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Volgen of verzetten
Het kerkelijke leven speelde in Emlichheim 
en omgeving een grote rol. Geschiedenis-
schrijvers beschrijven de kerken over het 
algemeen als streng en conservatief. 
Dat gold zeker ook voor de kerken in 
Emlichheim en omgeving. Dat betekende 
dat veel mensen niets moesten hebben 
van de nieuwe machthebbers en hun 
verwerpelijke denkbeelden. Dat gold 
overigens ook voor een deel van het 
niet-gelovige deel van de bevolking. 
Maar wat te doen in zo’n situatie? 
Volgen of verzetten? 

Uit huis gesleept
Fritz Baarlink, was boer in Laar. In de 
herfst van 1934 was hij aan het dorsen 
met de rosmolen. Terwijl hij het paard 
aan het voeren was op de deel, kwam 
de lokale ‘boerenleider’ op bezoek. 
“Fritz, je moet zaterdag vijfhonderd pond 
aardappelen leveren aan de Winterhulp”. 
Baarlink, een kolonist die vanaf 1929 
met veel pijn en moeite zijn boerderij 
probeerde op te bouwen, antwoordde: 
“Vijfhonderd pond aardappelen leveren? 
Dat kan ik niet!”. Zonder nog een woord 
te wisselen vertrok de boerenleider. 
Dezelfde avond werd zijn huis door 
honderdvijftig lieden omsingeld. Men 
had voor de gelegenheid mensen uit het 
Arbeidskamp in Vorwald in burgerkleding 
gestoken om zo de indruk te wekken dat 
het volk zich tegen zo iemand keerde. 
De familie zat aan tafel te eten. “Fritz, 
meekomen!”, luidde het bevel. Rustig 
antwoordde hij: “Dit is mijn huis. Wie iets 
van mij wil, kan binnen komen.” Toen 
kwam het volgende bevel: “Haal hem!’ 
Ze grepen hem en sleepten hem naar 
buiten. Ze hadden een groot plakkaat 
meegenomen. Daarop stond ‘Ik ben een 
volksverrader’. Dat kreeg hij om en zo 
hebben ze hem door het dorp gevoerd. 
Enkele nazivrouwen schreeuwden hem 
nog van alles toe. Hij werd naar Emlich-
heim vervoerd. Daar bracht hij samen met 
een andere ‘verzetspleger’ de nacht door. 

De volgende dag kwam hij als een 
gebroken man thuis. Niet fysiek, maar 
mentaal. Tot op het bot aangetast in zijn 
eer en zijn geloof in de mensheid. Toch 
was het nog niet gedaan. Fritz Baarlink 
ging naar Neuenhaus om juridisch advies 
in te winnen. Advocaat Arends was 
duidelijk: “Ja, heer Baarlink, er is geen 
recht meer.” Wetteloosheid en schaamte-
loosheid was het nieuwe recht geworden. 
Het verhaal van Fritz Baarlink is één van 
de vele verhalen die hierover verteld 
kunnen worden en inmiddels ook verteld 
zijn. Elke keer weer lees je die verhalen 
met afgrijzen en verbijstering.

Nooit weer (?)
Volgen of verzetten. Er werd veel gevolgd. 
Door de één willens en wetens, want 
natuurlijk kwam dat ook voor. Daar zwijgt 
het boek ook niet over. De ander volgde 
noodgedwongen. In het boek is veel te 
lezen over de angst die over de mensen 
heen was gekomen om zich te verzetten. 
Wat doe je in zo’n situatie? Verzet kon al 
heel snel de dood betekenen. Wie kon 
je nog vertrouwen in je omgeving? Die 
druk was in Duitsland nog vele malen 
groter dan in Nederland en daar was 
het al erg genoeg. Misschien was dat in 
Schoonebeek iets minder, maar toch. Het 
is te hopen dat we nooit (weer) voor deze 
duivelse keuze komen te staan.
n

