
nammogram 

Verschijnt tweemaal per maand 

9e jaargang no. 5 

4 april 1968 
•    -^MF 

-^im^'^m 



^sporingsvergunmngen 
Continentaal Plat verleend 

Zoals op 8 maart j.l. door middei van een extra-bulletin aan ons personeel Is 
meegedeeld, heeft de Minister van Economische Zaken op 7 maart j.l. bij ministe- 
rieel besluit voor 101 van de ruim 180 blokken die het „Nederlandse Plat" telt, 
opsporingsvergunningen verleend. 
Onze maatschappij vroeg medio november 1967 vergunning voor opsporings- 
werkzaamheden in 35 blokken aan. Zij kreeg vergunning voor 13 blokken, het 
grootste aantal dat aan een van de aanvragers werd verleend. Daarnaast was 
door N.A.M. in combinatie met Mobil Producing Netherlands inc. nog eens voor 
10 blokken of delen daarvan vergunning aangevraagd. Voor acht blokken werd 
vergunning ontvangen. 

Over deze toewijzing alsook over de N.A.M.-activiteiten als gevolg van deze 
hernieuwde exploratiemogelijkheden op zee hebben we onze directeur, Ir J. M. P. 
Bongaerts, een aantal vragen gesteld. 

VRAAG: De N.A.M. heeft voor 13 van de 
35 aangevraagde blokken opsporingsver- 
gunningen gekregen op het Nederlandse 
dee! van het Continentaal Plat. Bent U 
tevreden met deze toewijzing? 
ANTWOORD: Tevreden is een wel erg 
relatief begrip. Allereerst moeten we ons 
voor de beantwoording van deze vraag 
realiseren, dat de regering na de sluitings- 
datum (15 november 1967) voor het aan- 
vragen van blokken op het Continentaal 
Plat uit een wirwar van vaak elkaar over- 
lappende aanvragen de blokken heeft moe- 
ten toewijzen. Nu blijkt, dat de meeste 
aanvragers redelijk tevreden zijn met de 
toegewezen blokken, past het respect te 
hebben voor de wijze waarop deze ge- 
compliceerde puzzel is opgelost. 
Wat de toewijzing aan N.A.M. betreft wil 
Ik stellen, dat we „een mooie portie" heb- 
ben gekregen. Uiteraard hadden we graag 
vergunning voor nog meer blokken willen 
hebben, maar met de toegewezen 13 blok- 
ken ben ik althans tevreden. De ons toe- 
gewezen blokken liggen nogal verspreid 
op de Noordzee, waardoor ons bij wijze 
van spreken de mogelijkheid is geboden 
op het hele „Plat" te opereren. De ver- 
wachting is, dat er in de zuidelijke blokken 
aardgas zai worden gevonden, als de bo- 
ringen daar althans succesvol zullen ver- 
lopen. Over de blokken in het noorden 
kunnen we in dit stadium moeilijker een 
voorspelling dgen. Misschien vinden we 
daar wel lets moois, en dan denk ik aan 
aardolie. 

VRAAG: Is er naar Uw mening bij de toe- 
wijzing van de blokken rekening gehouden 
met de meer dan 20 jaar door de N.A.M. 
uitgevoerde exploratie- en exploltatiewerk- 
zaamheden? 
ANTWOORD: Zeer zeker. Dit is een van 
de criteria geweest, waarop door de Mi- 
nister van Economische Zaken en de hem 
adviserende Mijnraad is gelet bij de toe- 
wijzing. In feite zijn wij tot 1963 de enige 
maatschappij geweest die met alle risico's 
van dien intensief te land en ook op zee 
geexploreerd hebben. Daarnaast hebben 
we door de exploitatie van onze olie- en 
gasvelden een goede bijdrage geleverd 
aan de Nederlandse economie. 
En voorts mogen we niet vergeten de bij- 
drage die de moedermaatschappijen van 
de N.A.M., namelijk de Shell en Esso, aan 
de Nederlandse economie hebben geleverd 
en ook vandaag de dag nog leveren. 

VRAAG: Bij gunstige weersomstandighe- 
den zou het booreiland Transocean 2 op 
8 maart j.l. reeds naar blok K 17 zijn ver- 
sleept. Was de directe beschikbaarheid 
van dit elland een gelukkige samenloop 
van omstandigheden? 
ANTWOORD: Op de 7e maart j.l. had de 
Transocean 2 de boorwerkzaamheden op 
een lokatie op het Engelse Plat beeindigd. 
Om ons voornemen tot een directe ver- 
kenning van de ons toegewezen blokken 
waar te maken, zou het booreiland bij gun- 
stig weer op de 8e maart naar de lokatie 
in blok K17 zijn versleept. De weersom- 

standigheden hebben dit tot 26 maart j.l. 
verhinderd, maar dit heeft onze plannen 
niet gewijzigd om ook op zee de meest 
agressieve explorant te willen zijn. 

VRAAG: Op Transocoan 2 wordt door per- 
soneel van een contractor gewsrkt. Houdt 
dit in dat er geen N.A.M.-era bij het boor- 
werk op dit eiland worden ingeschakeld? 
ANTWOORD: De boring in blok K 17 met 
de Transocean 2 wordt inderdaad verricht 
door een contractor, maar onder super- 
visie van N.A.M.-technici. Voor de bevoor- 
rading wordt gebruik gemaakt van sche- 
pen. Voor het transport over water zijn 
twee zogeheten supply-boten, bevoorra- 
dingsschepen, bij Smit Lloyd gecharterd, te 
weten de Smit Lloyd 15 en 16 die voor ons 
cp huurbasis zullen varen. Met Sikorsky- 
helikopters wordt voorts het personenver- 
voer van en naar het „eiland" geregeld. In 
de jaren 1961-1962 viogen we met kleinere 
helikopters naar het booreiland Triton, dat 
overigens vrij dicht voor de Nederlandse 
kuststond. Omdat onze booreilanden thans 
op aanmerkelijk grotere afstand van het 
vasteland gaan boren, is voor vervoer van 
personen en kleinere materialen dit grotere 
type helikopters ingeschakeld. Met de Si- 
korsky 61 N kunnen bijvoorbeeld maximaal 
26 personen per vlucht worden vervoerd. 
Begin maart is met de onlangs opgerichte 
K.L.M. Noordzee Helikopters N.V. voor het 
luchtvervoer  een   contract   gesloten.   Op 
27 maart j.l. zijn de eerste N.A.M.-ers per 
helikopter naar de Transocean 2 gevlogen. 



N.A.IWI. kreeg 

13 blokken 

toegevifezen 

1. Bind September 1962 trokken sleephoten het 
booreiland  „Triton"   over  de  Nieuwe   Waterweg 
naar een ligplaats aan de wal. Aan de eerste 
periode van zeeboringen was een einde gekomen, 

2. Het zespotige booreiland ,,Transocean 2", dot 
als gevolg  van  minder gunstige  weersomstandig- 
heden eerst vorige week dinsdag naar het Neder- 
landse Plat kon worden versleept. 

3. Rechts op deze joto de „Orient Explorer", het 
vierpotige booreiland, dat binnenkort naar een boor- 
lokatie in blok M 9 wordt gebracht. 
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VRAAG: Wanneer zai de Orient Explorer, 
het tweede booreiland dat voor de N.A.M. 
op zee gaat boren, naar een lokatieplaats 
worden versleept? 

ANTWOORD: Als de weersomstandighe- 
den ons gunstig gezind zijn, zal de Orient 
Explorer medio april naar het blok M 9 ten 
noorden van Ameland, een van de acht 
N.A.M./Mobil-blokken, worden versleept. 
Dit booreiland zal geheel met eigen per- 
soneel worden bemand. Er zullen nog 
enkele grondproeven worden genomen om 
de exacte plaats te bepalen, waar het 
eiland het beste op zijn poten kan staan. 
Voor de joint venture, de gezamenlijke 
onderneming van N.A.M. en Mobil, treedt 

ANTWOORD: Op deze vraag is geen dui- 
delijk ja of neen te zeggen. Het is namelijk 
niet onmogelijk, dat op een zeker moment 
wordt beslist een derde booreiland in te 
schakelen bij onze werkzaamheden op het 
Nederlandse Plat. Overigens ben ik van 
mening, dat een start op zo korte termljn 
met twee booreilanden wel een bewijs is 
van onze grote interesse voor het werken 
op de Noordzee. 

VRAAG: Ligt het in de bedoeling het jaar 
1968 op zee te blijven boren, als de boor- 
campagne naar wens verloopt? 

ANTWOORD: Dat in elk geval. De Trans- 
ocean 2 is bijvoorbeeld zodanig uitgerust, 
dat  het ook onder  minder  gunstige  om- 

verlening van nieuwe concessiegebieden. 
Deze verlening zal nog wel enkele maan- 
den op zich laten wachten. Maar in de aan 
de N.A.M. toegewezen boorvergunnings- 
gebieden in Zuid-, Midden- en Oost-Neder- 
land kunnen we gaan exploreren. Beter 
gezegd: We zijn al bezig met seismisch 
werk en nabij Hardenberg boren we in een 
boorvergunningsgebied. Daarnaast worden 
nu in Twente alsook in de omgeving 
van Nijmegen iokatieplaatsen aangelegd. 
Voorts kan ik wel zeggen, dat er heus 
nog meer boorlokaties zullen worden aan- 
gelegd en geboord. De seismische veld- 
groepen blijven een grote mate van acti- 
viteit ontplooien. Momenteel opereren zes 
van deze groepen voor ons in Nederland. 

onze maatschappij als uitvoerder van de 
boorwerkzaamheden op. 

VRAAG: Is er een wijziging gekomen in 
de werktijden van de ,,eilandbewoners" in 
vergelijking tot de jaren 1961-1962? 

ANTWOORD: Voor de werktijden op de 
booreilanden gaan we ons houden aan het 
voorzeeboringen Internationale tijdschema 
van „12 uur op en 12 uur af" gedurende 
een aaneengesloten periode van zeven 
dagen. Op de zevendaagse werkweek 
volgt dan een even lange periode van vrije 
dagen. 

VRAAG: Zullen te zijner tijd nog meer 
booreilanden worden ingezet? 

standigheden kan blijven boren. Met de 
Orient Explorer gaan we in oktober weer 
binnengaats. De boorploegen van dit boor- 
eiland zullen dan worden ingezet op explo- 
ratieboringen op het land. Ondanks de 
„glamour", de glans die de Noordzee de 
laatste tijd heeft gekregen, moeten we toch 
echt het exploratiewerk „op de wal" niet 
vergeten. Ook daar zullen we in de ko- 
mende jaren van onze grote belangstelling 
voor de ondergrond blijk blijven geven. 

