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Putbehandeling 
onmisbape schakel in het produktieproces 

Sedert de ontdekking van het olieveld 
Schoonebeek zijn al vele duizenden trei- 
nen, beladen met het bodemprodukt, dat 
de zuidoosthoek van Drente na de Tweede 
Wereldoorlog grote bekendheid gaf, naar 
de raffinaderijen afgevoerd. 

En nog dagelijks rijden olietreinen door 
Nederland om de — zij het wel langzaam 
dalende — produktie van het Schoone- 
beek-veld voor verwerking op de raffinade- 
rijen van Shell en Esso ,,af te leveren", 
Toch heeft het door de jaren heen al heel 
wat hoofdbrekens gekost om de oliepro- 

Een foto „uit de oude doos" die het putbehan- 
delen in de eerste jaren in beeld brengt. 

duktie in Schoonebeek op een redelijk peil 
te houden. Immers, eigenlijk vanaf het eer- 
ste uur van produktie bleek het al nood- 
zakelijk de produktieputten, en wel met 
name de pompen en de verbuizing, waar- 
door de olie naar de oppervlakte wordt 
gevoerd, een ,,schoonmaakbeurt" te ge- 
ven. In de eerste jaren was het vooral het 
hoge paraffinegehalte van de Schoone- 
beek-olie, die onze mensen voor proble- 
men plaatste, die om opiossingen vroegen. 
Regelmatig diende namelijk de verstopt 
geraakte verbuizing te worden ,,doorge- 
prikt" met behulp van pompstangen, die 
men in de tubing Net vallen. Ook de put- 
pompen moesten wegens slijtage in een al 
vroeg stadium verwisseld worden en daar- 

voor werden in de eerste na-oorlogse ja- 
ren B.P.M.-trainees ingeschakeld. Dit wa- 
ren in het algemeen B.P.M.-werknemers 
die voor een trainingsperiode naar Schoo- 
nebeek kwamen met de bedoeling na ver- 
loop van tijd te worden uitgezonden naar 
het buitenland als assistent-boormeesters 
en assistent-produktiemachinisten. 
Ten tijde van de oprichting van de,N.A.M. 
— we schrijven September 1947 — is door 
de toenmalige direktie beslist, dat het be- 
handelen van al die olieputten in Schoone- 
beek moest worden toevertrouwd aan een 
speciale dienst, de putbehandeling. 

Een foto uit de tijd, dat de produktie van de put 
rechtstreeks   in   de   tankwagen   werd   gepompt. 



vastdraaien van pompstangen werden — 
zij het eerst in de eind vijftiger jaren — 
vervangen door zogeheten powertongs. 
Ook het opzetten van de behandelings- 
mast gebeurde heel wat jaren met behulp 
van mankracht. Nu geschiedt dit langs hy- 
draulische weg. 
Voorts bieden de nieuwe behandelings- 
masten het voordeel, dat de pompstangen 
niet mser met mankracht op stelling wor- 
den gelegd, maar v^/orden deze — even- 
eens met behulp van de hydraulica — in 
stands in de toren geplaatst. 
Moest men in de eersts jaren nogal be- 
smeurd van het werk huiswaarts keren 
om zich daar weer toonbaar te maken, het 
douche-badhuis  stelde  onze  putbehande- 

laars al vrij spoedig in staat schoon en 
warm gebaad naar huis te gaan. 
Er kwamen kantinewagens voor het 
,,twaalf-uurtje", overalls werden niet al- 
leen van maatschappijwege verstrekt, maar 
ook gewassen, althans door een wasserij. 
Een facet van het werk is eigenlijk door de 
jaren heen niet bepaald veranderd en dat 
is, dat putbehandelingswerk altijd een kar- 
wei blijft, waarbij men niet moet opzien 
tegen een paar vuile handen of een smeri- 
ge overall. Overigens, iedere week wcden 
er per persoon vier gewassen overalls ver- 
strekt voor een regelmatige ,,verschoning". 

In de eerste jaren werd de Schoonebeck-olie met 
tankauto's naar een verlaadplaats vervoerd. 

Lokale krachten werden daartoe aange- 
trokken en nu — ruim 25 jaar later — ver- 
richt deze sectie van de produktiedienst 
nog dagelijks dit werk. 
Belangrijk werk, want je kunt wel goede 
producenten aanboren, maar als deze bin- 
nen enige tijd geen of een althans sterk 
teruglopende produktie leveren, heb je er 
nog maar bitter weinig aan. 
Het is dan ook de grote verdienste van de 
sectie putbehandeling, zo'n 40 man groot 
op het Schoonebeek-veld, dat ook van- 
daag en morgen nog olie wordt gewonnen 
op dit nu inmiddels al 40 jaar oude veld. 
De heren L. Faassen, chef putbehandeling, 
en A. W. Bouwmeester, supervisor, waren 
bereid met ons over de putbehandeling te 
praten. Hun verhaal is verweven in het nu 

volgende artikel. 

Gewijzigd werkpatroon 
Het was een vaak bontgekleurd team van 
mensen, dat in de eerste jaren van de put- 
behandeling dit bepaald niet schone werk 
verrichtte. Uniforme werkkleding, zoals we 
die vandaag de dag kennen, was er ge- 
woonweg niet en met op de putten aanwe- 
zige gasolie probeerde iedereen na be- 
eindiging van de dienst zich zo goed mo- 
gelijk schoon te wassen. 
Het alpinopetje nam toen nog de plaats in 
van de veiligheidshelm en werkhandschoe- 
nen waren maar erg schaars te krijgen. 
Maar desondanks ging het werk onge- 
stoord zijn gang en was het mede dankzlj 
de grote inspanning van het personeel van 
de putbehandelingssectie mogelijk, dat in 
1950 al bijna 800.000 m^ olie op het Schoo- 
nebeekveld kon worden geproduceerd. 
Door de jaren heen is er in het putbehan- 
delingswerk heel wat veranderd, beter ge- 
zegd verbeterd. 
Moesten vroeger de meeste werkzaam- 
heden op de put met lichaamskracht wor- 
den verricht, de mechanisatie deeci ook bij 
de putbehandeling zijn intrede. 
Kettingtangen voor het ontkoppelen of 
aanschroeven van de tubing maakten 
plaats voor de met lucht aangedreven 
Hillman Kelly, slagsleutels voor het los- en 

Op een  te behandelen put wordt de  transpor- 
tabele mast overeind gezet. 



Meer dan alleen behandelen 
In het werk van alledag kwam door de 
jaren heen eveneens verandering. 
We kunnen nu wel zeggen, dat praktisch 
alle werkzaamheden die aan een put die- 
nen te worden uitgevoerd, door onze put- 
behandelaars geschieden, zoals bijvoor- 
beeld ook reparaties die tot ruim tien jaar 
geleden steeds door de boortechnische 
dienst werden verricht. 
Er werden zwaardere masten ingezet en 
het accent werd meer en meer verlegd van 
het normale putbehandelen (pompverwis- 
selen, stangbreuken verhelpen) naar frai- 
sen, boren, onderruimen etc. 
Als gevolg van de toepassing van verschil- 
lende secundaire winningsprojekten (koud- 

Het gevolg van de toenemende corrosie 
op het Schoonebeek-veld is dan ook, dat 
de putbehandeling regelmatig tubing en 
liners moet vernieuwen. 

Dag en nacht in touw 
Praktisch gesproken gaat het putbehande- 
lingswerk aan de olieputten zowel in 
Schoonebeek als in West-Nederland, waar 
eveneens een behandelings- en reparatie- 
string probeert de olieputten in goede con- 
ditie te houden, dag en nacht voort. Daar- 
naast werken er op het Groningen-veld 
eveneens nog ruim 20 collega's in de put- 
behandeling (gasputten). Alleen als men 
een dergelijk karwei in de direkte nabij- 
heid  van   een  woonkern   moet  uitvoeren 

Op een Schoonebeek-put in de jaren dat de me- 
chanisatie langzaam maar zeker zijn intrede deed. 

en heetwaterinjektie, stoominjektie) is het 
paraffineprobleem, dat vooral in de eerste 
jaren tal van moeilijkheden bij de produktie 
veroorzaakte, aanmerkelijk minder gewor- 
den als gevolg van de grotere ,,verwate- 
ring" van de produktieve formatie. 
Deze ,,ingebrachte" warmte moet zich on- 
dergronds voortzetten, verplaatsen naar de 
produktieputten, met als gevolg dat olie 
en water some temperaturen van 140° C 
bereiken. Begrijpelijk is dan ook, dat dit 
ook hogere eisen stelt aan de behandeling 
van dit soort putten in het Sl-projekt, 
(stoom-injektieprojekt). 
Ook een grotere ,,stroom" van zanddeel- 
tjes beweegt zich met de olie mee naar de 
putten, waardoor gaten door corrosie/ero- 
sie in de liners ontstaan. Het is daarom, 
dat deze ,,verzandingsproblemen" om een 
afdoende oplossing vroegen. 
Immers, juist deze verzanding en de 
hoge temperatuur zijn funest voor de liners 
(zeefpijpen). Vroeger werd veelal een zo- 
geheten inside-liner geinstalleerd, dat wil 
zeggen een kleinere zeefpijp werd in de 
grote zeefpijp geplaatst, waartussen gravel 
werd gepompt. Een andere oplossing was 
de outside-liner te ven/angen. 
Er kwamen door de jaren heen dus steeds 
nieuwe problemen opdagen, waarvan cor- 
rosie ook vandaag de dag onze produktie- 
dienst voor tal van problemen plaatst. 

worden de werkzaamheden 's avonds om 
tien uur beeindigd en de andere ochtend 
om zes uur weer voortgezet. 
De ploegen,  bestaande  uit een voorwer- 
ker, plaatsvervangend voorwerker en twee 
produktiewerkers,  ,,verhuizen"  tijdens  de 
nachtelijke uren  dan  naar een  put,  waar 
wel,  dus zonder overlast aan  de  direkte 
omgeving, gewerkt kan worden. 
Voor een normale behandeling hebben de 
ploegen ca. 10 a 12 uur nodig, een repara- 
tie kan al gauw enkele dagen vragen. 
In   totaal   beschikt   onze   putbehandeling 
over vijf masten op het Schoonebeek-veld, 

Circa 2S jaar rijden olietreinen af en aan om de 
Schoonebeek-olie te vervoeren. 
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een mast in West-Nederland en voorts nog 
eens twee behandelingsmasten op het 
Groningen-veld. 
Naast de voorlieden en produktiewerkers, 
heeft de putbehandeling ook de beschik- 
king over eigen chauffeurs, die alle ver- 
hulzingen volgens plan regelen en die de 
mast met uiterste precisie op de vaak 
kleine lokaties plaatsen. Daarnaast zorgen 
zij ervoor, dat er tijdens de werkzaamhe- 
den steeds water en spoeling wordt aan- 
en afgevoerd en tools voor handen zijn. 
Om niemand tekort te doen willen we het 
werk van de heren B. Kolker en A. Moes 
noemen, die, zodra een put minder pro- 
duceert of althans een afwijking in het 
produktiepatroon geeft, metingen verrich- 
ten, Uit deze gegevens kan op kantoor As- 
sen direkt een duidelijk beeld worden ver- 
kregen van de conditie van zo'n gemeten 
put, waarna tot behandeling wordt overge- 
gaan volgens een daarvoor opgesteld be- 
handelingsprogramma. 
En omdat er in onze maatschappij prak- 
tisch geen dienst of afdeling zonder pa- 
pleren werkt, zorgt de heer H. Adema als 
administratief assistent ervoor, dat zowel 
het ,,papieren" als het telefonisch con- 
tact tussen Schoonebeek en Assen viot 
verloopt. Omdat we al zeiden, dat ook in 
de putbehandeling de ontwikkeling niet 
heeft stilgestaan, is het begrijpelijk, dat de 
..putbehandelaars" af en toe voor bijscho- 
ling op cursus gaan. 

Want, evenals in tal van andere sectoren 
van ons bedrijf, wordt er veel waarde aan 
gehecht iedereen het hoe en waarom van 
bepaalde handelingen duidelijk uit te leg- 
gen, waarbij vooral ruime aandacht aan 
veilig werken wordt geschonken. Op het 
moment staat er weer een cursus op sta- 
pel. Alleen wordt het soms zo moeilijk 
collega's voor zo'n te volgen cursus uit 
hun werk te halen, omdat vooral in de zo- 
mermaanden de bezetting — die toch al 
,,net aan" is — dermate ,,uitdunnen", dat 
er dan van cursuswerk weinig kan komen. 
De teamgeest in de verschillende ploegen 
is een belangrijk aspekt in de dagelijkse 
samenwerking. Dat het hieraan In de put- 
behandeling bepaald niet schort, is lets 
wat de heren Faassen en Bouwmeester 
ons ten voile beaamden. 



Pufbehandeling 
Nieuvife reparatie- 
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In augustus jl. is er een nieuwe methode 
toegepast om in een put, waarvan het 
boorgat praktisch niet meer te ,,repare- 
ren" viel, langs gedevieerde weg toch 
weer op enkele meters van het oude en 
verlaten boorgat olie te kunnen produce- 
ren. 

De heer G. Groothuis, belast met het pro- 
grammeren van olieputten op het kantoor 
Assen, vertelde ons daarvan in het kort 
het volgende. 
„0p verschillende manieren wordt ons op 
hetolieveld Schoonebeek ondergronds het 
leven moeilijk gemaakt" zegt de heer 
Groothuis. 

„Het paraffine-gehalte van de olie heeft 
ons vooral in de eerste jaren de nodige 
hoofdbrekens gekost. De corrosie die op- 
treedt in de tubing en de liners, speelt ons 
bij wijze van spreken nog dagelijks par- 
ten. Een ander aspekt is het verzanden 
van putten. 

In het kort gezegd komt het hierop near, 
dat zand uit de produktieve olieformatie 
met de olie mee naar de liner wordt ge- 
zogen  (een   liner  is  een  verbuizing  van 
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Put  S  68,  waar  de   tweede  proef  met  gravel- 
packing onlangs werd uitgevoerd. 

Op  de put,  waar de  voorbereidingen  voor de 
gravclbehandeling lijn getroffen. 

vaak verschillende lengte — al naargelang 
de dikte van de oliehoudende formatie die 
in Schoonebeek varieert van 10 tot onge- 
veer 40 meter dikte — en waarin sleufjes 
zijn aangebracht, waardoor de olie in deze 
verbuizing kan stromen en naar de opper- 
vlakte wordt gevoerd). 
Welnu, als met die olie steeds maar klei- 
ne zanddeeltjes worden meegezogen naar 
de verbuizing, gebeurt het al gauw, dat 
deze sleufjes uitslijten of dat er gaten in 
vallen en de put verzandt. 
Aan de produktie van een put is dat dan 
direkt te merken, want er komt bijna geen 
olie meer naar boven. 
Om dit verzanden tegen te gaan, althans 
zoveel mogelijk te beperken, worden zo- 
geheten gravel-pack-behandelingen toege- 
past. Daartoe moeten we allereerst even 
vertellen, dat de sleufjes in de liner 0,45 
mm groot zijn. Toch glipt hier zonder te- 

genmaatregelen met de olie ook fijn kor- 
relig zand uit de olieformatie door. 
Om hieraan paal en perk te stellen, heb- 
ben we de gravel-behandeling toegepast. 
Aan de buitenzijde van de liner wordt dan 
zand van 0,59 tot 1,19 mm dikte vanaf de 
putmond door de verbuizing langs de liner 
,,opgestapeld". Van dit zand weten we, dat 
het niet door de sleufjes kan glippen, maar 
evenzeer weten we, dat dit iets grovere 
zand als het ware een barricade rond de 
liner opwerpt om te voorkomen, dat het 
fijne produktiezand met de olie in de liner 
vioeit. Dit systeem passen we al heel wat 
jaren toe. 
Nu kan het gebeuren, dat het boorgat ter 
hoogte van de liner door de jaren heen in 
zo'n slechte conditie is komen te verkeren, 
dat hernleuwde behandeling daar weinig 
zin heeft, vooral wanneer reeds een of 
twee liners werden vernieuwd en oude de- 
len van liners in de put zijn achtergeble- 
ven. 
En daarvoor is eerst in put S 186 en ver- 
volgens in put S 68 een nieuwe vorm van 
reparatie toegepast". 
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Werkoverleg. Door de jaren been kreeg de put- 
behandeling er heel wat werkzaamheden bij. 

