

dankbaar onderwerp was de Planta-.affaire.
De drie Jacksons :djn zo bekend ~'an radio
en grammofoon. dat het noemen van de
naam aileen \'oldoende is om iedereen te
doen zeggen: "oh ja, die accordconisten".
Frans vau Dussehoten imiteerde op een
w)ortreHelijke wijze de bekende radio
stenen Toon HNmans. Jules de Corle en
Snip en Snap. Coochelen is "oor mij altijd
evell l:w:>eiend, al komt dil programma
punt 01' bijna iedcre eabareta\'ond w)()r.
Eddy Schuyer met a5sistenlie van zijn
\'TOUW is mijns im:iens \'oor zijn vakdiploma
cum laude gcslaagd. Zijn \'rouw sprak ook
eell aardig goochelwoomje mee.
De hogeschool der acrobatick '"an de
Osmani Troupe had de bewondcring van
de hele zaal. Sommigen \'tOt'gen zich .af
hoe het mogelijk is zo lenig te rJjn.
Het Ol)'mpio trio - een 500rt Osmani
Troupe in het klein - kWlIm "oor het voel
liehl met cen HoilandSf.' boerendans. Deze
week wei af "an het gebruikelijke patroon.
Hct duo HedslJergen, waarvan hel "rou
welijk geeleelte niel alleen de t,,"ccdc stem,
Illaar ook de cersle en derdc sll'1ll 7.ong.
braeht bekcndc melodie(?n.
Het meest speetaculaire numlllcr van Joe
."ndy, jongleur. was het borde'llllummer.
leder ogenblik \,erwaehlle men cen IXlm
in sche.....·en Ie zien \'allen. maar Joe zorgde
er op komische wijze \'oor dat hel publiek
dit lee<h'ennaak niet ge"'(lOt. De rnuzikale
omlijsti"'g W35 bij Koos Vermeulen in guede
handen. Een gettllig hal besloot dett
a\'Ond. Verschillende aanwnigcll hebben
wij nag nur hun mening gevraagd. Van
hitiek was geen sprake. De slotconclusie
kau elus luiden: de oTltspanningsvcrenigillg
heeft hel nieuwe seizoen goccl ingezet.

H. 11. Hemel

rldderkerk gaat kegelen

Woensdaga\'Ooo 28 sepll'mber jl. organi·
.\.rt'rde hel bestuur van de onl.'ipanllings
\'ereniginlt 'Vest-Nederland de eer.ite h·
gda\'ond in het district Ridderkerk. III het
zojuiSI geheel geresl:lur~rde gebouw \'an
51. Joris werd de kegelclub ..geboren".
Het besluur dat werd S:lmcngesteld, bestaal
uit de heren C. F. Le\'crman, J. A. Huis
man en C. Adema.
In eersle inslantie hebbcn zi(:h 15 leden 01'
gegeven.
De kcgclbaan is eell unicum in Nederland.
De twee kegelbancn zijn \'olaulomatisch.
d.\\'.z. de kegels worden automatisch 01'
gt-'5teld, tcrwijl de hallen door {'{'n ..emuf
lig s)'steem weer komen It.>rugrollen.
De cnthousiasle leden w('men in de gell'
t!:l'nheid gesleld drie series van ~'ijf balle'll
te gooien. waarhij uit('raard n...~al eens een
1Xlt-,<lel w{'rd gegooid. maar 01' hel SC'OTl;"

hord ~"l"'<Cheell toch ook \'er.chillende k('ren
{...·n rood 'arken. lM't~et.'n llt'teke'Klc dat

aHe k('gels ....arell gesneuveld! Hel lllIXht
uw redacteur hclaas niel g('lukken hN rode
\'arken te behalen! Cezien de uitstekende
outi1lage \'3n deze kegelhanen en het
enthousiasme \'an de kegelaars, durven we
deze jongste spruit \'an de ontspannings
\'creniging een goede toekomsi te ,'oor
spellen.
Dc naam vall de kegcldub was nog onbe
h'nd. Ook dit zal 7.cer zekt'r \'oor e1kaar
komen. (Suggcstie \'all de rcdactie vall dil
blad: "Hel rode "lIrkcn" of ..Druk op de
knop").
\Vij wen.<;en on;re Ridderkerkse kegelaars
\'eel suC't-'l'li en ~"achten met bel.augstellillg
de uilslagen ,'an de komende wedstrijelen 31.

De lIrrr .\laut."lillk ,erklaaTt 011= re(I01;"I('IIr
(It· In~rki"g l"Oll IIf't kf'~elptl/lrt". Df' her"11
Owlle,,"J "II KI(/f('r ¥I,m'n gdKH!id j"
I'·f/zig.. keg('fn'r'"u, (Foto Cra\ ico)
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lode van gent kOlDt te soboonebeek
Vclen van OIl7.C werknemers in Schoone
!xlek zullen misschien nog l100il hcbben
gchoord van Lode van Gent. die in "de
Boo" de kleuren£ilm "Tussen vulk:anen en
....ilde dieren" zal draaien, ....'1llarbij hij zel£
het commentaar :tal vcn:orgen.
Wij hebben dcrhalve gemeend cr gocd 3all

Ie doen de heer Van Gent cens op Ie
:weken in Utrecht, waaT wij hel volg(>nde
van hem vemalDen.
Op jeugdige leeftifd 'ooelde de heer Van
Gent zich reeds aangclrokken tol bestude
ring van de zeden en gewoonten van In
hcemse volken. Daarom bezocht hij de
Kolonialc Hoge School in Belgic ~ de heer
Van Gent is Vlaming van geboorte - waar
hij anthropologie (anlhropologie is rassell
Kunde) studeerde. Op 18-jarige leeftijd
verliel de )eugdige Vall Gent de Belgische
grenzcn en Irok naar "erre. onbekende
slreken. waar hij orn:l.er vaak moeilijke om
standigheden contact :roeht met bevolkillgs
groepen over wier bestaan men niets of
bijna nieu ....;st. Zoo z....;en de beer Van
Cellt door hel land \'3n de Berbers en de
Arabieren. door Indo-China en de binnen
landl'll van Afrika. Het dunkerc Afrika. en
llIet name de Congo. heeft een grote aan
trekkingskrncht uitgeoefend op deze nog w
\'itale anthropoloog. Enkele weken gelcden
zag de heer Van Cent zich genoodzaa1:1
door de precaire situatie in de Congo
vroegtijdig het land te verlaten. Zijn reis
was cehter niet tevergcefs geweest. wanl
op zijn tochl van 1300 kilomeler door hel
omnelclijke STOte Ituri-woud waren con
tactClI ge1egd met volksstammcn die nog
in het stenCIl tijdperk len~n en zich \-oed.en
llIet rupsell. larven en vleermuizen. In zijn
kantoor hebbcn we met bewondering de
diverse houtsnijwerkcn bekeken. die met
zeer primitiC'Oo'e middclen door de Pyg
meeen. een dwergvolk van ca. 1.20 III

lengtt>. werden n>r...aardigd. un van lui-

In de agenda van hel N.A.M.-bulletin is
de \'erloning \'an de film .. De wocstijn
leeft" reeds aangekondigd. Deze film zal
op 24 oklober in holel Leeuwendaal te
Rijswijk worden \·ertoond.
De meeslen "an OilS zullen zich gaarnc van
Ie voren orilinteren over helgeen men gaat
zien. \Vanneer men op reis gaat. doet men
dit door het heSluderen \'an een reisgids.
up een fcesta\oond dienl hien-oor hel pro
gramma. Voor de:ze film doen wij dit door
in hel kort de inhoud Ie laten volgen.
l3ij de wereldpremicre van ..De wocstijn
leeft'· schreef de Sunday Chronicll": ..Deze
film heeft alles. schoonheid. mp;terit>. lra·
1.!:edie l"n con!t."(lie. Het i$ Ie reil15te h)verij!··
Het is niet moc:dijk de filnl heter te om-