VRAAG: Is er al lets te zeggen over het 
programma, dat in 1968 op het land zal 
worden uitgevoerd? 

ANTWOORD: In belangrijke mate zal 
het programma worden bepaald door de 

4. Het voormalige M.D.-kuntoor aan de Eemhaven, 
nu de „thuishaven" voot de iverkzaa7nheden op de 
Noordzee. 

VRAAG: Aan de vergunningen op zee zijn 
een aantal financiele voorwaarden gesteld. 
Wat houdt dit in grote lijnen in als we ons 
alleen tot de 13 N.A.M.-blokken beperken? 

ANTWOORD: De opsporingsvergunningen 
hebben een tijdsduur van 15 jaar. De ver- 
gunninghouders moeten meteen al een be- 
drag van f 1000,— per km- als eenmalige 
betaling (bonus) overmaken. Voor ons be- 



tekent dit een  bedrag van  f 5.267.000,— 
voor de 13 N.A.M.-blokken. 
Vervolgens zijn we de volgende waarde- 
vaste oppervlakterechten verschuldigd: 
1. voor elk der eerste vijf jaren van de 
vergunning een betaling van f 50,— per 
km-. Dit betekent nu een bedrag van 
f 263.350,— per jaar. 
2. voor elk van de daarop volgende vijf 
jaren (1973-1978) een betaling van f 100,— 
per km-. Dit komt neer op een betaling 
van f 526.700,— volgens de maatstaf van 
1968. 

3. voor de laatste vijf jaar van de vergun- 
ningsduur dient.nog eens een betaling van 
f 150,— per km2 te worden voldaan. Hier- 
bij dient te worden opgemerkt, dat na 10 

jaar minimaal de helft van het vergunnings- 
gebied dient te zijn opgegeven. 
Hieruit blijkt wel, dat het in het belang 
van de vergunninghouders is zo spoedig 
mogelijk met de boorwerkzaamheden te 
beginnen. 
Daarnaast zijn de vergunninghouders ver- 
plicht gedurende de eerste vijf jaar van 
de vergunning een bedrag van tenminste 
f 6000,— per km2, berekend naar de groot- 
te van het vergunningsgebied, voor het 
„zeewerk" te besteden. Voor de 13 N.A.M.- 
blokken is daarmee derhalve een bedrag 
gemoeid van minimaal f 31.602.000,—. Van 
het zesde tot en met het tiende jaar van 
de vergunning dient vervolgens minstens 
f 12.000,—  per  km2   te   worden   besteed 

aan zee-exploratie en dit komt dan neer 
op het dubbele van het eerder genoemde 
bedrag, dus zeker f 63.204.000,—. 
Voorts zijn ook de financiele voorwaarden, 
gesteld in de te verlenen winningsvergun- 
ningen, bekend, maar het zou prematuur 
zijn hierop nu reeds nader in te gaan. 

VRAAG; Er wachten ons nog vela werk- 
zaamheden: op zee, in de boorvergun- 
ningsgebieden en in de nog te verlenen 
concessiegebieden. ZaI deze opgevoerde 
exploratie-activiteit een uitbreiding van het 
personeelsbestand kunnen betekenen? 

ANTWOORD: Ik ben van mening, dat we 
in grote lijnen met de bestaande bezetting 



5. Een receiite opnayne van het kantoor en de 
materialenopslagplaats ami de Eemhaven. 

6. Een kijkje in de boortoren op het hooreiland 
,,Orient Explorer" in de haven nahij Rotterdam. 

7. Op dit kaartje staan naast de bestaande concessies 
de boorvergunningsgebieden en enkele boor- 
plaatsen aangegeven. De tverkzaamheden op de 
boring Hardenberg }   tiaren  eind maart  reeds in 
een gevorderd stadium. 

uitvoering kunnen geven aan hetvele werk, 
dat ons wacht. 
We mogen in dit verband niet vergeten, 
dat in het aigemeen de kwaliteit, de vak- 
bekwaamheid van de werknemers, zeker 
ook in onze N.A.M.-gemeenschap de laat- 
ste jaren sterk is toegenomen. De uitvoe- 
ring van al deze werkzaamheden is als het 
ware een uitdaging aan ons alien, maar Ik 
twijfel er niet aan, dat wij al onze voor- 
nemens door gezamenlijke inspanning 
waar zullen maken. 

VRAAG: Terug naar de Noordzee. Van de 
ruim 180 blokken die het Nederlands deal 
van het Continentaal Plat telt, zijn er 101 
voor  opsporingswerkzaamheden   uitgege- 

Boring Hardenberg 3 
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ven. Dat is ongeveer 54% van het beschik- 
bare aantal. Kunnen voor de nog vrije 
blokken ook nog opsporingsvergunningen 
worden aangevraagd? 

ANTWOORD: Tenzij de Kroon anders be- 
slist zai vanaf 15 november van dit jaar 
weer de mogelijkheid open staan aanvra- 
gen voor een of meer van de nog „vrije" 
blokken in te dienen. 

Zover het gesprek, dat we onlangs met de 
hear Bongaerts hadden. Het startschot 
voor een nieuwe periode van verhoogde 
activiteit is gevallen. In het Nammogram 
zullen we het verloop van de ,,actie Noord- 
zee" in woord en beeld blijven volgen. 



de 'Smit Lloyd 13' te water gelaten 

Op donderdag 29 februari j.l. is op de 
scheepswerf Van der Giessen Noord N.V. 
te Alblasserdam de Smit Lloyd 15 te water 
gelaten, een van de twee bevoorradings- 
schepen die dienst zullen doen bij de door 
de N.A.M. te verrichten boringen op het 
Continentaai Plat. 
De doop werd verricht door mevrouw E. 
C. Bongaerts-Wong Lun Hing, echtgenote 
van onze directeur. Bij deze plechtigheid 
waren, naast de heer en mevrouw Bon- 
gaerts, van N.A.M.-zijde aanwezig de heren 
Ir J. T. L. Bartlema en J. de Vries met hun 
echtgenotes. 
Na afloop van de doop begaf het gezel- 
schap zich naar de feestelijk ingerichte 
kantine op het terrein van de werf, waar 
de heer P. J. van der Giessen, directeur 
van de werf, mevrouw Bongaerts dank 
zel voor de door haar verrichte doop. 
Tevens overhandigde hij haar een herinne- 
ring aan deze plechtigheid. 

doop verricht 
door Mevrouw 

In verband met deze tewaterlating hebben 
wij op 29 februari 's morgens ten kantore 
van Snnit Lloyd N.V. te Rotterdam een ge- 
sprek gehad met de heer A. A. W. Pruym- 
boom, assistent van de directie, en kapi- 
tein G. W. J. Meyer. 
De opdracht tot het bouwen van de Smit 
Lloyd 15 (en van de Smit Lloyd 16, die 
eveneens ten behoeve van de N.A.M. zai 
varen) werd in november 1967 gegeven. 
De Smit Lloyd 15 wordt op 8 april a.s., 
de Smit Lloyd 16 op 1 mei a.s. opgeleverd. 
Om ons te bepalen tot de Smit Lloyd 15, — 
waaraan overigens de Smit Lloyd 16 iden- 
tlek Is — dit sobip zaI kant en klaar worden 
afgeleverd met sleepwinch en sleepdraad. 
Dit   betekent,   dat   het   schip,   naast  zijn 



functie van bevoorradingsschip, in staat is 
een booreiland te verslepen. 
Het is ongetwijfeld duidelijk, dat deze dub- 
bele functie het voor oliemaatschappijen 
buitengewoon aantrekl<elijk maakt deze 
schepen te charteren voor liun boorwerk- 
zaamlieden op zee. 
De  Smit Lloyd  15 heeft een  lengte over 
alles van 59.76 meter, een breedte over 
alles van  11.72 meter, een diepgang van 
5.15 meter en meet 779 ton bruto, De maxi- 
male snelheid bedraagt 14 knopen (± 26 
kilometer per uur), de kruissnelheid is 12 
knopen (± 22 kilometer per uur). 
In   de   machinekamer  staan   twee   sterke, 
conventionele motoren, ieder van 1500 PK 
met een laag toerental van maximaal 300 
omwentelingen per minuut, twee  hulpmo- 
toren,  een  dieselmotor van  290  PK voor 
levering van stroom aan een elektromotor 
van   250   PK,   waarmee   de   boegschroef 
wordt   aangedreven.    Deze    boegschroef 
maakt  het  mogelijk  met  het  schip  naar 
links of rechts te manoeuvreren. 
Eveneens benedendeks bevinden zich de 
vier pompen die dienen om het booreiland 
van de nodige voorraad aan bedrijfswater, 
drinkwater en brandstof te voorzien. Voorts 
zijn er vijf tanks, elk van 24 m'i, bestemd 
voor de opslag van cement c.q. chemica- 
lien en een compressor met bijbehorende 
elektromotor voor de bevoorrading van de 
cementsilo's aan boord van het booreiland. 
De bemanning bestaat uit zeven personen, 
te weten de kapitein, de stuurman, twee 
machinisten, een matroos-motordrijver, een 
kok-matroos en een matroos. 
Het varen  met een dergelijke  kleine  be- 
manning is mogelijk geworden dank zij de 
zeer ver doorgevoerde automatlsering van 
het schip. Vanuit het stuurhuis kan de ka- 
Pitein het gehele schip bedienen. 
Het stuurhuis, vervaardigd van polyester, 
IS voorzien van grote ramen, waardoor een 
•"uim uitzicht is gewaarborgd. 
Onmiddellijk achter het stuurhuis zijn  de 
twee schoorstenen aangebracht. Hierdoor 
's het mogelijk geworden, dat het achter- 
dek (30 meter lang en bijna negen meter 
breed) geheel benut kan worden voor het 
opslaan van boormateriaal en voor het op- 
stellen  van  towing-bars  (draad-geleiders) 
en ander materiaal, nodig voor het versle- 
Pen van het booreiland. 
Het achterdek  is  bekleed  met  hout  dat 
speciaal is aangebracht enerzijds om be- 
schadiging van het te vervoeren materiaal 
te voorkomen, anderzijds omdat hout meer 
houvast aan de lading biedt dan staal. 
Bovendeks    bevinden    zich    twee    mess- 
rooms, vier een-persoons hutten voor de 
kapitein  en  de  officieren,  vier twee-per- 
soons hutten voor de overige bemanning 
en  eventuele   passagiers,   en  een   ruimte 
met tien z.g. lay down bunks. 