In het kort en in min of meer populalr- 
technische bewoordingen gezegd komt het 
op het volgende near. 
Tot ruim 100 meter boven de olieformatie, 
dus tot ongeveer 700 meter diepte en juist 
boven de top van de liner, wordt het be- 
staande boorgat benut voor de werkzaam- 
heden om een nieuwe put te boren op een 
aantal meters van de verlaten put. 
Dit gebeurt met behulp van een turbine, 
die vanaf de bovengrondse boorinstallatie 
met vernuftige apparatuur in een van de 
,,vertikale" afwijkende koers near de be- 
oogde einddiepte wordt ,,gestuurd". 
Daartoe dient allereerst op de al eerder 
genoemde diepte van ca. 700 meter een 
15-tal meters van de aanwezige casing 
weggefraisd te worden. In dat deel van het 
oude boorgat, waaruit de casing nu ver- 
wijderd is, wordt cement ingebracht, waar- 
door het oude boorgat compleet is afge- 
dicht. Vervolgens boort de turbine ten dele 
door deze cement-laag om daarna onder 
een afwijkende hoek te boren naar de be- 
oogde einddiepte van het nieuwe boorgat. 
Tijdens het boren van zo'n gedevieerd gat 
worden tussentijds — bijvoorbeeld na zo'n 
20 meter boren — metingen verricht, ten- 
einde bovengronds vast te kunnen stellen, 
of de turbine in de juiste, afwijkende koers, 
vorderingen maakt. 
De boorbeitel boort door de oliehoudende 
formatie heen, waarna het boorgat schoon- 
gecirculeerd en ,,onderruimd" wordt tot 
11-duims breedte, 

Deze verbreding van het boorgat is nodig 
om na het inbrengen van de liner nog vol- 
doende ruimte te hebben voor het depone- 
ren van een zandlaag (gravellaag) rond de 
liner. 

Door het plaatsen van een zogeheten 
cross-over-tool is het mogelijk gebleken 
via de verbuizing gravel in het boorgat 
neer te laten tot liner-hoogte. Vanaf circa 
750 meter diepte wordt de gravel met het 
circulatiewater naar beneden gepompt en 
met behulp van de cross-over buiten de 
liner gebracht. 

De ruimte tussen de 4y2-duims liner en het 
11-duims onderruimd boorgat wordt aldus 
geheel opgevuld met gravel. De hierbij 
geplaatste tekening laat deze werkwijze 
in detail zien. 

Het is min of meer een circulatie-systeem, 
en wel zodanig dat het circulatiewater 
weer naar boven komt en de gravel in het 
boorgat ter hoogte van de liner achter- 
blijft. Met apparatuur is vervolgens boven- 
gronds af te lezen, of de liner volledig om- 
sloten is met gravel, waarna de put verder 
als producent wordt afgewerkt. 
Of deze nieuwe methode van reparatie suc- 
cesvol is verlopen, zai pas bekend worden, 
nadat de ,,nieuwe" put weer geheel in 
produktie zaI zijn genomen. 

Nevenstaande tekening brengt de oude en nieu- 
we methode in beeld. 



PutbeKandeling 
«l. Fernhout vertelt over zijn 10 jaren ervaring 

,,Toen ik medio 1948 bij de N.A.M. kwam, 
werd ik tewerkgesteld bij de putbehande- 
ling", vertelde ons de heer J. Fernhout, nu 
al weer menig jaar werkzaam als instruk- 
teur/begeleider van tal van cursussen op 
het trainingscentrum in Schoonebeek. 
ninderdaad gebeurde het behandelen van 
putten in de eerste na-oorlogse jaren door 
trainees, die in afwachting van uitzending 
naar overzee bij onze maatschappij prak- 
tijk opdeden. 
Toen de uitzending op gang kwam, was er 
al gauw gebrek aan putbehandelaars en 
toen is door de toenmalige direktie be- 
slist, dat er een sectie van eigen lokaal 
aangetrokken mensen zou worden gefor- 
meerd, die voortaan het behandelen van 
olieputten op het Schoonebeek-veld voor 
haar rekening zou nemen, Aanvankelijk had 
men er nogal een zwaar hoofd in om prak- 
tisch ongeschoolde mensen dit werk te la- 
ten verrichten. Maar al spoedig bleek dit 
allemaal best mee te vallen. 
Van die eerste uren herinner ik me colle- 
ge's als Van Tellingen, Maatje, D. de 
Vries, Middelbos (reeds overleden) en 
Kolker, die in feite de Drentse pionlers 
waren van de eigen sectie putbehandeling. 
In het begin als proef gelanceerd — veel 
mensen waren zelfs aanvankelijk niet eens 
in dienst van de N.A.M., maar werkzaam 
bij de Heidemaatschappij — bleek al 
gauw, dat de Drentse jongens het werk 
best wisten te klaren. Van deze pionlers 
is de heer Van Tellingen nog steeds 
in deze dienst werkzaam. 
De eerste jaren heb ik dus niet meege- 
maakt, maar wel heb ik de periode ge- 
kend, dat de grote boortorens op de put 
achterbleven en daarna voor putbehande- 
lingswerk werden gebruikt. 
Deze ,,kale" torens zonder drawworks, 
kabels of wat dies meer zij, moesten we 
eerst optuigen door een aantal kabels in 
de toren te brengen. Daarvoor was je 
vaak een halve dag kwijt, voordat je aan 
het echte behandelingswerk kon begin- 
nen. Mies diende met de hand te gebeu- 
ren. Een auto voor aan- en afvoer van pij- 
pen en materialen was er niet. Het was de 
periode, dat Nellie, het paard van de firma 
Kramer, min of meer ons ,,huisdier", op 
de put was en voor alle transport zorgde. 

Een dnctal putbehandelaars, in de jaren SO ge- 
fotografeerd op het Schoonebeek-veld. 

De kruiwagen was de eerste jaren het 
vervoermiddel, waarop materialen van klei- 
nere omvang van de ene put naar de an- 
dere werden geduwd. Put S 4 was dage- 
lijks het vertrekpunt naar de te behande- 
len put op het veld. Gelukkig lagen de 
putten in die eerste jaren nog niet zo 
verspreid over het veld als in latere jaren, 
want anders zou het meer lopen en duwen 
dan putbehandelen hebben betekend. 
In 1948 kreeg de sectie de beschikking 
over een toolcar, waarin de chef reed. Dat 
was in die tijd de heer Vonk, die er niet 
tegen op zag dagelijks zowel zijn mensen, 
in twee ploegen op het veld opererend, als 
materiaal in de open laadbak naar en van 
het terrein van handeling te vervoeren. 
Het vervoer was in de eind 40-er jaren 
dus al enigszins verbeterd, al was vooral 
's winters bij strenge vorst en sneeuw 
een zitplaats in de open laadbak van de 
toolcar bepaald geen pretje. 
Waar  het  nog   steeds  aan   ontbrak,  was 

Een behandelingsmast uit de jaren, dat heel wat 
mankracht voor putbehandeling werd gevraagd. 

een goede wasgelegenheid. Op de put 
probeerde je met dieselolie de meeste 
smeer er een beetje af te wassen, thuis 
kon je dan eerst goed aan de schoonmaak 
gaan. Het was bij ons thuis een vaste ce- 
remonie als ik thuis kwam: een aantal 
emmers warm water in een grote bak of 
tell en daarin probeerde je je maar weer 
toonbaar te maken. Want wie had er in 
die dagen een douche of een bad? 
Bij het putbehandelingswerk werd je vroe- 
ger aanmerkelijk smeriger dan vandaag 
de dag. Waarom? Wel, de chef produktie 
had gedecreteerd, dat een te behandelen 
put niet doodgepompt mocht worden. Nu 
wordt een spuitende put eerst doodge- 
pompt en pas daarna worden de pomp- 
stangen getrokken. Het gevolg was, dat 
menige put maar bleef spuiten tijdens het 
trekken van de stangen. 
De putten S 27, S 35 en S 61 waren voor 
ons altijd de minst aantrekkelijke werk- 
objekten die er bij waren, want die bleven 



Een puthehandelingsplocg in aktie. Met bril de 
hecr ].  Fcrnbout, druk  aan het „sleutclcn". 

maar spuiten tijdens de behandeling, soms 
tot in de kroon van de toren. Soms — al- 
tijd waren ze niet voorhanden — kregen 
we kikkerpakken met capuchon aan en 
dan bleef je gezicht nog redelijk beveiligd 
voor al die oliesmurrie. Je werkkleding zat 
echter  in   no-time  onder  een   dikke   laag 

steeds maar zwaarder wegende olie. Als 
je bovendien nog een betrekkelijk klein 
kereltje was — ik was er een van — dan 
liep je na een half uurtje met een dikke 
oliekoek rond die zo zwaar werd, dat je 
je collega's vroeg: ,,Wie krapt mij die 
troep van mijn kleren?" Om nIet te spre- 

AUG. 

OLlE 

Weinig nieuws is er dit keer te vermelden hij 
de produktiecijfers van aardolie en aardgas over 
de maand augustus dit jaar. De olieproduktie 
daalde in vergelijking met die van augustus 
vorig jaar, ruim 12.000 m^, terwijl de aardgas- 
produktie van het Groningen-veld de vorige 
maand tot juist haven de vier miljard m^ reikte. 

ken van die zich steeds maar opiiopende 
olie op het terrein, waar we met onze 
laarzen soms tot bijna aan de knieen 
doorbaggerden. 
Op put S 35 moesten eens drie pompen 
worden ingeschakeld om die olie met 
tankwagens te verwijderen. Zou je van- 
daag de dag eens moeten proberen! 
Af en toe was het zo erg, dat je geen 
hand voor de ogen meer zag en dat een 
van one alleen maar tot taak had na een 
paar getrokken tubings onze gezichten en 
ogen met boorwater en dieselolie schoon 
te maken. 
Kerstmis 1948 hadden we bijna een sta- 
king geforceerd. We waren al voor de der- 
de achtereenvolgende dag naar de voor 
one zo moeilijke put S 35 getrokken om 
die te behandelen. Op Kerstavond waren 
we nog niet gereed met het karwei en 
toen zag het er naar uit, dat we ook de 
Kerstdagen door zouden moeten werken. 
Tot overmaat van ramp waren er geen 
kikkerpakken meer, geen poetskatoen om 
ons af en toe een beetje schoon te maken. 
De toenmalige terreinchef kwam er aan 
te pas om ons en betere voorzieningen en 
een betere beloning te beloven. Binnen 
twee maanden bleek dat toen mogelijk te 
zijn! 
Ik zei reeds, dat het meeste werk met de 
hand moest gebeuren en dat was zwaar, 
erg zwaar. Vergeet daarbij niet, dat we 
dag en nacht, in weer of geen weer in de 

AUG. 

GAS 



open lucht werkten. Een schaftkeet had- 
den we in het begin niet. Je boterham- 
metje at je in de toolcar op en voor en 
na gedane arbeid was het bepaald geen 
lolletje om bij strange vorst, in hagel- en 
sneeuwbuien op een open toolcar naar en 
van de put vervoerd te worden. Ik vraag 
me nu nog wel eens af: ,,Hoe hebben we 
dat in die tijd allemaal weten op te bren- 
gen?" 
Vandaag de dag zou je onder zuike condi- 
ties geen pijp meer uit de grond krijgen. 
Put S 99 moest bijvoorbeeld koste wat het 
koste nog voor het weekend in of 1950 
of 1951 — dat weet Ik me niet meer pre- 
cies te herinneren — in produktie komen. 
Maar met de olie kwam  al  direkt zoveel 

gevoerd, want de leiding was toch niet in 
een mum van tijd schoon te krijgen. 
In het begin maakten we voor de behan- 
deling van putten gebruik van de achter- 
gebleven boortoren. In latere jaren ging 
men over tot het plaatsen van produktie- 
torens op de te behandelen putten, die 
circa 20 meter hoog waren en permanent 
werden geinstalleerd. Een systeem ove- 
rigens, dat nog vele jaren lang te zien 
was aan de andere kant van de Schoone- 
beek-grens, op het Duitse olieveld. 
In weer latere jaren kregen we drie torens, 
die op trailers vervoerd werden. Het pro- 
bleem van daze torans was, dat deze met 
een handlier opgetrokken moesten wor- 
dan. Lichamelijk erg zwaar werk, wat ons 