'0

paardsvel gCllIaaktc I'll met kralen versier
de hoofdtooi. tot voor kort nog met waar
digheid en gezag gedragen door een
medicijnmall. rustle nu op een hoek \'aJl
een boekenkast. ~Iel veel interesse hebbell
we de \'1'11' albums - de resultaten van
hel fotografisch oog op al zijn tochten 
bekeken. \Ve zagen onder meer cen uit
slekeode foto, door de heer Van Genl ge
maakt tijdens een bezoek aan de hofdan
sers van de Mwami (koning) van Ruanda.
die gemiddeld cen lengte hebben van 2.10
lot 2.25 ""'Ier.
En 7.0 zwerft de hcer Van Gent reeds 38
jaar lang van ieder jaar vier it vijf maanden
door streken waar hij o\'erdag de bevol·
king bezoekt, zijn camera lant snorren en
de nachten doorbrengt in primitie\'e en
"eelal van hladerwerk opgetrokken huHen.
"Ik ben geen ontdekkingsreiziger, dat is
flauwe kul, maar ik heb "eel in mijn leven
ge:ziell en meegemaakt en daarover mag ik
w graag vertellen en £ihuen..• aldus de
heer Lode van Genl.
Nu twijfelen wij er niet aan. of de heer
Van Cent krijgt "olop de gelegenheid om
lezingen te houden en films Ie draaien,
want de agenda van september 1960 lot
voorjaar 1961 was nagenocg .,volgeboekf·.
Tijdens OIlS gesprek mel hem werd zeUs
nos een "an de door hem geplanrle •."rije
avoooen" opgcofferd "oor cen le:zing met
film in cen pla.1ts in hel l'loorden van het
land.
Dc ht."Cr Van Cenl is cen gevat sprcker. die
met zijn onmiskenbaar Vlaamse accenl
reeds duizenden toe-hoarders heeft geboeid.
Zijn films hebben we niet gezien. wei zijn
£olo-nrehief. In Schoonebeek zal de heer
Van Cent de kleurcnfilm ..Tussell vulka
Il('n en wilde dieren" draaiell.
De film is het relaas "all een tocht lIaar
de nleeSt zuidelijke vulban van de Vimn
b-keten. Aan het Slol ...an de film krijgl

sehrijven dan de recenscnt van hel blad
deed. De veelheid van zakcll die men in de
film te aanschouwen krijgl. is zo o"erste!
pend, dat die onmogelijk in een krantel\
arl;kel. laal staan in een ..korte inhoud··.
kan worden weergegeven. De in de film
voorkomende gebeurtenisscll \,Ortnell cell
verhaal w oud als de wereld: de on.....eer·
slaanbare levensdrift van al hel levende,
Slechts door het OlluilpUtlclijk geduld van
groepen uitstekende \'akliooen is hel mo
ge!ijk ge....·orden de Ollge.....one wereld bin
nen te dringen van de vreemde en SOlllS

biuree le\'ens"onncn in de .. Dodellvaller'.
gelegen op de grem van ";er l\merikaan.l>C
slaten. namdijk Teus. Califumie. Oregon
en \lexieo. Oit is de wereld \-an cell spook-

De Iwer Lode Vim Genf geflankeerd door
1l0fdarlsers 0011 de Mwami (kO"iug) VOIl
R,w,lda. (FOlo Lode van Gent)

u een vulkaall-uitbarsling ell hel fascine
rende spel der lavastromen te zien.
\Ve hebben ellige commentaren uit voor
aallslaande dagbladen hier Ie lande gcle
zen en de:ze "arieerden "an:
••een film van superbe prachl en biologe
rend lot de laalsle centimeter celluloid" tot
..het was cell van de rijkste avonden van het
winlerprogramma. waarol) Lode van Gent
zijn prachtige kleurenfilm voor cen 7.eer
lalrijk publiek "ertoonde".
Op donderdag 20 oktober a.5. komi de heer
Van Cenl, die 101 in de diepste geheimen
van het oerwoud doordrong Cll mel de
camera een le\'end "erhaal maakte "nn pri·
mitieve inboorlingen. wilde dieren en vul
kanische bergen. naar Sehooncbeek om daar
\-oor de olltspannings\'ereniging cen avolld
te \·erzorgen. die wij u van hartl' dun.'en
aan Ie be..'e1ell.

achtig mccr, van zich verplaalsende rolsen.
de ..symfonie" van modderbronnen. Hoe
iets kan 1e\'en in deze woeste. desolate
"'ereld blijft cen raadsel. maar toch vonden
d:l.ar Dis-ner's eameramensen cen verba
zingwekkende variatie van leven. bizar en
schitterend. groat en klein, bekend en on
bel:eod. ~Ieer dan 70.000 meter kleuren
film en uren geduldig - en Illuisstil 
wachten waren no<!ig de 7.eldzame en sums
nachtelijke bewollers van de wocstijn in hun
doen en lalen Ie betrappen. Hel resultaat is
cehter in staat toeschouwers van alle lee!
tijden Ie vClTUkken, ell hen ongemerkt iets
Ie laten opsteken, terwijl zij gefasdneerd
het wonder van hel leven in eell ugensehijn
lijk \'olkomen doodse wocstijn gadeslRan.
Hier, in E'en uitwoderlijke wereld. 2.ie1
u ontelbare wonderen van de natuur. zon:
'uldig ,oor u vllst'Zele!td. prachti\( gefoto-



....cen uroo:iJlgwekkcllC/e Guriatie G<1n leGell, bi;:,ur ill 3Cllillerend.

grafeerd. In die omgevillg, waar de strijd
om het bestaan et'1l felheid heeft waarvan
be"'-oners van meer herbergzame oorden
lIauwelijks eIlig idee hebben. hlijkt het
sc-hijnbaar onhruikbare tOch nog {'ell fuoclie
Ie hebben. 7.oals bijvoorbeeld de \'Iijm
scherpe caclusnaalden. die door allerlcl
vogels worden gcbruikl om er hUll nest mee
te beveiligen legcII covers. In \'erschillende
scelW'S worden op buitengewoon suggestie·
VI.' wijze de levensgewoonten en beJevenis·
sen vall tal van dieren getoond: van de zand
bagedis, de laranlula ken gevaarlijk{' ~pin).

de gehoon,d.. pad. de gier. de wilde kat.
de ralelslallg. de dwergmuis. de duizeno
pool, de schorpitK'1I en de bunzing. [n de
slrijd om het heslaan zien we (Heren d("
moed en sluwheid opbrengen zelfs uit hel
nest van 1.'1.'11 gier eieren te slelen. zien wij
e'en \'ogel als e<,'n arend op vleermuizen
jagen. een mlelslang met een larantula in
een ge\'echl op le"en en dood gewikkekl
Taken om een dode muis.
:\Iaar ook zien ....1.' de buidelml ell de
kleine, elegante eekhoorn bez.ig, ook de
ernstig kijkcnde dwerguil en een niet Ie
lellen aantal grolere en kleinere dieren. De
film eindigt met een van de reld:tame

regenbuien die ill de woestijn vallen. waar
na de schaarse woeslijnbJoemen ga:m bloo
eII_ De bloemenfinaJe is hel symbool van
het Leven, trlomferend O\'er de meedogen
loos:hrid \'an de wOt"Slijn.
Wij hopen dat hel voorgaande uw belang-

slelling :w heeft geprikkeld, dat II de rum
beslist wilt zien.
U bent van harte wt'lkom, maar dan moel
u zich de moeite gelrl)OSlen de iO\'lIlslrook,
die was g~'oegd bij het KA.:\I.-bulk-tin
van 80ktobcr, in Ie I~·eren.