Deze extra accommodatie kan zeer nuttig 
Dlijken   wanneer   het   personeel   van   het 
booreiland door bijzondere weersomstan- 
digheden   niet  op   de  gebruikelijke   wljze 
(per hellkopter) vervoerd kan worden. 
De Smit Lloyd-schepen zijn speciaal ont- 
worpen om ook te kunnen varen bij ruwe 

weersomstandigheden. Zij varen dus — 
weer of geen weer — altijd uit en kunnen 
op zee bij het booreiland blijven liggen als 
stand-by. Zodra de weersomstandigheden 
verbeteren kunnen zij terstond met het 
laden of lessen van materialen beginnen. 
Enkele van de Smit Lloyd-schepen zijn 
uitgerust met een laadboom van 10 ton, die 
wordt gebruikt wanneer het booreiland 
geen kranen aan boord heeft. Ook kan op 
het achterschip een zogenaamd A-frame 
met uitbreeklier en roller worden geplaatst 
voor het uitbrengen en deponeren van an- 
kers op de aangegeven plaatsen, wanneer 
door de oliemaatschappij geboord wordt 
met behulp van drijvende of halfdrijvende 
booreilanden. 

Resumerend kunnen wij vaststellen dat de 
Smit Lloyd-schepen — waarvan er tot nu 
toe 13, verspreid over de gehele aardbol, 
hun werkzaamheden verrichten — dankzij 
hun veelzijdige kwaliteiten uitermate ge- 
schikt zijn om als ,,manusje van alles" 
diensten te verlenen aan de oliemaatschap- 
pijen bij hun werkzaamheden op zee. 

Bij de foto's van de vorige pagina: 

Mevrouw Bongaerts ontvangt van de beer P. J. van 
der Giessen, directeur van de werf, een herinnering 
aan de door haar verrichte doop. 

Een toast op de behouden vaart van de 
Smit Lloyd li. 

Foto onder: De laatste beletselen zijn verwijderd, 
het schip glijdt in het water. 
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jubileum 
10 jaar in dienst 

28 april 1968: De heer J. H. Schulte (P.D.) 

WEST-NEDERLAND 

geboren 
17 februari  1968:  Erwin  Marc,  zoon van de heer 

en mevrouw M. Mulder (T.D.) 

overgeplaatst 
11 maart 1968: De  heer  H.   Eulink van  afd.   P.D. 

naar afd. C.I. Hoogezand 

HOOGEZAND 

naar Shell Ex-Pro 
1  april 1968: De heer J. C. Williams (P.T.W.C.) 

Mede namens mijn echtgenote hartelijk dank aan 
eenieder voor de belangstelling enz. tijdens mljn 
ziekte ondervonden. 
C. Dijkstra / WP - Schoonebeek 

Langs   deze   weg   wiilen   mijn   vrouw   en   Ik   de 
direktie, chefs en collega's hartelijk dankzeggen 
voor  het  bloemstuk  en  de  fruitmand,   ontvangen 
bij de geboorte van onze zoon Erv\/in. 
M. Mulder / E. M. Mulder-Mergler 
Afd. ID/WN 

Mede namens mijn vrouw wil  Ik hierbij  iedereen 
van   harte  bedanken  voor de  prachtige  cadeaus 
die ik bij mijn afscheid ontving. 
A. J. de Kuyper 

Wij wiilen alien, die wlj bij ons vertrek naar Gabon 
niet persoonlijk hebben kunnen groeten, het aller- 
beste toewensen voor de toekomst. 
Tevens wiilen wij direktie, chefs en collega's be- 
danken voor de belangstelling en cadeaus bij ons 
afscheid. 
Leni en Bart Vaandrager 
c/a Shell Gabon Port-Gentil 

ASSEN 

jubileum 

25 jaar in dienst 

12 april  1968: De heer A. J. Punt (Vervoer) 

B.T.D. 

overgeplaatst 

4 maart 1968: De  heer H.  Zwaan  naar afd.  M.T. 
West-Ned. 

4 maart 1968; De   heer  H.   Ahuis   naar  afd.   M.T. 
West-Ned. 

SCHOONEBEEK 

overgeplaatst 

1  maart 1968:    De  heer  K.  G.  Paasse van  afd. 
M.D. naar afd. M.T. West-Ned. 

4 maart 1968: De heer H. Bruinsma van afd. Ver- 
voer naar afd. Vervoer Hoogezand 

4 maart 1968: De heer T. v. d. A van afd. W.P. 
naar afd. B.T.D. Assen 

4 maart 1968: De heer J. Vuuregge van afd. W.P. 
naar afd. B.T.D. Assen 
maart 1968: De  heer G.  R.  Roosken van  afd. 
M.D. naar afd. M.T. West-Ned. 
april 1968: De   heer J.  Rohling  van  afd.   Bew. 
Dienst naar afd. Bew.Dienst Hoogezand 
april  1968: De heer G. J. van Leeuwen van afd. 
Top.Dienst naar afd. Top.Dienst Assen 
april 1968: De heer D. de Vries van afd. P.D. 
naar afd. Top.Dienst Assen 

1 april 1968: De heer A. Jeuring van afd. Putbeh. 
naar afd. Top.Dienst Assen 
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nieuifire collega's 
De heer 
W. de Haas 
n dienst getreden: 

1 februari 1968 
(exShell Ned. Raff.) 
Functie: Assistent 
Afdeling: 
Sectie W. D. 
T.D. Hoogezand 

De heer 
P. W. Swart 

in dienst getreden: 
12 februari 1968 

Functie: 
Onderhouds- 

monteur 
Afdeling: 

O.D. Hoogezand 

^fM 
JfT  Jl 

De heer 
L. J. 0. Leemkuil 

in dienst getreden: 
1  maart 1968 

Functie: 
Onderhouds- 

monteur 
Afdeling: 
S.O.N. I. 

De heer 
J. H. Gerth 
in dienst getreden: 
1 maart 1968 
Functie: Onder- 
houdsmonteur 
Meetstations i.o. 
Afdeling 
T.D. Schoonebeek 

De heer 
C. R. Bruins 

In dienst getreden: 
19 februari 1968 

'ex Nigeria) 
Functie: 

Toolpusher 
Afdeling: 

B.T.D. 

De heer 
J. J. Spaans 

in dienst getreden: 
1 maart 1968 

(ex K.S.E.P.L.) 
Functie:  Onder- 

houdsmonteur 
Afdeling: 

O.D. Hoogezand 

De heer 
G. D. Slomp 
in dienst getreden: 
1 maart 1968 
Functie: 
Transportarbeider 
Afdeling; 
Vervoer 
Schoonebeek 

De heer G. Often 
in dienst getreden: 
1 maart 1968 
Functie: 
Transportarbeider 
Afdeling: 
Vervoer 
Schoonebeek 

De heer 
J. Karreman 

in dienst getreden: 
20 februari 1968 

(ex B.I.P.M.) 
Functie: Jr. Produk- 

tiemachinist 
Afdeling: 

P.D. Hoogezand 

De heer 
F. G. Blaauwgeers 
In dienst getreden: 

11 maart 1968 
Functie: Asst. 

Materiaaltester 
Afdeling: 

I.I. Schoonebeek 

de verhuizing naar Assen 
Ook in de voorbije maanden zijn weer een aantal 
collega's naar Assen verhuisd. De cirkel van de 
,,barometer" is thans bijna gesloten. 

22 november 1967 
23 november 1967 
4 december 1967 
6 december 1967 
8 december 1967 

10 december 1967 
13 december 1967 
13 december 1967 
15 december 1967 
19 december 1967 
17 januari 1968 
29 januari 1968 
31 januari       1968 

1 februari 1968 
19 februari 1968 
21 februari 1968 
27 februari      1968 

1  maart 1968 
26 maart 1968 

G. Hiddink 
van der Laan 
C. Milton 
A. Opbroek 

B. de Bakker 

W. Wullink 
Prent 
J. de Wilde 
W. Haanschoten 
Schoenmaker 
G. Ballast 
van Dijk 

de heer J. 
de heer G. 
de heer A. 
de heer H. 
de heer J. 
de heer G. T. F. R. Maureau 
Dr R. J. Murris 
de heer W. Ton 
Dr H. Struwe 
de heer G. 
de heer D. 
de heer H. 
de heer G. 
de heer H. 
de heer F. 
de heer A. 
Ir J. M. P. Bongaerts 
de heer A. Nijmeijer 
de heer A. C. P. J. Ho! 

Herodotuslaan 27 Assen 
Herodotuslaan 12 Assen 
Kroonkampweg 62 Haren 
Herodotuslaan 13 Assen 
Brunelstraat 24 Assen 
Mensingestraat 42 Assen 
Herodotuslaan 2 Assen 
Rolderdingspillaan 20 Rolde 
Herodotuslaan 4 Assen 
Herodotuslaan 21 Assen 
Taxusplantsoen 22 Assen 
Dotterbloemstraat 44 Assen 
Herodotuslaan 17 Assen 
Vijverlaan 11 Rolde 
Madeliefstraat 28, Assen 
Hertshooistraat 28, Assen 
Amelte 6 Assen 
Maria in Campislaan 129     Assen 
Herodotuslaan 37 Assen 

\    «o 1 0 

m^^^^^i 
\ 

\ 
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niGt K.L.M.-helikopters de Noorclzee 

Op 22 oktober 1965 is als volledige doch- 
termaatschappij van de K.L.M. opgericht 
K.L.M. Noordzee Helikopters N.V. met als 
doel op contractbasis helikopterdiensten 
van en naar booreilanden in de Noordzee 
uit te voeren. 

Hoewel deze maatschappij in haar thans 
circa 2V2 jarig bestaan nog geen operatio- 
nele activiteiten kon ontplooien, heeft zij 
deze wachttijd nog intensief weten te be- 
nutten door uitgebreide vioot- en explol- 
tatiestudies. Deze studies hebben geresul- 
teerd in een definitieve keuze van het te 
gebruiken materieel: de Sikorsky S-61 N 
met als aanvullende en tevens als reserve- 
capaciteit de kleinere S-62. Deze beide 
amphibiehefschroefvliegtuigen zijn volledig 

uitgerust met radio, navigatie- en blind- 
vliegtuigapparatuur. De S-61 N heeft een 
kruissnelheid van 225 km per uur met een 
maximale actieradius van 740 kilometer. 
De S-62 heeft met een kruissnelheid van 
175 km per uur ongeveer hetzelfde bereik. 
De S-61 N die thans de registratieletters 
PH-NZA voert en binnenkort voor N.A.M.- 
ers een bekend vervoermiddel zal zijn, 
biedt plaats aan maximaal 26 passagiers. 
In januari is deze helikopter van het Si- 
korsky-vliegveld bij Hartford naar New 
York gevlogen, alwaar het op een van de 
kaden is geland. Daar werden de rotor- 
bladen verwijderd en is het toestel scheep- 
gegaan op de ,.Atlantic Saga". Het 5381 kg 
zware gevaarte  is begin februari in Rot- 

terdam aangekomen, vanwaar het per lich- 
ter naar Schiphol is vervoerd. Daarna is 
de helikopter bedrijfsklaar gemaakt en 
heeft inmiddels reeds enkele proefvluchten 
gemaakt. Op de Westeinderplassen zijn 
door de Sikorsky 61-N onlangs enkele ge- 
slaagde landingen op het water uitgevoerd. 

