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door Henriët Jager

Toch is de Schoonebeker bevolking over 
het algemeen zeer loyaal tegenover de 
NAM; ook als er minder aangename 
effecten van de aardoliewinning optreden. 
Men weet dat de NAM de schade 
vergoedt. Dit financiële aspect is zeer 
belangrijk. Men heeft het gevoel dat men 
bij elkaar hoort en elkaar nodig heeft. 
Respect is nodig om elkaar te verstaan en 
te erkennen wat nodig is. Zo ontstaat de 
kracht van verbinding. De (meer)waarde 
van verbinding uit zich dan in: verhogen 
kwaliteit van de relatie,  optimalisering 
samenwerking, creëren van beweging 
en synergie, alertheid op kansen/risico’s 
en zoeken naar gezamenlijke oplossings-
richting en aanpak. Hierdoor kan het 
wederzijds vertrouwen toenemen. Door 
erkenning van de ander, zijn of haar denk- 
en werkwijze ontstaan verbinding. Kortom 
erkenning maakt verbinding mogelijk.

Wij vroegen een aantal inwoners van 
Schoonebeek, NAM-ers en oud-NAM-ers, 
wat volgens hen de kracht van verbinding 
is geweest tussen Schoonebeek en de 
NAM!

Tonnie Vleems NAM-medewerker en 
inwoner van Schoonebeek
“Ik kende de NAM wel maar toen ik in 
1984 bij de NAM begon te werken, hoor-
de en zag ik natuurlijk veel meer van wat 
er gaande was tussen Schoonebeek en de 
NAM. Zelf denk ik dat de kracht van de 
verbinding tussen Schoonebeek en de 
NAM zit in het respecteren van elkaar. 
Op een normale manier met elkaar 
omgaan en niet voor de problemen 
weglopen als er iets niet goed is gegaan.

Schoonebeek is volgens mij een mooi 
dorp geworden door samen met de NAM 
dingen te regelen en te organiseren. 
En natuurlijk zijn er altijd dingen die niet 
direct en naar wens kunnen worden op-
gelost, maar bij mijn weten worden deze 
meestal wel opgelost. Ook al heeft het 
af en toe dan wat meer tijd nodig. De 
inwoners van Schoonebeek hoor je niet 
vaak klagen over de NAM. Toen de NAM 
in 2010 opnieuw olie in Schoonebeek 
ging winnen, zijn veel regionale bedrijven 
bij deze ontwikkeling betrokken. De NAM 
is nog steeds een mooi bedrijf om voor te 
werken.” 

Jeanet Welink, NAM-medewerker en 
inwoner van Schoonebeek
“Hoe ik het zie is dat de NAM in 
Schoonebeek echt een onderdeel is van 
de samenleving. Dit komt, denk ik, omdat 
de inwoners van Schoonebeek altijd 

De betrekkingen tussen de Schoonebeker bevolking en de NAM moeten gevormd
zijn in de jaren veertig en vijftig. Dat lees je in boeken of kranten en dat hoor je als 
je inwoners van Schoonebeek ernaar vraagt. De sterke sociale bindingen onder de 
boerenbevolking maakte het aangaan van bindingen met ‘indringer NAM’ niet per se 
noodzakelijk. Zij wachtten af. Maar ook de NAM nam een afwachtende houding aan, 
zij was naar Schoonebeek gekomen om olie te produceren. 
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hebben meegeprofiteerd van de olie- 
opbrengsten. Hierbij denk ik bijvoorbeeld 
aan de bouw van het zwembad (zonder 
de NAM hadden we geen zwembad ge-
had), de veelvuldige donaties aan (sport-)
verenigingen en noem maar op. Ik ben 
net buiten Schoonebeek opgegroeid. 
Mijn vader was boer. Ook bij de boeren 
die vaak de landeigenaren waren waar 
veel NAM locaties op gebouwd waren, 
was de NAM een graag geziene gast. 
Als er bijvoorbeeld lekkages ontdekt 
werden, werd er niet boos gereageerd, 
maar gewoon gebeld met de gedachte 
‘kan gebeuren en de NAM lost het wel 
op’ en dat gebeurde ook altijd.” 