oleuW'e W'egte scboooebeekoaden voltoollog
Tussen de Hoofdstr:r.at in Schoonebeek. ter
hoogte ,'an de Nieuw-Amsterdamsewt'g, en
het Schoonelx.-kcrdiep wordl een nicuwe
,·erkeerswt.'g ;jangelegd "an circa 1350
meter Icngle. \Vanneer u n·hter de hoge
bcr~en zand ziE.'t en de vrachtaulo's, die in
grolen gelale af en aan rijden, valt de af
stand in hel niet in n'rgelijkin~ lot IIt~t

werk dal bier door de finna Red moet
worden "erzel. Het gebied wanrdoor de
weg is geprojC1.'ll'1.'rd. is "een- en waterrijk
en dil zijn f:lctoren die wt'gcllbouwers wei

eens \'t'rtwijfeld naar het hoofd doell grij
pen. Q''{'r de hreedte van de weg. 6.60
rnell'J - inc1l1sief de belonstroken van 30
el11 tl'r wcerszijden - en OVl'r een lengte
van drca 750 meier moet het veen tot op
het vaste zand worden vcrwijderd om ver
zakkingen in de toekomsl Ie voorkomen.
Dil hetekenl, dat ongcn,'cr 20.000 m3 vecn
lIloel worden afgevocrd ell ± 37.000 m'
z:md dienl te worden aangevoerd. Tevens
wordl nag 9000 m' zwarte teelaarde ont
graven en daama 0)) de bennen van de

nieuwe weg verwerkt. Het vasle zand vari
eert nog al slerk in niveau-hoogte. Op wm
mige plaatsen moet men een veenpakkcl
van vier meier dikte afgT:l.\'en. Een voor
deeJ voor de wegenbouwers was. d:ll indcr
Iijd bij de aanleg van de localie S 213
reeds cell weg ler breedte van drie Illeler
en over een lengle van drca 400 meier
werd aaogelegd. Daartegenover \'raagl de
aanwezigheid van een ze\"enlal N.A.l>1.
Jeidingen en -kabels de l}(xligc accuratcsse
hij de graafwerkzaamheden. Voor eeu viif
lal Jeidingen worden spedaal hetonnen ko
kers gelcgd. waardoor de leidingen bin
nenkorl gelegd zullen worden. Bij gunstig
weer hoopt men media december met de
weg gereed te kamen, maar dan mag het
voor die lijd niet gaan niezen. want met
vrie;rend weer kan geen asfalt worden ge
draaid. \Vallnet."T de weg in gebrnik kan
\\-orden genomen. zaJ een belangrijke \'eT

binding tusscn de zuidl)OSlhoek "all Drente
en T ....entc tot stand zijn gebracht. De weg
op Duits gebied. van Emliehheim Ilaar de
xederlandse grens, is reeds germ, en ook
de nieuwe bmg over het Sehooncbeker
diep, die volgens insiders de toel.s der eri·
Iiek glansrijk kan doorstaan, is aangebraeht.
"'annl"Cr de weg in gebruik wordt gcno
men, zal Sehooneheek lwee grenspostcn rijk
zijn, It' welen (":'n in Nieuw-Schoonebeck
en cen ill Outl-Schoonebcck. Te zijut.'r lijd
- hi; het in ~ebruik nemen V;lll de WI'S en
£1(. hrlll; - hopell we Ilog: lerull: te komen
up de7.l· \"oor Drentt' l'n Twelltl' zo he
bllgrijkl' n·rkt·~-,rsad('T.
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Slccige boris &oor eell "icurce Ilalic
Op 1 oktober jl. werd Nigeria (half w groot als West-Europa en
met ruim 35 miljocn inwoners) als jongste lid opgenomen in de
rij van de zelfbesturende gebieden in Afrika.
Het volk van Nigeria dat de cerste schrcde 01) het pad ~'an de
onafhankelijkheid beeft gezet. zal een van de grootsle economische
ruggcsteunen die cen natie zich wensen kan achter rich hebben:
een jonge en rich snel ootwikkelende aaroolie-industrie. Met name
is het 10e Shell-SP Petroleum Development Company Limited.
cen onderneming waarin de KoninklijkelShell Croep en DP (Bri
tish Petroleum) ieder \'oor de helft decluemen.
Hoewcl deze maatschappij nog in het heginstadium vall haar
eommerdele ontwikkeling verkcert, dat("t"rt het 7.ocken naar aard
olie al \'an meer dan twintig jaar geleden.

HO(lSI ollloegUtlkelijke Illuerassen

Het zockt'n naar aardolie in Nigeria begon in februari 1937. Dc
eerste onder-mekingen door de t'xploratiegrocpcll \,an Shell en SP
strekten zich o\'er het gellele land uit. Het eoncessiegebied werd
later teruggebracht tot een oppervlakte van 6Ul(lO km2. hoofd-

Feeeriek en tcgeli;k spookllclllig is Iwt ueru;oud Wllor de redl
/lick /Jimwlld'iugt.

zakelijk moeilijk begaanbaar gebied. De veldgeologen, die het eerst
aan bod kwamen. mQCSten zich letterlijk een weg ~"echten door
de dichte. vochtige bossen en de mangro\'emoetllSsen \'an de
~igerdeha.

Na de geologen "olgden de seismische plocgen. Ook dit was werk
dat maar langzaam "oortgang kon dnden ell waannede men t()('11
de lw~!e wereldoorlog \,itbrak !log bezil: was.
In 1941 werden de ....erba.:unheden onderbroken. ma.,r in ""ll
lemb..,r 19-16 \\"t'(!er 01' )trotc ~haal IWOJ\"a1 n1('t bodellloll(ler.r.OE'k
en hel uih·Ot'ren "an Itll::cht\"erkenning(·n.
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Tot ver oce, de k"iei:JI ::okker, de-..e fcden 'Alii un ,eiuni.K"he
groep weg i., mallg,oce-moerouen llObi; Colaoor in J,et I.IO$ten &0"

Sigerio.

De eersle exploratieboring wenl in de jaren 1951-1952 verticht
Ie Ihuo, acht mijl ten Iloordooslen "an (ho,·erri.
1'o'!cer boringel1 volgden. zonder dat e\"enwe! een J'urlstig Te:5ullaal
werd bcreikl. Dc \'erplaatsing \'an de zware boorinstal1aties en
het materiaul door het moemssige gebied ste1de de tcchnid \'oor
schier ono\'erkomelijke moeilijkhcden. J\har door gestaag door te
zetten kwam. na Il('gentien jaar sJlcurcll ell hel ten koste leggen
\'an 150 miljoen gulden, ten slotte dan hel lang \'erwllehte succes:
in januari 19S6 \'000 men in de buurl ,"an Oloibiri aardolie!

Pi;p/eiding ill dc IIIexlder
Terwijl de exploraliewerkzaamhedcn elders \"oorlgang ..onden.
bracht Shell·8f het Oloihiri-"e1d n:roer in ontwikke1ing. De be
ruchte mocrasscn \'onnden C'·en....e1 cen ernslig obstakel \"oor d('
winning "an de olie en het transport naar de ku)L Een 90 km
lange pijplciding met 10 inch middellijll wem tot aan Port Har
court door de moerassen gelegd. De kosten van dezc pijpleiding
bedroegen mcer dan 10 miljoen gulden. Helaas bl<'Ck het alit-
reservoir kleiner te zijn dan men had verwacht ell de produktie
begint reeds terug Ie lopen.
Het zockcn lIaar olie werd OIl\'erminderd \"oortgC1.et en tegen hel
einde \'an 1956 trof men olic aan te Afam, een plaalsje onge\'eer
32 km ten oostcn \'an Port Hllreourt. Jammer gcnoeg waren de
resultatcn .....cdcrom leleurstellelld.
Hoewcl de resultatcn als geheel dus zeker nog niet bemoedigcnd
waren ge.....ecst. "ond het .....rrk on\'erminderd \'oortgang en 
beg:in 1958 - werd cen \'eelbelo\"ende oliC"ondst gedaan te 80mu.
Tot dUS\'erre werden er 14 produ(,-ercnde putten geboord en men
heeft gerecht\'aardigde hoop dat er meer zullen ,·olgen.

