
325

G
es

ch
ie

de
ni

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
 1

  E
er

st
e 

be
w

on
er

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
zw

er
ve

nd
e 

ja
ge

rs
-v

er
za

m
el

aa
rs

Vrijdag 10 mei 1940, zondag was het Pinksteren. Het was een ‘ideaal 

mooien zomerdag, de bloeiende bomen en den zonneschijn’ vormden het 

decor voor de inval van de Duitsers in Enschede. De oorlog was begonnen. 

Overvliegende Duitse eskaders, bommenwerpers en parachutetroepen 

40

Een burgemeester van Enschede:  
‘NSB moet zijn als strenge vader’ 
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Burgemeester Rückert 
kondigde in 1938 
vanaf het bordes 
van het Stadhuis de 
herziening van de 
Grondwet af, zoals 
iedere collega van 
hem in ons land. Het 
was de tijd waarin de 
politieke spanningen in 
Europa opliepen. Ruim 
twee jaar later was 
Nederland in oorlog 
met de Duitse buren 
en moest Rückert een 
dringend beroep doen 
op de burgerij ‘om haar 
kalmte te bewaren’.

raasden over de stad. De radio berichtte dat ‘groote 
getalen Duitsche vliegers’ onze grenzen waren ge-
passeerd. Zaterdagmorgen bezetten de Duitsers En-
schede. Een toeschouwer zag twee mannen op een 
motor met zijspan langzaam over de uitgestorven 
Gronausestraat de stad binnenrijden, ongehinderd 
kwamen ze de stad in. Het waren verkenners voor 
de enkele honderden manschappen die Enschede in-
namen.1

Enkele weken later, midden in de zonnige zomer 
van 1940, wilden de Duitse bezetters samen met de 
NSB onder leiding van Meinoud Martinus Rost van 
Tonningen, in ons land een liefdadigheidsactie op-
zetten, de organisatie Winterhulp. Het voorbeeld 
was het Wintershilfswerk in Hitler-Duitsland, nauw 
verbonden met de Nationalsozialistische Volks-
wolhfahrt, die het maatschappelijk werk inzette als 
een werktuig voor het bevorderen van de nationaal-
socialistische ideeën en de sociale beheersing van 
de bevolking. Onder het nationaalsocialisme zou er 
geen armoede of honger meer zijn in de wereld. Al-
leen in de winter, wanneer het venijnig koud kon zijn 
en de werkers vorstverlet kregen, zou de bevolking 
voedsel en warme kleding ontberen. 

Op 22 oktober 1940 werd bij decreet van Seyss-In-
quart de Stichting Winterhulp Nederland opgericht. 
De burgemeesters in Nederland moesten functione-
ren als plaatselijk leider van de actie en de provincie-
commissarissen kregen de opdracht hen te inspire-
ren en aan te moedigen. Maar wat moesten ze doen, 
wat konden ze doen, ze hadden immers al handenvol 
werk onder deze moeilijke omstandigheden. Toen de 
actie van start ging, tegen het einde van 1940, wa-
ren de bestuurders niet enthousiast.2 Dat lag niet al-
leen aan het extra werk dat ze op hun tafel kregen, 
maar ook waren ze zich ervan bewust dat de Win-
terhulp een nazistische club was. De collectanten 
werden voor ‘Moffenknechte, Hitlerlakaien, Saboteur, 
Volksverräter usw’ uitgemaakt. Al in december 1940 

was de Sicherheitsdienst Winterhulp ‘ein Fiasko’. De 
Winterhulp-affiches werden alom in Nederland van 
muren en ramen getrokken. ‘Geen knoop van mijn 
gulp voor de Winterhulp’, werd een bekende slogan.3

In Enschede stond de hulpactie onder leiding van 
burgemeester Johannes Jacobus Gerardus Everwijn 
(Koos) Rückert, die in 1932 Edo Bergsma was op-
gevolgd. Rückert zou de geschiedenis ingaan als de 
‘oorlogsburgemeester van Enschede’. Vanaf de eerste 
dag trad hij op, 10 mei 1940, toen de Duitsers ons 
land binnenvielen. Gelatenheid en paniek heersten 
alom. Om half elf viel er een bom, op een bouwland 
bij de Hendrik Smeltweg. De burgemeester maande 
de burgerij tot kalmte. Hij werd erevoorzitter van 
het Oorlogsrampencomité, dat twee weken na de in-
val al werd gevormd. Uitvoerend voorzitter was G.J. 
van Heek Wzn. In een kennisgeving aan de inwoners 
meldde de burgemeester, dat de oorlog verscheidene 
plaatsen en streken van ons land al zwaar had getrof-
fen, waarbij vele burgers dakloos en brodeloos waren 
geworden. Enschede wilde hulp bieden en daarom 
was dit comité gevormd ... 