Bron
‘Emlichheim und Umgebung im 3.Reich’
Het boek, waarop bovenstaand artikel is 
gebaseerd, is in 2004 uitgebracht door 
de Heimatfreunde Emlichheim e.V. 
De redactie werd gevormd door Albert 
Arends, Albert Rötterink, Hubert Titz en 
Jan Wilde. Er is een Nederlandstalige 
samenvatting beschikbaar. Het boek is 
verkrijgbaar bij de Heimatfreunde  
Emlichheim, p/a Albert Rötterink, 
Emslandstraße 20, Emlichheim  en in 
de Emlichheimer Boekhandel. Het boek
kost € 21,50.

Overlijdensbericht 
H. Brünink, 1943
Archief De Spiker

door Kees Veenstra 

Het is bijna niet voor te stellen hoe 
Schoonebeek er in 1945 uitzag. Aan de 
ene kant een dorp met grote Saksische 
boerderijen, gebouwd op de zandrug 
waarop het Westersebos (Westeinde), het 
Middendorp en het Oostersebos (Oost-
einde) zijn ontstaan. Met daar tussenin 
het Kerkeind. Ook was er een weg naar 
Nieuw Schoonebeek en Coevorden. De 
weg naar Nieuw Schoonebeek was in de 
winter vaak onbegaanbaar vanwege de 
overstromingen van het Schoonebeker 
Diep (‘De Stroom’). Een eeuwenoud dorp 
ook, geïsoleerd liggend in de zuidoost-
hoek van Drenthe. In het zuiden en in het 
oosten grenzend aan Duitsland. En hoe-
wel er lang sprake is geweest van een 
gebied zonder ‘echte’ grenzen, was er 
vanaf 1824 sprake van duidelijke lands-
grenzen en lag Schoonebeek dus nog 
meer in een uithoek van Nederland. 

Althans voor buitenstaanders. Aan de 
noordkant, richting Nieuw Amsterdam en 
Erica, lag er weliswaar een klinkerweg, 
maar grote gebieden ten noorden en 
noordoosten van Schoonebeek bestond 
uit veen en woeste gronden. Dit alles 
bracht met zich mee dat je niet door 
Schoonebeek kwam op weg ergens heen, 
maar er alleen maar kwam als je er iets 
te zoeken had. En veel was er niet te 
zoeken. In een radiotoespraak in 1946 
vertelt de bekende Schoonebeker E. Karst 
jr. iets over de komst van de NAM en zijn 

zorgen daarover. Hij zegt onder andere 
“Schoonebeek, voorheen wel genoemd, 
het openluchtmuseum van Drenthe (..).” 
En dat was het in feite ook. Sterker nog: 
Schoonebeek had een geduchte concur-
rent van Orvelte kunnen worden! 
Maar dat is niet gebeurd. De NAM kwam 
en alles werd radicaal anders. 

Behoeftig en noodlij dend
Naast het beeld van een min of meer 
idyllisch dorp (zo kijken we er misschien 
nu naar) schetst De Jong in zijn boek 
‘Schoonebeek, olierijk in zuidoost-
drenthe’ een beeld van, wat hij noemt, 
‘een dorp dat als een behoeftige en 
noodlijdende gemeente de Tweede 
Wereldoorlog in was gegaan’. Hij spreekt 
van ‘grote vraagstukken voor een kleine 
gemeente’ zoals deze in 1945 op het 
bord van de gemeente liggen en doelt 
daarmee onder meer op het volgende:

• Huisvesting Van de totaal 798 wonin-
gen die in 1940 in (de gemeente, red.) 
Schoonebeek stonden werden er 118 zo 
slecht bevonden, dat ze binnen vijf jaar 
opgeruimd hadden moeten worden. 
Buiten deze 118 krotten verkeerden 
talloze woningen in een deplorabele 
toestand. De snel stijgende vraag naar 
woningen, zowel als gevolg van een 
snelle natuurlijke bevolkingsaanwas als 
van de migratie van ‘oliemensen’ in 
Schoonebeek veroorzaakte daarom een 
groot woningtekort.

