SCHOONEBEEK

VELDWACHTER JOHANNES KIPPERS
In het voormalige gemeentehuis van Schoonebeek hangt een plaquette ter nagedachtenis aan
veldwachter Johannes Kippers. De liquidaties van het verzet in het gemeentehuis hadden voor
Kippers volgens Chris Butterhoff van de historische vereniging fatale gevolgen. “Hij was in de
buurt, had een wapen bij zich, maar slaagde er niet in de aanslag te voorkomen. De Duitsers
verweten hem dit en hadden ook het vermoeden dat Kippers bij het verzet betrokken was.”
De geboren Veendammer werd opgepakt, vastgezet in de gevangenis Oranjehotel in
Scheveningen en in april 1944 gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Na het voltrekken van
dit doodvonnis werd in de officiële bekendmaking hiervan geen link gelegd met de aanslag in
Schoonebeek. In documenten die bij het landelijke oorlogsinstituut NIOD liggen, valt echter
te lezen dat Kippers een wapen verschafte aan de ondergrondse voor de liquidatie van een
NSB-burgemeester. Ook seinde hij mensen in als Duitsers of leden van de Landwacht huiszoekingen gingen doen. “De documenten zijn ondertekend door zijn weduwe”, verklaart een
NIOD-medewerker.
Kippers staat als verzetsman op de erelijst van gevallenen 1940 - 1945. Butterhoff ontdekte
enkele jaren geleden dat er in het voormalige gemeentehuis van Schoonebeek een plaquette
ter nagedachtenis aan deze Kippers moest zijn. “Na wat speurwerk, bleek deze gedenkplaat
verscholen te zitten achter een grote kast in de hal. Ik stond perplex! Na overleg met de
beheerder is de kast verschoven. Daar ben ik heel blij om. Zoiets belangrijks mag nooit worden
weggestopt.”
Vlak voor zijn dood vroeg Kippers per brief aan zijn vrouw geen medelijden met hem te hebben.
De politieman wilde graag dat zijn zoon zou opgroeien tot een flinke jongen die ijverig leert.
“Je vader had je zo innig lief, mijn kind. Wees goed voor je moeder, ook als je groot geworden
bent. Vaders fiets is voor jou, die mag niet worden verkocht.” Op 1 maart 1946 werd de veldwachter herbegraven in Veendam. Op het graf, waar in 1987 ook zijn vrouw Grietje ter aarde
werd besteld, staan de volgende woorden: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop
ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden”.
Foto:
Oud-Schoonebeek.nl

vertelt

Catharinus Veldman
(schuilnaam: Kees)
Foto: Archief B.J.Finke

Sabotage zonder Wilhelmus
In de loop van 1944 werd het voor het toenmalige Winningsbedrijf Nederland
(de latere NAM), een werkmaatschappij van de Bataafsche Petroleum Maatschappij
(B.P.M.) steeds lastiger om de oliewinning door te laten gaan. Het transport van
materiaal en brandstof werd ernstig belemmerd door de voortdurende beschietingen
door de geallieerden. Nu stond men binnen het bedrijf toch al niet te trappelen
om er veel werk van te maken om zo de Duitse bezetter in de kaart te spelen. Toen
ook een van de machines van de Elwerath-boorinstallatie het begaf kwam de boring
helemaal stil te liggen. Maar ja, je had wel personeel en dat moest toch iets doen
voor de centen. Vanaf toen werden medewerkers ingezet voor het poetsen van
materialen en voor de bewaking van de putten. Dat laatste klusje bleek niet zonder
gevaar, zo blijkt in dit verhaal.
door Bert J. Finke
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Dat laatste, dat klopte zeker. De landelijke
NSB-leider bezocht hoogstpersoonlijk
de weduwen Bisschop en OostIndiën, zo
blijkt uit oude kranten.
Na de oorlog groeide burgemeesterszoon Bert op bij zijn grootouders in
Oosterhesselen. Zijn moeder woonde
daar ook. “Toen ik 11 jaar was verhuisde
ik met mijn moeder en broer naar Almelo.
“Mijn moeder kon daar bij een man als
huishoudster aan de slag en zij nam de
kinderen mee.” De verhouding tussen
moeder en zoon was niet goed en dat
zou nooit veranderen. Al op zijn 15de
verliet zoon Bert het ouderlijk huis. Hij
ging werken in de horeca. Op zijn 18de,
het is dan 1960, koos Bisschop jr. ervoor
beroepsmilitair te worden. Kort daarvoor
kreeg hij van zijn moeder te horen wat
zijn vader in de oorlogsjaren deed.
Dat verleden bleek geen beletsel om
bij Defensie te worden aangenomen.
In 1966 ging Bert Bisschop aan de slag
bij de politie in Baarn. De politiechef die
Bisschop aannam, wist dat Bisschops
vader een doodgeschoten NSB-burgemeester was. “Hij was daar heel duidelijk
over. Hij zei: ’Dat kan ik jou niet aanrekenen.’ De Leeuwarder kan het niet
bewijzen, maar hij denkt dat de
wandaden van zijn vader bij eerdere
sollicitaties wel van invloed zijn geweest.
Bij andere politiekorpsen en het marine
bewakerskorps werd hij afgewezen.