Meer dOll ISO kill geboord
Tot het einde ..an 1958 werd aile olie uitsluitend aangeboord ill
Oost-N"igeria. Exploratiewerhaamheden werden ('Chter ook in an
dere gebieden ,<erricht ell hadden tot resultaat dat ill .september
1959 de eocrste olie ..an el\i~(' beleh'n)) in "'est-Nil{cria werd un
getroffen in dl' nabijheid ,'an hel plaabje ughdli.



Cedurende het jaar 1959 verrichtte Shell-BP in tolaal 35 cxploratie
boringcn, waarvan er negen olie opleverdell. Er werden 16 eva
lllatie-putten geboord. Oit zijn boringen die een eerste aantoning
van olie Op\'o!gen om de omvang van de olie-accumulaties te klln
nen vaslstcllen. Hel succes was overweldigend: aile 16 puttell
bleken oJieproducenten te zijn!
Van Port Han:ourl wordt de olie over cen afstand van 40 kill over
<Ie Bonny rivicr gclransporteerd. maar in 1959 begon lllen met de
bOllw van een .,terminal" Oaadsteiger) op Bonny Island, aan de
monding van de rivier.
Het gchele project gaat ruim 8 Y.. miljoen gulden kosten.

Kostell

Tegen hel eindc van 1959 had Shell-BP in totaal ongevecr 600 mil
joell ~1l1den uitll:e)O!;even in Nigeria, De prodllktic vall rllwe olie
steeg in 1959 van een gemiddelde van 6340 barrels per dag (onge
veer 320.000 ton per jaarl ill hel eerste kwartaal tot 16.000 barrels
per dag (ongeveer 800.000 tOil per jaarl.
De bclangrijkste e.~ploratiewerkzaamhedenhebben zich het afge
lopen jaar gcconeentTL'erd in het Delta-gehied. l\'len gaat nu on
derweken of er zich in dit gebie<:l nog meer olie bevindt die men
economisch kan produceren en afvocren.
In juni 1960 werd zonder succes een 14.020 vocl diepe boring ver
richt in de monding van de Ramos rivier, van cen vall de twee
boorplatforms die in deze moerassen worden gebruikt. Elk van
deze platforms kosHe meer dan 15 miljoen gulden. Ze werden
van Nederland "aar Nigeria gesleept, een afstand van meer dan
7000 km.
In juli van dil jaar werden met sucres twee boringen verricht in
West-Nigeria, namelijk te Isoko en Patan;' Eveneells in juJi volgde
een succesvolte boring, tot op cen diepte van 14.558 voet hij de

Nun-rivier in Oost-Nigeria. Oit is 101 dusverre de diepste horing
op het Afrikaanse continent geweesl.
Het transport blijft cen der meest kostbare en moeilijke aspccten
vormen van de werkzaamheden in de moerassen van Nigeria. Een
stuk weg van 8 km lengte kosi bijvoorlx'£ld maar liefst ruim an<ler
half miljoen gulden! Overigens WOldt er \'anzelfsprekend een in
tensief gebruik gemaakt van luchttransport.
Voor het transport van zwaar materiaal worden speciale machines
gebruikl, wals bijvoorbeeld de Cuthbertson ,,\Vater Buffalo", een
reusachlige amfibietractor met trailer.

VakoJ!/eidillgell

Drie jaar geleden lelde de hogere staf van Shell-BP zcs Nigerianen.
Thans ;djn het er 41. Oit is het praklisch resuhaat van de bemoei
ingen van de oliemaatschappij om haar Ni~eriaanse werknemers
op Ie 1eiden voor veralliwoordelijke functies in het bedrijf. Een
omvangrijk programma van opleidingscursussen wordt afgewerkt.
Oit jaar waren er Iliet minder dan 20.000 Nigeriaanse jongelieden
die solliciteerden naar eell plaats op de vakschool van de maat
schappij te Port Harcourt. Behalve de vakschool ell de hestaande
afdelings-opleidingss<:hema's wordt er te Pori Harcourt 001. nag
een opleidingscentrum gebouwd, waar jongelieden voor leiding
gevende functies zullen worden geschoold en bekwaamd. De sc
nloren-staf ontvangl eveneens speciale opleidingen in het buiten
land.
Het totale aantal werknemers dat onder auspicicn van de maat
schappij thans sludeert, bedraagt 46. Van hen studeren er 30 in
Wesl-Afrika en 16 in Europa. De studierichtingen liggen in het
technische. administratieve en medische vlak. Het hoofdkantoor
van Shell-BP is gevesligd Ie Port Harcourt. In Nigeria zijn 2:04
Nederlanders bij de olie-industrie werkzaam.

Een iell/..'Il! ,"reemc1e mlmier om l;erfrini/l~

Ie ::'UdWIl, Er is ~eclI ll;c!dellkeud mens die
ill '::'lcembrock CCII duik ::'1/1 IlCmCIl ill cell
kleisjJoc!illg of cell pitlig quelJracilO-lIlclIg
~d. De::.c 1111111 IIwakl mlllstultCIl lie /lIlIllpit
lJii <:1'/1 boring III Ie lJuikell. ECI! d,cl/::.e
lJaoc/, mel recl,t!
Moar ill I"C~.e1l is hel e!;ell dwalls mel
glllllde ~cllOeHell llllerfei acrolxltiscllC kllnst
;es up lie WlllJ (;(/11 .::.0'" mudpil uit Ie

JUllell om mallr ~auw eell sillk gereedsclwlJ
OJ! Ie lIalell uf ,ifm SeCO/llJrm ,_IIit Ie SJ",rcll".

OJ! CCII J){}urtcrreill is het parool !log Illtlid:

"Uitkljkcll ICl/llr u lauJ!t!"
\\'('es g<:I'JI l!lCI/IIS, mallr cell "eili!!.e woker!
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01' lie' eerste g,c:.icllt m/l~ I.e' lijkcII dllt
de g/l6CI/lrn hi; S/oclltcrell i.r QltIgecell
door exotiscll gewo~. Dc lo'og.roo! lIeelt
l"CIi'cr een kllflsl;e uUge1ulold. Door loog
hii de groud 'Ult IOC$tcl up te $Iellen,
kWDnlen er doodgewollc gras/lo/men coor
de lells.

fllkdc joto's tim S!oc!w:rCII 2 die corige IWIlI! lIie/ kOlJ({en rcorden
gel'ublicCetiJ, :.i;n up dcze lJlIgillu II,JgCIIOIllfm. Futo flub; De ',etell
De Roo ell Geerdes Ii;dens I:ell Colltrule tilll lie illstrumelltell.
Fota Ollder: Gelweid sllU/file.. de= drle irmgells Ilil Ko/lU/1Il lUI/if
In'f. till/r. (Foto's Henk Nieuwcnhuijs)