Lees verder op de volgende pagina

De komst van de NAM is van doorslaggevende betekenis geweest voor het dorp 
Schoonebeek zoals we het vandaag de dag kennen. Een welvarend dorp met voor-
zieningen die voor een dorp van onze omvang bovengemiddeld zij n. Of moeten we 
zeggen waren? Dat laatst is niet helemaal waar, maar net als in vele andere dorpen 
op het Nederlandse platteland loopt het winkel- en voorzieningenniveau steeds 
meer terug. Die ontwikkeling verdient een artikel (een boek?!) op zichzelf, maar daar 
gaat het nu niet om. Wat we wel willen is het belichten van de betekenis die de olie-
winning en de daarmee gepaard gaande komst van de NAM voor ons dorp heeft gehad.

Schoonebeek als 
openluchtmuseum?
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Een ander dorp!
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• Wegen Schoonebeek was na de oorlog 
nog steeds een geïsoleerde gemeente. 
De wegen waren kenmerkend voor de 
wegen in een achtergebleven grens-
gebied: smal, vaak onverhard en daardoor 
onbegaanbaar. In 1937 werd er voor het 
eerst een klinkerstraat aangelegd door 
‘de bossen’ (Westersebos, Middendorp, 
Oostersebos).
• Werkgelegenheid  Door het voorzien-
bare einde van de turfgraverij en de uit-
stroom van arbeidskrachten uit de agrari-
sche sector vanwege de mechanisatie en 
rationalisatie, dreigde, net als in de jaren 
twintig en dertig, een groot werkgelegen-
heidsprobleem.
• Basisvoorzieningen ontbraken in 
Schoonebeek, of waren zeer gebrekkig. 
Eén van de belangrijkste problemen was 
het ontbreken van zuiver drinkwater. De 
gemeente was in 1945 nog verstoken van 
een waterleidingnet. Verder waren de 
medische voorzieningen zeer gebrekkig: 
er was één huisarts voor de hele gemeente. 
Datzelfde gold voor de onderwijssituatie 
in Schoonebeek. Het lager onderwijs, de 
enige vorm van onderwijs die de gemeente 
bezat, was gehuisvest in slechte, oude 
gebouwen die niet groot genoeg waren 
om het groeiend aantal kinderen op te 
vangen. Kortom, de gemeente staat voor 
een immense opdracht!

Na tien jaar….
Hoe anders is de situatie tien jaar later. 
Want in die relatief korte periode wist 
de gemeente Schoonebeek zich uit die 
‘behoeftige en noodlijdende’ situatie te 
ontworstelen. Een prestatie van formaat 
en - eerlijk is eerlijk - met dank aan de 
(komst van de) NAM. Wat was er dan 
toen anders? Veel!

Allereerst een zeer sterk verbeterd wegen-
net. Er lagen direct na de oorlog grote 
plannen. De doorgaande weg Coevorden- 
Schoonebeek-Nieuw Schoonebeek, de 
Hoofdstraat, wilde men reconstrueren. 
Evenals de weg naar Nieuw Amsterdam 
en de Dordseweg naar Klazienaveen.

Natuurlijk bracht dat enorme investeringen 
met zich mee en geld was nu net één van 
de grote problemen! Even heeft er dan 
ook op geleken dat de plannen moesten 
worden afgeblazen. Maar door de komst 
van de NAM, die forse bedragen aan 
ondernemersbelasting moesten afdragen, 
kreeg Schoonebeek vanaf 1951 speciale 
uitkeringen van het Rijk en konden de 
grote plannen gerealiseerd worden. 
Van 1950 tot 1958 is begonnen aan het 
verbeteren van het bestaand wegennet. 
In nauwe samenwerking met de NAM is 
het wegennet rond Schoonebeek dermate 
uitgebreid, dat men kon spreken van een 
wegeninfrastructuur die nauwelijks nog te 
wensen overliet. Met mooie wandel- en 
fietsroutes tot gevolg. Tot op de dag van 
vandaag profiteren we daarvan! 