Berty Masselink, NAM-medewerker en 
inwoner van Schoonebeek
“NAM en Schoonebeek zijn al jaren aan 
elkaar verbonden. NAM is altijd goed 
geweest voor de bewoners van Schoone-
beek. In eerste instantie natuurlijk voor de 
boeren wiens land werd gebruikt. Maar 
ook toen de oliespuiter het hele dorp 
onder de olie spoot, werd er niet kinder-
achtig gedaan over de schoonmaak en 
vergoedingen, daar werd vervolgens door 
de Schoonebekers dan ook geen misbruik 
van gemaakt. Toen de NAM na sluiting 
van het olieveld in 1996 vervolgens in 
2010 weer terug kwam in het dorp, deed

niemand daar dan ook moeilijk over. De 
relatie tussen Schoonebeek en NAM was
en is immers goed. Ter compensatie van 
de overlast tijdens de opbouw kregen alle 
bewoners een mooi feest aangeboden. 
Er werd een tijdelijke kunstijsbaan aan-
gelegd en met kerst kon iedereen een 
lekkernij bij de lokale bakker halen. 
De NAM is goed voor de Schoonebekers 
en de Schoonebekers goed voor de NAM! 
De strekking is dus: Wie goed doet, goed 
ontmoet. Een win-win situatie. Goed voor-
beeld doet volgen.”

Oud NAM-ers zus en broer Anneke en 
Jan van Os
Jan van Os; “De kracht van NAM en 
Schoonebeek is de verbintenis samen 
met de bewoners” zegt Jan van Os, oud-
NAM-medewerker en inwoner van 
Schoonebeek. Jan noemt als voorbeeld 
de spuiter in 1976. “Geweldig, het hele 
dorp hielp mee. Het hele dorp werd door 
de NAM schoongemaakt. Overal zat olie 
op, zelfs in de huizen. Er kwam geen 
wanklank van de Schoonebekers. Wij 
hadden thuis een klein hondje, die moest 
natuurlijk ook uitgelaten worden. In 1976 
woonden we aan de Hankenhofweg, in 
huis lag bijna witte vloerbedekking. 
Onze hond kwam dus met vieze poten 
op het mooie tapijt. We konden het tapijt 
op kosten van de NAM laten schoon-
maken. Mijn vader koos er voor om het 
zelf schoon te maken, hij vond het niet 
nodig dat een schoonmaakbedrijf bij ons 
de vloerbedekking ging reinigen. Dat was 
hetzelfde met de waslijndraden. Wilde de 
NAM ook schoonmaken. Ook dit heeft hij 
zelf schoongemaakt. Het hele dorp had 
in die tijd werk van, voor of bij de NAM. 
Hotel “De Wolfshoeve” (nu Herberg De 
Witte Olifant, red.) had op dat moment 
een druk bezet logement. In 1952, ik was 
net zes weken, moesten we verhuizen 
naar Schoonebeek omdat mijn vader 
toen bij de NAM kwam werken. 

Lees verder op de volgende pagina
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Van de oud-Schoonebekers hoor je geen 
wanklank. Zij zijn tot op de dag van van-
daag altijd nog zeer tevreden. NAM en 
Schoonebeek is in één woord compleet.”

Zwembad “De Boô”
Anneke van Os; “Ik ben daar groot 
gebracht. Alle dagen naar het zwembad. 
Totdat het dicht ging. Heel jammer. Na 
mijn pensioen lag ik er vanaf 9.00 uur tot 
ongeveer 17.00 uur. Even een gesprekje 
met de kok, die ik goed kende. Soms at 
ik daar iets warms. Familie van moeders 
kant woonde allemaal in het westen. Ze 
kwamen in de zomervakantie heel vaak 
bij ons in Schoonebeek. Dan gingen we 
samen gezellig naar ‘De Boô’. Toen mijn 
vader overleed, zeiden een aantal neven 
en nichten van mij: Dat was de oom waar 
we altijd mee naar ’De Boô’ gingen. Dat 
doet je heel veel. We namen als familie 
ook wel heel veel mensen uit Schoone-
beek mee naar de Boô, en dan als intro-
ducee. Dat werd altijd erg gewaardeerd 
en zorgde natuurlijk ook voor verbinding 
tussen Schoonebeek en de NAM. Zoals 
het nu is in Schoonebeek, denk ik dat 
de oud-inwoners van Schoonebeek veel 
waarderen wat de NAM doet.“

Joke van Voorst, oud-NAM-mede-
werker en inwoner van Schoonebeek
“Het was vlak na de oorlog dat er pal 
naast ons huis naar olie werd geboord. 
De mensen die daar werkzaam waren, 
kwamen grotendeels van elders. Dus 
geen Schoonebekers. Ze kwamen bij ons 
vragen om melk en eieren. Mijn moeder 
kookte dan de melk en eieren. Als tegen-
prestatie kreeg ze dan soms een flesje 
typol, een wasmiddel wat op de boring 
werd gebruikt. Waspoeder was toen, 
vlak na de oorlog, nog schaars en duur. 
Zo ontstond een hechte band van 
verbinding.”