Wllllr wi; werken

b.t.d. naar grootegast

Op de grens lussen de provincies Groningen en Friesland, op een
terrein waar vroeger de rivier de Lau....ers, die ill open verbinding
stond mel de zee, haar sUb aflette, is nu de localie Groolegast
gereed gekomen.
De lorenbouwers hebben md ,'aardigbeid en kunde de boorloren
in het Groninger landschap opgerichl. Tijdens de werkzaamheden
lllochien ze niel over gebOlk aan belangslelling klagen. wanl jong
en oud uil de nabi}e omgC\'ing hebben mel onlzag en ·.vaardering
hel ....erk van deze \'akrnensen aanschou.....d. Groolegast heel dus de
gemeente W1lar de N.A.~1. binnen niet al Ie lange lijd booractivi
Il'iten zal ontplooien. De gemeenle lelt echler een aantal sub
gernecntell. Een daarvan is Siroobos, en ...."IInneer u in StTOobos
komi en u naagt waar de localie Groolegast Iigt. dan zal men u
vreemd aankijken. De [ocalie ligl namelijk enkele hoooerden
meters uit de dorpskem en daarom is de aaOOuiding ..Ioc:llie
Groolegast" veel inwoners van Stroobos eell d<X.Ifll in hel oog.
Wei is iedereen het er over eens dat de boring op de Groninger
klei wordt uitgevocrd. De provinciale scheiding had zelfs nog een
slrijdpunl kunnen vonnen Iwsen de be.....oners van Siroobos, want
Stroobos kenl een Gronings en cen Fries gedeelle. De Topagra
fisclJe Dienst beeft echlcr onomstolelijk aangeloond, dat hel

willen sc doodslaan" kozen de dienaren der wei ijlings hel hazen
pad. Een paar clagen laler \"000 cen \'an de drie chergers €:en
brieftc op z:ijo vcusler geplakl, Waarln het volgende stand ge
schreven: ..\Vij, passagiers over de herde; wij doen II bekent
maken dat gij Op uw eigen post blieft en soo stout u niel weder
1II1'1akt OIls gij olllangs gedaan hebl dal gij wei wcel. wanl wij
docn u door dezen waarschouwen dal gij mel meer doel of 'I sal
u rouwen. of wij willen doen, ""III we niel ....illeo schri"""en, \\"111 .....ij
willen doen en lOoetClI doen, en gijliedeo doet ons grool \'erdriel aan,
dit om de eerste maal tol waarschou"inge, blieft op uw eigen
post: dat is "001" u en voor OIlS hel beste:' Afzenders: Passagiers
O\'er de herde, toegenaamd sluikers.
Van slnokkclbenden en dlergers is bedeo len dage gee'll sprake
meer aan de Friese grens. ~b.... r toeh kan de grens lussen bel
Friese en het Grollingse Stroobos wei eens 101 "reerndsoortige
siluaties leiden. 7...0 zijll in Fries-Slroobos de openbare vermake
lijkheden 0111 tien uur des avonds gcslolen. \Vie cehler meent op
dl'll ullr nog niel huiswaarls Ie moelen gaan, sleckt rusHg de
shaat over ell kan nog cen uur langer \-erIOC\'ClI in het Groningse
Stroobos.."Is C<.'n snecuwSlonll ccn wil lapijl over de slratClI en
daken "an Stroobos heeft Uilgcspreid, komi er cell sneeuwploeg uil
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N.A.~I.-Ierrein binnen de Groninger provinciegrenzen vall. en
daannee heeft IlU iedercen vn."<1e!
Een douane-posl hebben we aall de Fries-Groninger grens niel
onldekt. In due lijd wordt cen dergelijke aanwezigheid graag als
een plagerijlje gelanceerd. De moppentappers diCl~n er echter
wei ~kening mee Ie hauden, dat nog niet zo heel lang gcleden df"
douanier een zeer "ertrouwde "grcnsfiguur" was in deze conlreiClI.
In de 16e ceuw slonden de Friese douaniers aan de pro\'inci.ale
grens hij Vis\·Hel om Ie conlroler""n of geen goederen naar
Friesland werden ven,oerd die niel cersl in de slad GroningClI op
de lIIark! waren geweesl.
In de 17e ell IBe ceuw bevoooen zieh ..chergers" aan de grells, die
1II0000ten \'oorkolllell_ dat accijns.goederen over de grens werden
gesmoHdd. Desondanks heefl menig slllokkelaaT de chergeTS ..cle
~lal~1oze It:lchle.. hcz:orgd. In het jaar 1708 betraplen een drielaI
chergers t"t'Tl kOllvooi ~mokkelaars. die z:ich hepakt en beladClI over
de ~r("1'" wild..n hO:~"''\·l·n. Toen de smokkelaars {'en dreigendl'
houdin~ aannan........ {-'n dt· dU.'!"lft·r, tno..ril1wn: ..Coml hij on~. \,ij

/lei HUCIlI!iCI1. Jill (/oor StrOfJbos /OQpl, is "'.." I;.eel bet.< n-n u;nler.

Grootega~t voor de Groninger snceuw. De gemeenle Buitenpost
z:orgl voor verwijdering van de Friese sneeu....
).Iaar afgcz:iClI "an deze ..heSluurderlijke scheidin~t'Il' dra!;en de
Friezl'll Cll Groningers elhaT een warm hart loe in ikz.l kleine
ll;e~hap. Het Hoendiep. dal dwars door Stroobos l""pt. biedl
de geintercssccrde toeschou\\("r \'eel bedrijdgheid. want talrijke
vrac:htbolen passere'll dagelijks het plaatsje OIl hun d,..,..... urt naar
GrOllingen. In de t.....ee blauw'e..... erijen. E'en l:truu..rij cn CCII
scheepswerf werken een groot aantal Slroobossmarft1 maar daar
Cllboven tonen de uitgeslrekle weidelandeo OIlOmstot ~. k aan. dal
vceleclt in deze streken bel hoofdmiddcl van I~ aan H'I ,·ttll

was vroeger een ollmish."n> bran van inkomsh:n x 'r. diO'
l'r :l:OlUl'TS zijn lurven ~lak. \'certi~ jaar geled"'ll ""~ ("a.
1000 IK.'cl:lrl'S WOl.... lc ~rond in de gemeenle Groo .1t dour
intl"n~i","(' OIlIl;il1ni1l''': ke'll dt' gemC't.'nle thans b "nt:'~I("

~rflnd m~r
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III Doezllm stU(U /lujt cell ll;eIJerslllluje. dol Ilcl predikool "Glllf'
tell IJoilc 1I;/I/lr(1 is.

6()() ;/I/n gcfedclI eersle bCl(;(lIlers

Ovcr de gcschiedenis van hct oude landschap Langewold, dat in
grove trcHen de huidigc gemeenlen Grootegast en Oldekerk om·
vlll, is weinig te publiccrcn. Oc Feringa·burcht in Grootegast, Wllar
de Vlaamse edelman Daniel de Hertoghe :dch op het eind van de
17c ceuw vestigde, degradecrde omstreeks het jaar 1800 van
.,hccrlijckheijl" lot lJocrderij en is Ihans geheel verdwenen. Een
:lcUdc lot olldergingen vier andere burchten in dcze streken,
waarvan wij de Rikkerda·borg en de Boeksted<: willen noemen. In
Doezum staat lloOg eell U'f'r cud kerkje, dat ceuwell geleden uit