... waarin alle hulpverlening uit deze gemeente, 
nodig ten gevolge van de oorlogsrampen, zal zijn 
samengebracht.4 

Voor de eerste collecte op 28 en 29 november 1940 
meldden zich driehonderd collectanten. De NSB had 
zich volledig achter de actie gesteld, evenals de Ne-
derlandse Unie, die haar leden had opgeroepen zich 
beschikbaar te stellen als collectant. De Nederlandse 
Unie was opgericht in de zomer van 1940. De NU 
streefde naar sociale rechtvaardigheid, ‘opdat er 
werk kome voor allen en arbeidsvreugde voor allen, 
jong en oud, voor de sterke en de zwakke’. Enschede 
kreeg een plaatselijke raad, waarvan onder anderen 
Arnold van Heek. de jongste firmant van Rigters-
bleek, lid was. Het plaatselijk secretariaat werd ge-
vestigd aan de Burgemeestersstraat 4.5 
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Op 10 mei 1940 
brak de oorlog uit. 
Burgemeester Rückert 
maande de burgers 
van Enschede, hou je 
rustig, want anders .....

De eerste acht collectes brachten samen een behoor-
lijk bedrag op, bijna dertigduizend gulden, dat was 
drie dubbeltjes per inwoner. Maar kennelijk ont-
dekte de burgerij geleidelijk de onzuivere bijbedoe-
lingen van deze collecte. Het propagandistisch ka-
rakter stond steeds meer stadgenoten tegen, die de 
portemonnee dan ook gesloten hielden. In november 
1941, toen de actie een jaar liep, was de opbrengst te-
ruggelopen tot nog geen drie cent per inwoner. Om 
Winterhulp in leven te houden en ook om de bezet-
ters goed te stemmen, stortten drie door Joodse on-
dernemers geleide bedrijven Menko en Roombeek 
– van Sigmund Menko – en de Twentsche Textiel-
maatschappij – opgericht als dochtermaatschappij 
van de firma I.I. Rozendaal, een wereldgroothandel 
in katoenafval – elk tweeduizend gulden in de kas 
van Winterhulp. Maar de meeste Enschedese fabri-
kanten, verenigd in de FVE, wilden met de hele ac-
tie niets te maken hebben en zeker wilden ze hun 
werknemers niet aansporen geld te geven. Ze von-
den dat het niet op de weg lag invloed uit te oefenen 
op de wijze waarop een arbeider het loon besteedde. 
Winterhulp kreeg steeds sterkere nationaalsocialis-
tische trekken, realiseerden de fabrikanten zich, en 
mede daarom maakten ze hun bezwaren kenbaar 
aan burgemeester Rückert, die de fabrikanten een 
brief had geschreven, met het verzoek de arbeiders 
te vragen een deel van hun loon af te staan voor Win-
terhulp.6 

‘Correct en waardig’
Het verzet tegen de Duitse activiteiten en maatre-
gelen onder de bevolking groeide, al trachtte bur-
gemeester Rückert tegenstand en afkeer bij zijn 
burgers te voorkomen. Hij stuurde in juli 1940, de 
oorlog was net begonnen, een brief aan het bestuur 

van Sportclub Enschede, naar aanleiding van een 
niet nader aangeduid incident, dat ‘zich zeer onlangs 
heeft voorgedaan’, dat .....

... het volstrekt noodzakelijk is, dat een ieder 
zich niet alleen op straat, doch ook in openbare 
gelegenheden als café’s, bioscopen, enz., ten 
eenenmale onthoude van gedragingen of 
uitlatingen welke zouden kunnen worden 
beschouwd als een poging tot demonstratie tegen, 
of als krenkend voor het Duitsche gezag of de 
dragers daarvan, of welke tot verstoring van de 
openbare orde en rust zouden kunnen leiden.

Wie toch zondigt, stelde zich bloot ‘aan zeer groote 
onaangenaamheden en aan strenge straffen’, aldus 
de burgemeester. Het bestuur werd verzocht de leden 
daarvan in kennis te stellen. De brief werd gepubli-
ceerd in het Sportclub Nieuws, en het bestuur voegde 
daaraan toe, het vanzelfsprekend eens te zijn met de 
opmerkingen van de burgemeester en het rekende 
erop dat leden en supporters zich ‘correct en waardig’ 
zouden gedragen’.7 Op 7 april 1941 publiceerde Rüc-
kert een herhaalde oproep aan de burgerij ....

... dat zij zich volstrekt heeft te onthouden van 
alles, woord of daad of anderszins, wat gericht is 
tegen het Duitse rijk in het algemeen of de Duitse 
Wehrmacht of Duitse overheidsinstanties of haar 
leden in het bijzonder.

Niet alleen zou de politie met ‘onverbiddelijke ge-
strengheid’ optreden, maar het zal ook ...