Met de NAM-bus naar school
“Direct na de oorlog werden aan de 
Kanaalweg barakken neergezet voor 
NAM-ers vanuit het westen. Kinderen 
gingen hier naar school en werden met 
de NAM-bus gebracht en gehaald. Van 
integratie was toen eigenlijk nog geen 
sprake. De NAM ontwikkelde haar eigen 
activiteiten en Schoonebekers mochten 
daar niet aan meedoen. Echter voor het 
busvervoer had men daar een oplossing 
voor gevonden. Wij, die eigenlijk aan 
dezelfde weg woonden, mochten mee 
onder het ‘mom van’ oppas voor deze 
kinderen. Dat kweekte wel goodwill en 
kostte in feite niets.” 

Werkzaam bij de NAM
“Toen ik in 1960 bij de NAM kwam 
werken was de NAM in Schoonebeek 
volledig geïntegreerd. Er was zoveel 
waarin de NAM een bijdrage leverde 
en de Schoonebeker bevolking eigenlijk 
een geheel vormde met de zogenoemde 
‘import’, dat dit niet meer voelbaar was. 
Persoonlijk denk ik dat de kracht van de 
verbinding heeft gezeten in de weder-
opbouw vlak na de oorlog. We hadden 
elkaar nodig. Het gaf economisch gezien 
een boost, maar ook in persoonlijke 
ontwikkeling van de bevolking. Dat is niet 
in geld uit te drukken. Het meest kwam 
dit naar voren tijdens de ‘Spuiter’ in 1976. 
Geen kwaad woord hierover. Het kan 
gebeuren, maar het komt allemaal weer 
goed! Samen de schouders eronder.”

Sluiting van het olieveld
“Vooral bij het bedrijfsleven, wat veelal 
olie gebonden was, gaf dit een schok. 
Hoe kon dat gebeuren en hoe kunnen wij 
dit overleven?! De burgemeester kreeg 
van het bedrijfsleven en natuurlijk ook 
van de politiek de onmogelijke opdracht 
om deze sluiting te voorkomen. Daar zit 
je dan als raadslid en NAM-medewerker 
tussenin en dat is lastig. Door goede 
onderlinge gesprekken en begrip voor 
elkaars standpunt is deze ‘crisis’ in goede 
harmonie verlopen. Geen opstand onder 
de bevolking.”

Joke van Voorst
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met hun moeder op 
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Arjan Kolkman, bakker
“Wat de kracht is van verbinding tussen 
Schoonebeek en de NAM? Volgens mij
is dat eigenlijk heel simpel, namelijk 
het vertrouwen in elkaar hebben. Iets 
wat in de huidige maatschappij te veel 
ontbreekt, maar juist in Schoonebeek 
tussen NAM en bevolking nog wel sterk 
aanwezig is.”

Chris Butterhoff, sinds 1983 inwoner 
van Schoonebeek, bestuurslid en 
archivaris  van ‘Stichting De Spiker’
“Toen ik in 1983 in Schoonebeek kwam 
wonen, had ik geen idee van wat de NAM 
en Schoonebeek voor elkaar betekenden. 
Wat ik toen zag was een gesloten front 
van inwoners die bij de NAM werkten 
en veel met elkaar optrokken. Er was 
’De Boô’ het ontspanningscentrum met 
zwembad en sportvelden van en voor 
alleen de werknemers van NAM en hun 
gezinnen waar onze kinderen niet naar 
binnen mochten. In en rondom Schoone-
beek stonden tal van werkende jaknikkers 
op verschillende locaties. Ook waren er 
veel straten waar vrijwel alleen ‘NAM-ers’ 
woonden in mooie woningen.

In 1998 werd ik bestuurslid bij de oud-
heidkundige stichting ‘De Spiker’ en 
ging mij verdiepen in de historie van 
Schoonebeek en haar bewoners. Toen 
kwam voor mij ook het besef wat de NAM

en Schoonebeek voor elkaar betekenden. 
Schoonebeek was oorspronkelijk een 
boerendorp met uitgestrekte veen-
gronden waar een aantal boerenfamilies, 
waarvan sommige families al van uit de 
middeleeuwen, de scepter zwaaiden 
doordat zij de enige werkgevers waren 
met veel grond dat bewerkt moest 
worden. Zomers was er dan volop werk 
te vinden als boerenknecht of meid. In het 
veen werden plaggenhutten gebouwd 
door de arbeiders die uit de regio werk 
kwamen zoeken bij de boeren en als 
voor zonsopgang de hut af was mocht 
hij blijven staan. Later kwamen er een-
voudige stenen huisjes op hoger gelegen 
zandkoppen en ontstonden langzaam 
maar zeker dorpjes als Schoonebeek, 
Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en 
Zandpol. In de winter was er geen werk 
op het land en moest menig gezin elke 
week aankloppen bij de kerk voor onder-
steuning. 

