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Een sensatie! Kolkende maassa slurpt boortoren op
Met een bulderend geraas en fonteinen

van modder verdween op 1 december
1965 bij ’t Haantje in Sleen een 45 me-

ter hoge boortoren in de grond. ,,Over-
weldigend. Van alle kanten hebben we

naar de spuwende massa gekeken.’’

N
GERTON ALBERS

Natuurlijk, die kolkende
massa van modder die
tientallen meters de grond
uitspoot vergeet Riekus

Weggemans uit Noord-Sleen nooit
meer. ,,Wel dertig, veertig meter
hoog. En dan niet een dunne straal,
maar een uitbarsting met een door-
snee van wel zestig, zeventig meter.
Maar het meest frappante was toch
die caravan die in het dansende ge-
weld maar bleef drijven. De boorto-
ren was al lang opgeslokt, maar
dankzij alle lucht in de caravan kon
die niet wegzakken. Fascinerend.’’

Weggemans was zestien jaar op 1
december 1965, de dag dat bij ’t
Haantje een 45 meter hoge boorto-
ren van de NAM door de aarde werd
verzwolgen. Zijn buurjongen Jan
Kamping – de twee wonen een halve
eeuw later nog steeds zowat naast el-
kaar – had halverwege de middag al
gezien dat de boortoren scheef
stond. ,,Dus wij er met de brommer
naartoe. Toen we aankwamen was er
van de toren niets meer te zien. Over-
al borrelde het. We hadden geen
flauw idee of er nu naar olie of naar
gas werd geboord. Achteraf bleek het
om niet ontvlambaar gas te gaan.
Een geluk, want anders had de boel
zo de lucht in kunnen vliegen. Onze
brommers hadden als ontsteking
kunnen werken, met een enorme ex-
plosie tot gevolg.’’ Stinken deed het
niet, bulderen des te meer. Het ge-
luid van een startende straaljager.

Al na een paar minuten werden de
twee weggestuurd door de politie,
die de omgeving afzette met prikkel-
draad. Maar jongens van zestien wil-
len bij grote gebeurtenissen als deze
doorgaans niet zo goed luisteren.
,,Het was een sensatie. Overweldi-
gend. We hebben met onze brom-
mers telkens rondjes gereden. Van al-
le kanten hebben we naar de spu-
wende massa gekeken.’’

Ook in Sleen was het gebulder
goed te horen, weet Wim Dijkstra
(81), destijds opzichter bij gemeente-
werken. ,,Een collega zag dat de toren
scheef stond en een fractie later was-
ie verdwenen.’’

Zijn vrouw had die avond haar we-
kelijkse zangrepetitie in café/hotel
Zwols. ,,Daar zaten ook twee dames
uit ’t Haantje bij. Die kwamen heel
beduusd binnen, ze waren helemaal
van slag. Ze konden maar niet bevat-
ten wat er was gebeurd.’’

De dag na de ontploffing liep Dijk-
stra journalisten tegen het lijf bij de
krater. Het verhaal wil dat sommige
mensen in Sleen pas een dag later
door kregen wat er aan de hand was,
toen ze het Journaal zagen. De NTS,
de voorloper van de NOS, had beel-
den geschoten van de ravage. De ca-

Wat er mis ging
Werknemers van het Franse bedrijf
Forex zijn voor de NAM nog maar
een maand aan het boren bij ’t
Haantje als het misgaat op 1 de-
cember 1965, vijftig jaar geleden.
De 45 meter hoge boortoren kan
dankzij nieuwe technieken veel
dieper boren dan voorheen. Op
zo’n 1850 meter diepte stuiten de
werklieden op een gaslaag met een
extreem hoge druk. Om te voorko-
men dat gas ontsnapt wordt zo’n
gat normaal gesproken gedicht
met modder, maar in dit geval is er
geen redden aan. De grond rond
de toren begint te verzakken. Gas,
water en modder spuiten de lucht
in. De boortoren begint te wanke-
len en over te hellen. Dan breekt
het gevaarte doormidden en ver-
dwijnt in de grond. Niets van de
toren is ooit teruggevonden.
Ook caravans, machines, bouwke-
ten en voertuigen worden meege-
zogen. Evenals zowat het hele
servies van hotel Bos en Zon in
Emmen, waar Franse werknemers
sliepen. Uitbater Rudy Grimme
bracht hen namelijk altijd ’s mid-
dags eten. Wonder boven wonder
raakt niemand gewond.
Bijna drie maanden lang borrelt de
grond. Om de gasput onder contro-
le te krijgen, wordt een nieuw gat
naar de oude boorput gegraven.
Enorme hoeveelheden cement
verdwijnen daarin. Op 18 februari
1966 komt er eindelijk schot in de
werkzaamheden. De krater komt
langzamerhand tot bedaren. Op 21
februari meldt de krant: ,,De po-
gingen van de Nederlandse Aard-
oliemaatschappij om de gaskrater
te temmen zijn een volledig succes
geworden. Na tachtig dagen is de
spuiter bedwongen.’’
In de maanden erna komt er af en
toe slechts nog een boertje uit de
grond naar boven.