Foto onder en rechts: 

Een „natte landing' van de PH-NZA op de West- 
einderplassen. 

Met dit kleinere type helikopters uierd in de jaren 
1961-1962 naar en van het booreiland „Triton" 
gevlogen. 



op 
olie- en 
gasnieuwtjes 

Groningen 

De boorwerkzaamheden op de tweede en 
derde put van de puttengroep Spitsbergen 
II waren medio maart voltooid. Men is in- 
middels begonnen de vierde put te boren. 
De boorploegen van Ten Boer 1 verhuis- 
den naar DelfzijI 1. 
De reparatiewerkzaamheden aan deze put 
vorderen gestaag. Op de puttengroep 
Scheemderzwaag II werd de eerste put 
beeindigd. De boorwerkzaamheden aan de 
resterende putten zullen omstreeks medio 
mei 1968 worden hervat. De boorploegen 
verhulsden achtereenvolgens naar Zuider- 
veen 1, Schildmeer 1 en Bierum 1. In deze 
drie putten werden reparatiewerkzaamhe- 

den verricht. Na het gereedkomen van 
de werkzaamheden in laatstgenoemde put 
(Bierum 1) verhuisden boorploegen en in- 
stallatie naar Uithuizermeeden 1 eveneens 
ter reparatie. 
Begin maart werd begonnen met het boren 
van Hardenberg 3. Deze boring ligt buiten 
onze concessie in het aan de N.A.M. toe- 
gewezen boorvergunningsgebied. 

Transocean 2 boort in blok K 17 

Nog juist voor het ter perse gaan van dit 
nummer is het booreiland Transocean 2, 
waarmee door onze maatschappij de eerste 
boring in blok K 17 op het Nederlandse 
deel van het Continentaal Plat wordt uit- 
gevoerd, van het Engelse Plat versleept. 
Als gevolg van de slechte, stormachtige 
weersomstandigheden is deze versleping 
bijna drie weken uitgesteld. Op maandag 
25 maart j.l. zijn de poten van de Trans- 
ocean 2 opgevijzeld, waarna de versleping 
is begonnen. De afstand van de lokatie op 
het Engelse Plat naar de boorplaats in blok 
17 bedroeg ongeveer 90 km. Met een 
Sikorsky van K.L.M. Noordzee Helikopters 
N.V. is op woensdag 27 maart j.l. de eerste 
vlucht van en naar het booreiland gemaakt. 
Op dezelfde dag is voorts het bevoor- 
radingsschip Smit Lloyd 8 uit Rotterdam 
naar de Transocean 2 uitgevaren. In het 
volgende Nammogram zullen we nader op 
deze boring in blok K 17 terugkomen. 

in dit verband kan nog worden opgemerkt, 
dat Sikorsky-hefschroefvliegtuigen in het 
verleden meermalen op eigen kracht van 
de Verenigde Staten via Greenland en 
IJsland naar Europa zijn gevlogen. Eenmaal 
werd zelfs een non-stop-vlucht New York- 
Parijs gemaakt, zij het met behulp van 
tanken in de lucht. 
De S 61-N is tweemotorig, de 8-62 daaren- 
tegen — eveneens reeds in Nederland aan- 
gekomen — is een eenmotorig toestel en 
biedt 11 passagiers een comfortabele zit- 
Plaats. Met de aankoop van beide machi- 
nes was een bedrag gemoeid van onge- 
veer 6.750.000 gulden. 
K.L.M. Noordzee Helikopters N.V. sloot 
"^et de N.A.M. als eerste opdrachtgever 
een contract af, dat op 15 maart j.l. Is in- 
Qegaan. Voorlopig zai dit nog jonge be- 
drijf, waarvan Dr M. S. Kamminga als 
directeur optreedt, de beschikking hebben 
over zes helikoptervllegers en ongeveer 
10 man technisch en operationeel perso- 
neel. 

Op het moment dat dit Nammogram ver- 
schijnt, zijn reeds de eerste helikop- 
tervluchten van en naar het booreiland 
Transocean 2, dat op circa 100 kilometer 
ten westen van het eiland Texel in blok 
K 17 boort, gemaakt. 

afscheid mevrouw 
W. J. M. Lowik-Wensing 

Op 8 maart j.l. heeft mevrouw W. J. M. Lo- 
wik-Wensing na een rulm vijfjarig dlenst- 
verband de N.A.M. in Assen verlaten. In 
februari 1963 kwam zij als asslstente naar 

de materialendienst in Oldenzaal, in no- 
vember 1964 volgde haar overplaatsing 
naar de technische dienst. Bij haar af- 
scheid dankte Ir J. van Bethlehem haar 
voor de prettige samenwerking. Als herin- 
nering ontving mevrouw Lowik een T.V.- 
tafel, een koperen ,,bloemenhelm" en het 
bekende handtekeningenboekje. 
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'onderaards 
in opmars 

in het jaar 1965 kwam de tweede film over 
ons bedrijf gereed. „Onderaards" heette 
de produktie, die door Kees Hin in op- 
dracht van de N.A.M. werd gemaakt. 
Zelden zijn de menlngen van de fllmcritici 
en het publiek over een documentaire zo 
verdeeld geweest als bij deze kleuren- 
rolprent. 

Gebruikte men enerzijds woorden als ,,uit- 
stekend", ,,een veelbelovende visie", en 
,,gedegen vakwerk", anderzljds waren de 
kritieken meer in de trant van ,,waarde- 
loos" en ,,had ze maar Ondermaats ge- 
noemd". 

Na de ,,zwart-wit"-vertoning op de beeld- 
buis herhaalde zich deze verdeeldheid. 
Enkele nogal negatieve reactles die de 
N.A.M. per brief bereikten, werden door 
onze afdeling RA/PR die met dergelijke 
zaken is belast, als volgt beantwoord: 

Geachte Heer... 
Uw schrijven van . . . bereikte ons in goede 
orde. Voor Uw reactie, naar aanleiding van 
de T.V.-vertoning van onze film ,,Onder- 
aards" zijn wij U zeer erkentelijk. 
Gaarne v\^illen wiJ daarover het volgende 
opmerken. 

Het is bepaald een moeilijke zaak om van 
een zo bij uitstek technisch bedrijf als het 
onze een film te maken. Zou men alle veel- 
omvattende specialistische functies naar 
gelang van hun importantie voor ons be- 
drijf tezamen in een voor een buitenstaan- 
der begrijpelijke vorm gieten, zo zou een 
film tenminste een looptijd van enkele uren 
moeten hebben. De jonge cineast Hin 
kreeg dan ook geen opdracht om een ,,be- 
drijfsfilm" te creeren, doch in het tijdsbe- 
stek van ongeveer een half uur een im- 
pressie van de N.A.M. te geven. Temeer 
daar de film in de eerste plaats is bedoeld 
voor vertoningen bij lezingen enz. 
Wij beseffen zeer wel dat alleen het laten 
zien van ,,Onderaards" bepaald een on- 
volledig beeld oproept van de zo gediffe- 
rentieerde werkzaamheden in ons bedrijf. 
Bijgaand exemplaar van onze brochure 
,,Verzonken energie" zai U daarvan on- 
getwijfeld enige indruk kunnen verschaf- 
fen. 

De in 1956 door Huguenot van der Linden 
vervaardigde film ,,Diep Nederland" over 
ons bedrijf beperkte zich tot de ,,succes- 
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sen" die de N.A.M. tot dat tijdstip voorna- 
melijk in de Z.O.-hoek van Drente had 
geboekt. 

Sedertdien werden niet alleen onze ter- 
reinen in West-Nederland in ontwikkeling 
gebracht, doch werd ook de grote gas- 
vondst — een nieuwe bladzijde in onze 
geschiedenis — gedaan en werd de ex- 
ploitatie van de Gronlnger-gasvoorraad ter 
hand genomen. 

Uit die veelheid van objecten en gegevens 
en gevoegd bij de omstandigheid dat een 
van Nederlands grootste filmers ons be- 
drijf reeds eerder had „doorgelicht" heeft 
Hin zijn keuze moeten maken. In die keuze 
hebben wij — naar onze mening terecht — 
de filmer de nodige vrijheid gelaten. 
Dat Hin's visie en die van de jongere ge- 
neratie filmers sterk afwijkt van de vorige, 
is een vaststaand feit. Ook een film als 
,,lnterludium Electronicum" toont bijvoor- 
beeld de hang naar het abstracte. 
Van secundair belang is voorts dat het 
weergeven van een kleurenfilm voor de 
T.V. dikwijis lets van de dynamiek der 
film wegneemt. 
U dankend etc.... 

Van Shell Nederland Filmcentrale, die via 
het Technisch Film Centrum in Den Haag 
de filmdistributie verzorgt, ontvingen wij 
thans de volgende gegevens over de ver- 
toning van ,,Onderaards". 
In 1966 werd de film 264 keer vertoond 
voor 18.099 toeschouwers, terwiji in het 
jaar 1967 de film 559 keer werd vertoond 
voor 32.439 personen. 

OP DE 13e PLAATS ... 