In 1998 terugkijkend naar de geschiedenis 
en om mij heen kijkend en door met veel 
mensen te praten, kreeg ik steeds meer 
zicht op wat de NAM en Schoonebeek 
voor elkaar betekenden. Het bleek mij dat 
de inwoners en de NAM onlosmakelijk 
met elkaar waren verbonden. Na de twee-
de wereldoorlog begon vanaf 1946 de 
opbouw van het olieveld Schoonebeek, 
de werkplaatsen en het kantoor aan de 
Beekweg in Schoonebeek. Er werden tal 
van boringen in de omgeving en in de 
wijde omgeving kwamen jaknikkers te 
staan. Plotseling was er heel veel werk 
voor de Schoonebekers en mensen uit de 
omgeving, die ook nog een voor die tijd 
een normaal salaris konden verdienen en 
niet meer bij de boer hoefden te bedelen 
voor een baantje. De medewerkers 
werden de eerste jaren met bussen van 
huis gehaald en zelfs tussen de middag 
reden deze bussen voor de lunch de 
mensen weer naar huis en terug.

De werkers bij de NAM werden in de 
watten gelegd, er werden woonhuizen 
voor hen gebouwd en Schoonebeek 
groeide als kool met hele straten voor 
arbeiders en kader voor NAM-personeel. 
Ontspanningscentrum ‘De Boô’ werd 
aangelegd en gebouwd voor de werk-
nemers van de NAM en hun gezinnen. 
Zo creëerde de NAM een ijzersterke 
band tussen haar en de werknemers 
en verzekerde zich op deze manier van 
loyaliteit tussen bedrijf en personeel. De 
toenmalige gemeente Schoonebeek werd 
door de inkomsten uit de activiteiten van 
de NAM en de hoge inkomstengrens die 
het gros van de inwoners had, één van de 
rijkste gemeenten van Nederland.

Lees verder op de volgende pagina
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Toen uiteindelijk het olieveld werd geslo-
ten, kregen de werknemers die vervroegd 
met pensioen werden gestuurd een 
behoorlijk fi nanciële compensatie en een 
heel goed pensioen. Later werd het olie-
veld Schoonebeek weer geopend, zonder 
jaknikkers, maar met verticale pompen. 
Het personeelsbestand werd echter vele 
malen kleiner dan in de vorige periode.
Terugkijkend besef ik dat de NAM wel-
vaart heeft gebracht voor  de gemeente 
Schoonebeek en haar inwoners, maar 
ook dat de werknemers van de NAM in 
Schoonebeek door hun loyaliteit voor een 
heel betrouwbare band tussen de NAM 
en werknemers heeft gezorgd. 

Kortom, de NAM en de werknemers uit 
Schoonebeek en omgeving hadden elkaar 
nodig, konden op elkaar vertrouwen en 
zorgden en zorgen goed voor elkaar.
In enkele woorden: de NAM en de 
Schoonebekers konden niet meer zonder 
elkaar. Ook nu, na 36 jaar in Schoonebeek 
wonend, hoor ik nooit een kwaad woord 
over de NAM en dankzij de goede 
pensioenen hoor je niemand van de 
ex-werknemers van de NAM klagen.”

Bertus Hilberts, oud-NAM-medewerker 
en inwoner van Schoonebeek
“De kracht van verbinding in Schoone-
beek is mijns inziens terdege aanwezig 
in Schoonebeek. En dan met name 
tussen de inwoners en de NAM. Vooral 
november 1976, de oliespuiter, was een 
voorbeeld van verbinding. Met name de 
opdracht die wij als afdeling grondzaken 
kregen van de toenmalige directeur Huub 
van Engelshoven” zeg Bertus. “Ik wil dat 
jullie het oplossen, zodanig dat de NAM 
nog meer dan dertig jaar in Schoonebeek 
kan en mag werken en aanwezig zijn”, 
aldus Van Engelshoven.