Werk genoeg!
De donkere wolken die zich in 1945 
aftekenden ten aanzien van de werk-
gelegenheid verdwenen ook als sneeuw 
voor de zon door de komst van de NAM. 
Velen vonden werk bij de aanleg van de 
oliespoorlijn, een project dat in 1946 van 
start ging, de bouw van boortorens en het 
vervoer van materialen ten behoeve van 
de aardoliewinning. In 1947 waren ruim 
honderd Schoonebekers direct of indirect 
verbonden aan het Winningsbedrijf zoals 
het toen nog heette. Niet vergeten mag 
worden dat het toenmalige gemeente-
bestuur zich uitermate heeft ingespannen 
om het werkloosheidsprobleem preventief 
aan te pakken. Zo stimuleerde men 
ouders om hun kinderen een voortgezette 
opleiding te laten volgen door een 
gemeentelijk onderwijsfonds in het leven 
te roepen. Hiermee konden ouders een 
tegemoetkoming in de kosten van de 
opleiding van kinderen krijgen. Na 1947 
gingen meer dan tweehonderd scholieren 
uit Schoonebeek naar een voortgezette 
opleiding. Ter vergelijking: in 1937 waren 
dat er 27!

Links
De Hoofdstraat voor 
de oorlog met links de 
kruidenier (nu Kegelhuis 
Dorgelo) en daarna de 
directeurswoning van de 
oude zuivelfabriek. 
Archief De Spiker

Boven
De Mente in aanbouw
Oud-Schoonebeek.nl 
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Ongekende voorzieningen
De openbare voorzieningen werden beter. 
Sinds 1920 beschikten Oud- en Nieuw 
Schoonebeek al wel over elektriciteit, 
maar pas in 1948 gold dat ook voor het 
Nieuw-Schoonebekerveld. Een leidingnet 
voor drinkwater heeft meer tijd gekost. 
Pas in zijn nieuwjaarsrede in 1954 (!) kon 
toenmalig burgemeester Osse er melding 
van maken dat de drinkwatervoorziening 
in de hele gemeente voltooid was. De 
basale openbare voorzieningen waren 
eindelijk op orde. In de loop van de jaren 
vijftig en zestig stegen de openbare 
voorzieningen in het dorp echter naar 
ongekende hoogten voor een dorp van 
circa 4000 inwoners. Zeker ook in als we 
dit afzetten tegen vergelijkbare dorpen 
in Drenthe. Zo kwamen er een sporthal, 
een openbare bibliotheek, een overdekt 
zwembad en een eigen school voor 
voortgezet onderwijs, de Christelijke 
MULO (later ‘de MAVO’). 

Het laat zich raden dat dit soort voorzie-
ningen mogelijk werden door de rijkdom 
die Schoonebeek dankzij de oliewinning 
ten deel viel. Die rijkdom werd zelfs zo 
groot dat Schoonebeek begin jaren zestig 
behoorde tot één van de drie rijkste 
gemeenten van Nederland. Grote 
gemeenten als Amsterdam en Rotterdam 
leenden zelfs geld van Schoonebeek! 
Helaas heeft men die rijkdom niet kunnen 
vasthouden. Sterker nog, in de jaren 
tachtig ging het helemaal de andere 
kant op. Toch heeft de gemeente 
Schoonebeek het welvaartsniveau van 
het dorp goed vast weten te houden en 
is zij als zelfstandige gemeente in 1998 
op een fatsoenlijke manier opgegaan in 
de gemeente Emmen.