Bisschop, die tot 2001 bij de politie werkte,
zegt zich nooit te hebben geschaamd voor
zijn afkomst. “Ik was een kind van twee
toen mijn vader overleed. Wat zou iemand
mij kunnen verwijten?” Toch sprak hij er
niet met buitenstaanders over.
“Ik wilde niet dat het mijn loopbaan zou
beschadigen. Bovendien, ik vond het ook
niet nodig om het aan de grote klok te
hangen.” Zijn moeder, die in 2001 overleed, leed na 1943 volgens haar zoon een
allesbehalve gelukkig leven. “Ze heeft op
heel veel plekken gewoond, kon het blijkbaar nergens vinden.”
Dat het verleden altijd een deel van je
blijft, bleek toen de voormalige burgemeestersvrouw een advertentie plaatste
om een reisgenote te vinden. “Ze baalde
ervan dat ze als alleenstaande altijd een
toeslag moest betalen. Op die advertentie
reageerde een vrouw uit Schoonebeek.
Maar tot een gezamenlijke reis kwam het
niet. Die vrouw ontdekte al snel wie mijn
moeder was en wat haar man deed in de
oorlog. Toen wilde ze niet meer.” Bert
Bisschop weet niet of zijn moeder na de
oorlog NSB-sympathieën koesterde.
“Maar in de ogen van sommige mensen
bleef zij toch die vrouw van die gehate
NSB-burgemeester”.
n