Uit de tijd, dat de helm nog weinig, maar het 
alpinopetje veel gedragen werd, 

zand mee, dat de verzanding in vijf minu- 
ten tijds een feit was. Komt me daar onze 
chef produktie ons even vertellen dat de 
drie kilometer lange olieleiding ont- 
schroefd en hat zand eruit varwijderd moest 
worden. Een onmogelijke opgave, want 
met een stang — zoals de chef sugge- 
rearde — zand, doordrenkt met olie, uit 
buizen verwijdaren, is gewoon niet moge- 
lijk. Dat kun je er hooguit onder druk uit- 
spoelen. Maar of we ook zaiden, dat dat 
een zinloos karwei was, wij zouden en 
moesten die leiding schoonmaken. Mat 
vier man hebban we toen echt nog gepro- 
beerd onze goede wil te tonan, maar ar 
kwam geen baweging in het zandolia- 
mengsal in de laidingstukken. Toen voor 
ons de maat vol was, hebben wa de chef 
toegevoegd: ,,En nu U, laat dan maar eens 
zien, hoa je zo'n pijp schoon krijgt". Wel, 
het gevolg was, dat ons aanvankalijka ad- 
vies eindalijk in praktijk werd gebracht: 
de olie werd voorlopig met tankauto's af- 

dan ook heel wat mankracht gekost heaft. 
Als je in hat begin tien slagen met de 
handlier maakte, was je bekaf an dat 
spreekt misschien wel voor zich. 
De verplaatsbare masten die daarna kwa- 
men, maakten mankracht overbodig, al- 
thans voor het oprichten ervan. Dat ging 
langs hydraulische weg. Dat was pas ean 
vooruitgang! 
Katan, waarin kachels geplaatst werden, 
gestookt met grote brikattan, kwamen op 
da putten. Daarin was het prattig toavan, 
tenzij de kachel ging rokan. Dan kon ja 
betar in de regen of in de kou staan dan 
in de rook. Een probleem was steeds — 
vooral in de winter — dat tijdans een ver- 
huizing van de ene naar da andere put 
je ongaarne da kachel uitmaakte. Want die 
brikettenpot had je een twee drie niet 
wear op aanganame temperatuur. De kaet 
met zijn veel geluid makende wielan werd 
dan over de toen nog hobbalige wagan 
naar de volgande put getrokken. Een man 
kreeg dan tot taak de kachel goed in hat 
oog ta houden tijdens het transport. Een- 
maal Nap dat goad uit de hand. Ter hoog- 

ta van hat voormalige cafe Dorgelo hoor- 
den we piotseling aan lawaai van jewelste. 
En ja hoor, waar we al vaker bang voor 
gaweest waran, was al gebeurd. Trainee 
Boomstra zat, de brandende kachel om- 
klammand, midden op straat. Door een 
onverwachte wending of door waike an- 
dere oorzaak ook, was de keat gaan kan- 
telen, waardoor kachel en ,,bewakar" op 
straat terecht kwamen! Ik hoef niet ta ver- 
tellen, dat wa gegild hebban van het 
lachen, zeker toen da ,,schada" voor man 
en kachel zeer beperkt blaek te zijn. 
Als gevolg van een taalbarierre tussen de 
,,Hollandse" chefs en de rasechte Drentse 
putbehandelaars tradan er bagrijpelijk wel 
eens communicatiestoornissan op. Toen 
een chef aens aan een van ons vroeg of 
de put al olie gaf, kreeg da man ten ant- 
woord: ,,Hae bloast, hee roast, hee broast 
en roest, mer oalie geven dut e nich". 
De goede man heeft van hat antwoord 
niets, maar dan ook niats begrepen. 
In nog latere jaren zijn voor daze keten 
kantinawagans gakoman en daarin vindt 
hat personeel van de putbehandeling nog 
steeds een goed onderkomen. 
Het werk werd ook door de jaren heen 
betar, aantrekkalijkar en minder zwaar. 
Pijpenstallingen brachten ean opiossing 
voor het zware sjouwwerk mat de pomp- 
stangan. Want het was geen grapje om 
met twee man tijdens een wacht 320 kaar 
die pijpen en stangen op de stelling te 
deponeren. En toch, bij alies wat je vooral 
in de eersta jaren zo meemaakte, was er 
steeds een fijna teamgeest. 
Tot 1958 heb ik in de putbehandeling ge- 
werkt. Toan ward ik naar de afdeling trai- 
ning   ovargeplaatst. 
Een ding waet ik zeker: spijt heb ik er 
nooit van gahad met zo'n prachtig stal 
karels tien jaar lang in de putbehandeling 
te hebben samengewerkt. 

Gasunie 
levert gas door 
N.A.M.-leiding 

De heer A. G. van Braam Houck- 
geast van da N.V. Naderlandse Gas- 
unie attendeerde ons onlangs op het 
volgende. 
In het artikel over da leverantie van 
aardgas uit het Tietjerksteradeel- 
veld aan da Bergummer Centrale 
wordt niet met avenveal woorden 
verteld, dat het gaproduceerde gas 
aldaar door de Gasunie aan de cen- 
trale wordt gelavard. 
Voor een goed begrip: N.A.M. pro- 
duceert, Gasunie lavart, zij hat in 
dit geval via een N.A.M.-leiding. 
Waarvan aktei 



vifaap wij werken 

Boring Oostertiesselen 

Sinds 20 augustus jl. wordt op ongeveer 
twee kilometer ten zuiden van het dorp 
Oosterhesselen in de zuidoosthoek van 
Drente door onze boortechnische dienst 
een exploratieboring verricht. 
Samen met fotograaf Haasjes is Uw re- 
dakteur op een fraaie septemberdag naar 
het nieuwe gemeentehuis in Oosterhesse- 
len gereden, waar burgemeester W. J. 
Vuursteen, geassisteerd door de gemeen- 
tesekretaris, de heer J. Otter, bereid was 
ons een en ander over zijn dorp te vertel- 
len en ons tevens waardevol informatie- 
materiaal te verstrekken, waarvan bij het 
samenstellen van het nu volgende verhaal 
een dankbaar gebruik is gemaakt. 

De gemeente Oosterhesselen, een van de 
34 gemeenten die de provincie Drente 
telt, is gelegen op de vergletscherde zuid- 
rand van het diluviaal hoogterras van het 
Drentse plateau, waar het zandgebied 
overgaat in het thans vrijwel geheel ont- 
gonnen hoogveengebied rond Hoogeveen. 
Het grondgebied van de gemeente heeft 
een oppervlakte van ca. 6.900 ha en omvat 
op het zandgedeelte de drie oude dorpen 
Oosterhesselen, Gees en Zwinderen, met 
respektievelijk ca. 1.100, 700 en 400 in- 
woners en in het veengebied de ontgin- 
ningsnederzettingen Nieuwiande en Gees- 
brug, met respektievelijk ca. 1.200 en 900 
inwoners. 

De zanddorpen 
Bepalen wij ons eerst tot de drie zand- 
dorpen, dan zien wij dat deze een lange 
geschiedenis hebben, die aansluit bij die 
van de omiiggende zeer oude dorpen 
Wachtum, Dalen, Sleen en Zweeioo. 
Voor-historische vondsten te Gees en 
Oosterhesselen getuigen ervan, dat reeds 
voor onze jaartelling gedeelten van het 
zandgebied — zij het op primitieve wij- 
ze — in cultuur zijn gebracht. 
Het eerste geschreven document dat de 
namen Oosterhesselen en Gees vermeldt, 
dateert van   1208, terwiji Zwinderen voor 

Dergelijke rustieke „hoekjes" kan men heden nog 
zisn hinnen de gemeente Oosterhesselen. 



de eerste maal wordt genoemd in 1217. 
De oostelijk van Oosterhesselen gelegen 
havezathe ,,De Klencke" is van zeer oude 
datum, hoewel het tegenv\/oordige gebouw 
pas uit de achttiende eeuw dateert. Zo is 
bekend dat het huis reeds in 1209 ward 
bewoond door Hermannus Clinke. 
In het wapen van de gemeente Oosterhes- 
selen wordt de verbondenheid met het 
huis ,,De Klencke" gesymboliseerd door 
opname van het wapen van de stichters 
van dit huis in het gemeentewapen. 
De onderste schildhelft symboliseert het 
echte Drentse boerenleven. Op een blauw 
veld zijn drie ramskoppen afgebeeld, een 
voor ieder dorp, te weten Oosterhesselen, 
Gees en Zwinderen. 
Gees is nog meer dan Oosterhesselen een 
karakteristiek   oud   Drents   dorp.   Vermel- 
denswaard  is  dat zich  hier een  oud  ge- 
bruik heeft weten te handhaven. Op 21 fe- 
bruari   namelijk,   Sint   Pieter,   krjjgen   de 
kinderen   om   kwart voor twaalf vrij  van 
school. Zij begeven zich, de kleinsten voor- 
op, naar de woningen van hen, die sedert 
St.   Pieter   van   het  vorige   jaar   zijn   ge- 
trouwd. Zij zingen  dan  het rijmpje: 
,,Daar komen wij knechtjes en meisjes aan 
om met Sint Pieter de bal te slaan 
Was je maar niet uit de glide gegaan 
Je hoefde voor Pieter de bal niet te slaan 
Maar nu ben je uit de glide gegaan 
Nu moet je voor Pieter de bal weer slaan 
Slaan,  slaan,  slaan 
en het zingen is gedaan". 
Het jonge   paar  strooit  daarop  vruchten, 
lekkers of centen en heeft het recht met 
water te gooien. Vroeger was het de ge- 
woonte dat de jonge man enige ballen uit- 
sloeg, waarna de stok aan een der onge- 
huwde paren werd aangeboden. Werd de- 
ze stok aangenomen,  dan  betekende dit, 
dat een   nieuw  huwelijk  binnen   een  jaar 
zou worden gesloten. Werd door de jon- 
geman de stok niet aangenomen en trad 
hij toch in het huwelijk, dan kreeg hij de 
naam van  ,,Doestcobbe",  een  naam  die 
hij dikwijis voor zijn leven drbeg. 
Het dorp Zwinderen zou de bakermat zijn 
van drIe geslachten. Drie broers waren er, 
waarvan de een zich Oldenhuis  noemde, 
de andere Nijenhuis, terwiji  de derde de 
naam aannam van het dorp waar hij van- 
daan kwam, Swinderen. 
Als   herlnnering   aan   de   mensen,   die   in 
vroegere tijden deze streken bewoonden, 
treft men er nog een grafheuvel aan, die 
zij opwierpen en die de naam draagt van 
,,Hunnenkerkhof". 
Ook oud is de kerk in het dorp Ooster- 
hesselen, die in oorsprong dateert uit de 
veertiende eeuw. Zeer bijzonder is de van 
de kerk losstaande monumentale toren, 
hoewel aan de toren te zien is dat deze 
heel vroeger met de kerk verbonden is 
geweest. 

Op het kaartje recbtsboven (schaal 1 : 25.000) 
is de boring Oosterhesselen ingctekend. 

Op de foto rechts de boring Oosterhesselen I, 
waar onze BTD sedert 20 augustus boon. 



De veendorpen 
De dorpen in het veengebied, Nieuwiande 
en Geesbrug, zijn — zoals reeds vermeld 
•— van veel jongere datum. 
Tussen 1850 en 1860 werd de Hoogeveen- 
sche Vaart in de richting Emmen doorge- 
trokken.   Hiermee  was  de  vervening   be- 
gonnen. 
Tal van zijkanalen  en wijken  werden ge- 
graven,   waaraan   zich   veenarbeiders   en 
klelne  landbouwers vestigden. 
Uit deze  vestigingen   ontstond  van  west 
naar oost een aantal verwante  nederzet- 
tingen.   Zo   ontstonden   in   de   gemeente 
Hoogeveen   de   dorpen   Noordscheschut, 
Nieuweroord,   Elim   en  een  dee!  van   het 
dorp Nieuwiande, terwiji  in de gemeente 

De kerk met de losstaande monumentale toren, 
datcrend uit de veertiende eeiiw. 

Oosterhesselen het oostelljk deel van 
Nieuwiande en het dorp Geesbrug tot ont- 
wikkeling  kwamen. 
In de eerste helft van de twintigste eeuw 
werd een begin gemaakt met de ontgin- 
ning ten behoove van de landbouw, een 
ontginning, die door de ingebruikneming 
van kunstmest sterk is bevorderd. Het 
voormalige Zwinderse veld is omgetoverd 
tot vruchtbaar cultuurland. Een der brug- 
gen in dit gebied draagt de naam van de 
grote illegale strijder: Johannes Post. 

Het heden 
De gemeente Oosterhesselen draagt dui- 
delijk het stempel van een kleine platte- 
landsgemeente, waarin de hoofdbestaans- 
bron de landbouw is. 
,,Toch is hierin gedurende de laatste de- 
cenla verandering gekomen", zegt bur- 
gemeester Vuursteen. ,,Zoals overal op de 
wereld neemt ook hier het kwantitatieve 
aandeel van de bevolking in het agra- 
rische vlak regelmatig af. Dit geldt niet 
zo zeer voor de dorpen Gees en Zwinde- 
ren, die ik de meest zuiver agrarische 
dorpen zou willen noemen. Het dorp Oos- 
terhesselen daarentegen heeft wel heel 
duidelijk meer een woonfunktie gekregen 
voor allerlei beroepsgroepen, die auto- 
noom aan deze gemeente verbonden zijn 
of voor forenzen, die op en neer pende- 
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len naar de plaats waar zij werken. Nu 
het bestemmingsplan ,,Bergakkers" vol 
raakt, zai in 1974 met een nieuw plan, 
Welvelde genoemd, worden begonnen. Te- 
genover deze afname van de beroepsbe- 
volking in de landbouw, mede veroorzaakt 
door de industriele ontwikkeling van de 
nabij gelegen industriecentra Hoogeveen, 
Emmen en Coevorden, staat in de ge- 
meente Oosterhesselen een toename van 
betekenis in de diensten- en nijverheids- 
sektor. Ik denk bij dit laatste vooral aan 
de dorpen Geesbrug en Nieuwiande, dus 
veenontginningsgebieden, die een heel re- 
cente geschiedenis hebben en die ook 
een heel andere bevolkingsopbouw heb- 
ben  in vergelijk  met de zanddorpen,  die 

Natuurgebieden 
,,Het zandgebied van de gemeente Ooster- 
hesselen is, in tegenstelling tot het veen- 
gebied, rijk begiftigd met natuurschoon", 
zegt burgemeester Vuursteen. ,,Binnen de 
grenzen van de gemeente beslaan de 
Staatsbossen een oppervlakte van onge- 
veer 550 ha. of ongeveer 6% van het ge- 
hele grondgebied van de gemeente. 
Daarnaast kunnen nog worden genoemd 
het natuurreservaat ,,De Hoge Stoep" en 
de over het gehele zandgebied verspreide 
kleine bossen, heidevelden en vennetjes. 
Belangrijk is ook de schoonheid van het 
Drentse cultuurlandschap: de rustige dor- 
pen met hun mooie oude boerderijen en 
het  daarom   heen   gelegen   fraaie  essen- 

Hct gemeentehuis in Oosterhesselen, waar oud 
en nieuw bij wijze van spreken naast elkaar 
staan. 

nog een oorspronkelijke Drentse bevol- 
king hebben. 
In deze veendorpen zijn de laatste acht a 
negen jaar bedrijven gekomen, onder meer 
met de bedoeling om nieuwe industriele 
nijverheid te scheppen ter vervanging van 
de stagnerende werkgelegenheid in de 
landbouw, maar plannen voor het aantrek- 
ken van nieuwe industrien hebben wij ze- 
ker niet in onze gedachte, mede gezien in 
het licht van de reeds genoemde in de 
naaste omgeving gesitueerde industrie- 
kernen." 

landschap. Op de vreemdeling en met na- 
me op de inwoner van de grote stad maakt 
dit alles grote indruk en het is geen won- 
der dat de belangstelling van de vakantie- 
gangers de laatste jaren enorm is toege- 
nomen, hetgeen het best wordt geillu- 
streerd door het feit, dat het aantal toe- 
ristische overnachtingen in een paar jaar 
tijds is opgelopen tot rond 50.000. Deze 
toegenomen belangstelling heeft er toe 
geleid dat bij Gees bijvoorbeeld grote 
complexen zomerhuisjes zijn gerealiseerd, 
dat talrijke campings, ondermeer van 
staatsbosbeheer en het buitencentrum ,,De 
Wolfskuylen" de vakantieganger ten dien- 
ste staan. Ook het verwarmde openlucht- 
zwembad  met de  nabij  gelegen  camping 



in Zwinderen is een toeristische attraktie 
van de eerste orde". 
,,Het door mij genoemde getal van 50.000 
overnachtingen", vervolgt burgemeester 
Vuursteen, ,,is net groot genoeg om alies in 
het gareel te houden. Het overspoelt de 
dorpen niet en het levert de middenstand 
nog een leuk extraatje op. Maar het ligt 
echter beslist niet in onze bedoeling pret- 
parken en dergelijke te creeren, temeer 
daar liefhebbers hiervan elders in Drenthe 
hun hart kunnen ophalen. 
Een journalist heeft mij eens gevraagd: 
,,Wat   bieden   jullie   nu   de   vakantiegan- 

Dc vijvcr van „De Hertenkamp", met daarachter 
de nieuwboHW in „Bergakkers". 

kantiegangers wordt aangetrokken, en wel 
zij die hier rust komen zoeken en die ook 
vinden. 