Wat er mis ging

meramensen hebben destijds over-
nacht bij Zwols. Omdat de banden in
die tijd nog naar Hilversum gebracht
moesten worden, zouden de beelden
pas een dag later te zien zijn. Maar de
vader van Riekus Weggemans, die
zijn hele leven een dagboek bijhield,
noteert dat de ontploffing op de dag
zelf al groot nieuws was, in elke
nieuwsuitzending op televisie en ra-
dio.

Viel Weggemans vooral die drij-
vende caravan op in het razende ge-
weld, Dijkstra staan behalve de enor-
me fontein van modder en water
vooral de tientallen kleine kraters in
het landschap helder voor de geest.
,,Overal zandhopen van zeg een hal-
ve meter hoog, waaruit gas borrel-

de.’’ Wekenlang was de grond in be-
weging. Af en toe viel de krater even
stil. ,,Dan was het extra oppassen ge-
blazen’’, weet Weggemans. ,,De vrees
was dat er dan even verderop een
nieuwe uitbarsting zou volgen. Het
gas hoopte zich immers maar op.’’

Het weerhield nieuwsgierige men-
sen er niet van een kijkje te nemen.
De omgeving was uiteraard afgezet,
maar vanaf het Oranjekanaal was er
goed zicht op de locatie. ,,Daar was
het soms druk, vooral in het week-
einde. Het werd bijna een zondags
uitstapje: even kijken bij de verdwe-
nen boortoren.’’

’t Haantje mocht dan even wereld-
nieuws zijn geweest, Weggemans
herinnert zich dat het dagelijkse le-

ven al snel weer op gang kwam. ,,Na-
tuurlijk, het was rond de boerderij
lang een bedrijvigheid met vracht-
wagens voor de aanleg van wegen en
het maken van een tweede boorgat,
maar ook dat werd al snel normaal.’’

Weggemans heeft het niet van een
vreemde: hield zijn vader een dag-
boek bij, zelf knipte hij ieder kranten-
artikel over de opgeslokte boortoren
uit. Hij bladert af en toch nog door de
map. Met zijn kameraad van weleer,
Jan Kamping, haalt hij af en toe nog
herinneringen op.

Om die bravoure van toen lachen
ze nu. ,,Maar voor hetzelfde geld wa-
ren we er niet meer geweest. Met an-
der gas was één vonkje genoeg ge-
weest.’’

‘Een collega zag
dat de toren scheef
stond en een
fractie later was-ie
verdwenen’

‘Blow Out’: mysterie ’t Haantje verfilmd
Oud-Emmense Erica Oudgenoeg
heeft een jaar gewerkt aan een
documentaire over de verdwijning
van de boortoren. Blow Out gaat op
1 december in première, exact
vijftig jaar na de gaseruptie. Op 5
december zendt RTV Drenthe de
film uit.
Oudgenoeg interviewde zo’n twintig
betrokkenen over het mysterie van
’t Haantje, onder wie een van de
Franse werknemers. Ze kreeg toe-
gang tot de archieven van de NAM,
spitte boorrapporten uit, spoorde
amateurfilmpjes op en sprak met
verschillende ooggetuigen. ,,Het is

opmerkelijk hoe de boortoren veel
mensen nog bezighoudt.’’
Ze stuitte niet op geheel nieuwe
invalshoeken over de oorzaak van de
verdwijning. ,,De theorie van toen
staat nog steeds overeind. Het ging
mij vooral om de persoonlijk verha-
len. Die worden in de film afgewis-
seld met veelal nooit vertoonde
archiefbeelden.’’
Wat haar zo boeit is de serene stilte
en leegte van de plek des onheils, in
schril contrast met het tumult van
toen. Bij een vennetje langs de weg
staat een informatiebord. Dat meer-
tje lijkt voor de leek op de vroegere

