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door Bert J. Finke

Ger Boerma en zijn verloofde Dirktje 
(Dicky) Huisman werden op 4 juni 1944 
in Schoonebeek in het geheim getrouwd 
door Hans van Ek, de voormalige burge-
meester van Schoonebeek. Van Ek was 
vervangen door de NSB-burgemeesters 
Bisschop en later Verbeek. Ger Boerma 
kwam uit Groningen en was als verzets-
strijder ondergedoken in De Krim bij 
Coevorden. Hij was in de nazomer van 
1943 vertrokken naar de Achterhoek, om 
daar onder te duiken. Hij had al voor de 
oorlog een relatie gekregen met Dicky 
Huisman, die ook uit Groningen afkomstig 
was. Ze wilden niet wachten tot na de 
oorlog om te trouwen, maar moesten een 
betrouwbare ambtenaar van de burger-
lijke stand vinden die het huwelijk wilde 
voltrekken.

Uit het trouwboekje is te achterhalen dat 
Van Ek als ambtenaar van de burgerlijke 
stand het huwelijk voltrok. Het geheime 
huwelijk werd niet vermeld in de burger-
lijke stand, maar wel werd een trouwakte 
opgemaakt met daarbij een bijzondere 
vermelding en die akte werd zorgvuldig 
opgeborgen in het gemeentearchief.
Op 23 oktober 1945 gaf de in ere 
herstelde burgemeester Hans van Ek 
een verklaring af dat op 4 juni 1944 in 
de gemeente Schoonebeek het huwelijk 
door hem was voltrokken. Het huwelijk is 
offi cieel bijgeschreven in het huwelijks-
register van Schoonebeek – op basis van 
een rechterlijke uitspraak – op 7 februari 
1949. 
n

Hoe je het ook wendt of keert, in de oorlog ging het dagelij ks leven, ook in Schoonebeek, 
toch door. Kinderen werden geboren, mensen overleden en er werd ook getrouwd. In 
die jaren ging dat nog op een traditionele manier. Zoals het huwelij k van Gerrit Stokman 
en Hendrikje Schoemakers in 1942. Maar het kon ook heel anders gaan: in het geheim!

Het geheime 
huwelijk

SCHOONEBEEK
vertelt
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Dit zij n de eerste zinnen in het proces-verbaal van de olie-
vondst in Schoonebeek. Een sensationele gebeurtenis! Voor 
Nederland, maar in het bij zonder voor Schoonebeek en de 
regio Zuidoost-Drenthe. Het zou een verandering teweeg 
brengen in deze eeuwenoude boerengemeenschap die zij n 
weerga niet kent. Daarover leest u meer op een andere 
plek in dit blad. Maar eerst gaan we terug naar de allereerste 
fase, de ontdekking van olie en het begin van de NAM. 

Schoonebeek en 
olie: de ontdekking
            ‘Op den negenden Maart 1944, heb ik Ir P. DE HAART, 
Inspecteur der Mijnen, mij begeven naar Oud-Schoonebeek 
ten einde het aan de oppervlakte verschijnen van aardolie 
uit een boring, die aldaar door de N.V. De Bataafsche Pe-
troleum Maatschappij is uitgevoerd onder de benaming Coe-
vorden 3, te constateeren.’

Put S8 net na de oorlog. 
Dit is de put waar nu 
de jaknikker op het 
Pallertplein staat. De 
enige die nog echt knikt!
Foto: Archief B.J. Finke

‘Tougie scheren’
Op 8 mei 1942 trouwden 
Gerrit Stokman en Hendrikje 
Schoemakers. En zoals dat 
ging in die tijd, gebeurde 
dat in een prachtige koets. 
Wat ook vaak gebeurde 
was dat er tijdens de rit als 
feestelijk vertoon snoepjes 
of bloemblaadjes voor de 
stoet op de straat werden 
gegooid. 
En ‘tougie scheren’ was 
een traditioneel gebruik. 
De wat oudere jeugd 
spande een touw over de 
straat waar de koets voor 
moest stoppen. Pas als de 
bruid wat kleingeld had 
gestrooid, werd het touw 
verwijderd en mocht de 
stoet verder.
Foto’s: Archief B.J.Finke

De offi ciële inschrijving van 
het geheime huwelijk van 
Gerrit Boerma en Dirktje 
Huisman op 7 februari 
1949 in het bevolkings-
register van Schoonebeek
Foto’s: Archief B.J.Finke
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door Henriët Jager