Op 9 maart 1944 werd in Schoonebeek op
put Coevorden-3 aardolie aangetroffen.
Het was de ontdekkingsput van het
Schoonebeeker olieveld, die later de
code S(choonebeek)-3 kreeg. Elders in
dit blad leest u er meer over. In april 1944
werd de boorput in productie genomen.
Het was niet gewenst dat de put in volle
productie kwam, want de opbrengst zou
gebruikt worden voor de brandstofbehoefte van het Duitse leger. Op 30
mei 1944 schoten twee geallieerde vliegtuigen op de noordelijker gelegen en in
aanbouw zijnde boortoren S4 aan de weg
naar Erica, waarbij de toren werd geraakt.
In verband met de beschietingen werden
schuilkelders bij de boorputten gemaakt.
Die waren van dik plaatwerk, met twee
à drie meter zand bedekt en met twee
ingangen. Maar ook het illegale verzet
probeerde de productie te saboteren.
Verzet komt in actie
Op 9 juni 1944 stapten vier verzetsstrijders van de Knokploeg NoordDrenthe in de EDS-stoomtram richting
Coevorden. Het waren Catharinus
Veldman (1918-1996, schuilnaam Kees,
commandant), Johannes Cornelis
Bastiaanse (1922-2009, schuilnaam Freek,
ondercommandant), Riemer Faber (19241996, schuilnaam Dries) en Jan Veldman
(1922-1998, schuilnaam Guus). Onderweg stapte Klaas Alberts (1921-1945,
schuilnaam Had) op de tram. Hij had
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geprobeerd een zesde man erbij te krijgen,
maar die haakte af. In Coevorden aangekomen zaten ze een tijdlang in een
café, alsof ze een avondje op stap waren.
Aan het einde van de avond vertrokken
ze op fietsen in de richting van Schoonebeek. Ze hadden zich verkleed in grijsgroene overalls met rode zakdoeken om
de arm gebonden, zodat ze op het eerste
gezicht op Landwachters leken. Klaas
Alberts had zelfs een platte pet op en
leek op een Landwacht-commandant.
Tegen kwart voor één ’s nachts kwamen
ze aan bij boortoren S4. Bij de boortoren
stond een houten keet, die ze besloten
eerst te onderzoeken. Hierin zat de
bewaker van de B.P.M. Jan Roelof Hilbert
(Jan) Mast uit Coevorden. De heer Mast
werd de latere beheerder van ‘De Boô’,
het ontspanningscentrum van de NAM
Mast dacht te maken te hebben met
leden van de Landwacht. Ze vroegen naar
een zekere Meier, die saboteur zou zijn en
of hij misschien onder een valse naam bij
de B.P.M. werkte. Het was een smoes om
binnen te komen en Jan Mast had al snel
een pistool of revolver op zich gericht. Hij
werd meegenomen naar boortoren S3.
Daar werd Jan Hendrikus (Jan) Soetevent
uit Coevorden overvallen, die bewaker
was bij deze boortoren. Hij werd samen
met Mast meegenomen naar de S4-toren.
Lees verder op de volgende pagina

EEN GETUIGE VERTELT UIT DE EERSTE HAND
Jan Mast vertelt: “Ik werd met een collega vastgebonden op een
stoel en toen vertelden ze ons, wie ze eigenlijk waren. We binden
jullie vast, want anders verdenken de Duitsers jullie nog van
medeplichtigheid” zeiden ze, waarna ze nog een paar Consisigaretten op tafel achterlieten. Daarna probeerde de verzetsgroep de olietanks met behulp van in brand gestoken poetskatoen in brand te steken. Een korte steekvlam en een wat
geblakerde tank was het resultaat van deze actie. De Sicherheitsdienst uit Assen verhoorde ons een dag later uitvoerig, maar
narigheid hebben we daarvan niet ondervonden. Wel moesten
vanaf het moment van de overval tot de bevrijding op last van
de bezetter dubbele wacht worden gehouden op de putten
Coevorden-3 en Coevorden-4.”
Kaarten in plaats van boren
Zodra het sein ‘onveilig’ werd gegeven, kon het boorpersoneel
via een loopgraaf een veilig heenkomen zoeken in de schuilkelders. Een rood lampje bleef, zolang de situatie onveilig was,
branden. Soms brandde dat lampje echter uren en dagen achtereen, terwijl er in geen velden of wegen een vliegtuig te zien of
te horen was. Dan werden er meer kaart- dan boorvorderingen
gemaakt!

Opslagtanks gebruikt
op locatie S3 of S4
Foto: Archief NAM
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Varkentje in de mast
Zo nu en dan liet de gehate ‘Grüne Polizei’ zich zien op de boorputten. Op zekere dag deden ze dat wel op een heel ongelegen
moment. In het machinehuis hadden enkele boorwerkers zojuist
een varkentje geslacht. Net toen ze het dier panklaar wilden
maken, kwamen de ‘Grünen’ hen ‘over de mat’. Snel liep een van
de boormannen de Duitsers tegemoet en bood hen een sigaret
aan. Toen de Duitsers even later op de boorvloer verschenen, was
het varkentje al met een takel naar het vingerbordes gehesen.
Bron: ‘Veertig jaar NAM’