Middenstand
Ook het winkelbestand was lang ruim en 
gevarieerd van opzet. Op enig moment 
was er in Schoonebeek voor alles wat 
men wilde wel een winkel(tje) te vinden. 
De middenstand floreerde. Anno 2020 
beweegt Schoonebeek mee met de al 
jaren in gang zijnde trend naar verschra-
ling van de openbare voorzieningen en 
het winkelbestand. Een trend die Geert 
Mak zo treffend heeft beschreven in zijn 
lezenswaardige boek ‘Hoe God verdween 
uit Jorwerd’. Gelukkig hebben we nog 
een mooie sporthal en ook het overdekt 
zwembad is nog steeds aanwezig en kent 
drukke tijden. De openbare bibliotheek 
is in kleine vorm nog behouden gebleven 
en te vinden in het onlangs geheel 
gerenoveerde Multifunctioneel Centrum 
’t Aole Gemientehoes’, aangevuld met 
het periodieke bezoek van de Bibliobus. 
De school voor voortgezet onderwijs, de 
MAVO, heeft het nog een tijdlang weten 
vol te houden als, zeer gewaardeerde, 
dependance van het Hondsrugcollege in 
Emmen. In 2009 viel echter het doek en is 
deze opgeheven. Ook het schoolgebouw 
bestaat niet meer. Tegenwoordig moeten 
we het doen met het kunstwerk dat er
nog altijd staat en een grote groene 
weide, het ‘MAVO-terrein’. Bij grote 
evenementen in gebruik als parkeerplaats 
voor auto’s. Het kan verkeren. Helaas 
daalt ook het winkelbestand. Anno 2020 
kent Schoonebeek nog vijfentwintig 
ondernemende middenstanders. Laten 
we er zuinig op zijn!

Amsterdam en 
Rotterdam leenden 
zelfs geld van 
Schoonebeek

Rechts
Een deel van de midden-
stand van Schoonebeek 
anno 2019
Foto: ©Arjan Kolkman

Onder
Bakker Jan Vugteveen 
met zijn bestelwagen. 
Later zou Vugteveen een 
supermarkt beginnen, 
de A&O. 
Archief De Spiker
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Huisvesting
De bevolking van Schoonebeek groeide 
zeer snel in de periode 1945-1950, met 
ruim duizend personen! Zoals eerder 
gezegd was het woningbestand zowel 
kwantitatief als kwalitatief ver beneden 
de maat. Er moest dus snel iets gebeuren. 
In 1946 werden door de gemeente 
diverse uitbreidingsplannen gemaakt voor 
de hele gemeente. De grootste bouw-
activiteiten vonden plaats in het oude 
dorp. We weten al dat er nieuwe wegen 
werden aangelegd. In de eerste uit-
breidingsplannen na de oorlog zijn de 
volgende straten tot stand gekomen: 
De Mente, Westerlanden, Spanjaardspad, 
Julianalaan, Beatrixlaan, Christinalaan, 
Irenelaan, Margrietlaan, Hankenhofweg 
en de Norbruislaan. De NAM was in 
eerste instantie de grootste bouwer. Het 
bedrijf had in 1950, bij het voltooien van 
haar bouwprogramma, 118 premie-huur-
woningen laten bouwen, ongeveer vijftig 
procent van het totaal aantal nieuwe 
woningen in de gemeente. In totaal
kwamen er van 1945 – 1957 547 wonin-
gen gereed, 247 daarvan van gemeente-
wege, 118 van de NAM, 104 van de 
Bouwspaarkas Nederland en 78 particu-
lier bezit. De woningvoorraad in de 
gemeente nam in de loop der tijd ge-
staag toe. In 1981 bedroeg het aantal 
het drievoudige van het aantal in 1947. 
In 2020 bestaat het woningenbestand in 
Schoonebeek uit circa 1700 woningen.