,,Het bovenstaande zou de indruk kun- 
nen wekken dat Oosterhesselen een ge- 
meents zou zijn, waar maar weinig te be- 
leven valt", besluit burgemeester Vuur- 
steen. ,,Het tegendeel is waar. Het sociaal 
culturele patroon is bont geschakeerd en 
er is een intensief verenigingsleven. Op 
sportgebied hebben wij een bloeiende 
voetbal- en handbalvereniging, voorts een 
gymnastiekvereniging, een tennisvereni- 
ging en een pas opgerichte vollybal- en 
badmintonclub, die sinds kort gebruik kun- 
nen maken van de nieuwe, ultra-moderne 
sporthal. Ook ontbreekt natuurlijk niet de 

gers?" Mijn antwoord luidde: ,,Niets". En 
dat Is ook zol Zij zullen zich zeif dienen 
te vermaken. Zij kunnen gaan wandelen 
in de bossen, fietsen op de talrijke rijwiel- 
paden, gaan vissen, zelfs gaan tennissen. 
Kortom zich vermaken in de natuur, in de 
bossen of op de heide. Dit heeft wel tot 
gevolg dat er een bepaalde categorie va- 

muziekvereniging, dit bij allerlei festivitei- 
ten acte de presence geeft, een zangver- 
eniging en enkele amateurtoneelclubs. 
Het culturele peil wordt vervolgens ver- 
hoogd door de opening — in oktober — 
van een moderne bibliotheekvoorziening, 
ruimte voor de muziekschool enz. 
Vooraanstaande Drentse kunstenaars rich- 

Naober- 
plicht 

Dat onze boormensen meer in hun 
mars  hebben  dan  alleen  maar 
boren, konden zij op 5 September jl., 
de nationale feestdag in verband 
met het 25-jarig regeringsjubileum 
van Koningin Juliana, laten zien. 
Op die dag namelijk kondigde zich 
op een in de nabijheid van de boring 
Oosterhesselen   gelegen   boerderij 
de geboorte van een kalf aan. 
Door de festiviteiten beschikte de 
betreffende boer echter over weinig 
mankracht en ten einde raad besloot 
hij de hulp in te roepen van enkele 
op dat moment aanwezige boor- 
werkers. Die hulp werd spontaan 
gegeven en het gevolg was, dat de 
geboorte van het kalf viot verliep. 
De  laatste  berichten  luiden,  dat 
,,moeder en kind" het uitstekend 
maken. 

ten bij deze opening een expositie in van 
schilderkunst in deze provincie. 
Al deze aktiviteiten zorgen ervoor dat 
Oosterhesselen, behalve door de mooie 
natuur, ook als woonplaats zeer aantrek- 
kelijk is". 

Groningen niet eens over 
schaderegeling 

Gedeputeerde Staten van Groningen 
zijn het niet eens met de Minister van 
Economische Zaken over de regeling 
van de schade die kan ontstaan door 
de daling van de Groninger bodem. 
Het provinciaal bestuur meent dat een 
arbitrageregeling   en   zekerheids- 
stelling door de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij   (N.A.M.)   ten   zeerste 
gewenst zijn. 
Dat standpunt is ook bij herhaling ter 
kennis gebracht van de Minister van 
Economische    Zaken. 
De Minister meent echter dat schade- 
claims volgens  de  regels van  het 

burgerlijk  recht  kunnen  worden   afge- 
daan. De vorming van een speciaal 
fonds acht de bewindsman — gezien 
de standing van het in het geding zijnde 
bedrijf — niet nodig. 
Volgens de Minister is de zaak nu ook 
niet aktueel en kan er te zijner tijd 
met Shell Nederland B.V. wel overleg 
komen over een eventuele arbitrage- 
regeling. 
GS van Groningen stellen daar tegen- 
over, dat de zaak wel aktueel is. Nu 
al moeten de provincie en de water- 
schappen geld uitgeven voor onder- 
zoek. Bovendien zijn nu reeds be- 

slissingen nodig over investeringen die 
de schade moeten voorkomen of be- 
perken, zoals de ophoging van dijken. 
GS van Groningen hebben, nu de 
Minister niet ingaat op de Groningse 
verlangens, de Amsterdamse advocaat 
Mr. Stibbe opdracht gegeven advies 
uit te  brengen over de juridische 
merites van deze zaak. 
Volgens deze  zomer verkregen  ge- 
gevens is de Groninger bodem in de 
omgeving van Noordbroek twee a drie 
centimeter gedaald.  Dat is  ongeveer 
een derde van de daling die voor- 
speld was. 
Volgens GS betekent deze geringe 
daling echter niet dat de geraamde 
eindwaarde van  de  bodemdaling  (de 
stad Groningen bijvoorbeeld zou bijna 
een meter gaan dalen) moet worden 
herzien. 
ANP-Amsterdam 
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Ppinselifk 
paar op 
Vlferkbezoek 
in Drenthe 

Op 19, 20 en 21 September jl. hebben 
Prinses Beatrix en Prins Glaus een werk- 
bezoek aan Drenthe gebracht. 
De eerste dag van hun bezoek bezochten 
de Koninklijke Hoogheden de gemeenten 
VIedder, Dwingeloo en Westerbork, van- 
waar zij tegen de avond naar Assen kwa- 

men als gasten van de Commissaris der 
Koningin in Drenthe, Mr. K. H. Gaarlandt. 
De ochtend en een deel van de middag van 
de tweede dag van hun werkbezoek waren 
Prinses Beatrix en Prins Glaus in Assen, 
in het nieuwe Provinciehuis en het ge- 
meentehuis,   waar   besprekingen   werden 

gehouden en uitleg werd gegeven van on- 
der andere het recreatiepark Pittelo. Te- 
vens werd een rondrit door de Drentse 
hoofdstad gemaakt. 
Na de lunch maakte het Prinselijk paar een 
fietstocht door het stroomdallandschap 
Drentse Aa.        (Foto's Geert Hut - Assen) 



Cursus telefoneren 

Tijdens de herhalingscursus beluisterde de heer 
Van der Oord (geheel links) aandachtig de door 
de cursisten gevoerde gesprekken. 

In het  leslokaal  met  de heren  2oer (links)  en 
Pcrfors. Rechts de heer Van Stigt. 

In de afgelopen weken zijn onze collega's 
van de bewakingsdienst (portiers/surveil- 
lanten, terreincontroleurs), in totaal zo'n 
40 man, telkens in groepen van acht per- 
sonen in het gebouw van de afdeling trai- 
ning vijf dagen bijeen geweest voor liet 
bijwonen van een herhalingscursus. 
Deze cursus, samengesteld door de heer 
M. G. van Stigt, chef van de bewakings- 
dienst, en de heer J. van der Oord, decent 
bij de afdeling training, had tot doel, naast 
het opfrissen van eerder opgedane ken- 
nis (wij denken hier aan de cursussen Ne- 
derlands en Engels), ruime aandacht te be- 

steden aan het ,,bespelen" van de telefoon. 
,,lmmers", zegt de heer Van der Oord 
tijdens een gesprek dat wij met hem had- 
den, ,,de bewakingsdienst is vaak het visi- 
tekaartje van de maatschappij. Niet alleen 
is de portier de man met wie de bezoeker 
het eerst te maken krijgt, ook via de tele- 
foon moeten de portiers dikwijis mensen 
te woord staan, in het bijzonder tijdens de 
uren, gedurende weike de vaste bezetting 
van de telefooncentrale niet aanwezig is. 
Bij het samenstellen van deze cursus heb- 
ben wij de medewerking gekregen van de 
P.T.T. Voorlichtingsdienst in Groningen, 
die gratis een film beschikbaar stelde. 
Daarnaast kregen wij van het Technisch 
Filmcentrum te Velp een film op het gebied 

van telefoneren, houding en optreden, ter- 
wijl wij ook een deel van het leerpakket 
,,Efficient Telefoneren" van Samson's 
Leersysteem in Alphen aan de Rijn in onze 
cursus hebben opgenomen. Deze cursus 
was in zoverre nuttig dat wij ervaren heb- 
ben, dat wij, indien daartoe in de gelegen- 
heid gesteld, in de toekomst meer aan- 
dacht moeten gaan besteden aan de uit- 
drukkingsvaardigheid in woord en ge- 
schrift, waarbij vooral het accent moet 
worden gelegd op twee dingen. 
Dit is in de eerste plaats de vaardigheid 
in goed luisteren en in de tweede plaats 
het vermogen om dat wat men gehoord 
heeft, goed te kunnen overbrengen, hetzij 
mondeling, hetzij op papier". 
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PERSONALIA 

ASSEN 

uitdiensttreding: 
1  oktober 1973: de heer B. J. Kloke (DO) 
1  oktober 1973: mejuffrouw H. Kruize (DE) 
1  oktober 1973: de  heer A.  H.  Sharpe (GP) 
1  oktober 1973: mejuffrouw   F.   Kraaijeveld   (Cl) 
1  oktober 1973: mejuffrouw G. Eijer (01) 

uitzending naar Shell Expro: 
1   oktober 1973: de heer R. J. Vernon  (BTD) 

uitzending  naar  Brunei: 
22 oktober 1973:  Ir. J. D. de Groot (TDO/S) 

uitzending  naar Oman: 
15 oktober 1973: de heer W.  Verwijmeren 

(TDO/ID) 

met  pensioen: 
1 oktober 1973: de heer T. de Vries (BW) 

overplaatsing 
27 augustus 1973: mejuffrouw    J,    W,    Raap    van 

afd.  FA naar afdeiing PET/0 Assen 
1  September 1973: Drs. J. J.  Plaat van afd.  PEO 

naar afdeiing  PER Assen 

geboren: 
18 September 1973:  Marc    Erwin,    zoon    van    de 

heer en mevrouw G. J. Stulp (ISO) 

huwelijk: 
31  augustus 1973: mejuffrouw   L.   Westerhof   (Cl) 

met de  heer A. J.  Staudt 
21  September 1973: de  heer J.  Horstra (TDI)  met 

mejuffrouw M. van Hamburg 

jubilea 
25 jaar in dienst: 

1  oktober 1973: de heer H. J. de Wilde (DIR) 
4 oktober 1973: de heer 0. Taal (BTD) 

26 oktober 1973: de heer 0.  M.  Nieuwenhuis 
(TK/EP) 

nieuv^fe collega's 

10 jaar in dienst: 
1 oktober 1973: de   heer   B.   S.   Engelbert   van 

Bevervoorde (PET/O) 
16 oktober 1973: de heer A. van Pickartz (TOP) 

HOOGEZAND 

met pensioen: 
1  oktober 1973: de heer H.  Braakman (PD) 

overplaatsing: 
3 September 1973: de   heer   G.   M.    Corte   van 

afd. TD/ID naar afd. PD Hoogezand 
3 September 1973: de  heer J.  Huisman van  afd. 

TD/ID  naar afd.  PD Hoogezand 
3 September 1973: de heer J.  B.  Kruse van afd. 

TD/ID naar afd.  PD  Hoogezand 
17 September 1973: de  heer J.  H. Vinke van  afd. 

TS/T/G  naar afd.  BTD Assen 

geboren: 
26 augustus 1973: Erwin,   zoon   van   de   heer   en 

mevrouw J.  Harder (SP/WOP) 
28 augustus 1973: Daniel    Pieter,    zoon    van    de 

heer en mevrouw P. Deenen (SP/WOW) 

huwelijk: 
7 September 1973: de  heer  G.   Baas  (TOP)  met 

mejuffrouw H. G. Heuvelman 
28 September 1973: de   heer   G.   M.   Klaver   (SP/ 

WOW) met mejuffrouw J. van Wieren 

jubileum 
10 jaar in  dienst: 
14 oktober 1973: de heer  P.  Tromp  (01) 

SCHOONEBEEK 

uitdiensttreding: 
1  oktober 1973: de heer H. v. d. Weide (WP) 

overplaatsing naar S.I.P.M.: 
1 oktober 1973: de heer G. A. F. van Wijngaar- 

den   (TS) 

met pensioen: 
1  oktober 1973: de heer C. Vuyk (WP) 

geboren: 
7 augustus 1973: Esther Lourentia Hendrika, 

dochter van de heer en mevrouw J. F. Brock- 
man (WP) 

3 September 1973: Hendrik, zoon van de heer en 
mevrouw  W.   Moesker (TS/T) 

RIJSWIJK 

met pensioen: 
1  oktober 1973:  de heer Th. H. Bongartz 

geboren: 
23 juli  1973: Anita,   dochter van  de  heer en  me- 

vrouw G. C.  Riezebos (PD) 

Mejuffrouw 
J.   Amahorseya 

in dienst getreden: 
1 September 1973 

Funktie: 
Assistente 

Afdeiing: 
Cl  Assen 

De heer 
A.  F. Schouten 
in dienst getreden: 
1  September 1973 
Funktie: 
Dokumentatie 
assistent 
Afdeiing: 
01  Assen 

De heer « 
W.  J.   Kersbergen 
Tewerkgesteld: 
27  augustus   1973 
(ex. Oman) 
Funktie: 
Toolpusher 
Afdeiing: 
BTD Assen 

Mejuffrouw 
M. Sievers 
in dienst getreden: 
11  September 1973 
Funktie: 
Ponstypiste 
Afdeiing: 
IS Assen 

In memopiam 
G. de «Jong 
Op weg van zijn vakantieverblijf 
in Roemenie naar huis overleed op 
15 September jl. op 71-jarige leeftijd 
onze oud-collega, de heer G. de 
Jong, eertijds veiligheidsinspekteur 
bij onze maatschappij. 
De heer De Jong trad op 29 mei 
1929 in dienst van de B.P.M. te Den 
Haag. Hij v\/erd onmiddellijk uitge- 
zonden  naar het Verre  Oosten, 
waar hij ruim 22 jaar werkzaam 
bleef. 
Op 16 maart 1953 werd hij te Schoo- 
nebeek tewerkgesteld  als  veilig- 
heidsinspekteur, weike funktie hij 
vervulde tot aan de dag van zijn 
pensionering op 1 juli 1960. 
Zij, die de heer De Jong hebben 
gekend, zullen hem herinneren als 
een zeer innemende coilega, die 
altijd bereid was anderen te helpen 
en die door zijn prettige omgangs- 
vormen  vele vrienden  maakte. 
De crematie vond plaats op 24 
September jl. in het crematorium 
te Enschede. 
Hij ruste in vrede. 
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Voor  de   belangstelling   en   cadeaus,   die  wij   bij 
mijn 25-jarig jubileum en bij ons 25-Jarig huwelijk 
mochten   ontvangen,   mede   namens   mijn   vrouw, 
hartelijk dank. 
D. Klaver - SP/WOP/G 

Made namens mijn echtgenote Inartelijk dank voor 
de getoonde belangstelling en het mooie cadeau, 
dat  ik  ter  gelegenheid  van   mijn  25-jarig  dienst- 
jubileum ontving. 
G.  Moes - TS Schoonebeek 

Mede namens mijn vrouw dank ik een ieder har- 
telijk voor de belangstelling en de leuke attenties, 
die wij   mochten  ontvangen  bij  de  geboorte  van 
onze dochter. 
Goos en Ria Riezebos - PD West-Nederland 

Mede namens mijn echtgenote alien hartelijk dank 
voor de cadeaus en bloemen,  ontvangen bij mijn 
pensionering. 
Het ga u alien goed. 
J. R. de Hoog - E. G. de Hoog-van Onselen. 