tufsteen in Romaanse stijl werd gebouwd, Ook een oud we\'en·
huisje binnen de:le gemeente herinnert nog aan tijden waann de
huisvlijt, i,e, het linnenwC'\'en, Inlensief, maar primitief werd be
oefend, Volgens historici hebben de eerste bewoners In het begin
\'an de 13e eellW :licit op de hoge Ulndruggen ge\'esligd. Men
neemt algemeen alln, dal "Friese kolonislell" zich het cent op de
gaaslen, de zandruggen. hebben gevestigd. In die tijd werd het
gehied door eell dijk, die ongevccr de straalweg Groningen.Fries.
land voigt, tegen de slormvlocdcn van de Lauwers bescllermd.
In 1571 riep de Spaanse stadhoudcr, Casper de Hobles, de boeren
bijel'n en liet cen vaarweg graven naar de LaU\\'ers. De sladhouder
had deze waterweg Ilodi.ll: voor zijn mililaire operatics legen de
\Vatergeuzell, die de Lauwerszee oll\'eilig maaklen.
In de Middeleeuwen was hel kerspel Grooleg351 in vier c1au.....en
of kluften \·erdeekl. In elke klu!l werd ee1IS in de Iwee jaar een
buortrechter llangewezen. die in 'w~ ld"f' ..n .....h' ~Jlr:lk. De ker·
kelijke O\'erheid slaagde er in die tijd niet meer in door kerkelijke
luchtoefening aan de loenc'Illende male van onvciligheid een eiod
Ie make" en daarom werden buurtrcehten aangesteld. looere ge
rcehtigde hcerd, de bewaller van een boerderij, kon buurlrechler
worden, Na anegging vall de eed in handen van hun afgetreden
voorgangers moeslen de buurlrechlers uitspraak doen in kleine
geschillen. waarbij muimaal cen boete van vijf marken mocht
worden opgelegd.
De "zwaardere gevallen" werdcn door de grielman bchandeld,
Deze funetic kon 001. door gewonc boeren, dic daar\'oor m:lllr
cen keer in hun leven in aanmerking kwamen, worden uilgeoefend,
Omstreeks het jaar 1600 kwamen cehter aileen invloedrijke boerell
op de "grietmanstoel".
\Vie heden len dage Grooteg351 of de omliggende gemeenten bill'
nenkoml. zal het opvallen, dat de "burgerhui:lcn" en zakenpalxlen
zieh steeds meer op de voorgrooo drlngen. Vele boerderijen staan
ielwat Icruggetrokken achIer de rooilijn. alsof ze zich cen beelje
schamen \'OOr de snel om zich heen grijpende modemisering.

strip,;erlwal ,;oor kimleren bet gebellD van de borlDg 1llr&terdreobt(2)

Een goede week na de avonturen op de boring \Vatenlrceht
Hepen Tim, Nek en SpeJ,;kie wederom door de weilanden te dolen.
Ze willien cellS een bczoek brengcn IHIll eell vriendje dal ergens
hij de PIOllS op cell boeHlerij wOOlJ(lc, Zo 110 en dan deden ze
"haasjl' over" om Icnig te blij\'en, "Je kunt nooil weten of we die
lui van de boring nag eens tegen hel lijf lopen", zei Nek. "en dan
moeten we juist eell tikkcltje harder kunncn lopen dan zit. Toen
Nek dit zei, kon hij ni('1 weIen. dal ze ('\'en later een van die lui
zouden onlmoelell.
"Kijk daar eellS", zei SI>ekkie opeens, ,.ik geloof warempel dat die
Drilpijp daar slaat",
Hij had gclijk. De heer Drilpijp stond wal mismoedig llaasl :lijn
aulo, die in de berm was geraakl. "Komt eens jongens". riep hi;
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"helpl me e\'cn, 11. 7.;11 jullie !liets doen", Om·.e drie vrienden aar
zelden. "Vooruit maar", zel Nek, "we kunncn de man toch cigell
lijk lIiet al1ecn 11IIen tohhen". Met zijn vieren druklcn ze de oudc
hoestbui vall Drilpijp de weg weer op. "Da's wat, zei Drilpijp.
.,eersl ru;de op de borin~ en nil samen dil zware karweltje op
knappcTl. Hier, geef me de vljf, Toch leuk dat jullie me hcbt ge
holp(..'1l", Nek, Tim en Spekkie gaven de boo~ler de hand,
"Oit is in iedcr gcval uil de ""ereld", ;l:ei de heer Drilpijp, ,.alleen
gaf ik er wat \'oor als dat nare 7..aakjc op de borinll: ook achIer de
rug was"
..Wal bedoelt 0, meneer". vroeg Tim. Drilpijp k~k eens om zich
heen. liel zijn stem dalen en begOIl toell een 1k-e1 \~ verhaal
te verlellcn.
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van hasselt-

toernooi?

"'ie u;jllt I,et Vall Hasselt-toernooi? J/isschiell dat II de::e I;raag direct
;:'111, hOllorercn met: de N.A.M. ill jeder gel;of Iliet. Wi; ::'llllCIi de laatsten
::;'-;11, die ::'1I1Iell beu;ererl dot de .V.A.M. eer$le lconlt, maar tocl. ;$ het
lJrij ;:,eker dllt de N.A.M. nief hi; of/e SIJOrtell 01' 28 tll/gustlls a.s. ill Dell
Haag /Iaar de vie,de /,frlllts ::.al worden cence::clI. BOl;cndiell is het cell
feit, elm iader ;0(/1 eerl Ilcftige slrijcf 0I1thrtmdt. fussell Dell Hl/ag. Perllis
ell Rotten/iI/II om de beker. Ell het is ill lIer/walde molell coorgekomell,
dClt de te;lllllwr op de I;oet u;erd gCl)ofgd door lilli/HIler rwee. Redell ge

Iloeg am Ie veronderstellell, dot de lIitslagcll lJQII de l:icrscllillcnde sportell
ook lIit ;aar wei voo,. verro.uirlgell ::.ullcn .:orgell. 1\'111 II, geoclde lezers,
!.Cordt dit iaar de gelegenlJeid gegevell op PDI,ier te ::ettell. hoe de kuorlell
01' Ilet VUII Ifasselt-toemooi :;ullell &allell. Eell soorl toto dlls. woorbi;
wei geefl 50 mille is te IJerdieliell. maar die II missc/lien toch eell oordige
Ilrijs kou opleverell. Beshuleerl 1/ I,et hij dit Nammogrom i'lgeslotell (or
IIlll/ier eellS, villt het in ell ijfll"rl Iwt coor 24 augllstlls a.s. 01' /lour
de redaetie. Vergeet " vooral /liet ill te clIlIen leat lI.c licvefiflgssporl is.
De priis .;rlll (le:e VOII Hasseft-toemooiprognose sta(/t doar IUJlllefiik 11l1I/.C

mee ill vcrlmlld! Beoe(ellt II geell sporl, geell 11O(}(1, /IIet de redt/ctie VUIl

dit blad volt ullijd te IJratell! Etl lutell de Iliet-sportkellners 1;00ra/ Iliet
(lenkell d(lt er coor I.ell gee'l kansje ill :;011 :;ittell. Vook goat ill cell sport
toto eell leek met de IJrijs slrijken. Vall de deelllcmers flOlI I'et tocmooi ell
de sllpporters vencoellterl u:i; i/l ieder ge&ol cell forlllulier.
111 het eerstvol~ellde Xammo~ra", ::01 de Ililslog COil de:;e Icedstri;cl u;or
dell bekelld gemuakt, legefijk dlls met de flilslagell COli I,et tocmooi. Eell
I'ruelltigc gelegelllleid lIlC prog'lOse aO/l de praktiik te toelsell. 0" het
extm (orm"lier dot IJij (lit :'·(IIlllllogram is ger;oegd. kllllt II (/(lIltekelletl I/Oe
/I het illge:;.(JIl(le'l fomlllfier helJt i/lgevulrl. Tiidells lIet loemooi is I,et dOll
mogelifk direci 1/(/ te glllm of IIIC r;oorsl'ef/illgell illist :;jll gell;eesl .
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trip van zang BaRr
sonnevanek

In plants van naar C('II (;tJ1l(:ours Ie gaan,
is e1il jaar he! zangkoor op toernee geweest
1l33T Harderwijk, waar gezongeo werd \'oor
de patil'nlen \'an het sanatorium ..Sonnc
'·ane'..·.
Ondt'T een dreigeodl' bewolking werd de
busreis OJ) zaterdag 11 juni jl. aanvaard.
Tl'gen 10 UUI waren wij ter bestemder
plaalst". ",aar de direclriCf:" van het sana
tOriUIII ons hartelijk wl"lkom beene.
De patii'nten "an drie paviljoens werden
mu:tikaal medegeoomen in de P05lklX'ts
van Jos eicher, laugs de oe\'ers van de
"'olga ('n de l;We\'CIlde bim-bam kooocn
ze 11011;'11 van de grijze klokketoren.