“Door de sterke verbinding die er destijds 
al was, is het dan ook als zodanig opge-
lost. Een ieder had er ook vertrouwen in 
dat de spuiter zo snel mogelijk gedicht 
zou worden, hetgeen na veertig uur hard 
werken bijzonder succesvol was. De 
afhandeling van de overlast die door de 
spuiter veroorzaakt was, is bijna zonder 
problemen opgelost. De media heeft 
meerder malen geprobeerd om bij de 
inwoners uit Schoonebeek iets negatiefs 
over de NAM los te peuteren. Men heeft 
zelfs nog geprobeerd om hen die woor-
den te laten vertellen die de media graag 
wil horen, hetgeen niet is gelukt. 
Ook later bij fi lmopnames is er van 
alles geprobeerd om de inwoners van 
Schoonebeek iets negatiefs over de NAM 
te laten zeggen. Ook dat lukte niet. In 
latere jaren is gebleken dat de NAM en 
de Schoonebekers goed kunnen samen-
werken, ook toen de nieuwe NAM in 2010 

het Schoonebeker-olieveld opnieuw in
productie nam. Al met al prachtige voor-
beelden van ‘De kracht van verbinding’.
Voor zover ik het heb mogen beleven en 
verhalen horend van oudere inwoners, is 
het eigenlijk ook steeds zo gegaan vanaf 
de oprichting van de NAM in 1947 tot aan 
heden.”

Henry Eisen, voorzitter ‘Stichting 
de Spiker’
“De kracht van verbinding tussen 
Schoonebeek en de NAM is volgens 
mij wederzijds vertrouwen.”
■
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door Bert J. Finke

Albert Drenthen was een zoon van Harm 
Drenthen en Hendrikje Wesselink. Zijn 
moeder overleed jong en Albert kwam in 
het gezin van zijn oom Roelof Wesselink 
aan de Hoofdstraat 104. In de Tweede 
Wereldoorlog hielp Albert piloten die in 
nood waren gekomen. Hij verborg ze in 
de hooischuur van de boerderij van zijn 
oom en gaf ze te eten. Zijn tante had wel 
een vermoeden dat haar neefje ergens 
mee bezig was. Ze merkte namelijk dat 
er soms brood en schink weg was. 

Gerrit Hans was een zoon van Gerrit Jan 
Hans en Geesje Vrielink. Hij woonde met 
zijn ouders aan de Norbruislaan 19. 

Bij Johan Scholte Aalbes gaat het waar-
schijnlijk om winkelier Johan Herman 
Scholte Aalbes uit het Nieuw-Schoone-
bekerveld, het huidige Weiteveen. 

De Amerikanen waren namelijk erg
onnauwkeurig met namen. Het zou ook 
één van zijn zoons Jan Hindrik (1920) of 
Johannes Bernardus (1926) kunnen zijn 
geweest. 

Datzelfde geldt ook voor G.H. Wegkamp 
uit het Nieuw-Schoonebekerveld, waarvan 
er twee zijn. De eerste is Geert Hendrik 
(1915) en de tweede is zijn broer Gerardus 
Hermanus (1918), beide zoons van 
Johannes Bernardus Albertus Wegkamp 
en Anna Helena Abel.

Jakob Wilting kwam uit Gasselter-
nijveenschemond als zoon van arbeider 
Wiebertus Wilting en Hillechien Speel-
man. Hij had samen met zijn neef Willem 
Speelman een boerderij gekocht in het 
Oud-Schoonebekerveld aan het Stieltjes-
kanaal in de buurt van het huidige 
Zandpol. Jakob woonde hier offi cieel 
niet, maar omdat Willem Speelman 
diverse malen opgenomen was in een 
psychiatrisch ziekenhuis, hielp Jakob 
Wilting waarschijnlijk Willems vrouw op 
de boerderij. De Amerikanen stuurden 
in ieder geval zijn certifi caat naar de 
boerderij aan het Stieltjeskanaal.
■

Tij dens de Tweede Wereldoorlog hielpen Nederlanders geallieerde piloten die waren 
neergeschoten, ook in Schoonebeek. Op de hulp stonden zware straffen. In juni 1945 
werd door de Amerikanen onderzocht welke Nederlanders tij dens de Tweede Wereld-
oorlog hulp hadden verleend aan de Amerikaanse en Engelse piloten. Uit het onder-
zoek zij n vier Schoonebekers bekend: Gerrit Hans (1913), Johan Scholte Aalbes (1886),
G.H. Wegkamp (1915 of 1918) en Jakob Wilting (1888). Verder uit mondelinge over-
levering Albert Drenthen.

Pilotenhulp

De familie Wesselink
poseert in 1946 voor 
een kiekje met links de 
hooischuur uit het verhaal
Archief fam. Wesselink

Dankbetuiging 
aan Gerrit Hans
Archief B.J.Finke