Daar waar woorden  faalden 
Maar meer in een handdruk lag 
Zoo wil ik U alien danken 
De voor mij zoo'n fijne dag. 
Ook mede namens mijn vrouw en dochter wil ik 
direktie, chefs en collega's bedanken voor de vele 
blijken van belangstelling, voor de prachtige ca- 
deaus en mooie bloemen, die wij mochten ontvan- 
gen ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstjubi- 
leum. 
A. Jongbloed - BW Assen 

Voor alle belangstelling,  bloemen en cadeaus bij 
mijn   25-jarig   dienstjubileum   betuig   ik   U,   mede 
namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank. 
G. K. ten Gate - PS_ Schoonebeek 

Mede namens mijn echtgenote, hartelijk dank voor 
de getoonde belangstelling en de prachtige ca- 
deaus ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. 
J.  W. Taselaar -  IR/NG 

Hartelijk   dank   aan   direktie,   chef   en   collega's 
voor de  prachtige  bloemstukken ter gelegenheid 
van mijn 25-jarig jubileum. 
G. J. Kuiper - TK/EP Assen 

Door dezen  wil  ik mijn  hartelijke  dank betuigen 
voor  het  welgemeende   medeleven   na   het   over- 
lijden en tijdens de begrafenis van mijn man. 
Zowel van de zijde der Maatschappij  alswel van 
het personeel der RWP te Schoonebeek. 
De vele  blijken van  medeleven  hebben  mij  zeer 
goed  gedaan. 
Het is voor mij een hele troost te mogen ervaren, 
dat mijn man bij de N.A.M. vele vrienden had. 
W. Wemmenhove-Kamping en kinderen 

Hartelijk dank, mede namens mijn echtgenote, aan 
de direktie voor de prachtige fruitmand,  ontvan- 
gen tijdens  mijn verblijf in  het ziekenhuis. 
M. J. Cremers - TS Schoonebeek 

Langs deze weg wil ik graag direktie en mijn col- 
lega's bedanken voor de getoonde belangstelling, 
bloemstukken  en  fruit,   die   ik  tijdens  mijn   lang- 
durig liggen heb mogen ontvangen. 
Rita Boomsma - afd.  PS Assen 

Mede namens mijn echtgenote hartelijk dank aan 
direktie,   chefs   en   collega's   voor   de   prachtige 
bloemstukken  en cadeaus,  die  ik heb ontvangen 
ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstjubileum. 
H. H. Wessel - WP 

Hartelijk dank — mede  namens  mijn  echtgenote 
— aan  alien,  die  mijn  25-jarig  dienstjubileum tot 
een onvergetelijke dag hebben gemaakt. 
W. de Haas - TD/WD 

Hierbij wil ik, mede namens mijn echtgenote, di- 
rektie, chefs en collega's heel hartelijk bedanken 
voor de getoonde belangstelling en de fijne ca- 
deaus, die ik bij mijn afscheid heb ontvangen. 
Tevens wensen wij een ieder het allerbeste voor 
de toekomst. 
H. H. Eggen - PD/W 

Hierbij dank ik direktie, chefs en collega's voor 
de prachtige fruitmanden en de getoonde belang- 
stelling en de leden van ,,KIOS" voor het mooie 
bloemstuk, dat ik tijdens mijn ziekte heb ontvan- 
gen. 
J. P. Snippe - PD/W IJsselmonde 

Hartelijk dank voor alle bloemen en cadeaus die 
wij   tijdens   ons   25-jarig   huwelijksfeest   mochten 
ontvangen. 
Fam. J. Nijendijk-Ten Hoorn 

Hiermede wil  ik,  mede  namens  mijn  echtgenote, 
direktie,   chefs   en   collega's   hartelijk   bedanken 
voor de cadeaus en bloemen, die wij hebben ont- 
vangen bij mijn 25-jarig dienstjubileum. 
D. Hilbink - BTD 

Exploratie 
Nadat de put K 14-3 op het Nederlandse 
deel van het Continentaal Plat, geboord 
met behulp van het booreiland Transocean 
I, de einddiepte had bereikt, werden enkele 
tests uitgevoerd waarna de put werd te- 
ruggeplugd en op 25 September jl. verla- 
ten. 
De Transocean I werd versleept naar de 
boorlokatie K 7-F, waar op 26 September 
een begin kon worden gemaakt met het 
boren van de put K 7-3. 

Landboringen 
De werkzaamheden in de put Oosterhes- 
selen I, die gaboord wordt door N.A.M.- 
boorploegen, hebben een viot verloop. 

Exploitatie 
De beids boorploegen van de firma Deu- 
tag zijn werkzaam op de puttengroep 
Overschild. De T ll-installatie voltooide res- 
pectievelijk op 1 en 24 September jl. de 
putten Overschild 8 en 9. De werkzaam- 
heden in put 10 zijn inmiddels flink gevor- 
derd. 
De T-19-installatie beeindigde op 31 augus- 
tus en 23 September jl. de putten 4 en 5. 
Momenteel wordt put 6 geboord. De ap- 
praisalput Barnheem 1, geboord door 
N.A.M.-boorploegen, kwam op 28 augus- 
tus jl. gereed, waarna men een begin 
maakte met het boren van de appraisalput 
De Pauwen 1, De werkzaamheden verlo- 
pen naar wens. 
N.A.M.-boorploegen, werkzaam op de put- 
tengroep Wildervank, beeindigden op 24 
September put 2, waarna de boorinstallatie 
werd verrold naar de te boren put 3. 
De boorwerkzaamheden in de put Tietjerk- 
steradeel 301, door de firma Foxdrill, du- 
ren onverminderd voort. 
De reparatiewerkzaamheden in de put 
Blijham, door ploegen van de Full View 
Mast, kwamen op 22 September jl. gereed. 
Hierna verhuisde men naar de put De Wijk 
5, waar eveneens reparaties zullen worden 
uitgevoerd. 
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Ppovincies Groningen, 
Friesland, Drenthe en 
Noord-Holland: Piano, 
logie in gedrang door 
opsporing en winning 
van delffstofffen 

De Colleges van Gedeputeerde staten van 
Groningen, Friesland, Drenthe en Noord- 
Holland hebben zich gezamenlijk tot de 
Minister van Economische Zaken gewend. 
Zij zijn van mening, dat ook bij de toe- 
passing van de mijnwet 1810 en de wet op- 
sporing delfstoffen de oordeelsvorming in 
het kader van de wet op de ruimtelijke or- 
dening tot zijn recht moet blijven komen. 
Gedeputeerde Staten van Groningen stel- 
len deze kwestie aan de orde in de aan- 
biedingsbrief bij de provinciale begroting 
voor 1974. 
De samenhang tussen de wet op de ruim- 
telijke ordening en de mijnwetgeving baart 
zorgen, aldus G S van Groningen. 
Voor de betreffende concessionarissen 
ligt hier een spanningsveld. Op grond van 
hun concessie zijn zij gehouden de exploi- 
tatie ter hand te nemen, terwiji op grond 
van de wet op de ruimtelijke ordening af 
en toe besprekingen aan de technisch 
meest gewenste locaties moeten worden 
gesteld. 
Deze problematiek dringt zich op het 
ogenblik in versterkte mate op aan de 
provincie Groningen nu de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij de aktiviteiten in 
Groningen uitbreidt om het Groninger gas- 
veld tot ontwikkeling te brengen. 
Overleg tussen de gedeputeerden van de 
vier provincies heeft geleid tot de vast- 
stelling dat bij de winning van delfstoffen 
de bevoegdheid van gemeentebesturen en 
de colleges van G S ook werkelijk inhoud 
moet blijven houden en een optimale in- 
spraak bij de toepassing van de mijnwet- 
geving en van de concessie- en vergun- 
ningsvoorwaarden onontbeerlijk is. 
Over deze kwestie is met de Minister 
reeds gecorrespondeerd, maar de door de 
Minister gesuggereerde mogelijkheid om 
bij afgifte van een boorvergunning even- 
tueel gedurende een maand nog mee te 
kunnen praten, wordt onvoldoende geacht. 
Om de ruimtelijke gevolgen van bepaalde 
aktiviteiten goed te kunnen beoordelen is 
een langere periode nodig, 20 menen de 
provinciale besturen. De Minister is echter 
bevreesd dat een langere periode tot on- 
aanvaardbaar te achten vertraging van de 
procedure leidt. 
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Vlferkgpoep Toekomst publiceerde rapport 

Vi&l economisclie groei. 

,,De bevolkingsgroel dient zo krachtig 
mogelijk te worden afgeremd en de pro- 
duktiegroei moet selektief zijn ten einde 
verspilling en vervuiling terug te dringen 
of te voorkomen", aldus de opvatting van 
de ,,Werkgroep Toekomst" over de pro- 
blematiek van de groei, zoals die in het 
Rapport van de Club van Rome werd ge- 
schetst. 
Deze ultspraak is te vinden in het eind 
augustus onder de titel ,,Werk voor de 
toekomst" gepubliceerde rapport van de 
Werkgroep dat werd uitgegeven door de 
S.M.O., de Stichting Maatschappij en On- 
derneming. Het rapport is in de boekhan- 
del of bij de Stichting, Badhuisweg 91, 
Scheveningen, voor de prijs van f 2,75 
verkrijgbaar. Binnenkort verschijnt het ook 
in Engelse en Duitse vertaling. 
De werkgroep bestaat uit een aantal hoog- 
leraren en vertegenwoordigers van het be- 
drijfsleven, van wie enkelen, zoals de 
President-Direkteur van de ,,Koninklijke", 
mr. G. A, Wagner, hebben behoord tot de 
inleiders op de ,,Paleislezingen", Deze 
serie lezingen en discussies werd dit 
voorjaar gehouden in het Koninklijke Pa- 
leis te Amsterdam over de problemen 
betreffende milieu en economische groei. 
De tekst daarvan werd eveneens door de 
S.M.O. uitgegeven, onder de titel ,,Tus- 
sentijds Bestek". Wie meer wil weten over 
het werk van de stichting, kan het april- 
nummer van ,,01ie" van dit jaar erop na- 
lezen. 
De Werkgroep Toekomst werd begin 1972 
opgericht naar aanleiding van het ver- 
schijnen van het Rapport van de Club van 
Rome. Zij zag als de grote betekenis van 
het Rapport dat het tot het nemen van 
maatregelen zou kunnen leiden, maar 
vreesde dat de kritiek de aandacht van de 
noodzaak van die maatregelen zou af- 
leiden. 
Daarom heeft de Werkgroep, zonder ove- 
rigens aanspraak te maken op originali- 
teit, nog eens een aantal knelpunten in de 
economische ontwikkeling bekeken, uit- 
gaande van de basisfaktoren bevolkings- 
groel en economische groei. Zij ging na 
weike invloed de ontwikkeling van deze 
faktoren heeft op belangrijke knelpunten 
als energie, milieu, grondstoffen en ver- 

keer. Daarbij kwam ze tot een aantal aan- 
bevelingen en te nemen maatregelen. 
Deze laatste acht ze zo noodzakelijk en 
urgent, dat ze genomen zouden moeten 
worden zonder het verloop van de discus- 
sie over de meest wenselijke maatschap- 
pijvorm af te wachten. De Werkgroep 
heeft haar rapport samengesteld op grond 
van een waardevrije analyse van de ver- 
schillende problemen en faktoren. 
Hoewel er dringende redenen zijn om de 
produktie verder te doen toenemen, aldus 
het rapport, dient het groeipatroon wel 
veranderd te worden. Er zullen bepaalde 
verschuivingen nodig zijn. De consument 
is daarbij een leidende rol toebedacht. Hij 
zai, aangezet door prijsprikkels of los 
daarvan, invloed kunnen uitoefenen op het 
totale pakket van goederen en diensten. 
Hier is een taak weggelegd voor de mas- 
samedia en de consumentenorganisaties. 

Somber 
Het eerst behandelde knelpunt is het stij- 
gende energieverbruik. De voorraden fos- 
siele brandstoffen zullen binnen afzien- 
bare tijd op raken, door stijging van het 
gebruik, veroorzaakt door een groeiende 
wereldbevolking en verdere toeneming van 
de welvaart. 
Als uitwijkmogelijkheid is er de kernsplit- 
sing, maar die vormt een noodoplossing 
vanwege de problemen van koeling en af- 
val. We zullen dus moeten zoeken naar 
andere energiebronnen en intussen zuinig 
aan doen met de bestaande. En dat geldt 
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Zoeken  naar andere energiebronnen en intussen 
zuinig aan doen . . . (Cartoons C. Nieuwenhuis). 



dan zowel voor particulieren als voor over- 
heid en bedrijfsleven. Het rapport noemt 
een aantal mogelijkheden om de groei van 
het verbruik af te remmen. 

Milieu 
Met de energievoorziening is het milieu 
het belangrijkste materiele knelpunt. De 
produktie van plantaardig en dierlijk voed- 
sel wordt bedreigd, evenals de biolo- 
gische kringlopen. 
Het aangeven van duidelijke grenzen voor 
de milieuvervuiling is een taak van de 
overheid. Er zullen maatregelen moeten 
v^orden genomen om de hoeveelheid ver- 

Milieu het belangrijkste materiele knelpunt. . . 

vuiling te beperken die door bepaalde ak- 
tiviteiten veroorzaakt wordt. Men kan 
w/erken met geboden en verboden, of hef- 
fingen instellen. Een Centrale Milieu In- 
spektie zai voor de controle moeten zor- 
gen. Van bijzonder belang acht de Werk- 
groep ook de bescherming van natuurge- 
bieden. 

Grondstoffen 
Aangezien er op dit gebied een grote mate 
van onzekerheid bestaat, beveelt de Werk- 
groep de instelling aan van studiegroepen 
voor de verschillende soorten grondstof- 
fen. Op grond van hun bevindingen kan 
dan een realistisch beleid per grondstof- 
fensoort worden bepaald. Voor het zover 
is, dient in elk geval al een beperkend be- 
leid te worden gevoerd. Om langer met 
de bestaande grondstoffen toe te kunnen, 
is het nodig de hercirculatie ervan te be- 

Transportwerktuigen, waarvan  de  nadelige  ne- 
venwerkingen bet kleinst zijn . . . 

vorderen en te streven naar de fabricage 
van produkten met een langere levens- 
duur. 

Verkeer 
Het snelgroeiende verkeer veroorzaakt 
problemen op een aantal gebieden; ruim- 
tebeslag, energieverbruik, milieubelasting, 
grondstoffenverbruik, terwiji het boven- 
dien steeds meer mensenlevens kost. 
Daarom is volgens de Werkgroep een wel- 
bewust streven naar groeibeperking nodig. 
Er moeten minder reiskilometers worden 
gemaakt en het verkeer dient zoveel mo- 
gelijk te worden verschoven naar trans- 
portmiddelen waarvan de nadelige neven- 
werkingen het kleinst zijn. Een toenemend 
dee! van de binnensteden moet worden 
afgesloten en de overheid zaI via geboden 
en verboden de randvoorwaarden voor het 
autoverbruik moeten aangeven. De ver- 
keersomvang moet zo klein mogelijk wor- 
den, in plaats van nieuwe wegen aan te 
leggen dient men de bestaande te verbe- 
teren. 

Tot zover de samenvatting van het rapport 
,,Werk voor de Toekomst". 
De Werkgroep beschouwt met de publi- 
katie ervan haar zelf opgelegde taak als 
beeindigd en zaI zich binnenkort ontbin- 
den. 