SO/wet/lUck 'uisler' IlIII/I IWI koor.
(foto's mejuffrouw ~1. Kootstra)

.l.!.1

Oat de zang werd ~w\\'aard~rd duoT de
zieken en het verplegcnd pt'Tsollcc1 b!eek
weI nit het applaus dat telkens opklonk.
Enkele ledcn vall hel koor maaklen nog van
de gelegenheid gebruik bekenden onder de
patienten te bezoeken.
Tijdens het koWeuurtje werden door de
\'oorzilter, de heer F. "I eyer, n<llnens de
ontJipannings\'ereniging ke..sen aangeboden.
Cedmende enige tijd gingen de dames met
kersen rood. Dcu geJite yie! letterlijk en fi
guurlijk in de smaak.
:'-I"a een hartelijk afseheid werd de reis
yoortgezet naar de \'issersplaalsjes 8un~

schoten en Spakenburg. :\angezien zingen

. . romldwalcil in vissersplaalsje.

de ('('tlust opwekt. w(>Td \'Iak \'oor BUIl
schoten nog een haringbrretje .•overval
len".
Xa hier nog enige tiid Ie IU'bhen lOndge
dwaald. ging het door hel Gooi, langs
<Ie verschillende studio·s. het Paleis Socst~

dijk naar de Pyramidc van :\ustt"r1ilz.
Daar werden de auto-s<::oolers niet verge
Il'n. Een \'an de dames kon een seooter
niet meer tot stilsland brengl'n en bleef
rondrazen. alsof zii meedced in de T.T. te
.-\~1l. Cdukkig was I'r cen deskUlxlige
die haar be\'Tijdde. anders had 7.ij er DOg
in gezeten. Ze zat namelijk met haar voet
bekrlt'ld Itlssen het. gaspedaal.
TijdclIs de lerugTeis werd in .-\peldoom
nog gewinkeld t'n yeryolgens een \'OOrtref
ft"lijk maal genuttigd.
Tijdcns dil diner werd <Ioor de \'oorzilter
<lank gcbraeht aan de heer J. B. Kramer,
afge\'aardigde van de ontspanningsvereni
ging, \'oor de praehtige wij7.e waarop dcze
tochl was grorganiseerd.

Cecil N.AM.-olie, mmlT S.A ..\I.-kersell.

barlDonie deed goed .,erk in appelseba
Ook de harmonie zochl het dit jaar niet
in een concours, maar c\'emlls de zang in
lOCTl conet'rl voor patii.;nten \'an een sana
torium.
Hiervoor was het Beatri:\oord te Appelscha
uitgcko7.co.
Twcc glole busscn waren 7.Hterdag 18 juni
jl. nodig om de harmonieleden mel "aan
hang" en instrumenten te vervOt"ren.
Het werd een lange dag. wanl de led{'n uit
Coevorden startten om 7 UUl eo staplen op
het middemachtelijk \lUr pas uIt de bus.
Dt> helt' dag heersle f'Cn opperbesle slem
mingo want het was f"t'n .....f"t'rtje om Ie
ZOC1ll"O. ~kt vft'l gel"lOt'g('n werd door het
mooie Dre'llteland gereden. waar de boe
r('l\ dmk l)('7.:i~ waren Itt't hooi 1l0!l: "oor dl'
7ulldag !linn..;' Ie krij~l'Il.

•

We ..gleden" langs ~Ieppen en het Ellerts
\·eld. het opcratieterrein \'an de heren
Brammert en Ellert, die in een grijs ver
leden daar volgens de overlevering e("n
schrikoowind uitocfellden. De stemming
onder de muzikale N.A.M.-{'rs steeg zien
derogen. Kwinkslagen klonken over en
weer, maar (>r "id een stille, toen de reus
aehlige spiegelvormige radioscoop bij
Dwingelo in ziehl Im·am. Een beetje on
werkelijk sleekt <lit grole ,.spinTICweb" af
tegen de donker getinte hossen van Dwin
gelo.
l\'og '1.0 ieb grOOb zagen wij even later. na
melijk de Hildl' van Smilde. Hiemlt."de be
doelen "ij dl' lot nog toe hoogSle lele\·i·
~i(Olllast in on~ land. Oat begon I...n minste
wat op {'ell (dloal 100 tt' Hjken.

Dit locren langs de RK)(lIste pk,kjn van
Drcnte deed OIlS 20 minulen a<.:htrt gera
ken op het reisschema. \Iaar niemand had
er spijt van. want wie kiil.:t nu op ZO'II

kostelijk dag op 20 minutt'n.
(n de be7.oekerskanline van hd sanatorium
werden we ont"angell.
Hel grote comple.~ gebouwen {'n pavil
Joens hcrbergde een 700 patii.'IlIt'lt en ver
plegcnd personeel. Deze pu'" genteen
schap heeft ..an tijd tot tijJ. hr.·hake finan
ciNe stC'Un, l"l'Tl morele injl"die h rd nodig.
On~ halTTKlTlie. onder leidl n do heer
S. S. Heiru.ma. heeft gl"pr< "I' deze
ZOII1t'TSE' zaterdag door m 0 mm:i-
kale pill(>ll" de moed t.. ."Il. De
moed. die 4.> patii.'nlen :w hebben
om \'01 Ie houden.



olienieu"",tjes van dichtbij

Dat de muziek in de smaak vie!, hewee5
wei hel leit dat ..... 1!"lkens een gul applau5
opklonk bij de "erschillende pa"iljoen5. Er
werd dan ook door een ied.-r met overgave
gemusicec.'rd. Ook de mandjt'5 mel kenen,
die door de "oorziner. de heer H. \Vil
mink, hi; de paviljDens aun (101" venchillen
de gencesheren werden aangeboden, wer
den graag aanvaard.
\Vie de dankbaarheid van deze palienlen.
groot en klein. heell gezien. kan slechls
be\'roeden wat zo'n onderbreking "oor hen
belekenl.
\\'al de N.." ..\I.-hannonie muzikaal heeft
gedaan. verdienl na"olging op een ander
gebied. lets \'oor onze loneelafdeling?
Na bij een viertal pa\'iljoens te hebben ge
musiceerd - \'oor de klcintje:o> ....-erd eeu
extra Dummer gege\'en - wNden door de
geneesheer-directeur, alsmede door enige
palK'nlen, woorden van dank ge:o>proken.
waarbij de wens naar "oren l......·am het niet
hij dcze enol" keer Ie laten.
Na dit hoogtepunt vall de dag ging de reis
lIaar hel meer "an Palerswolde, dat op deze
warille dag cen o(lse ill de woestijn bete
kendc. lli, gl'zarnenlijke boottochl op hel
meer was eigClllijk \'eel Ie gauw voorbij.
Velen kouden niet genoeg "an hel waler
krijgen, zodat een slomlloop werd oOOer
nomen up de roeibootjes eu de kano'5.
Het \,ie! op. dal enkelen beter een huis
houdCll kunnen. besturen dan een boot.
.\laar alles ging goed en zWl"mpartijen hie
"en uil. Het Wl"rdCll in Paten;wolde enigl"
men van grote gen-lligheid. Het water.

BUfillgen ill "-eM-JI,'l'dcr/(lIld

IJsselmonde 30 bereikle de cimldiepte. Aan
gezien de Ridderkerk-Iagen geen commer·
deel produceerbare kool .....alentoffen hleken
Ie bev::lllen. werd de pul op het IJs!lel
monde-Hoofdzand in productie genomen.
~ pul spuil drca 70 m3 olie per dag.

