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door Henriët Jager

1947: Koning Wilhelmina
Koningin Wilhelmina bezoekt enkele 
maanden voor de oprichting van NAM 
Winningsbedrijf Nederland, op 15 juli 
1947. Dit was het eerste Koninklijk bezoek 
aan het olieveld Schoonebeek. Directeur 
‘Koninklijke’ in die jaren, Mr. B. Th. W. van 
Hasselt, was ter begroeting van de vorstin 
in Schoonebeek aanwezig alsook de toen-
malige terreinchef van het olieveld, Ir. C. 
D. Doornik. De Koningin bezichtigde die 
dag onder andere de boring S-33 (op de 
hoek van de Liaslaan en de weg langs ‘de 
Stroom’ (offi cieel de Portlandweg, red.). 
Op de boorvloer liet zij zich uitvoerig 
informeren over de werkzaamheden van 
de Boortechnische Dienst.

1950: Koningin Juliana
Ongeveer drie jaar later, op 2 juni 1950, 
bracht Koningin Juliana, dan bijna twee 
jaar vorstin, in gezelschap van Prins 
Bernhard een bezoek aan Schoonebeek. 
Het is misschien wel aardig om nog eens 
te lezen hoe de redacteur van het maand-
blad ‘Olie’ (Koninklijke/Shell Groep) 
destijds van dit bezoek verhaalde:
“Het leek een sprookje, toen de open 
Cadillac, waarin Koningin Juliana en Prins 
Bernhard waren gezeten langzaam door 
het portaal van de ophaalbrug over het 
Kanaal reed, langs de juichende mensen 
die zich tegenover het nieuwe kantoor in 
Schoonebeek hadden opgesteld. En, na 
de oprijweg voor het gebouw te zijn 
ingedraaid, stopte de hofauto voor de 
ingang. Het frisse groen van het grasveld 
voor het gebouw, de eenvoudige, maar 
smaakvolle omlijsting van de ingang met 
afrikaantjes alsmede een stralende zon 
deden het gebouw bijzonder mooi

uitkomen. Bij de ingang, waar een diep-
rood gekleurde loper evenzo bijdroeg 
het geheel te vervolmaken, wachtten de 
heren Mr. B. Th. W. van Hasselt en Ir. H. 
Bloemgarten van de ‘Koninklijke’ en de 
directeur van de NAM, Ir. M. J. F. W. G. 
Bolderdijk”.

1958: Prinses Beatrix 
Zo’n acht jaar na het bezoek van haar 
ouders bracht H.K.H. Prinses Beatrix een 
bezoek aan Drenthe en aan Schoonebeek. 
Dat was op 31 mei 1958. De prinses 
bracht in de ochtenduren eerst een 
bezoek aan Coevorden, waar zij onder 
meer een tehuis voor bejaarden opende. 
Rond het middaguur arriveerde zij in 
gezelschap van haar particulier secreta-
resse, mejuffrouw Mr. M. Meurs, bij het 
kantoor Schoonebeek. Voor de ontvangst 
waren daar aanwezig, namens de NAM, 
de heren Stheeman, directeur, Ir. A. N. 
Dorsman, waarnemend terreinchef, en 
Mr. P. E. E. Briet, hoofd Public Relations, 
alsook de Commissaris der Koningin in 
Drenthe, de heer Cramer, en de burge-
meester van Schoonebeek, de heer Osse.
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Olie onder Schoonebeek, oliewinning in Nederland. Wat er ook allemaal over te zeggen 
valt, één ding is zeker: het heeft Schoonebeek eens en voor altĳ d op de kaart gezet! 
Dat heeft met enige regelmaat geleid tot koninklĳ k bezoek in Schoonebeek. Vooral 
in de beginjaren, het was toch wel iets heel unieks in en voor ons land, 
hebben leden van het Koninklĳ k Huis meermalen de NAM bezocht. 

Koningin Wilhelmina 
krijgt in 1947 op de 
boorvloer uitleg over 
de oliewinning in
Schoonebeek 
Foto: Archief NAM

Koningin Juliana en Prins
Bernhard komen in 1950 
aan op het emplacement 
bij NAM en laten zich
informeren over de 
boorwerkzaamheden
Foto: Archief NAM
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Koningin Juliana en Prins 
Bernhard in 1950 bij een 
boring van NAM 
Foto: Archief NAM

Prinses Beatrix arriveert 
in 1958 bij De Boô in 
Schoonebeek 
Foto: Archief NAM