Trots
Als we alles op een rij zetten en in het 
juiste perspectief, dan kunnen we ook 
anno 2020 nog steeds spreken over 
Schoonebeek als een welvarend dorp 
met prima voorzieningen. Een ander dorp 
dan in 1945, wat heet een radicaal ander 
dorp dan toen. Met alle voordelen van 
dien. Mede, of beter gezegd, groten-
deels dankzij de oliewinning en de komst 
van de NAM. In vele opzichten heeft zij 
geholpen om Schoonebeek zich te laten 
ontwikkelen tot wat het nu is. En dat niet 
alleen vanwege de centen die het in het 
laatje bracht, maar ook vanwege de 
manier waarop het bedrijf is omgegaan 
met de gemeenschap. Over die bijzonde-
re band tussen NAM en Schoonebeek is 
al veel gezegd en geschreven op andere 
plekken. Dat hoeven we hier niet te 
herhalen. Wat nog wel eens benoemd 
mag worden, is dat Schoonebeek een 
prachtig dorp is waar we trots op mogen 
zijn. Onder andere door de NAM, maar  
toch vooral ook dankzij de inwoners zelf!
n

Bronnen: 
• ‘Schoonebeek, olierijk in zuidoost-
• drenthe’, H.J. de Jong
• ‘Veertig jaar NAM’
• ‘Schoonebeek de eeuwen door’ 
• H.D. Minderhoud
• www.allecijfers.nl/buurt/schoonebeek-
• emmen/

De Hankenhofweg in 
vroeger tijden. Hier 
woonden de ‘technisch 
geschoolde arbeiders’ 
van de NAM
Oud-Schoonebeek.nl 

NAM WONINGEN WAREN NIET ALLEMAAL HETZELFDE

De NAM-woningen en ook De Boô zijn ontworpen door A.C. Nicolaï uit Emmen. Nicolaï 
(1914-2001) was architect en stedenbouwkundige, en gespecialiseerd in sociale woning-
bouw. De woningen waren niet allemaal hetzelfde en dat had een reden. Wat in die tijd nog 
normaal was: er waren woningen voor het hogere NAM-personeel (de chefs en maandloners) 
en voor de arbeiders (weekloners). De woningen aan de Norbruislaan waren vrijstaande 
bungalows en daar woonden ‘de baozen’. In de volksmond heeft dat laantje overigens nog 
de alleszeggende naam ‘goddelozenlaantje’ gehad. Technisch geschoold personeel werd 
gehuisvest in de wat luxueuzere arbeiderswoningen aan de Hankenhofweg. De woningen in 
De Mente en de Julianalaan waren bestemd voor de overige arbeiders.

WIE WEET DE BETEKENIS VAN DE NAAM DE PIENHOEK?

Van de meeste straatnamen weten we de betekenis wel:
De Mente is een verbastering van ‘meente’, een gemeen-
schappelijke weidegrond. Westerlanden is vernoemd naar de 
westelijk gelegen groenlanden. Spanjaardspad is vernoemd 
naar het pad waarover de Spanjaarden in de Tachtigjarige 
Oorlog vanuit Duitsland naar Coevorden trokken. Onderzoek 
van Bert Finke heeft uitgewezen dat de oorspronkelijke weg 
redelijk in de buurt ligt van wat tegenwoordig het Spanjaards-
pad heet. De Kampen staat voor: de kampen, de jongere 
ontginningen in Schoonebeek. De betekenis van De Pien-
hoek hebben we nog niet kunnen achterhalen. Weet u het? 
Laat het weten via de website van Schoonebeek in Actie.