Daaruit valt te concluderen dat de vraag 
naar deze film in het jaar 1967 werd ver- 
dubbeld. In het klassement dat Shell Ne- 
derland Filmcentrale daarover jaarlijks op- 
maakt,   steeg   de   film   daardoor   van   de 
24e plaats in 1966 naar de 13e in 1967. 
In eerder genoemde aantallen zijn de z.g. 
voorlichtingsavonden  van   de   N.A.M.   die 
de laatste jaren met de film ,,Onderaards" 
worden opgeluisterd, niet opgenomen. 
Om  u enige  indrukken te  geven van  de 
frequentie van deze voorlichtingsavonden 
kunnen  wij  u  nog  vertellen  dat  de  heer 
J. Peters alleen al sedert 1960  173 keer 
voor het voetlicht trad voor een voordracht 
over ,,de opsporing en winning van aard- 
olie en aardgas in Nederland", waarblj zijn 
totale gehoor bestond uit 9.893 personen. 
Buiten  beschouwing zijn gelaten  de ver- 
toningen bij excursies naar het veld Schoo- 
nebeek, waar de  heer J. W.  Stevens  in 
1966 25 keer de film ,,draaide" voor ruim 
900 toeschouwers en in 1967 18 keer voor 
ruim 600 toeschouwers. 
Bij een deel der excursies  naar dit veld 
moest de filmvertoning achterwege blijven 
in verband met de beschikbare tijd. 
De sprong van de 24e plaats naar de 13e 
op  het klassement der meest gevraagde 
films   lijkt er op  te  gaan  wijzen,  dat  de 
sceptici bezig zijn een nederlaag te lijden. 
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Wijivarenop vakantiein.... 
Hoeveel procent van onze collega's een reis naar het buitenland verkiest boven een 
vakantie in eigen land, is ons niet bekend.Toen echter uitvoering was gegeven aan een 
al geruime tijd geleden voorgenomen plan een aantal collega's In het kort lets over 
hun vakantiebestemmingen en ervaringen te laten vertellen, bleek al gauw, dat het gros 
van onze collega's niet opziet tegen een vakantie ver van huis. Hoewel de meesten 
van ons reeds hun vakantie voor de zomer  1968 zullen hebben uitgestippeld en het 
geenszins in onze bedoeling ligt door publikatie van deze vakantieverhalen als een 
soortement V.V.V. te fungeren, is het niet denkbeeldig, dat de ervaringen van collega's 
voor anderen een tip voor dit of een komend jaar kunnen zijn. De artikelenserie, uit 
drie „vervolgverhalen" samengesteld, wordt geopend met vakanties, doorgebracht in 
Noorwegen, Denemarken en Italie. 

G. K. ten Cate 
NOORWEGEN 

De hear G. K. ten Cate, chef van de af- 
deling   Personeelszaken   in   West-Neder- 
land, heeft in de zomer van  1967 zijn va- 
kantie  doorgebracht in  Noorwegen. 
Vanuit   Rotterdam   vertrok   hij,   vergezeld 
van zijn echtgenote, per boot naar Bergen 
aan de Noorse westkust. Vanaf deze plaats 
vervolgde  hij zijn  reis per trein  naar het 
piaatsje Voss, waar hij veertien dagen in 
een hotel heeft gelogeerd. 
Voss   is  een  toeristenplaats,   schitterend 
gelegen  aan  de  noordoostpunt van  een 
zeven kilometer lang meer, omrJngd door 
bergen met besneeuwde toppen. 
,,Een van de meest markante dingen die 
mlj   zijn   opgevallen",   zegt   de   heer  Ten 
Cate, ,,is, dat in het landschap groen de 
alles  overheersende  kleur is.  Er groeien 
enorm veel bomen, de berghellingen zijn 
over grote oppervlakten bebost, de rots- 
blokken en stenen in beken,  rivieren en 
meren zijn  met een  laag  groen  mos  be- 
dekt. Het meest frappante is echter wel de 
enorme verscheidenheid in kleuren groen. 
Temidden van dit landschap zie je hier en 
daar wat huizen, grotendeels van hout en 
in opvallende kleuren geschilderd, kleuren 
echter, die passen In de omgeving". 
Noorwegen is ook het land van bruisende 
rivieren  en  beken  en  grote  watervallen, 
maar bijzonder karakteristiek zijn de me- 
ren,  die zo glad zijn dat het omiiggende 
landschap er zeer scherp in wordt weer- 
spiegeld. Door de aanwezigheid van deze 
meren   is   het  haast vanzelfsprekend   dat 
iedereen   van   klein  tot  groot  zich   bezig 
houdt met de hengelsport. Ik heb kleine 
kinderen, voordat zij naar school gingen, 
forellen zien vangen. 

De heer Ten Cate (foto boven) tijdens een ..per- 
soneehgesprek" op het kantoor Voorbnrg. 
Op de foto rechts samen met zijn echtgenote vol 
ontzag  en   betvondvring kijkend naar een   van de 
vele Noorse  watervallen. 
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Ik heb me ook laten overhalen te gaan 
vissen en ik kan wel zeggen, dat ik op slag 
erg enthousiast ben geworden voor de 
hengelsport. 

Kenmerkend voor Noorwegen is voorts de 
enorme vrijheid die er heerst. Als je bij 
wijze van spreken je tent wilt opslaan in 
de tuin van een station, dan mag dat". 
De heer Ten Cate besloot zijn enthousiast 
betoog met de volgende conclusie. ,,lk 
ben twee weken in Noorwegen geweest, en 
ik heb nog het gevoel, of ik er even van 
geproefd heb. Ik zou er wel drie maanden 
willen doorbrengen. En wil je land en be- 
volking goed leren kennen, dan zou je een 
voetreis moeten maken, zo nu en dan eens 
afgewisseld met een trein- of busreis". 

mej. M. F. Zoethout 
DENEMARKEN 

Mejuffrouw M. F. Zoethout, assistente van 
de afdeling P.E., heeft met nog twee dames 
in 1967 voor de tweede keer haar vakantie 
doorgebracht in Denemarken. 
,Wjj zijn op goed geluk", zegt mejuffrouw 
Zoethout, ,,zonder van te voren hotel te 
bespreken, met de auto op reis gegaan. 
De eerste dag reden we naar Flensburg, 
de dag daarop naar Kolding, In midden 
Denemarken, waar wij een museum heb- 
ben bezocht. Tegen de middag zijn we 
overgevaren naar het eilandje, waarop de 
stad Odense ligt. In deze stad hebben wij 
het huis van de bekende sprookjesschrij- 
ver Christian Anderson bezocht. Dit was 
alleszins de moeite waard. Je kunt er on- 
der meer nog de origlnele teksten van de 
sprookjes zien. 

De volgende dag stapten wij weer op de 
boot, ditmaal met als einddoel Kopenha- 
gen. In deze stad konden wij geen hotel 
vinden. Wij slaagden er echter in een hotel 
te  vinden   op   25  kilometer  afstand  van 

Mejuffrouu' Zoethout was in Denemarken, waar 
zij onder meer de bekende zeetneerniin van beeld- 
houiver Eriksen in de haven van Kopenhagen be- 
wonderde. 



Kopenhagen, namelijk in Farum. Wij gingen 
elke dag naar Kopenhagen, een mooie, 
ruime en schone stad met mooie parken. 
We hebben daar allerlei dingen bezocht 
en bekeken, onder andere de haven met 
de beroemde zeemeermin, de aflossing 
van de wacht, de Frederikskerk, behorend 
bij het Koninklijk Paleis, waar tevens de 
huwelijken worden gesloten van de Deen- 
se prinsessen. Het prettige van Kopen- 
hagen is wel, dat de winkelstraten niet 
voor het verkeer toegankelijk zijn. Je kunt 
er rustig winkelen zonder het gevaar te 
lopen overreden te worden. 
Verdere bezienswaardigheden die wij be- 
zochten zijn de verschillende kastelen in 
en buiten Kopenhagen, onder andere het 
slot Christiansborg, een kasteel in Helsing- 
borg en het kasteel Kronenburg. 
In Roskilde staat een prachtige kathedraal 
waarin alle Deense koningen liggen be- 
graven. Dit deed ons even aan Delft den- 
ken! 
Zeer beroemd in Kopenhagen is Tivoli, een 
curieus, permanent vermaakcentrum, waar- 
in op allerlei gebied voorstellingen en uit- 
voeringen worden gegeven. We hebben er 
onder meer een optreden van Marlene 
Dietrich bijgewoond en op een andere 
avond een concert beluisterd. 
,,Het was een heerlijke vakantie", besluit 
mejuffrouw Zoethout. ,,Denemarken is een 
mool land, er is echt veel te zien, als je 
er oog voor hebt en er de tijd voor neemt". 

H. Wilmink 
ITALIE 

De heer H. Wilmink van de afdeling be- 
waking in Hoogezand bracht zijn vakantie 
1967 door op een camping aan het Garda- 
meer in Italie, een wellicht bij menigeen 
onder onze lezers geen onbekend vakan- 
lie-oord. 
De 1100 kilometer lange heenreis, met 
auto en ,,aanhangende" caravan gemaakt, 
werd in twee dagen overbrugd. Langs de 

Aan het Cardameer, waar de heer Wilmink reeds 
drie  maal zijn  vakantie doorbracht  (ENIT-foto). 



autobaan nabij MiJnchen werd gepauzeerd. 
,,De parkeer- en verblijfplaatsen langs de 
hoofdverkeerswegen zijn — zo heb ik 
althans ervaren — geheel berekend voor 
het doel, waarvoor ze aangelegd zijn", 
vertelde de hear Wilmink. ,,De volgende 
ochtend zijn we naar de Brennerpas ge- 
reden. Toen we die achter ons hadden, 
waanden we ons in een andere wereld: 
prachtig, zonnig weer, een geheel ander, 
aantrekkelijker dan het ons bekende kli- 
maat. Aan het Gardameer kregen we een 
goede standplaats voor de caravan toe- 
gewezen en al gauw zijn we op verken- 
ning uitgegaan. 
De mooie plaatsjes op de vakantiefolders 
bleken niet overdreven. Het Gardameer is 

toneelcluh Scl 

In de omgeving van Salo, evcneens aan het Garda- 
meer (ENlT-foto). 