De eerste basis: een Oldenzaals café 
Op 19 september 1947 is de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM) opgericht. 
Op de dag dat de boorbeitel in de boring 
Schoonebeek-37 op 888 meter diepte 
de top van het oliezand had bereikt, 
passeerde bij notaris Kühler in Den Haag 
de akte tot oprichting van de NAM door 
De Bataafsche Petroleum Maatschappij 
(Shell) en de Standard Oil Company of 
New Jersey (Exxon). Het aandelenkapitaal 
bedroeg tien miljoen gulden. Het toen 
nog bescheiden opererend bedrijf had 
zijn hoofdkantoor in Oldenzaal. Vier 
dagen na de oprichting deelde NAM-
directeur Chaillet in het hoofdkantoor 
De Rozenhof in Oldenzaal het personeel 
mee dat Winningsbedrijf Nederland voor-
taan onder de naam N.V. Nederlandse 
Aardolie Maatschappij verder zou gaan. 

‘Laten wij het maar proberen’
Maar het NAM-verhaal begint in feite 
in de donkere oorlogsjaren 1940-1945. 
Shell-personeel dat overzee werkzaam 
was kon als gevolg van de bezetting 
niet terugkeren naar de werkterreinen 
in Nederlands-Indië of elders. Om deze 
werknemers uit handen van de bezetter 
te houden werd zonder voorafgaand 
seismisch onderzoek besloten een aantal 
boringen te verrichten in Twente en 
Drenthe. Omdat de Duitsers vlak voor 
het uitbreken van de oorlog bij Bentheim 
met succes hadden geboord was de kans 
groot dat ook in Oost-Nederland aardolie 
zou zitten. De eerste boring was nabij 
de Kribbenbrug langs de Dinkel in De 
Lutte. De firma Vos uit Oldenzaal sleepte 
met paarden de boomstammen, die per 
trein uit Polen aangevoerd waren, over 
de besneeuwde Oldenzaalse straten naar 
de plaats van de boring. De boring zelf 
leverde niets op, maar vanwege de boor-
activiteiten had Exploratie Nederland, 
een werkmaatschappij van de Bataafsche, 
al wel een kantoor ingericht. Bescheiden 
van omvang, in een paar bovenkamers 

van wat eens café Wissing-Bosch heette,
maar daarna vele jaren bekend was als 
café Roord. Vervolgens werd geboord 
in Coevorden en Schoonebeek. Dat 
resulteerde in drie olievondsten. Omdat 
niemand van de boorwerkers erbij
gebaat was de aardolie in handen van de 
bezetter te spelen, bleef door sabotage 
en andere trainerende handelingen de 
olieproductie in de oorlogsjaren beperkt 
tot welgeteld 2352,8 m3 olie. 
Ter vergelijking: na de bevrijding waren 
slechts enkele maanden nodig om het 
meervoud daarvan uit de Schoonebeekse 
bodem te halen. Na de oorlog werd de 
naam van het bedrijf veranderd van 
Exploratie Nederland in Winningsbedrijf 
Nederland, dat een nieuwe behuizing 
vond in Villa De Rozenhof in Oldenzaal, 
tot dan eigendom van textielfabrikant 
Gelderman. Vanuit dit hoofdkantoor 
werden alle activiteiten geleid, met name 
de oprichting van de NV Nederlandse 
Aardolie Maatschappij op 19 september 
1947. Op het olieveld Schoonebeek liep 
de productie in die schaarse jaren na de 
oorlog snel op en leverde zo een goede 
bijdrage aan de zich langzaam herstellen-
de Nederlandse economie. In 1946 werd 
60.000 m3 olie gewonnen, een jaar later 
was dat al meer dan 200.000 m3!

De eerste boring: geen olie
Van 9 juni tot 3 oktober 1942 vond de 
eerste boring plaats. Er werd geboord in 
Steenwijksmoer. Op een diepte van 1209 
meter is de put teruggeplugd en werd de 
locatie verlaten. Geen olie gevonden. De 
enigen die baat bij deze boring hebben 
gehad waren de inwoners van Steenwijks-
moer en Coevorden. De houten toren 
werd afgebroken en ongeschikt verklaard 
voor wederopbouw. Gevolg was dat alle 
hout waaruit de toren was gemaakt 
gebruikt werd als brandstof voor de 
kachels van de lokale bevolking.