‘Minjak’
is Maleis
voor olie
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door Kees Veenstra 

Tot 1947 was sport in Schoonebeek een 
onbekend verschijnsel. Schoonebeek 
was een traditioneel boerendorp. Een 
geïsoleerde gemeenschap met een sterk 
protestants karakter. Vanuit hun geloof 
was het beoefenen van sport voor het 
grootste deel van de Schoonebekers iets 
wat daar niet in paste. Onder invloed van 
de komst van veel nieuwe bewoners met 
een geheel andere levenswijze, werd dat 
na de oorlog heel snel anders. Binnen de 
NAM werden al in 1946 de eerste onder-
linge voetbalwedstrijden gespeeld. 
Afdeling tegen afdeling. Dat mondde in 
1947 uit in de oprichting van de voetbal-
vereniging v.v. Minjak, in eerste instantie 
als een onderdeel van de ontspannings-
vereniging van de NAM. Er werd op zater-
dag gespeeld. Niet uit geloofsovertuiging 
(het kwam wel goed uit), maar omdat dit 
in de beginjaren het best paste bij de 
werkroosters van de NAM-medewerkers. 
In het kader van verbinding was er slecht 
nieuws: alleen werknemers van de NAM 
mochten lid worden! Voor wie het nog 
niet wist: ‘Minjak’ is het Maleise woord 
voor olie.

Er bij en er af
In maart 1954 was het eindelijk zover 
dat Minjak werd opengesteld voor alle 
Schoonebekers. De mannen, jongens 
toen nog, van het eerste uur waren 
Gerard en Tiem Mepschen, Lucas 
Schoemakers, Lambert Joldersma en 
Berend Jan Meijering. Zij konden hun 
geluk niet op! Als we spreken over 
verbinding, dan kon het niet mooier zijn.

 
Eén voetbalvereniging in Schoonebeek 
waar NAM-ers en niet-NAM-ers samen 
hun geliefde sport konden beoefenen. En 
niet te vergeten, feestjes konden vieren!
In 1958 werd dit ‘verbindingsverhaal’ 
echter ruw verstoord. Een groep spelers 
wilde graag op zondag spelen, omdat 
dit beter bij hun toenmalige werkroosters 
paste. Het bestuur van Minjak zag dat niet 
zitten en daarop besloten de mannen een 
eigen vereniging op te richten. Op 12 juni 
1958 werd sportclub Oranje een feit. Het 
kleine dorp Schoonebeek had vanaf dat 
moment twee voetbalverenigingen! Deze 
situatie zou uiteindelijk 46 jaar duren.
Echte haat en nijd is er nooit geweest, 
maar we mogen wel spreken van een 
‘gezonde rivaliteit’. De bekende verzuiling 
in de maatschappij in de jaren ‘50, ‘60 en 
‘70 bestond natuurlijk ook in Schoonebeek 
en was ook in het voetbal goed zichtbaar. 
Kinderen van de openbare en katholieke 
school werden lid van SC. Oranje en 
kinderen van de christelijke school van 
Minjak. Er bestond slechts een enkele 
uitzondering. ‘Ondergetekende’ was er 
één van en dat voelde toch best raar.

Op weg naar verbinding
En toch zou het er van komen, dat samen 
één worden. Dat ging echter niet vanzelf. 
In al die jaren zijn er meerdere fusie-
pogingen gedaan. Onder andere in 1977 
als de NAM aan Minjak meedeelt dat men 
op eigen benen moet gaan staan. Daar 
hoort ook bij dat men het sportcomplex

Lees verder op de volgende pagina

Sport verbroedert wordt vaak gezegd. En sport verbindt. Hoewel we vandaag de 
dag (te) vaak beelden zien dat het tegengestelde helaas ook waar kan zijn, mogen 
we toch wel zeggen dat de stelling klopt. In Schoonebeek is het voetbal daar een 
mooi voorbeeld van. In de eerste elf jaar van het voetbal klopte het in ieder geval en 
daarna zo’n 46 jaar niet of in ieder geval een stuk minder. In die tijd waren er twee 
voetbalclubs in het dorp: v.v. Minjak en SC. Oranje. Na meerdere pogingen was het in 
april 2004 echter zover: beide clubs fuseerden. SVV’04 zag het levenslicht! Anno 2020 
mogen we zeggen dat de club een goed voorbeeld is van de kracht van verbinding. 

Voetbal verbindt

SCHOONEBEEK
vertelt