mooi. Midden in het meer ligt een eiland, 
waar nog een aantal bunkers staan. Herin- 
neringen aan de periode, dat ook Noord- 
Italie oorlogsterrein was. Voorts heeft het 
meer tijdens de tweede wereldoorlog 
dienst gedaan ale oefenterrein voor de op- 
leiding van de bemanning van onderzee- 
boten. Natuurlijk zijn we niet alleen aan 
het Gardameer blijven ,,zonnen". We zijn 
onder andere naar Venetie geweest. Je 
hoort wel eens vertellen dat Venetie mooie 
gondels maar vieze grachten heeft en dat 
je er 's zomers vergaat van de muggen. 
Wel, zo heb ik Venetie niet meegemaakt. 
Als er een stad is die veel indruk op me 
gemaakt heeft, dan is dat zeker Venetie. 
Van de negende verdieping van een par- 
keergarage hebben we onder andere ge- 
noten van een uitzicht over de stad". 
Over het verblijf aan de oevers van het 
Gardameer is de heer Wilmink erg enthou- 
siast. Het was overigens ook reeds de 
derde keer, dat hij er naar toe ging. 
,,We zijn er met een caravan geweest. 
Ideaal. Maar wie niet met caravan op reis 
gaat en van ,,kamperen" houdt, ken er 
dankzij het heerlijke klimaat rustig zijn 
tent opslaan". 
We hebben de heer Wilmink nog naar zijn 
vakantieplannen voor dit jaar gevraagd. 
,,Dit jaar gaan iwe naar Spanje, waarvan 
we even enthousiast als in vorige jaren 
uit Italie huiswaarts hopen te keren". 
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Voor amateurtoneelspelers is het dikwijis 
een niet eenvoudige opgave een stuk te 
vinden, dat inslaat bij het publlek. Toneel- 
spelen zijn er In voldoende mate in de 
diverse toneelbibliotheken aanwezig, maar 
om er nu juist een stuk uit te halen, waar- 
mee succes kan worden geoogst, is een 
bepaald moeilijke opgave. De laatste jaren 
was de keuze van de stukken van de 
N.A.M.-toneelclub in Schoonebeek niet 
direct een succes te noemen. Hierdoor 
echter geenszins uit het veld geslagen zijn 
eind vorig jaar de leden van de toneelclub 
weer begonnen met de instudering van een 
nieuw stuk. De keuze viel ditmaal op de 
klucht ,,Vader Diekema". Wel een klucht 
dus, maar dan toch een met een diepere 
achtergrond. In de figuur van Vader Die- 
kema zal menigeen zich zelf wel eens kun- 
nen herkennen, namelijk een vader die er 
trots op is dat zijn kinderen dank zij hem 
lets in het leven hebben bereikt, lets, waar- 
toe hij zelf niet in de gelegenheid was. 
In dit stuk is dat Koos Diekema, van een- 
voudig timmerman opgeklommen tot elge- 
naar van een scheepswerf, die heel zijn ' 
leven inzet voor zijn zoon om deze toch 
maar lets te laten worden in de maat- 
schappij. Groot is dan zijn vreugde, als 
zijn zoon als dokter afstudeert. 
Maar ook dan wil hij nog blijven zorgen 
voor zijn zoon. Hij zal het wel klaarspelen, 
dat zijn zoon de beste dokter in Groningen 
wordt en een dokterspraktijk krijgt die zijn 
weerga niet kent. Desnoods koopt hij voor 
hem een ziekenhuis met zieken erbij! 

De medespelenden in „Vader Diekema" met regis- 
seur Van Dijk (tweede van rechts) na ajloop van 
de voorstelling in Schoonebeek. 

Maar In zijn vadertrots gaat hij te ver. De 
zoon die zich eerst alles heeft laten wel- 
gevallen, maakt hieraan abrupt een einde, 
omdat het indruist tegen de normale regels. 
Vader Diekema kan dit moeilljk verwerken. 
Er volgt een verwijdering tussen vader en 
zoon. Alles keert echter weer ten goede, 
mede door toedoen van een vriend van 
Diekema, de textielfabrikant Hein Meyer. 
Dit Is in het kort de inhoud van het stuk. 
En we mogen rustig zeggen, dat de N.A.M.- 
toneelclub met dit stuk ,,ln de roos van de 
belangstelling" heeft geschoten. Niet al- 
leen qua inhoud, maar zeker ook door het 
vertoonde spel. Na een gedegen oefen- 
periode, waaraan veel vrije tijd moest 
worden besteed, is deze klucht zaterdag 
9 maart j.l. In ,,De Wolfshoeve" voor het 
voetlicht gebracht. Reeds eerder was een 
uitvoering gegeven voor de bejaarden van 
de gemeente Schoonebeek en voor de 
V.O.E.K.S. (Vereniging Cud Employes Ko- 
ninklijke/Shell) te Apeldoorn. 
De reputatie die de toneelclub vele jaren 
bezat. Is door dit stuk andermaal beves- 
tigd. De regie van de heer C. van Dijk 
uit Emmen dient echter in een adem met 
het goede spel te worden genoemd. 
De rol van vader Diekema werd vertolkt . 
door de heer F. van Weers. Deze wist de I 
figuur van de eerst eenvoudige timmerman 
die daarna opklom tot eigenaar van een 



oonebeek weer op de goede weg 

scheepswerf, uitstekend uit te beelden. 
'n zijn spel werd hij daarbij goed terzijde 
gestaan door mevrouw R. van der Haar, 
die de rol van ziJn ongetrouwde zuster 
speelde. De hear J. Harmsen heeft als „de 
zoon des huizes" die dokter zou en moest 
worden, een moeilijke rol tot een lieel 
goed einde gebraclit. 
De heer J. Bonthuis was de huisvriend van 
de familie Diekema die uiteindelijk de brok- 
ken v\/eer moest lijmen en dat op voortref- 
felijke wijze deed. 
De rol van de letwat hooghartige echt- 
genote van de vriend werd door Miny 
Ambergen vlot voor liet voetlicht gebracht. 
De heer J. Warmolts heeft de bewering, 
dat hij alleen maar Drentse rollen goed 
kan spelen, gelogenstraft. Als het fatje 
l-eo van Hoogeveen Bisdom heeft hij even- 
^eel succes geboekt als in zijn beste 
Drentse ,,creaties". 
^illy Hemel had het niet gemakkelijk als 
dochter van Hein Meyer en zijn hooghar- 
tige echtgenote. Deze laatste keurde na- 
J^urlljk haar liefde voor de jonge dokter 

iekema af, omdat ze ,,eigen stand" dien- 
de te trouwen. Zlj heeft zich echter goed 
I'an haar taak gekweten. 
Lida Abel — die twee rollen vertolkte — 
fieft vooral in de figuur van een vreemde 

°ude danne veel tot het succes van dit stuk 
°Ugedragen. 

'^  last but not least willen we de  heer 
• j^an der Oord noemen die in het kleine 

roiletje van de oude knecht werkelijk su- 
oliem speelde. Deze geboren toneelspeler 

zouden wij graag eens in een grotere rol 
zien. 
Bij de verschijning van dit blad  heeft de 
toneelclub het stuk ,,Vader Diekema" in- 
middels  al  weer tweemaal  opgevoerd  In 
Oosterhesselen. Spelende als in Schoone- 
beek  zai   ook  daar  ongetwijfeld   succes 
verzekerd zijn. 
Wat wij  in het begin schreven willen we 
tot slot herhalen: ,,De toneelclub Schoone- 
beek is weer op de goede weg." 

Zangkoor in 
uitstekende uiivoering 

Aan de opvoering van het toneelstuk 
,,Vader Diekema" was een optreden van 
twee zangkoren voorafgegaan. En wel door 
het koor ,,Vogido" uit Oosterhesselen en 
het N.A.M.-zangkoor, beiden onder leiding 
van dirigent Bart Harsevoort. Na een drie- 
tal liederen van eerstgenoemd koor zong 
het N.A.M.-zangkoor de liederen ,,An der 
schonen blauen Donau" en ,,Rosen aus 
dem Sudan", beide van Johann Strauss. 
Vooral met het N.A.M.-zangkoor heeft de 
dirigent een voortreffelijke indruk achter- 
gelaten. Op deze uitvoering heeft hij de 
goede prestatles die het koor in de af- 
gelopen jaren heeft behaald op de diverse 
concoursen, bevestigd. Wij twijfelen er niet 
aan of het koor zaI in de komende jaren 
nog veel van zich doen spreken, hetgeen 

Foto boven: Textieljabrikatit Hein Meyer (J. Bont- 
huis) en diens echtgenote (Miny Ambergen) lijm- 
den de hrokken die vader Diekema maakte. 

Foto links: Het N.A.M.-zangkoor bracht voor het 
toneelstuk een goede uitvoering van enkele Strauss- 
liederen. 

eveneens het geval zaI zijn met het koor 
,,Vogido". 
Evenals de toneelclub zaI ook het N.A.M.- 
zangkoor nog enige uitvoeringen in Ooster- 
hesselen verzorgen. 
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Op zaterdag 9 maart j.l. is in ,,de Boo" te Sclioo- 
nebeek het jaarlijkse N.A.M.-bridgetoemooi ge- 
houden. De belangstelling voor deze drive was 
groter dan ooit tevoren. De tevredenheid van de 
organisatoren, de bridgeclub Sclioonebeek, over 
deze grote opkomst, was duidelijk te beluisteren 
in het welkomstwoord, dat eerst de lieer C. Vuyk 
en daarna de hear H. Kramer tot de 80 bridgers 
richtten. 
In tegensteiling tot de driehoeksontmoeting in 
voorgaande jaren speelden dit jaar 15 Assen-paren, 
drie paren uit West-Nederiand en twee paren uit 
Scfioonebeek tegen 15-Schoonebeek-paren en vijf 
paren uit Groningen. 
De leiding van deze ,,bridge-marattion" was in 
lianden van de heren L. Balstra en H. Jansen uit 
Emmen. Om 13.00 uur precies namen de 80 deel- 
nemers, in 20 viertallen verdeeld, achter de bridge- 
tafels piaats en werd een begin gemaakt met de 
verplichte 24 spellen, te weten vier tafels van zes 
spellen. 

Opmerkelijke scores 

De viertallen waren in vijf groepen onderverdeeld. 

Zo kwamen in groep A tegen elkaar uit: 

Assen: 

Elfrink - Poelman 
De heer en mevrouw Stevens 
De heer en mevrouw Vos 
Buursink - Lussing 

Schoonebeek: 

Nijkrake - Kramer 
De heer en mevrouw Versfelt 
Kemme - Prins 
De heer en mevrouw Brouwer 

Van de 24 spellen door deze viertallen tegen 
elkaar gespeeld, werden enkele opmerkelijke 
scores genoteerd. Bij spel 2 boden Elfrink - Poel- 
man 5 schoppen, die prompt werden gedubbeld 
door Nijkrake - Kramer. Het resultaat loog er niet 
om: twee down kwetsbaar gedoubleerd, dus 500 
punten voor de Schoonebeekers. Spel 6 bracht 
winst voor Assen. De heer en mevrouw Stevens 
boden 4 schoppen en maakten zelfs een overslag, 
wat 10 matchpunten opieverde. Nijkrake - Kramer 
bleven bij dit spel steken op 2 schoppen en maak- 
ten daarna 3 overslagen (5 matchpunten). De heer 
en mevrouw Versfelt moesten bij spel 4 ervaren, 
dat het 6 klaverbod te hoog was gegrepen (2 
down). Spel 10 bracht de overmoedigen weinig 
succes. Het 4 schoppen-bod van de heer en me- 
vrouw Stevens ging vijf down, de heer en mevrouw 
Vos zagen hun 3 SA-bod kwetsbaar gedubbeld drie 
down (—800 punten) gaan. Elfrink - Poelman boden 
uit dit spel 2 harten, wat contract gespeeld werd. 
De heer en mevrouw Versfelt boden als enige 
paar uit spel 16 een manche, n.l. 3 Sans. Hiervoor 
ontvingen zij 12 matchpunten, de overige paren 
kregen 3, respectievelijk 5 matchpunten als gevolg 
van de gemiste manche. 
Buursink- Lussing haalden uit het laatste spel (24) 
de beste score, n.l. 3 SA met drie overslagen. 
Kemme - Prins stofjten de bieding bij drie harten 
(5 gemaakt), Elfrink - Poelman boden en maakten 
vier harten. 
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De uitslag in groep A: 