Een blik op Schoonebeek 
in 1946-1947. Deze foto 
is genomen vanaf de 
Beekweg ongeveer waar 
nu de rotonde ligt. Rechts 
ontdekkingsput S3. In de 
verte het nieuwe silhouet 
van Schoonebeek: de kerk, 
oude huizen en boortorens! 
Foto: De Spiker
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Olie in put Coevorden-2
Van Steenwijksmoer verhuisden de 
boorploegen naar een toen aangelegde 
locatie op het Padhuis, vlakbij de
gemeentegrens van Coevorden en 
Schoonebeek. Daar werd op 24 
november 1942 een begin gemaakt met 
de boorwerkzaamheden op een stalen, uit 
Duitsland aangevoerde, boorinstallatie. 
Bijna vijf maanden hebben de boor-
ploegen daar gewerkt. Op 13 april 1943 
werden de werkzaamheden beëindigd. 
Een rapport dat tijdens de wintermaanden 
1942-1943 is samengesteld vermeldt: 
‘Het koude en het vochtige weer doet zijn 
invloed op de gezondheidstoestand van 
het boorpersoneel gelden. Het aantal 
zieken neemt steeds toe en er worden 
veel klachten over reumatiek gehoord. 
Het ligt in de bedoeling de uitlaatgassen 
van de motoren te benutten voor het 
verkrijgen van warmte in de toren.’ 
De Duitse ‘Verwalter’ werd bericht, dat 
het maar treurig gesteld was met de 
transportvoorziening. Het rijwielvervoer 
van het boorpersoneel baart grote 
zorgen. De verstrekte nieuwe fietsbanden 
zijn van een dusdanige kwaliteit, dat de 
levensduur ervan wel erg kort is. 

De boring wordt tot de beoogde eind-
diepte gebracht en niet zonder resultaat: 
op 883 meter en vervolgens op 900 meter 
diepte worden oliesporen aangetroffen. 
Toen de boring tot 1272 meter diepte was 
gevorderd, werd het boorwerk beëindigd. 
Maar hoe de aangetoonde olie aan de 
oppervlakte te krijgen? In juli 1943 kwam 
er materiaal naar de put waarmee de olie 
naar boven zou worden gebracht. Op een 
wel heel eenvoudige wijze. Aan een kabel 
liet men een buis van zo’n zes meter lang
in het boorgat zakken. Aan die buis was 
een voetklep gemonteerd en zo werd, 
naar zeggen van oud NAM-medewerker 
de heer Vuyk, de langste emmer die hij 
ooit gezien had ingezet om olie te produ-
ceren. En zo is men een paar dagen bezig 
geweest waarbij de olie via een houten 
goot naar een opvangbak werd gevoerd.
Een aantal weken later plaatste men een 
pompinstallatie op put Coevorden-2, 
maar het resultaat viel tegen. 
Eind december 1943 had men in totaal 
231 m3 aardolie geproduceerd die met 
een tankauto naar de raffinaderij van 
Shell in Pernis werd afgevoerd.

Ontdekkingsput Coevorden-3
Van Coevorden-2 verhuisden de boor-
ploegen naar locatie Coevorden-3, op 
ruim honderd meter van de plaats waar 
in 1951 het recreatiecentrum De Boô 
in Schoonebeek werd gebouw. Op 12 
september 1943 werd de boorbeitel in 
beweging gezet. De boorwerkzaamheden 
hadden een traag verloop maar er werden 
vorderingen gemaakt. Op oudejaarsdag 
was zelf al een diepte van 1068 meter 
bereikt. Het meest opmerkelijke was dat 
tussen 803 en 838 meter een olie-
houdende zandlaag was doorboord, 
terwijl in de verbuizing vergaste spoeling 
en zo’n 300 liter olie was toegevloeid. 
Men besloot echter verder te boren om 
te zien of er evenals in put Coevorden-2 

Lees verder op de volgende pagina

Foto hiernaast:
Boring Coevorden-2 
in 1942-1943
Foto: Archief B.J. Finke

Foto geheel rechts:
Transport van een 
boorinstallatie in
Schoonebeek
Foto: Archief B.J. Finke

Foto onder:
De heer Vuyk (geheel 
rechts) aan het werk op 
de locatie Coevorden-2
Foto: Archief NAM

‘De 
langste 
emmer 
die hij 
ooit 
gezien 
had’
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op een diepte van rond de 900 meter 
misschien ook wel oliehoudend zand kon 
worden aangetoond. Dat bleek echter 
niet het geval. Op een diepte van 1114 
meter werden de boorwerkzaamheden 
beëindigd. De put werd tussen 800 en 
930 meter voor testwerkzaamheden 
afgewerkt. Na het schoon circuleren 
van het boorgat liep de put over en 
produceerde spontaan aardolie en water. 
De dagelijkse stand van de boringen, 
aan de eisen van die tijd aangepast en 
ondertekend door ‘der Feldgeologe’ en 
‘der Exploitationsingenieure’ vermeldt 
onder meer: “Guten Oelsand durchkernt 
von 803 - 828 m. Zufluss in Bohrgestange 
vergaste spulung und 300 m3 Oel. 
Kernen jetzt weiter nach der produktiven 
Schicht aus Coevorden-3 im Portland und 
nach Basis Weiss-Jura. Sodann werden wir 
diese Bohrung zur Production bringen“.