Werkgroep Toekom&ti 
wordt gevormd door: 
Prof. Dr. C. J. F. Bottcher, voorzitter van 
de Raad van Advies voor het Weten- 
schapsbeleid. Lid van de voorlopige We- 
tenschappelijke Raad voor het Regerings- 
beleid. 

Dr. Ir. W. J. Beek, Research-coordinator 
Unilever. 

Prof. Dr. Ir. P. M. E. M. van der Grinten, 
Chef ondernemingsplanning DSM Heer- 
len. Buitengewoon hoogleraar systeem- en 
regeltechniek TH Eindhoven. 

Drs. P. L. Justman Jacob, Voorzitter Raad 
van Bestuur ESTEL N.V. 

Dr. J. Knoester, Direkteur Stichting Maat- 
schappij en Onderneming. 

Mr. Drs. H. Langman, Lid Raad van Be- 
stuur ABN, oud-minister van Economische 
Zaken. 

Dr. H. J. G. Meyer, Adjunct-Direkteur Na- 
tuurkundig  Laboratorium  Philips. 

Prof. Dr. J. Pen, Hoogleraar Staatshuis- 
houdkunde  Rijksuniversiteit Groningen. 

Prof. Dr. A. Quispel, Hoogleraar experi- 
mentele plantkunde Rijksuniversiteit Lei- 
den. 

Prof. Dr. R. Timman, Hoogleraar zuivere 
en toegepaste wiskunde TH Delft. 

Prof. Dr. J. Tinbergen, Hoogleraar econo- 
mic der centraal geleide stelsels, Erasmus- 
Universiteit Rotterdam. 

Mr. G. A. Wagner, President-Direkteur 
N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum 
Maatschappij. 

Dr. J. Zijistra, President De Nederlandsche 
Bank N.V. 

Drs. J. D. M. Krulsinga (seer.), Weten- 
schappelijk medewerker Stichting Maat- 
schappij en Onderneming. 

De hecr A. de Vries van de afdeling PE in 
Assen was dit ]aar enige tijd wcrkzaam op een 
zeeboring in Qatar. De brieven naar zijn gezin 
in Rolde voorzag hij steevast van kleurrijke 
postzegels, hoewel dit op de zwart-witte ajdruk 
hiernaast niet „uit de verf komt". 
Op de postzegel is het menig BTD-collega be- 
kende booreiland .Seashell" afgebeeld. 
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Stiell-studiebeups 
aiclit dochters en tviraalf zonen 

deren", aldus de heer De Vries, die zijn in- 
leiding besloot met het gelukwensen van 
de geselecteerde kandidaten en hun 
ouders. 

,,Het is vandaag 31 augustus en die datum 
klinkt ons, ouderen, altijd nog wat feeste- 
lijk in de oren, daar het dan vroeger Ko- 
ninginnedag was. Voor ons, zoals we hier, 
oud en Jong, verzameld ziJn, heeft deze 
dag ook iets feestelijks, omdat hier van- 
daag de Shell-studiebeurzen worden uit- 
gereikt". Zo begon Mr. W. J. de Vries, 
Plaatsvervangend Personeelscoordinator, 
zijn welkomsttoespraak tot twintig aspi- 
rant-bursalen, hun ouders en enige ver- 
tegenwoordigers van Ondernemingsraden, 
de VOEKS en de Maatschappij. 
Hij benutte zijn speech om de selectie- 
commissie dit keer eens extra in het zon- 
netje te zetten. 
,,Deze moet enorm veel tijd en energie 
aan dit werk besteden en zij doet het op 
een bijzonder enthousiaste manier". 
De heer De Vries vertelde dat er opnieuw 
twintig beurzen zouden worden uitgereikt: 
acht aan meisjes (dochters van Shell- 
werknemers of gepensioneerden) en 
twaalf aan ,,Shell-zonen". Hiermede heeft 
het vrouwelijke element terrein gewonnen. 

Op dc ondcrstaande foto ontvangt Dick Schip- 
per, op dc foto rcchts Maria Bouwmcestcr dc 
bcurs nit handen van de hccr Dc Vries. Geheel 
rcchts mcjuffrouw Deijkers, het „zonnigc steun- 
punt" voor vele kandidaten. 

Voorlopig zullen de beurzen ook dit jaar 
f 6500,— bedragen. Of dit bedrag gehand- 
haafd kan worden, hangt af van wat er 
beslist wordt over de hoogte van de col- 
legegelden. 
Voor het eerst in de achttienjarige ge- 
schiedenis van de Shell-studlebeurzen is 
het aantal beurzen dat voor niet-tech- 
nische studies wordt uitgereikt (twaalf) 
groter dan dat voor technische studies 
(acht). Een duidelijke indicatie van de ver- 
anderende belangstelling bij de studenten. 

Vijf miljoen 
Sinds 1955 zijn er 363 Shell-studiebeurzen 
uitgereikt, 213 voor technische en 150 
voor niet-technische studies. In totaal was 
hier een bedrag van ongeveer vijf miljoen 
gulden mee gemoeid. Er moesten 37 beur- 
zen worden ingetrokken, wat verhoudings- 
gewijze niet veel is, als men gaat verge- 
lijken met andere beurzendonaties. 
De heer De Vries herhaalde wat hij vorig 
jaar al zei, namelljk dat het een voorrecht 
Is te mogen studeren. Zeker op dit ogen- 
bllk, nu velen een Jaar of langer moeten 
wachten eer ze bij de door hen gewenste 
faculteit terecht kunnen. ,,Dit betekent 
voor hen die wel een plaats hebben ge- 
kregen een extra morele verplichting, te 
weten om viot te studeren  en af te stu- 

Als gelijken geselecteerd 
Namens de selectiecommissie sprak Dr. 
W. A. M. Burgers, die het een verheugen- 
de ontwikkeling vond dat de meisjes en de 
jongens dit jaar niet meer afzonderlijk, 
maar gezamenlijk, als gelijken, waren ge- 
selecteerd. Hij zei dat de commissie er 
dankbaar voor was, dat de Shell-direktie 
deze werkwijze zonder meer had geaccep- 
teerd. Dit jaar heeft de commissie 89 kan- 
didaten moeten teleurstellen. 
Het is vanzelfsprekend vaak moeilijk de 
streep te trekken tussen degenen die nog 
julst wel in aanmerking komen voor een 
beurs en anderen die het net niet halen. 
Veel dank is de commissie verschuldigd 
aan mejuffrouw A. M. J. H. Deijkers, die 
steeds een ,,zonnig steunpunt" voor de 
kandidaten was en die de commissie op 
administratief gebied onschatbare hulp 
heeft geboden. Het was de commissie op- 
gevallen dat bij de motivatie die de kandi- 
daten voor hun studie aanvoerden, heel 
vaak medemenselljkheld voorop stond. De 
heer Burgers gaf daar enige voorbeelden 
van en zei: ,,Persoonlijk zou ik als lid van 
de Club van Den Haag tegen de Club van 
Rome zeggen; ,,Niet zo pessimistischi" 
Tenslotte sprak hij de hoop uit, dat er 
in de loop der jaren tussen de bursalen 
en de commissieleden iets van een per- 
soonlijke band zou groeien. ,,Wij staan er- 
voor open zoveel mogelijk contact met u 
te krijgen. Wij vertrouwen erop dat u dat 
contact tot stand wilt brengen". 
En toen was het grote moment gekomen 
dat de twintig geselecteerde kandidaten, 
onder wie een dochter van de heer A. W. 
Bouwmeester (Schoonebeek) en een zoon 
van de heer B. H. Schipper (Assen), echt 
bursalen werden door het in ontvangst ne- 
men van de officiele papieren uit handen 
van de heer De Vries. 
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Samen met zijn cchtgenote en de heer Bast be- 
kijkt de heer Rijnaard het ah gebruikelijk weer 
fraai ge'illustreerde afscheidsboekje. 

H. Rijnaard 

Op respsktievelijk 12 en 19 September jl. 
heeft in Hotel Veenlust te Veendam de 
heer H. Rijnaard, head-toolpusher bij de 
boortechnische dienst te Assen, van zijn 
collega's afscheid genomen in verband 
met zijn pensionering. 
De heer Rijnaard trad in dienst bij de 
B.P.M. op 10 november 1937. Zijn eerste 
werkterrein was Borneo, waar hij tot het 
uitbreken van de vijandelijkheden met Ja- 
pan werkzaam was als boormeester, onder 
meer In Balikpapan, Louise en Tandjung. 
Na de capitulatie van Nederlands-lndie 
volgde een periode van internering, een 
donkere tijd, die de heer Rijnaard heel- 
huids doorkwam. 
Na ruim anderhalf jaar in militaire dienst 
te zijn geweest, hervatte de heer Rijnaard 
zijn olie-werkzaamheden in december 1947 
en was hij voor korte tijd achtereenvol- 
gens werkzaam in Somarang en Djakarta. 
Na zijn verlof en een trainingsperiode in 
Holland vertrok de heer Rijnaard medio 
oktober 1948 weer naar het Verre Oosten, 
ditmaal naar Sumatra, waar hij eerst als 
boormeester, daarna als toolpusher en 
tenslotte als head-toolpusher hoofdzake- 
lijk in Pladju (Prabumulih) werkte. In de- 
zelfde funktie was hij nog een half jaar 
werkzaam in Balikpapan, waarna hij me- 
dio 1960 naar Nederland terugkeerde en 
bij de B.P.M. in Den Haag werd tewerk- 
gesteld op de afdeling production en me- 
chanical engineering. Afgezien van een 
kortstondige uitzending naar Oman bleef 
hij daar tot februari 1962. Toen werd hij 
opnieuw uitgezonden naar Oman, maar 
een jaar later kwam hij definitief naar Ne- 
derland en werd hij na zijn verlof bij de 
N.A.M. te Oldenzaal tewerkgesteld als 
head-toolpusher bij de BTD. 

Tijdens de afscheidsbijeenkomsten inVeen- 
dam, die tengevolge van ziekte van de 
heer Rijnaard bijna een jaar na zijn offi- 
ciele pensioendatum konden plaatsvinden, 
sprak de heer J. Coppes, drilling super- 
intendent, de heer Rijnaard en diens echt- 
genote toe. 
..Wanneer ik het afgelopen jaar op de bo- 
ringen kwam", aldus de heer Coppes, 
,,dan kreeg ik steeds weer de vraag: ,,Hoe 

is het met de heer Rijnaard?" Telkens 
weer heb ik als antwoord gegeven: ,,De 
heer Rijnaard Is wel gevloerd, maar niet 
knock out". 
Ik ben dan ook blij dat wij hier vanavond 
bijeen kunnen komen om van U afscheid 
te nemen, waarbij wij hebben kunnen con- 
stateren, dat U weer helemaal fit bent, Aan 
dit herstel hebben ongetwijfeld de goede 
zorgen van Uw echtgenote belangrijk blj- 
gedragen en voordat ik verder ga, wil ik 
haar een bloemetje aanbieden." 
,,lk dacht dat dit een belangrijke dag is", 
vervolgde de heer Coppes. ,,Wij nemen 
namelijk afscheid van iemand, die ik de 
laatste der Mohikanen zou willen noemen. 
U bent de laatste van een generatie van 
boormensen, die voor de oorlog in dienst 
van de maatschappij is gekomen en die 
het zeker niet gemakkelijk heeft gehad. 
De algemene economische toestand in die 
tijd was slecht en zij hebben in die eerste 
jaren heel wat moeten doen om zich te 
kunnen handhaven in het boorbedrijf. 
Daarna kwam de oorlog en werd U aan 
nog   grotere   beproevingen   onderworpen. 

Velen van Uw generatie werden toen gein- 
terneerd en het Jarenlange verblijf in de 
kampen had mede tot gevolg dat, hoewel 
U reeds een aantal jaren in dienst van de 
maatschappij was, U maar weinig boorer- 
varing had opgedaan, zodat de na-oorlogse 
jaren niet gemakkelijk zijn geweest." 
,,Zoals ik reeds zei, bent U de laatste van 
de vooroorlogse generatie die met pen- 
sioen gaat", merkte de heer Coppes op. 
,,lk zou hieraan onmiddellijk willen toevoe- 
gen dat U een bijzonder goed exemplaar 
bent van deze generatie. Want de meesten 
van ons hebben zeer dankbare herinnerin- 
gen aan de tijd, waarin zij U ergens heb- 
ben ontmoet en met U hebben samenge- 
werkt. Als ik heel persoonlijk mag wor- 
den, dan moet ik zeggen dat ik in de eerste 
maanden van mijn verblijf bij de N.A.M. 
bijzonder veel plezier heb gehad van Uw 
steun in een situatie die ook verre van ge- 
makkelijk was, waarvoor ik U dank zeg. 
Ik wil besluiten met U en Uw echtgenote 
het allerbeste toe te wensen en de hoop 
uit te spreken dat U nog lang in goede 
gezondheid   zult   mogen   werken.   Ik   heb 
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namelijk gehoord dat U niet van plan bent 
by de pakken neer te zitten, maar het 
voornemen hebt weer wat te gaan doen". 
Vervolgens bood de heer Coppes de heer 
Rijnaard enige cadeaus aan, te weten 
twee geluidsboxen voor zijn stereo-instal- 
latie, alsmede woordenboeken en het door 
velen getekende handtekeningenboekje. 
Hierna nam de heer Rijnaard het woord. 
Hij begon met een woord van dank aan de 
aanwezigen voor hun belangstelling en 
voor de ontvangen attenties tijdens zijn 
ziekte, waarbij hij speciaal noemde de 
heren Coppes en Mos, die — ondanks de 
drukke werkzaamheden — altijd de tijd 
hadden gevonden om hem te komen be- 
zoeken en informaties te verschaffen over 
het boorbedrijf. 
Terugziende op zijn loopbaan merkte de 
heer Rijnaard op dat hij het altijd als een 
voorrecht had beschouwd bij de Shell te 
mogen werken. 
Zijn jaren bij de N.A.M. van oktober 1963 
tot oktober 1972 noemde de heer Rijnaard 
fascinerend en afwisselend. 
Voorts sprak hij zijn waardering uit voor 
de loyale medewerking die hij altijd van 
alle zijden had ontvangen. Hij was van 
mening dat een gevoel van trots zeker op 
zijn plaats is bij het zien van wat er speci- 
aal op het Groninger gas-veld tot stand is 
gekomen, maar hij wilde niet verhelen, dat 
dit resultaat niet bereikt zou zijn zonder 
de medewerking van andere diensten, die 
de B.T.D. dag en nacht ter zijde staan. 
Ook sprak hij woorden van dank tot de 
chauffeurs die dag en nacht vaak onder 
de slechtste weersomstandigheden gereed 
stonden om ,,BTD-klanten" op de plaats 
van bestemming te brengen. 
De heer Rijnaard besloot met alien de bes- 
te wensen mee te geven in hun verdere 
loopbaan en hij hoopte dat de N.A.M., het 
zij op het land, het zij op de Noordzee, nog 
met een enorme olievondst uit de bus zou 
komen. Met het cadeau toonde hij zich 
zeer ingenomen en het beluisteren van 
muziek via deze speakers zou hem steeds 
doen terugdenken aan de fijne tijd die hij 
bij de N.A.M. had doorgebracht. 
Op 28 September tenslotte werd de heer 
Rijnaards tijdens een diner met zijn naaste 
collega's te Veendam ,,uitgegeten". 