Assen 291  matchpunten 
Schoonebeek 275 matchpunten 

In de B-groep speelden tegen elkaar: 

Assen: 

Borghuis - Kip 
Mejuffrouw Ter Braak - Mooyweer 
De dames Albersnagel - Westendorp 
De heer en mevrouw Stoops 

Schoonebeek: 

De heer en mevrouw Zwiers 
De heer en mevrouw Groothuis 
De heer en mevrouw Lutters 
De heer en mevrouw De Vries 

Uit spel 1 behaalden de heer en mevrouw De Vries 
de beste score. Hun bod van 4 harten werd viot 
uitgespeeld met twee overslagen. De overige N.Z.- 
biedingen gingen down. Spel 13 gaf N.Z. goede 
perspectieven op een 4-schoppen-bod, wat prompt 
door drie paren werd geboden. De heer en me- 
vrouw Zwiers dubbelden het 4 schoppenbod van 
Borghuis - Kip. Toen de 13 kaarten waren uitge- 
speeld, bleken er zelfs vijf schoppen gespeeld te 
zijn (990 punten ofwel 14 matchpunten). Mejuffrouw 
Ter Braak en  Mooyweer (O.W.) boden  over het 
4 schoppenbod van de heer en mevrouw Groothuis 
5 harten. Niet gedubbeld gingen zij twee down, 
waardoor de anders negatieve score van —620 
tot —200 beperkt bleef. De heer en mevrouw 
Stoops slaagden er in een op het eerste gezicht 
niet te missen 4 harten-bod van de heer en me- 
vrouw De Vries toch nog een down te spelen. De 
overige paren maakten in de N.Z.-lijn de geboden 
manches waar. 

Uitslag in de B-groep: 

Assen 318 matchpunten 
Schoonebeek 272 matchpunten 

In de C-groep kwamen tegen elkaar uit: 

Assen: 

Van den Bergh - Riezebos 
De heer en mevrouw Lansink 
De heer en mevrouw Weener 
De heer en mevrouw Gutker 

Schoonebeek: 

De heer en mevrouw Ensink 
De heer en mevrouw Montanus 
Dames Grimme - Majoie 
Grimme - Agterbos 

Spel 5 leverde Grimme - Agterbos negen kostbare 
matchpunten op. De overige paren kwamen of niet 
tot een manche-bod of werden down gespeeld. De 
heren Van den Bergh - Riezebos boden uit spel 6 
als enige paar een manche, n.l. 4 schoppen. Dit 
was kennelijk te hoog gegrepen, althans zeker 
volgens de heer en mevrouw Ensink, die het bod 
eerst dubbelden en toen (kwetsbaar) twee down 
speelden. De heer en mevrouw Weener kwamen 
bij spel 8 tot goede winst, toen zij de 4 schoppen 
van de dames Grimme - Majoie dubbelden en daar- 
na drie down speelden. De heren Van den Bergh - 

Riezebos revancheerden zich in spel 11. Als enige 
paar boden en maakten zij 6 harten, wat liefst 14 
matchpunten opieverde. Ook de heer en mevrouw 
Lansink kwamen tot deze bieding en maakten het 
ook waar, waarvoor zij dezelfde puntenhonorering 
ontvingen. 
Ook bij spel 19 noteerde het echtpaar Lansink een 
goede score. Het door hen geboden 3 Sans-bod 
werd door de dames Grimme - Majoie gedubbeld. 
Toen de kaarten geteld waren, bleek zelfs vier 
Sans te zijn gemaakt (650 punten, 12 matchpunten). 

De uitslag in de C-groep: 
Assen 283 matchpunten 
Schoonebeek 295 matchpunten 

In de D-groep speelden de volgende viertallen 
tegen elkaar: 

Assen: 

De heer en mevrouw Varekamp 
De heer en mevrouw Oostermeijer 
Mejuffrouw Van Voorst - Gosllga 
Mejuffrouw Zoethout-Renirie 

Schoonebeek: 

Mevrouw Commandeur - Schipper 
Vuyk - Van Es 
De dames Willemse - Van Egeraat 
De dames Dijkman - Martens 

Spel 6 gaf in deze groep stof tot napraten. Alle 
geboden manches werden gedubbeld down ge- 
speeld. De dames Willemse - Van Egeraat gingen 
vijf down op hun 4 harten-bod. Dit leverde de 
heer en mevrouw Oostermeijer 900 punten (14 
matchpunten) op. Mevrouw Commandeur-Schlpper 
boden tegen mejuffrouw Van Voorst - Gosllga 5 
klaver en gingen drie slagen gedubbeld down 
(500 punten voor de Assenaren). 
Mejuffrouw Zoethout en Renirie verging het weer 
lets slechter. Zij zagen hun 4 harten-bod vier ge- 
dubbeld down gaan. Dit betekende 12 matchpunten 
voor Vuyk - Van Es. 
De heer en mevrouw Varekamp gingen in dit spel 
— zij boden 5 klaver — twee gedubbeld down. 
De score van 700 punten voor de dames Dijkman - 
Martens (12 matchpunten) lijkt ons echter wat 
aan de al te hoge kant. Nog enkele goede scores 
willen we vermelden: het 6 HA-bod van de heer 
en mevrouw Oostermeijer en van de dames Wil- 
lemse - Van Egeraat. Dit leverde beide paren een 
score van 14 punten op. Ook spel 24 gaf in N.Z. 
weinig problemen. De keus bestond uit 4 harten 
of 4 schoppen, mejuffrouw Zoethout - Renlrle 
maakten zelfs drie overslagen. 

De uitslag in de D-groep: 
Assen 261  punten 
Schoonebeek 329 punten 

In groep E speelden tot slot de volgende vier- 
tallen: 

Assen: 

De dames Sanderink - Spijker 
De heer en mevrouw Lowik 
Mevrouw Van Ringen - Sok 
De dames Vallenduuk - Baard 



Bij de foto's onder: 

De  heer   en   tnevrouiv   Ooslermeijer   lijderis   „een 
gevecht ovi de dertien" tegen de heren Vuyk en 
Van Es. 
De vierlallen met de beste resiiltaten konden een 
prijs op „een under groen taken" uitzoeken. 

Schoonebeek: 

De heer en mevrouw Vonk 
Van der Haar - Stoknnan 
De heer en mevrouw Beltman 
Mevrouw Hofstede - Brandenbarg 

Mevrouw Hofstede - Brandenbarg boden uit spel 4 
een 6 klaver-bod, dat door mevrouw Van Ringen - 
Sok 3 down werd gespeeld. Spel 12 leverde beur- 
telings Assen, dan Schoonebeek winst op. Alleen 
de heer en mevrouw Lowik en Van der Haar- 
Stokman boden 4 schoppen in de O.W.-lijn, de 
overige paren boden 3 SA. Het schoppenbod bood 
echter weinig perspectief tot winst, getuige de 
beide keren, dat dit contract twee down werd 
gespeeld door de heer en mevrouw Vonk en de 
dames Sanderink - Spijker. De dames Vallenduuk- 
Baard scoorden uit spel 13 de meeste punten 
(3 SA + 2), namelijk 660 punten. 
Bij spel 16 herhaalden zij dit bod en maakten als 
enige paar hun manche-bieding waar. De heer en 
mevrouw Beltman sloten spel 24 af op 4 harten 
en behaalden de hiervoor vereiste 10 slagen tegen 
de heer en mevrouw Lowik. De overige paren 
kwamen niet aan een manche-bieding toe. 

De uitslag in de E-groep: 

Assen 273 punten 
Schoonebeek 298 punten 

Aan de goed verzorgde maaltijd — terecht ont- 
vingen de heer Mast en zijn medewerkers hiervoor 
een compliment — maakte de heer Kramer de 
einduitslag bekend. Schoonebeek en Groningen 
bleken een goede combinatie te hebben gevormd, 
want met 1469 tegen 1426 punten wonnen zij van 
de Assen-West-Nederland-bridgers, 
De prijzen voor de best geeindigde viertallen 
gingen naar: 

1e prijs: Mevrouw Commandeur - Schipper en de 
heren Vuyk - Van Es voor Schoonebeek 

1e prijs: De  heer en  mevrouw Varekamp  en  de 
heer en mevrouw Oostermeijer voor Assen 

2e prijs: De   heren   Borghuis - Kip  en   mejuffrouw 
Ter Braak - Mooyweer voor Assen 

2e prijs: De heer en mevrouw Zwiers en de heer 
en mevrouw Groothuis voor Schoonebeek. 

De heer S.W.M.Stevens, voorzitter van de bridge- 
club Assen, sprak namens alle deelnemers een 
dankwoord voor de goede organisatie door het 
Schoonebeek-bridgebestuur. Hij onderstreepte deze 
dank met een presentje. 
Vermeld dient tevens te worden, dat naast de 
goede organisatie de wedstrijdieiders, de heren 
Balstra en Jansen, een viot verloop van de wed- 
strijden mogelijk maakten. Beiden ontvingen van 
de heer Kramer een herinnering voor hun perfecte 
leiding. Het tot nu toe grootste N.A.M. bridgetoer- 
nooi bleek andermaal een ,,vDltreffer" te zijn ge- 
worden voor onze bridgers uit oost, noord en west. 
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F. G. H, Lamers geeft u gratis tuinadvies 

Door de vele verhuizingen van onze werk- 
nemers in het laatste jaar zijn we op de 
gedachte gekomen onze tuinbaas in Assen, 
de hear F. G. H. Lamers van de afdeling 
C.I., eens aan het woord te laten over de 
problemen die onwiliekeurig bij iedere ver- 
huizing komen kijken, namelijk die van een 
geslaagde tuinaanleg. De heer Lamers was 
onmiddellijk bereid hieraan zijn medewer- 
king te verlenen en hij wil trachten de ko- 
mende maanden een aantal artikelen sa- 
men te stellen, waarin wellicht prettige 
wenken voor onze amateur-tuiniers zijn op- 
genomen. De eerste aflevering heeft het 
grondwerk van een tuin tot onderwerp, 
want — zo zegt de heer Lamers — het 
grondwerk van een tuin  Is echt wat een 

fundering voor een huis behoort te zijn. 
Bij de aanleg van een siertuin komt als een 
van de eerste vragen, waarop een ant- 
woord moet worden gegeven, de vraag 
naar voren: ,,Hoe past men bij de aanleg 
van een tuin de juiste grondbewerking 
toe?" De grondbewerking is namelijk zon- 
der twijfel een van de belangrijkste facet- 
ten van een tuinaanleg. 
Weinu, zodra het terrein voldoende is ge- 
egaliseerd, moet men tot ongeveer 60 cm 
diepte steekproeven, in de meest letter- 
lijke betekenis van het woord, nemen om 
te controleren of er ook harde lagen in de 
tuin voorkomen. 
Stoot men inderdaad op zuike harde lagen, 
dan is het zaak dat door intensief spitten 

wordt geprobeerd deze laag te doorbreken. 
Doet u dit niet, dan zal het hemelwater 
niet snel genoeg wegzakken, met alle wa- 
teroverlast van dien. De beste methode 
van grondbewerking is nog steeds spitten 
en wel twee steken diep. Op kleigronden 
is het aan te bevelen dit reeds in het na- 
jaar te doen, op zand- en veengronden kan 
zulks nog in het vroege voorjaar. In het 
laatste geval dient men er rekening mse 
te houden, dat sneeuw en bevroren grond 

Bij de fo/o's links en onder: 

De heer F. G. H. Lamers die in enkele afleverin- 
gen advies voor tuinaanleg en -onderhoud geeft. 
Rond het kantoor Assen is men onlangs begonnen 
met de aanleg en de beplanting van de tuin. 