Vinderpremie van 75 gulden
Pas in april 1944 werd de put in productie 
genomen. Toen de opvangbak voor olie 
gevuld was, werd de put ingesloten. 
Geruime tijd later zijn er nog twee 
opslagtanks van 20 m3 op het terrein 
bijgeplaatst. Het vervoer van de olie 
leverde echter zoveel problemen op dat 
de productie maar weinig heeft voor-
gesteld. Door verzanding trad er al vrij 
snel een sterkte productiedaling op. 
In totaal is er in de jaren ’43, ’44 tot de 
bevrijding in mei 1945, 2352,8 m3 olie 
in Schoonebeek geproduceerd, een 
hoeveelheid die te vergelijken is met 
die van anderhalve dag Schoonebeek-
productie in de tachtiger jaren. Na de 
oorlog wordt bevestigd, wat insiders in 
1944 al dachten: er is een aardig olieveld 
ontdekt in de zuidoosthoek van Drenthe. 
Voor het personeel was er nog een 
speciale verrassing: een vinderpremie ter 
grootte van de helft van het maandsalaris. 
Oud-medewerker de heer Vuyk, weet zich 
de hoogte van deze bonus nog goed te 
herinneren: 75 gulden!
n

Het eerste NAM-kantoor. Deze barak stond op de 
hoek Beatrixlaan-Europaweg. Het heeft naderhand 
nog vele functies gehad: NAM ontspanningsgebouw, 
zondagsschool, hervormde kerk en tijdelijke huis-
vesting voor de MULO. Foto: Archief NAM

Foto boven:
Locatie Coevorden 3, 
de ontdekkingsput van 
het olieveld Schoonebeek
Foto: Archief B.J. Finke

Foto links:
Oud ontmoet nieuw. 
Vol verbazing kijkt
Jan Hammink Hanken 
naar wat er allemaal in het 
‘aole landschap’ veranderd.
Foto: Archief B.J. Finke

Oud-medewerker de heer 
Vuyk op latere leeftijd
Foto: NAM

37

OP DE FIETS OP SLEEPTOUW NAAR SCHOONEBEEK

Voor een enkele auto, die Exploratie Nederland in de oorlog ter 
beschikking stond, was in de eerste jaren nog een schaarse benzine-
voorraad beschikbaar. Toen die opraakte, werd uit nood overgeschakeld 
op met op auto’s gemonteerde potkachels, waarin hout en turf werd 
gestookt voor de aandrijving van de vehikels. Aan banden voor de 
fietsen van het boorpersoneel kwam vanaf 1944 eveneens gebrek. 
Daarvoor in de plaats werden toen puur massieve banden gemonteerd. 
Op die fietsen begaf het personeel zich dan hortend en stotend over de 
slecht geplaveide weg van Coevorden naar Schoonebeek, naar de boor-
plaats. De chef van het boorterrein, de heer R.A.C. van den Hoek, had 
de goede gewoonte deze peddelaars op sleeptouw te nemen achter zijn 
toolcar. Aan de lange touwen waaierden de boormensen dan achter de 
auto en het moet vaker dan één keer zijn voorgekomen, dat de ‘sleep’ 
in een kuil terechtkwam en vervolgens onzacht op de keien belandde.

Schoonebeek vlak na de 
oorlog. Genomen vanaf 
toren S16 aan de Kerk-
hoflaan. Links op de 
voorgrond is put S8 
in ontwikkeling. Rechts 
de nieuwe begraafplaats,
nog heel kaal. We zien 
zowel de nieuwe kerk 
als het oude kerkje nog 
staan. Uniek beeld! In en 
rond het dorp zien we 
al de nodige boortorens 
staan. Texas in Drenthe!
Foto: Archief B.J. Finke

1946 
De mannen van de
Tooldienst zijn hier 
bij hun magazijn, 
toen nog aan de 
Hoofdstraat op de plek
waar later ‘de malerij’ 
gevestigd was
Foto: Archief K. Veenstra