Ir. C. Terwogt 

Na een verblijf van bijna vier jaar bij de 
N.A.M. heeft Ir. C. Terwogt, werkzaam als 
seismoloog bij de afdeling GP te Assen, 
op 13 September jl. afscheid genomen in 
verband met zijn uitzending naar Oman. 
Tijdens een afscheidsbijeenkomst in hotel 
,,Overcingel" te Assen werd de heer Ter- 
wogt, die vergezeld was van zijn echtge- 
note, toegesproken door de heer J. A. 
Cockram, chef van de afdeling GP. 
De heer Cockram begon zijn toespraak 
met het geven van een kort overzicht van 
de werkzaamheden van de heer Terwogt. 
,,U hebt u vooral beziggehouden met de 
interpretatie van seismische gegevens", 
aldus de heer Cockram. ,,Hierbij ontdekte 
u voor de N.A.M. carbonaten ,,build-ups" 
in het zuidelijk deel van de Noordzee. 
Wat later kreeg u een ander gebied toe- 
gewezen, namelijk Twente, een heel groot 

en moeilijk gebied. Maar of dat nog niet 
genoeg was, vroeg u er nog meer gebie- 
den bij, zoals Drenthe, Sonnega in Fries- 
lend en nog andere grote gebieden, die u 
ook kreeg". 
,,Naast deze interpretatiewerkzaamheden", 
vervolgde de heer Cockram, ,,hebt u ook 
uw stempel gedrukt op de technische kant 
van het seismische werk. U kwam op het 
idee een andere veldmethode te gaan toe- 
passen. Wij hebben deze methode in 
Twente beproefd en het sukses was zo 
groot, dat deze overal wordt gebruikt. 
Ook op het gebied van organisatie op kan- 
toor bent u zeer aktief geweest. U kwam 
uit Borneo, waar u veel ervaring had op- 
gedaan ten aanzien van het werken in 
teamverband en ik kan niet anders zeg- 
gen dan dat wij met die ervaring van u 
ons voordeel hebben kunnen doen". 
Na mevrouw Terwogt dank te hebben ge- 
zegd voor de voortreffelijke wijze, waarop 
zij vaak als gastvrouw was opgetreden, 
besloot de heer Cockram met het echtpaar 
Terwogt veel sukses toe te wensen in 
Oman. Als aandenken aan zijn verblijf bij 
de N.A.M. bood de heer Cockram enkele 
langspeelplaten met klassieke muziek aan. 
Hierna sprak de heer Terwogt enkele 
woorden, waarbij hij zijn collega's dank- 
zei voor de prachtige cadeaus. 
Hij wilde wel erkennen dat hij indertijd 
met een zekere schroom naar Assen was 
gekomen, maar dat het enorm was mee- 
gevallen en dat hij met veel plezier aan 
die tijd bij de N.A.M. zai terugdenken. 

Aandacht voor dc cartoons. Van links naar 
rechts de heer Hoogland en mevrouw en de 
heer Terwogt. 
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H.Pat A. Peters 

Op 30 augustus jl. was het 25 jaar gele- 
den dat de heer H. Pat, terreincontroleur 
bij  de bewakingsdienst in  Hoogezand,  in 
dienst trad bij onze maatschappij. 
Een dag  later ward dit heuglijke feit ge- 
vierd in hotel Rowaan te Hoogezand, waar 
vele collega's van de geboden gelegenheid 
gebruik maakten de heer Pat en zijn gezin 
hun gelukwensen aan te bieden. 
De jubilaris  werd  toegesproken  door de 
heer M. G. van Stigt, chef van de bewa- 
kingsdienst, die in herinnering  bracht dat 
de heer Pat zijn loopbaan bij de boortech- 
nische dienst begon. 
,,Hler  werkte  U   bijna   acht Jaar"   zei   de 

Op 30 augustus jl. was het 25 jaar geleden 
dat de heer A. Peters, werkzaam als 
chauffeur bij de afdeling 01 te Assen, in 
dienst trad bij onze maatschappij. 
De heer Peters had de voorkeur gegeven 
aan een intiem etentje met zijn naaste col- 
lega's, dat op de jubileumdag in hotel 
,,Bieze" te Borger werd gehouden. Tijdens 
het diner werd de heer Peters, die ve,-ge- 
zeld was van zijn echtgenote, toegespro- 
ken door de heer J. Kersting, chef van de 
afdeling 01 te Assen, die onder meer op- 
merkte: 
,,U hebt in die 25 jaar nogal wat gezwor- 
ven, waarbij het meest typerend is, dat U 

Behalve cadeaus ontving de heer Pat eveneens het 
jubileutnboekje met handtekeningen en cartoons. 

heer Van Stigt, ,,gedurende weike tijd U 
het hele land door trok op zoek naar olie 
of aardgas. 
Op 18 September 1956 ging U op eigen 
verzoek over naar de gasdienst en als 
operator werd U tewerkgesteld op het ter- 
rein Schoonebeek. 
In dezelfde funktie werd U later bij de 
meetdienst geplaatst, waar U tot oktober 
1965 bleef, toen U om gezondheidsrede- 
nen Uw werkzaamheden hier moest sta- 
ken. U kwam bij de bewakingsdienst" ver- 
volgde de heer Van Stigt, ,,en U behoor- 
de tot een van de eersten, die uit eigen 
personeel werd aangetrokken om als por- 
tier te gaan fungeren. U werd ingezet bij 
de eruptieput Sleen. U was er ook bij 
toen de eerste puttengroepen in bedrijf 
werden gesteld op het gasveld Groningen, 
dat U hebt zien groeien tot wat het nu is". 
De heer Van Stigt besloot met de heer 
Pat hartelijk dank te zeggen voor de pret- 
tige samenwerking en voor het vele werk 
dat hij voor de N.A.M. in de afgelopen 25 
jaar   had   gedaan. 
Hierna bood de heer Van Stigt de jubilaris 
enkele cadeaus aan, teweten een verrekij- 
ker alsmede twee slaapzakken. Zijn echt- 
genote ontving een grote doos bonbons. 
Met enkele woorden dankte tenslotte de 
heer Pat voor de belangstelling en de ont- 
vangen cadeaus. 

De heer en mevrouw Peters bladeren in het 
hobbyhoek over tuinieren. 

altijd de afdeling transport bent trouw ge- 
bleven. U bent 25 jaar geleden in dienst 
gekomen bij het transport en hoewel U 
sinds 1 mei 1971 organisatorisch onder de 
afdeling 01 ressorteert, bent U nog altijd 
in het vervoer werkzaam. 
,,U begon Uw loopbaan in Schoonebeek, 
waar U bijna 10 jaar werkzaam was", ver- 
volgde de heer Kersting. ,,Vandaar ging U 
naar West-Nederland, eerst naar Rijswijk 
en ruim acht jaar later, in 1967, naar de 
afdeling vervoer aan de Eemhaven om ten- 
slotte in 1971 naar Assen te verhuizen, 
waar U het, naar ik gehoord heb, goed 
naar Uw zin hebt. 
Wij hebben U bij ons leren kennen als 
een goed collega en een rustig en beschei- 
den mens, die zijn taak als chauffeur op 
korrekte wijze vervult. Ik dacht dat een 
woord van dank hiervoor wel op zijn 
plaats is". 

Vervolgens ging de heer Kersting over tot 
het overhandigen van de cadeaus. 
De jubilaris ontving een fraai boek over 
tuinonderhoud,   een   hobbyboek,   alsmede 
een grote band voor zijn bandrecorder. 
Mevrouw   Peters   kreeg   een   grote   doos 
bonbons aangeboden. 
Met enkele woorden dankte tenslotte de 
heer Peters voor de ontvangen cadeaus. 

23 



«J. Vlf. Taselaap «J. H A. Zwiep H. U. Mooijweep 

Op 1  September jl. was het 25 jaar gele- 
den,  dat de  hear J. W. Taselaar,  sedert 
oktober  1967   redakteur  van  dit   blad,   in 
dienst trad bij de N.A.M. in Schoonebeek. 
Dit jubileum ward op 3 September jl. her- 
dacht in hotel ,,Overcingel" te Assen. 
De heer J. Veenstra, chef Industrial Rela- 
tions, sprak eerst enkele woorden tot de 
jubilaris   en  zijn   echtgenote,   waarbij   hij 
onder    andere    mevrouw    Taselaar    een 
bloemstukje  aanreikte. 
De heer G. J. Borghuis liet vervolgens de 
carriere van de heer Taselaar nog eens de 
revue passeren. 
Als assistent-boekhouder op het olieveld 

Maandag 3 September jl. kwamen velen 
samen in hotel ,,Overcingel" te Assen, om 
aldaar de heer J. H. A. Zwiep, werkzaam 
op de afdeling FA te Assen, te feliciteren 
met diens 25-jarig jubileum. 
Tijdens de receptie werd de heer Zwiep, 
vergezeld van echtgenote en kinderen, toe- 
gesproken door de heer A. J. Kooijman, 
chef FA. 
De heer Kooijman betrok allereerst me- 
vrouw Zwiep in zijn toespraak. Hij be- 
dankte haar voor de steun aan haar man 
en liet deze dank vergezeld gaan van een 
boeket bloemen. 
Tot de heer Zwiep zei de heer Kooijman: 

Op 1 September jl. kon de heer H. J. 
Mooijweer, werkzaam op de afdeling BA 
te Assen, terugzien op zijn 25-jarige loop- 
baan bij onze maatschappij. 
De heer Mooijweer trad in dienst bij onze 
maatschappij te Oldenzaal, waar hij werd 
tewerkgesteld op de loonadministratie. 
Voordien was hij enkele jaren werk- 
zaam geweest als boekhouder bij de Al- 
gemene Boeren- en Tuindersbond in 
Haaksbergen en de daar opgedane boek- 
houdkundige ervaringen kwamen hem bij 
de N.A.M, goed van pas. 
Zeven jaar bleef de heer Mooijweer werk- 
zaam op de loonadministratie. Na nog een 

Met zijn echtgenote bekijkt de heer Taselaar een 
pennevrucht van Cees Nienwenhms. 

De   heer   en   mevrouw   Zwiep,   gefotografecrd 
tijdens het uitpakken van het cadeau. 

De heer Mooijweer liet zich „gelaten" het jubi- 
leuminsignc door zijn echtgenote opspelden. 

Schoonebeek in September 1948 begon- 
nen, was de heer Taselaar in 1952 een van 
de kandidaten die na een stemming ge- 
kozen werd tot lid van de Contact-Com- 
missie. 
In 1953 volgde zijn tewerkstelling bij de 
personeelsafdeling, waarna vier jaar later 
zijn overplaatsing naar West-Nederland 
een felt werd. 
Van 1962 tot oktober 1967 werkte hij ver- 
volgens op de kantoren Rijswijk, Rotter- 
dam en Voorburg, waarna in oktober dat 
jaar zijn redaktionele loopbaan bij de re- 
daktie Nammogram begon. 
De heer Borghuis noemde twee opmerke- 
lijkheden van de heer Taselaar: zijn be- 
scheldenheid, a! maakt publiciteit ook een 
Integrerend deel van zijn dagelijkse werk- 
zaamheden uit, en zijn sportieve Instelling, 
zowel op als buiten kantoor. 
Daaraan zai zijn roemruchte voetbalcarrie- 
re bij het Dordse ,,D.F.C." en het Schoo- 
nebeker ,,Minjak" we! niet vreemd zijn. 
Tot slot zei de heer Borghuis de heer Ta- 
selaar dank voor zijn collegiale samen- 
werking. Hij overhandigde vervolgens me- 
vrouw Taselaar een doos bonsbons, de 
heer Taselaar ontving een grote foto-mon- 
tage en een fraaie fotocamera. 
In zijn dankwoord zei de heer Taselaar 
onder meer met plezier terug te zien op 
zijn 25 N.A.M.-jaren. 

,,Uit Uw dossier heb ik van Uw welbewo- 
gen N.A.M.-leven kennis genomen. Veel- 
bewogen in die zin, dat U jarenlang aktief 
bezig bent geweest op ontspanningsge- 
bied, zoals in het hoofd- en afdelingsbe- 
stuur van de O.S.V., in de hengelclub, in 
de bridgeclub en onze B.Z.B. 
Ook in Uw dagelijks werk was U, wat men 
wel noemt een schaap met vijf poten, een 
bijzonder mens met singuliere gaven, on- 
der meer als brandwachter". 
Op humoristische wijze schetste de heer 
Kooijman vervolgens enkele situaties uit 
die eerste jaren in Schoonebeek. 
,,U neemt temidden van Uw collega's een 
bijzondere plaats in", vervolgde de heer 
Kooijman. ,,U bent altijd evenwichtig, goed 
gehumeurd, bereid iedereen te helpen en 
niets is U te veel, waar het Uw werk be- 
treft. Als een tastbaar blijk van ons aller 
genegenheid wil ik tot slot een cadeau 
aanbieden met daaraan de wens verbon- 
den, dat het een prettige herinnering aan 
deze dag levendig zaI houden". 
Als jubileumgeschenk ontving de heer 
Zwiep een camera met ,,blitz" en als ge- 
bruikelijk het handtekeningenboekje, als 
altijd kundig geiJIustreerd door de heer C. 
Nieuwenhuis. 
De heer Zwiep bedankte met enkele woor- 
den voor het ontvangen cadeau en de tot 
hem gerichte woorden. 

jaar gewerkt te hebben op de journaal- 
sektle, werd hij op 1 September 1956, dus 
precies 8 jaar na zijn indiensttreding, over- 
geplaatst naar Rijswijk om daar de vele 
boekhoudkundige problemen te gaan hel- 
pen opiossen. 
Toen ruim een jaar later in Rotterdam het 
regionaal kantoor West-Nederland werd 
geopend, werd de heer Mooijweer met ve- 
len van zijn Rijswijkse collega's hiernaar 
overgeplaatst. Hier bleef hij tot oktober 
1966. Hij ging terug naar Oldenzaal en een 
jaar later verhuisde hij mee naar Assen. 
Op ontspanningsgebied heeft de heer 
Mooijweer zijn sporen verdiend. 
In de beginjaren was hij als voetballer zeer 
aktief en deed hij aan atletiek. 
In West-Nederland was hij negen jaar pen- 
ningmeester van de O.S.V. en maakte hij 
tevens een aantal jaren deel uit van het 
hoofdbestuur van de O.S.V. 
Ook vele malen heeft hij zitting gehad in 
de Van Hasselttoernooi-commissie en 
maakte hij als official een reisje met het 
Nederlands Shell-elftal naar Londen mee. 
Tegenwoordig is hij de grote animator van 
de bridgeclub in Assen. 
Niet alleen is hij een uitstekend organisa- 
tor, ook als speler blinkt hij uit. Het bewijs 
hiervoor werd het vorig seizoen geleverd, 
toen hij met zijn partner Joke ter Braak de 
kampioensbeker in de wacht sleepte. 
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H. Ahuis 

Op 6 September jl. herdacht de heer H. 
Ahuis, dispatcher bij de afdeling TS aan 
de Eemhaven te Rotterdam, het feit dat hij 
25 jaar geleden in dienst trad bij onze 
maatschappij. 
Voordien was de heer Ahuis werl<zaam ge- 
weest als broodbezorger bij een bakker in 
Coevorden. De bonnenrompslomp ging 
hem op een gegeven moment zo vervelen, 
dat hij besloot ander werk te gaan zoeken. 
Hij ging solliciteren bij de N.A.M. in 
Schoonebeek, waar op dat moment grote 
aktiviteiten heersten. Hij had sukses en 
werd tewerkgesteld als boorarbeider bij 
de   boortechnische   dienst.   De   overgang 

H. U. Heidemans 

Op 6 September jl. kon de heer H. J. Hei- 
demans, werkzaam als operator bij de 
produktiedienst in Schoonebeek, terug 
zien op zijn 25 dienstjaren bij de N.A.M. 
Tijdens een goed bezochte receptie in ,,De 
Boo" te Schoonebeek op 13 September jl,, 
werd de jubilaris, die vergezeld was van 
zijn echtgenote en kinderen, toegesproken 
door de heer H. J. Groothuis, chef van de 
produktiedienst. 
De heer Groothuis merkte op, dat de heer 
Heidemans zijn loopbaan begon als boor- 
arbeider bij de boortechnische dienst. 
,,Hier bleef U bijna vier jaar. In juni 1952 
werd U overgeplaatst naar de onderhouds- 

Ook de heer Ahuis werd op de direktiekamer 
door zijn echtgenote met de speld onderscheiden. 

van het brood naar olie was natuurlijk bui- 
tengewoon groot, maar de heer Ahuis 
slaagde er al spoedig in zich aan te pas- 
sen aan de nieuwe werkomstandigheden. 
Bovendien was hij werk in de buitenlucht 
gewend en kon hij wat dat betreft zijn 
hart ophalen bij de boringen. 
Het eerste jaar werkte de heer Ahuis in 
Schoonebeek, daarna werd zijn werkter- 
rein verlegd naar Steenwijksmoer, waar 
hij op een Ideal-IOO-installatie werd te- 
werkgesteld. 