V"^ 

if ^^ 
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een beetje 
ergernis 

"^let ondergespit wordt, want dan blijft de 
°ndergrond te lang koud. 
net is wellicht overbodig te zeggen, dat 
een goed tuinier tijdens het spitwerk de 
°ngerechtigheden in zijn tuin, zoals ste- 
'^en, wortels en onkruiden, o.a. kweekgras, 
direkt verwijdert. Dit bespaart naderhand 
menig uurtje wieden. 
^^ het spitwerk is men er uiteraard nog 
'^'st, er zai voor grondverbetering bemes- 
•^'ng moeten worden toegepast. Arme 
Qrond zaI ,,dankbaar" zijn als er een flinke 
aosis stalmest of compost overheen wordt 
^erspreid. De hoeveelheid hiervan is weer 
afhankelijk van de vruchtbaarheid van de 
Qrond. Nemen we echter 1  m'^ meat voor 
^^ rri", dan is dit In het algemeen ge- 

sproken een juiste dosering. Bij gebruik 
^an compost — aan te raden is siertuin- 
ompost — dan is een hoeveelheid van 

^ss liter per m- voldoende. Voor tuinen is 
compost wel het gemakkelijkste bewer- 
•^'ngsmiddel. De meststof moet in de bo- 
venste steek grond worden verwerkt. 

ebruikt men kunstmest voor de bemes- 
i^g. dan zaI in vele gevallen eerst een 

bemesting met kalk moeten worden toe- 
Qepast voor de ontzuring van de grond. 
ten dosls van ± 10 kg per 100 m^ is 
daarblj iets aan de voorzlchtlge kant. Men 
°oet er goed aan dan nog 2 a 3 kg samen- 
gestelde mest of ASEF per 100 m- toe te 
voegen. 

'® voor zijn tuin een in alle opzichten 
verantwoorde en juiste bemesting wil toe- 
Passen, moet de tuingrond op voedings- 
toestand laten onderzoeken. 
^et Bedrijfslaboratorium voor Grond- en 
^ewassenonderzoek Mariendaal In Oos- 

0^830^^'^ (telefonlsch berelkbaar onder 
07-4041) stuurt dan een van zijn mede- 

werkpro fi' -Ncrb aie een monster voor onderzoek 
neemt.  Enkele  weken   later  hebt  U   dan 
en   juist   ,,bemestingsadvies"   thuis.   De 

nieraan verbonden kosten voor een sier- 
, bedragen ongeveer f 25— per mon- 

ster. 

'n een volgend artikel zullen we de pro- 
^ errien die onwillekeurig wel komen kljken 

'J de aanleg van gazons, eens nader onder 
°^ loupe nemen. 

Wijien Mr. E. Elias, die onder een van zijn 
vele pseudoniemen eike dag in Het Vader- 
land een cursiefje schreef, gaf daarin op 
gezette tijden een opsomming van de din- 
gen en de mensen die hem ergerden. 
Op kantoor zou ieder van ons waarschijn- 
lijk ook zo'n prive ergernislijstje kunnen 
samenstellen, zij het dan niet op de mees- 
terlijk ironische manier waarop hij het 
deed. We ergeren ons geregeld (dat is nu 
eenmaal menselijk) aan collega's, aan be- 
paalde toestanden, en, naar Ik hoop, ook 
wel eens aan onszelf. 
Zo heb ik er persoonlijk altijd een beetje 
hekel aan als iemand die ik nauwelijks ken, 
onmiddellijk tegen me begint te jijen-en- 
jouen, alleen vanwege het felt dat we op 
een gegeven ogenblik zakelijk even iets 
met elkaar te maken hebben. 

Meer nog word ik geirriteerd door de man 
die het tutoyeren gebruikt om klasse-on- 
derscheid te scheppen. Mensen die bij 
dezelfde Maatschappij hun brood verdle- 
nen als hij, maar dit alleen in een lagere 
functie doen, worden door hem met ,,jij" 
en ,,jou" betiteld. Maar tutoyeert het 
slachtoffer terug, dan is hij zwaar beledigd. 
En toch is volgens mlj in een goed demo- 
cratische kantoorgemeenschap de enige 
gezonde basis dat men alle twee ,,U" zegt 
of allebei ,,jij". Alleen bij een flink leeftijds- 
verschil zou ik misschien een uitzondering 
willen maken. 
Weet U aan wie ik me ook altijd een beetje 
erger? Aan de mensen die met de voor- 
namen van hun hoogste bazen schermen. 
Ze zeggen bijvoorbeeld nooit: ,,Meneer De 
Koning (of: De Koning) heeft me dat ge- 

vraagd", maar altijd; ,,Andries de Koning 
heeft me dat gevraagd". Op die manier 
laten zij kennelijk iets van Andries' be- 
langrljkheid op hun eigen persoontje af- 
stralen. 
En dan de collega's die de kamer binnen- 
komen, uitgebreid gaan zitten, en voor een 
onbelangrijke kwestie een uur of meer van 
je tijd in beslag nemen, zonder zich ook 
maar een ogenblik af te vragen of je het 
druk hebt. Stille wenken en voorzichtige 
toespelingen op hun ongelegen komst 
schampen af op het dikke bord dat zij 
voor het collegiale hoofd dragen. Irritant 
ook vind ik de moppentappers, de col- 
lega's die elk zakelijk gesprek aangrijpen 
om een paar vette witzen te lanceren, waar 
je dan beleefdheidshalve nog om lachen 
moet ook. Het grootste beetje hekel heb 
ik misschien wel aan de autopraters. 
Waarover je ook een gesprek begint, het 
draait van hun kant altijd uit op een einde- 
loze monoloog over hun ,,wagen", de 
nieuwste automodellen, benevens de vele 
voor- en nadelen die deze bieden. 
En dan de man die altijd ,,ik" zegt als hij 
,,wij" bedoelt. ,,Verleden maand heb ik die 
plant opgestart", verkondigt hij bijvoor- 
beeld in z'n N.A.M.-jargon. Met dat ,,ik" 
bedoelt hij dan een heel legertje technici 
die weliswaar onder zijn leiding stonden, 
maar zonder wier bijdrage de ,,plant" geen 
kunstgas of litertje olie zou produceren. 

BIJ ONS IN DE STATES ... 

Ons kantoor telt vele wereldreizigers. 
Collega's die voor hun werk in talrijke Ian- 
den zijn geweest. Ze kunnen daar soms 
smakelijk over vertellen en hun verhalen 
zijn het zout van menig ongedwongen ge- 
sprek. Maar er zijn er ook, die bij vrijwel 
alleo wat ze zeggen, refereren aan hun 
bereisdheid. Om de twee zinnen hoor je: 
,,Laatst in Sydney . . .", ,,Toen ik verleden 
maand in de States was . . .", ,,Verleden 
week in Houston . . ." Dat gaat op den 
duur echt wel wat irriteren. 
En dan heb je nog collega's die de tele- 
foon benutten om je ergernis te bezorgen. 
De man bijvoorbeeld die nooit z'n naam 
noemt, maar onmiddellijk met zijn gesprek 
in huis valt. Met een beetje geluk weet je 
na een paar zinnen al met wie je te doen 
hebt. Vraag je echter z'n naam, dan is hij 
op z'n teentjes getrapt. 
Zo krijg ik ook de kriebels van iemand die 
geen eind kan maken aan een telefoon- 
gesprek. Hij belt je op, vraagt iets, je geeft 
antwoord, en dan verwacht je dat hij, na 
een slotzin waarin zijn dank verweven zit, 
de hoorn zaI neerleggen. Maar nee hoor, 
hij blijft doorgaan aarzelende woorden in 
je oor te druppelen, totdat je in vredes- 
naam het initiatief maar overneemt en zelf 
een eind aan het gesprek maakt. 
Ja, vrienden, als ik 't me goed realiseer, 
zijn er heel wat collega's aan wie ik me 
wel eens een beetje erger. Mijn lijstje is 
nog lang niet compleet, maar ik houd op, 
want U heeft zich nu ongetwijfeld al vol^ 
doende aan mlj geergerd! 
Mr. Jike. 
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geknipt en afgedrukt Eiikele u'eken geleden is een begin gemaaki met de 

aatileg van een tunnel voor voetgangers en wiel- 
rijders onder de snelverkeersmeg Beilen-Assen nabij 
ons hoofdkantoor. Zodra de tunnel gereed is, zal 
er een gevaarlijke wegkruising zijn „verwijderd" 
nit het trace kantoor-huis vice versa voor onze 
fietsende of wandelende collega's in Drente's hoojd- 
stad. 
Zoals in het vorige Nammogram reeds meegedeeld, 
is op 15 en 16 maart j.l. in Groningen een sym- 
posium gehouden over de geologie en de mijnbouw 
van het aardgasveld Groningen. Op de tireede dag 
van dit symposium heeft Professor Dr L. U. de 
Sitter aan Ir B. P. Boots, ex-chef reservoir-engineer- 
ing van de KoninklijkejShell-groep, de Van Waler- 
schoot van der Gracht-penning uitgereikt voor zijn 
verdiensten in de oliemijnbouw. 
Foto onder: Een aandachtig gehoor tijdens een van 
de vele N.A.M.-lezingen. 
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Een foto van het booreiland ,,Orient Explorer", 
De pool van het ,,eiland" en de boortoren 
staan zo op het oog los van elkaar, als het 
ware symboliserend de booractiviteit, die zo- 
wel op zee als op het land in de komende 
jaren dient te worden ontplooid. 
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