kraterplek, maar die is honderd
meter verderop. Het vennetje is
ontstaan doordat grote hoeveelhe-
den grond werden gedolven om de
krater tot rust te brengen.
De verdwijning van de boortoren
fascineert Oudgenoeg al haar hele
leven. Een oom die voor de NAM
werkte, vertelde er in haar jeugd
vaak over. Oudgenoeg vreesde dat
de gaseruptie in de vergetelheid zou
raken. Net als de in Emmen geboren
schrijver Frank Westerman, die over
het voorval schreef in zijn boek
Ararat. Hij zat in het comité van
aanbeveling voor Blow Out.

Dagboekfragmenten
Harm Weggemans, de in 1987
overleden vader van Riekus Weg-
gemans, hield zijn hele leven een
dagboek bij. ,,Steevast maakte hij
op zondagochtend een uurtje vrij
om de voorafgaande week te be-
schrijven. Je moest het als kind
niet in je hoofd halen hem daarbij
te storen’’, zegt Riekus Wegge-
mans.
Hij schrijft over de melkprijzen,
het gezinsleven, Ard Schenk die
het EK schaatsen wint, en dus ook
over de boortoren. Zoals in de
volgende passages:

1 december 1965
Vanavond plotseling groot tumultVanavond plotseling groot tumult
op ’t Haantje. Door een gasont-
ploffing. De hele boorinstallatie en
de toren en alles wat er om heen
stond is in de diepte verdwenen.
Hele sensatie. Ook voor televisie
en radio. In iedere nieuwsuitzen-
ding. Grote stukken land eronder.

2 december 19652 december 1965
De hele dag in de sfeer van de
ramp met de boortoren.

3 december 19653 december 1965
Veel bekijks bij de boorlocatie.
3 december 1965
Veel bekijks bij de boorlocatie.

5 december 1965
De hele dag gejakker van vracht-De hele dag gejakker van vracht-
auto’s, om een weg aan te leggen
voor de nieuwe boortoren. Dag en
nacht steeds doorgewerkt, om
maar zo spoedig mogelijk weer
aan het boren te komen.

8 december 19658 december 1965
Op ’t Haantje hevige activiteit
vanwege de gasboring. Met de
tweede toren aan het bouwen. De
gasspuiter doet maar door. De hele
omgeving is een grote troep. De
Rietwestendijk is ook overspoeld.
De schade lijkt nogal aanzienlijk,
ook op het land. De totale schade
wordt al geschat op 7,5 miljoen
gulden.

30 januari 196630 januari 1966
’s Middags naar ’t Haantje krater
kijken. Ziet er nog woest uit.
Wordt wel gewerkt aan stillegging,
een miljoenenzaak. Geweldig veel
belangstelling.

17 februari 196617 februari 1966
Veel spanning om de gaskrater, die

dicht gespoten zal worden. Gewel-
dig veel materiaal overboord.
Grote drukpompen, zes stuks die
moeten zorgen voor tegendruk en
duizenden guldens per dag kosten.
Tevens ambulance en brandweer
aanwezig.

18 februari 1966
Hele experiment ten dele gelukt.Hele experiment ten dele gelukt.

21 februari 1966
Naar de made geweest om naarNaar de made geweest om naar
land te kijken. Krater stil. Achter in
ons land geweest.

6 Maart 1966
Vanmorgen naar krater. Alles is nuVanmorgen naar krater. Alles is nu
stil. Prikkeldraad is nu terugge-
trokken, zodat Rietwestendijk vrij
is. Men is bezig sloten los te ma-
ken.

20 maart 196620 maart 1966
Voor de middag naar krater ge-
weest. Deze borrelt nogal weer.
Stroom weer los.

3 april 1966
’s Morgens naar rampgebied van
3 april 1966
’s Morgens naar rampgebied van
krater, nog weinig verandering.

18 april 1966
’s Avonds vergadering gaskrater-’s Avonds vergadering gaskrater-
schade. We krijgen voor achterste
land 1 hectare 2200 gulden ver-
goed per jaar. Andere stroken
langs sloten 1100 gulden voor-
schot.

26 juli 196626 juli 1966
Eerste gras gemaaid in de made.

Riekus Weggemans met dagboek.

Erica Oudgenoeg

In zijn geheel verdween de NAM-boortoren bij ’t Haantje in een krater van borrelende modder. BRON STREEKEIGEN SLEEN