Aan dit werk dicht bij huis, kwam echter 
spoedig een einde, toen overal in het land 
de N.A.M. exploratieboringen ging ver- 
richten. Er brak een perlode aan van zwer- 
ven, kosthuizen en hotels, waaraan op 4 
maart 1968 een einde kwam, toen de heer 
Ahuis als dispatcher werd aangesteld bij 
de toenmalige afdeling Marine-transport 
aan de Eemhaven te Rotterdam. 
Hier kreeg hij te maken met de versche- 
ping van allerlei materialen naar op de 
Noordzee opererende booreilanden, waar- 
bij zijn lange boorervaring hem uitstekend 
van pas komt. 
Het werk bevalt hem daar best, de sfeer 
in de Eemhaven is uitstekend, terwiji hij 
door zijn werk met veel mensen in aan- 
raking komt, lets wat hij erg plezierig 
vindt. 

Aandachtig luisteren de heer en mevrouw Hei- 
demans naar de toespraak. 

dienst, die U op 16 januari 1954 weer ver- 
liet om definitief te gaan werken bij de 
produktiedienst en wel als tankmeter, 
thans operator bij de meetdienst. 
,,Bij die produktiedienst hebben wij U leren 
kennen als een rustige, bescheiden man, 
die tot onze grote tevredenheid zijn werk- 
zaamheden verricht", vervolgde de heer 
Groothuis. ,,lk dacht dat een woord van 
dank voor al dat werk in de afgelopen 
25 jaar zeker op zijn pJaats is, ook voor 
Uw echtgenote, die U al die jaren heeft 
bijgestaan en voor wie, gezien het feit dat 
U reeds zo'n 24 jaar in vol-continudienst 
werkzaam bent, het ongetwijfeld niet altijd 
even gemakkelijk is geweest. Daarom heb- 
ben wij voor U beiden een cadeau uitge- 
zocht, waarin U op gezette tijden kunt uit- 
rusten." 
Dit cadeau bleek te bestaan uit een twee- 
tal tuinstoelen, terwiji de jubilaris zelf een 
achteruitrijiamp en een achtermistlamp 
voor zijn auto alsmede een overall en een 
paar werkschoenen kreeg aangeboden. 
Tenslotte sprak de heer Heidemans woor- 
den van dank voor de ontvangen cadeaus 
en voor de door zijn collega's getoonde 
belangstelling. 

Gasbpand nabij 
Veendam 

Op donderdagmorgen 4 oktober jl. is 
tegen 7 uur een brand ontstaan bij een 
afsluitergroep van de hoofdtransport- 
leiding voor aardgas van Tjuchem naar 
Ommen. 
Het betreft een van de zes hoofdlei- 
dingen, die van het Gronings gasveld 
zuidwaarts lopen en een diameter van 
122 cm heeft. 
Een explosie, waarbij de afsluiter — 
gewicht 23 ton — werd weggeslagen, 
vernielde tevens het verbindingsstuk 
met de parallelleiding, die op enkele 
meters afstand is gelegen. 
Het ontsnappende gas is vermoedelijk 
door vonkoverslag van een nabijgele- 
gen hoogspanningsleiding ontstoken. 
Door het dichtdraaien van de afsluiters 
ten noorden en ten zuiden van de plaats 
van het ongeval werd de gastoevoer 
naar de brand afgesneden, waardoor 
het vuur tegen 11 uur vanzelf doofde. 
Schakelingen met de andere transport- 
leidingen maakten het mogelijk de gas- 
voorziening volledig gaande te houden. 
De schade, zowel aan installaties als 
aan ontsnapt aardgas bedraagt naar 
voorlopige schatting enkele tonnen. 

Nieuwe 
managing-director 

De Raad van Beheer van de ,,Shell 
Transport and Trading Company Limi- 
ted heeft medio September bekend ge- 
maakt, dat de heer P. B. Baxendell met 
ingang van 1 oktober 1973 is benoemd 
tot lid van de Raad van Beheer van de 
Maatschappij. 
De heer Baxendell heeft een aantal 
belangrijke funkties vetvuld bij de 
Groep. Op het ogenblik is hij ,,Mana- 
ging Director" van Shell U.K. Limited 
en regionaal coordinator — olie en 
gas Verenigd Koninkrijk en lerland. 
Het iigt in de bedoeling dat de heer 
Baxendell met ingang van 1 oktober 
1973 ,,Managing Director" van the 
Shell Petroleum Company Limited zai 
worden, alsmede lid van het praesi- 
dium van de Raad van Beheer van 
Shell Petroleum N.V., waardoor hij di- 
rekteur van de Koninklijke/Shell Groep 
wordt. 
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Shell-volleybal- 
toernooi 1973 

Op zaterdag 8 September jl. ward  in  de 
Sporthal   aan   de   Floris   de  Vijfdelaan   te 
Vlaardingen wederom  het jaarlijkse  Shell 
Volleybaltoernooi gehouden. 
Op daze dag kwamen  da teams van  het 
organiserende R.O.V.S., Te Werve, N.A.M. 
-Assen  en   N.A.M.-Hoogezand   bijean   om 
ta strijdan voor da ereplaatsan. 
Mat de langa reis nog in de banan moes- 
tan da damas van het eersta N.A.M.-team 
al   dirakt   aantradan   tagan   hun   grootste 
concurrent, da damas van R.O.V.S. I. 
Daza   wadstrijd   ging   na   een   verwoede 
strijd voor de N.A.M.-damas varloran (sat- 
standen 9—15 en 6—15). 
De overige gespeelde wedstrijden werden 
door de dames-l  gev^/onnen. 
Het  tweede   damesteam   van   de   N.A.M. 
wist door een overwinning in drie sets op 
R.O.V.S. II da vierde plaats ta  bemachti- 
gen. 

Da uitslag was als volgt: 
1. R.O.V.S. I 8 punten 
2. N.A.M.  I 6 puntan 
3. Te Werve 4 punten 
4. N.A.M.   II 2 punten 
5. R.O.V.S. II 0 puntan 
Bij de heran zagen we een gelijkwaardige 
strijd tussen N.A.M.  I an R.O.V.S. I, die 
in het voordeel van N.A.M. I werd beslist. 
(14—16,  15—9,  16—14). 
Door daza overwinning lagda N.A.M. I da 
basis voor de eindoverwinning. 
De   heren   van   hat  tweeda   N.A.M.-team 

wistan op daze dag jammer genoeg geen 
enkala wadstrijd ta winnen. 
Ook  da   Hoogazandars   hadden   dit  kaar 
wainig    galuk.   Twee   punten   wistan   ze 
slechts te behalan door een overwinning 
op N.A.M. II (15—7 en 15—7). 
De uitslag was hier: 
1. N.A.M. I 10 puntan 
2. R.O.V.S. I 8 puntan 
3. Te Werve 6 punten 
4. R.O.V.S   II 4 punten 
5. N.A.M.   Hoogezand 2 puntan 
6. N.A.M. II 0 punten 
De dag werd besloten met ean diner in ge- 
bouw   ,,Muzanda",   waarna   iederean   vol- 
daan huiswaarts keerde. 

De N.A.M.-hcren in aktie tijdens het zo succes- 
vol voor hen vcrlopen tocrnooi. 

en vwat de jeugd er van tereclit bracht 
Van een van de spalars van  hat tweeda 
volleybalteam   uit  Assan,   te  weten  Thao 
Rook, ontvingan we zijn visie op hat Shell- 
toernooi in Vlaardingen. 
,,Door de minder goede resultaten in de af- 
gelopan competitia warden de kansen van 
,,Haren 2" uit Assen niet zo hoog aange- 
slagen. 
De  pessimisten   hebben   gelijk  gakregen, 
want  da   haran   eindigden   helaas   op   de 
laatste plaats, maar hoa ... I 
In  de  eerste  wadstrijd  tegen   Hoogezand 
liep   het  halemaal   niet  an  ward  fout  op 

Het eerste team van N.A.M.-dames (deze kant 
van het net) wonnen van Te Werve. 

fout gemaakt, maar hoe langer hat spel 
duurde, das ta batar de ,,machine" begon 
te lopen. Tegen Ta Werve ging het al 
stukken beter, al kwam dat er wat de 
puntenvardaling betreft niet halemaal uit. 
Toen we voor de darde kear in het strijd- 
perk traden, was R.O.V.S. I da tagenstan- 
der. De door ieder alweer voorspelde 
toernooiwinnaar kreeg het echter zeer 
moeilijk tagan da nu zeer soepel draaian- 
de ,,N.A.M.-2-machina". In ean partij met 
hoogstaand volleybal verloren de N.A.M.- 
spelers de aerate set met 15—12. De 
tweede set was nog spannander en het 
talrijke publiek genoot van goad volleybal. 
De handen gingen diverse malen op el- 
kaar voor de jonge N.A.M.-dealnamars. 
Daze strijd ontaardde in een ware zenuw- 
slag, die uitaindalijk toch nog door 
R.O.V.S. I met 16—14 werd gewonnan. 
Daze wedstrijd had kannalijk ta veal van 
de krachten van da R.O.V.S.-spelers ge- 
vergd, want hierna verloren zij van As- 
san I, dia hiardoor kampioan werd. Maar 
ook de jongeren uit Assen hadden weinig 
energle meer over en verloren de reste- 
rende wedstrijden. 
Het jaugdtaam balandde aldus op da laat- 
ste plaats. Het uitvallen van Huub an het 
nog niet measpelen van een onzer nieuwa 
aanwinsten betekende natuurlijk een han- 
dicap, maar al met al een prachtige oefe- 
ning voor de competitie, dia, als U dit least, 
al weer is begonnen." 
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IVIiclgetgolff te 

Ook dit jaar organiseerde het O.S.V.-be- 
stuur te Assen voor zijn leden een midget- 
golftoernooi. 
Dit werd op 11 September jl. gehouden op 
de Midgetgolfbaan ,,De Ponderosa" in het 
Asser bos, waaraan door niet minder dan 
84 personen (21 teams van vier personen) 
werd deelgenomen. 
Mede dank zij de gunstige weersomstan- 
digheden konden de wedstrijden viot wor- 
den afgewerkt en zowel tijdens als na de 
strijd was de stemming onder de deelne- 
mars opperbest. 
leder team  vertegenwoordigde  een  afde- 
ling of sektie. 
Na de eerste doorgang  bieken  de  Keren 
Jansen van de afdeling ISO en Renirie van 
de afdeling TDO met hun minimale score 
van   respectievelijk  50   en   51   punten   de 
beste  resultaten  te   hebben  geboekt,  die 
door geen der overige deelnemers zouden 
worden overtroffen. 
Dat hierdoor hun teams goede vooruitzich- 
ten hadden op een hoge plaats in het eind- 
klassement werd dan  ook  inderdaad  be- 
waarheid, want het TDO-team, bestaande 

Na de slag volgt de heer Dc Bruin gespannen, 
hoe het bctlletje zal rollen. 

\ 

In het Groninger land hkek Maria van der Woude, werkzaam ah assistente op de produktie- 
dienst, best bereid even de nieuwste vciligheidsslagzin van de maand te laten zien. 
„Blijf onder uit", een goed bedoelde raadgeving, wanneer een mogelijke gevaarlijke situatie 
bcven Uw hoofd hangt. 

uit de heren Renirie, Roelevink, Wester- 
man en Dermois, legden beslag op de 
eerste plaats met 171 punten en veroverde 
daarmee de wisselbeker de ,,Andries-bo- 
kaal". 
Bij de dames leverde mejuffrouw Schok- 
ker van het PF/PS-team met 56 punten 
een prachtige prestatie, die niet onbelang- 
rijk bijdroeg aan de fraaie derde plaats in 
het eindklassement. 
De overige deelnemers van dit suksesvol- 
le team waren mejuffrouw Malkus en de 
heren Kip en Bonthuis. 

De TDO-ers werden op de voet gevolgd 
door het team van de afdeling ISO, be- 
staande uit de heren Jansen, Stulp, Arents 
en mejuffrouw Vogel, dat 174 punten 
scoorde. 
Zoals gebruikelijk waren er ook poedel- 
prijzen voor de dame en de heer die de 
meeste punten scoorden en dus de slecht- 
ste resultaten boekten. 
Deze prijzen gingen naar mejuffrouw Ro- 
berti, afdeling DE met 95 punten en de 
heer Uriot met 83 punten, dio beiden ver- 
blijd werden met een worst. 
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Geknipt... 

• op vrijdag 21  September jl. opendc de ont- 
spanningsvereniging  tc  Assen  het winterscizoen 
1973/1974. 
Rients Cratcma bracht die avond In „De Kolk" 
zijn nieuwe programma „Grocten uit Pingjum". 
De vele  aanwczigen  genoten  enkcle  uren  lang 
van een vlot gepresenteerde ^cabaret-show". 

„Zc zeggen dat er nog maar voor 'n paar hon- 
derd jaar vuursteen is . . ." 

J^ Wannecr de bladeren gaan vallen, is bet mo- 
ment genaderd, dat de tennisclubs gaan denken 
aan het sluiten van de banen. 
In Assen organiseerden de C.T.A. - en de 
N.A.M.-tennisclub op zaterdag 21 September jl, 
een sluitingstoernooi op het Amelte-tennispark. 
Er bestond redelljke belangstelling voor dit 
laatste  toernooi in  1973. 
Ter afsluiting van de wcdstrijden werd een 
barbecue belegd, waar iedereen zich de zelf mee- 
gebrachte worstjes etc. best Het smaken. 
Op de foto rechts is de heer J. M. L. Uleman, 
voorzitter van de N.A.M.-tennisclub, als een 
ware kok bezig een lekkere hap te grilleren. 
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In  dit  nummer wordt vrij   uitvoerig  aandacht  be- 
steed aan het werk van de sectie putbehandeling, 
vooral op het Schoonebeek-veld. 
Op de foto een in bedrijf zijnde Ja-knikker op het 
Schoonebeekse  olieveld. 
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