In de houten keet van S4 werd Soetevent
op een brancard en Mast op een stoel
met gordijnkoord vastgebonden. De overvallers gingen terug naar S3.
Brand!
Van Mast hadden de overvallers ondertussen begrepen dat ze zonder springstof
niets konden beginnen met de oliebron.
En springstof had men niet voorhanden.
Dus werd de aandacht verlegd naar de
grote tank die bij de bron stond, waarin
een grote hoeveelheid olie stond. Boven
in de tank zat een groot mangat. Een stuk
poetskatoen gedrenkt in olie werd in de
tank gegooid en een flinke vuurzuil steeg
uit de tank. De overvallers waren nog van
plan geweest om het Wilhelmus te zingen,
maar het leek hun verstandiger om de
benen te nemen. Ze fietsten door het
Drentse landschap terug. Het vuur zagen
ze nog lang en ze dachten een knap staaltje sabotagewerk te hebben geleverd.
Later kregen ze te horen dat het vuur vanzelf was uitgegaan, omdat de stroperige
Schoonebeeker olie niet wil branden.
Het lukte Soetevent om zich na bijna drie
uur los te worstelen, waarna hij Jan Mast
losmaakte. Soetevent ging terug naar
S3 en Mast stapte op zijn fiets en vertrok

richting Coevorden om chef boormeester
Renger van den Hoek in te lichten over de
overval. Ze wisten niet dat er marechaussees in Schoonebeek waren, waar ze naartoe hadden kunnen gaan. Van den Hoek
bekeek de schade en ontdekte dat het
bij het mangat van S3 had gebrand, maar
dat er nagenoeg geen schade was. Het
gas dat zich in de tank - die met 45.000
liter olie was gevuld - had ontwikkeld, had
gezorgd voor de felle steekvlam die de
overvallers hadden gezien. Er waren wat
brandsporen te zien op de verf rondom
het mangat, maar dat was ook alles.
Afloop met een sisser
De groepscommandant van de marechaussee in Schoonebeek lichtte diverse
instanties in, onder andere de Sicherheitsdienst in Assen. In het Algemeen Politieblad van 24 juni 1944 kwam een signalement van de daders. En daar bleef het bij,
want de overvallers werden niet gevonden.
Toch lukte het de productie te vertragen
en pas nadat de oorlog voorbij was kwam
de productie volop in gang. Het begin
van een economisch belangrijke tijd voor
Schoonebeek.
n

Joldersma Wonen, van pottenkar in 1937 tot
supershowroom van 5000 m² aan wooninspiratie in 2020.
Opgericht in 1937 door Rense Joldersma. De
eerste winkel in huishoudelijke artikelen was
in het voormalige hotel-café Weggemans
aan de Hoofdstraat. De winkel werd gerund
door Lammie terwijl Rense met paard en
wagen “de pottenkar” langs de huizen ging.

In 1967 verhuisde
Joldersma naar het
nieuwe centrum op
het Pallertplein waar
het nog steeds is
gevestigd.

Na de oorlog (1950)
verhuisde de familie
Joldersma met de
winkel naar
Europaweg 120.

In 1975 volgde op de
eerste uitbreiding op de
huidige locatie. De winkel
werd uitgebreid met o.a.
een nieuwe slaap- en
tapijtafdeling.
Zonen van Rense Joldersma,
Lambert en Jelies, namen de
zaak over in de begin jaren
‘70. Er zouden de jaren
daarop wederom behoefte
zijn naar meer ruimte.
In ’80 en ‘90 vonden twee grote
verbouwingen plaats. In 1980 werd het
naastgelegen schoolplein gekocht en vond
er een verdubbeling van de winkeloppervlakte plaats. 10 jaar later zou er
weer en verbouwing plaats vinden.
In de jaren ‘90 kwamen René en Erik in de zaak en namen het later over van Lambert en Jelies. Diverse interne
moderniseringen zouden volgen. In 2017 werd de naastgelegen supermarkt gekocht en werden beiden panden opgeknapt
tot één geheel en er zullen er zeker nog een paar interne verbouwingen gaan volgen.