IJsselmonde 31 bereikle C'\'cneeru; de eind
diept~ en pnxlu(:eert spuiteOO uil het IJs
sehnonde-Hooldzand drea 16 m3 olie per
dag.

In l1idderkerk 10 zijn korle water-injectic
prQCven gehouden mel cen resultaal, <lal
voldoende bemoedigend is om Lz.1. wel
lieht "erdere proefnemingen uil Ie \'Deren.

Produl.:lieproe\'en op twee achtereellvol
gende Iliveaus in de overgangslagen van
Ridderkerk ]3 It''\'erdl-'n geen resultaat 0)).

Testen \'an hogere indicalies wordl "oorl
g...,..o;>t.

Een nieuwe de\ialieboring in het Ridder
l.:erkveld. no. 14. werd aangezet.

."an d<- Bras.Y."rskade hij Dt"lft boor! Pijn.
ackt'r II.

maar ook het .,vuurwater·', speelde hierbij
eell gmte mi. Enige .,1inke jongens" had
den namelijk in korte tijd reeds in de ga
ten waar ,'oor weinig geld de grootste
borrel was Ie kopen. "laar het (lient se-

De duklcr jJikt cell kers;e /lice.
(Folo's H. \\'i1mink\

zegd. niemand is ltich aan dil gee5lrijk
\'ochl te builen gesaan.
Tegen half zes .....erd er \'t'rzanlt'ld ''OOr
de elappe naar Groningen. Enkele ledt'll
.....aren zo enthousiast ge.....orden \'(lOr de
walenport. dat 7.(' ltich direct .....01"1 wilden

Xiemclx)l/u; in "'cs/-XedellulI<l

De 500 rn3 wastank op het meetslation Zoe
t..rmeer kwam sereed en werd in hedrijf
genomen.

Begonnen werd met het ombouwen van de
tes1separatoren tot meetseparatoren op de
meetstalions Zocterm(."{"r. De Lier I en IJs
seimondefRidderkerk II.

Men begon met de aanleg van de locatie
Kralingen. Deze localie is buiten de dijk ge
legen aan dt, rcchlcroever van de Nieuwc
~laas, waardoor het noodzakelijk is ca.
ISO m stalen dam.....and Ie heien.

Eind juni werd hcgonnen met het leggcn
van cen 4" hogedruk-gasliftleidillg \'an d<>
gasllUt Leidschendam 2 naar het lerrein
\Vassenaar. De conSlruclie hien'an vordert
gesladig.

Met de aanleg "an een 3" plaslic coated
Il"iding \'an de put Ridderkerk 13 .....enl be
gonnen. alsmede met het leggt'n \'an t"t'n
01" lesl· en 6" bulkleiding van de pullen
IJsselmoOOe 30 en 31 nallr hel meetstalion
IJsseimonde l1idderkerk Ill.

opge\'en voor de zeilwed51rijden voor het
Van Hassell-loemooi. Hel langdurige diner
was in deze Impische hitte seen pretje.
maar het heeft nan het welslagen van deze
dag geell anne"k gedaan.

Ledell (;(m de ;:;1II11!. per ('/ml., 'ussell de
IWfmollie gewflkl?

:\"a nog in Schoonoord voor de laalsle keer
Ie hebhen "setankl". werd moe. maar \'01

daan, Schoonebeek bereikt.
Door de medewerking \'an de ontspan
nings\'ereniging hadden de hamlOnieleden
een prachtige dag achlt.'r (Ie rug.

Zo illgelcikkef<l (lis ,lit lII<xlcrue klllutwerk
behocft mc illzcn<!ing l:OOf de fOIOlced
s/did "HI:I kind COOT de lell.f" Ilie/ Ie zi;u,
Nul!. (IIl(lerlllllce /1100",1 heb/ II (Ie tiill.
Houdt ow I<JCb'ld hi; (Ie IU/lI(}. Eel< geluk.
kige .,k'lill" ell I< be"l I 75.- ri;ker.

/
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van brienenoord toen en straks

In enkele afleveringen van he! Nammogram beschreef de heer
Jezet.>r het verledclI en heden ~'an het gebied IJsselmonde en Van
Briencnoord.
Een lezer van ons hlad. Dr. A. L. van Schelvcn nit Hengelo,
stuurde OilS naar aanleiding hiervan een brief. waarvan we een
gedeelte eilerI'll, en cen curieuzc foto uit 1944. dic door de R.A.F,
werd gemallkt.

"Met ::.ecr I:eel belongs/dfing las ik ill het i\'ammogram !Jull 1 iu!!
1960 "el artikel, u;aari .. het ci"Hld "Vall Dri.,,,,,,,oordn

, ...BreI be
JWlldeld. Ik stUll' u hierlJij een It/ell/jotO Vall dit eiland, die ik
gaame na gebrllik terug QIl/!;Ollg. Het is cell herillllerill~ vall tie
lijd, dat ik u;erk;:;aom u;as bi; de ell/MIll!::en "De Arend" Ie Rot
terdam.
De fOlo is door (Ie R.A,F. gemllokt in IWtlcmber 19-14. £r is geell
ucrkeer Ie ;:ien, fen zuide'l tlln I'et $fodion Feijenoord ::.iel men
scllllilploOISe'l !>oor olllo's. Recillsouder kiln me,' loopg:roten,
schullersp"llen en mlillerie-opstcUingen u;aOrllcmell.
III IllV arlikeI scllrijft 1I: "Oms/reeks 1935 is korte tiifl op "Vall
Briellc,lOoro" eell nlOlurfabriek (;(Ill de firmo Streiju;al eJl Co. ill

bedri;f gelceest. Dal/ma Iweft er ::.icll geen industrie meer getes
tigd"
De c1ubhui:eu "De Are"d" kregen ill 1934 de bescllikkillg ouer
het eilond te" he/wete 1;an hun werk 1;oor de ongeschoolde orbei
dersjeugd. Hef cerSle "Aremf'-/ltlis lI;crd geopend in 1922. Op llet

ogenblik telt ",ell er d;f. lVI/lin/! ook Iwt lve,k tour rlleis;es Hili

"De Zeemeemc" plu(lls !>illdt.
fie/ ei/r/lld werrl ill orde gemuukt door ;eugdige werk!o::.en. Een
houten burak, 't-'oar Turkse soMaten, die OJ} de !JOUlV ca/! twee
Turkse om/erzeebo/en bi; "Fei;enoord" moesten loe::.ie'l, gclwiS
test waren geweest, u;erd duor hen ufgebrokell ell op fie/ ei/rmd
opgebollwd. Si"dsf!iell is Iwt ei/rmd steeds meeT gesr:llikt gem(/(/kt
a/s TeCTealielerreill.

Van de gemeenle nouerdam onlv;ngen we eell tekening. die weer
geeft hoe hel eiland Van Brienenoord er in de toekomst zal gaan
uitzien. Het ligt namelijk in de bedoelin~ een deel van het eHand
Van Brienenoord Ie gaan gebruiken als bouwdok voor hel metro
project. Voor de metro onder de Maas zullen in lotaal 12 beton
nen tunnelstukken nodig zijn (Iotale lengte 1028 meter). De breed
te van elk lunnelsluk is lien meIer en de hoogte zes meter. ~'Iet

de bouw van de tunnelstukken zal twce ell een half ,i dnc jaur
zijn gemoeid.
De 12 tunnelstukken zullen op Van Brienenoord worden gebouwd
en valldaar over de Nieuwe Maas naar de plaats van bestemming
worden vervOf'rd. Van het cHand zal het wesle!ijk dee! worden af
gegraven ten beho~we van de lJouw vall het doL.. Op de tekening
zijn ook onze olie-installaties te zien: het platfonn met vijf pro
duktievc ljsse!monde-puuen en het central£' nLWe olievedaad
stalion van Ridderkerk-IJsselmollde.
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