... noodzakelijkerwijs leiden tot uiterst scherpe 
maatregelen van de zijde der bezettende macht, 
zowel tegen de betrokken personen individueel, 
alsook tegen de bevolking in haar geheel.8

De Duitsers showden hun machtsvertoon op zater-
dag 28 en zondag 29 juni 1941, met een impone-
rend defilé door de stad van een bataljon Deutsche 
Schutzpolizei, berucht als Grüne Polizei, onder de 
straffe tonen van een groot muziekkorps. Ook gaven 
de Duitsers propagandaconcerten, onder meer in ge-
bouw Irene, dat overvol was met nationaalsocialis-
ten.9 Stadgenoten riepen anti-Duitse leuzen, waarop 
de bezetters op 23 juli 1941 alom in de stad spandoe-
ken ophingen met leuzen als V = Victorie, want Duits-
land wint voor Europa op alle fronten.10

Rückert onder vuur 
Ondanks zijn welwillendheid en zijn instemming 
met de betwijfelbare doelstellingen van Winterhulp, 
immers een nazi-instelling, kreeg burgemeester 
Rückert soms flink de wind van voren uit nationaal-
socialistische hoek. Zijn tegenstander was het NSB-
raadslid J.H.H. Wevers, die op 14 oktober 1942 de 
leiding had gekregen van Winterhulp en van de ook 
aan de NSB-gelieerde Nederlandsche Volksdienst.11 
Op 6 oktober 1942 had Wevers de burgemeester per 
brief laten weten, dat hij tot zijn spijt had moeten 
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Eind 1940 waren 
veel artikelen op 
de bon, als gevolg 
van de verregaande 
distributieregeling die 
steeds meer waren en 
producten omvatte. 
Ook textiel was alleen 
nog met textielpunten 
‘te koop’. Er was 
een distributiekring 
Enschede ingesteld, 
een gemeentelijke 
dienst onder leiding 
van dr. W. Luxwolda. 

constateren, dat ‘bijna het gehele personeel in over-
heidsdienst hier ter stede, niet geteekend heeft op 
de lysten van de laatste collecte van Winterhulp Ne-
derland’:

Thans verzoek ik U beleefd doch dringend, het 
personeel hierop opmerkzaam te maken, en hen 
erop te wyzen, dat hun gave alsnog verwacht 
wordt en in ’t vervolg zonder uitzondering op 
de lysten wordt geteekend, daar anders tot 
verplichting zal worden overgegaan.12

Ook in de gemeenteraad nam Wevers de burgemees-
ter herhaald onder vuur. Eind 1940 was de distribu-
tie van levensmiddelen, brandstoffen en daarna ook 
van textiel al een overigens tegen wil en dank geac-
cepteerde instelling. De NSB had sterke kritiek op 
het aanstellen van het personeel van de Distributie-
dienst – de NSB was niet aan bod gekomen – en We-
vers gispte vooral de burgemeester, nadat de raad in 
een brief had verklaard dat bij de aanstelling van per-
soneel bij de distributiedienst noch naar godsdien-
stige, noch naar politieke overtuiging was gekeken. 
Het was een felle persoonlijke aanval:

Zijn uw prestaties zo groot dat u een salaris van 
circa ƒ 10.000,-- en een pensioen van ƒ 4.000,-- à  
ƒ 5.000,-- jaarlijks moet ontvangen? Is u nog lid 
van de Vrijmetselaars of Rotaryclub [...]? Maar [...] 
het Nationaal-Socialisme komt er, is er en blijft er, 
hoe of u het ook bekijkt. Wenst u hieraan niet mede 
te werken, doe het dan goed, zo niet verdwijnt u 
dan van het toneel en aanschouw het.13

In september 1941 hieven de Duitsers de gemeen-
teraden in Nederland op. Rückert kreeg het bestuur 
van gemeentelijke zaken opgedragen: zijn opdracht 
was de onsympathieke maatregelen van de Duitsers 
uit te voeren. Zijn vier wethouders verzochten de 

burgemeester op 1 september 1941 niet meer voor 
herbenoeming in aanmerking te komen. Maar te-
vergeefs, gevieren werden ze geroepen om als alge-
meen vertegenwoordiger van de burgemeester op 
te treden, als wethouder-ambtenaar.14 Opmerkelijk 
was dat er in dit gezelschap geen NSB-er was opge-
nomen. Of Rückert wist van de nazisympathieën 
van Th.J.F. Mattaar, die op 5 juli 1940 was benoemd 
tot directeur van de HTS, is niet bekend, vreemd en 
onbegrijpelijk is het wel dat hij ruim twee jaar later 
Mattaar zonder aanmerkingen toestemming gaf van 
10 tot 15 november 1942 een cursus te volgen. In 
zijn verzoek aan de burgemeester had Mattaar aan-
gegeven dat hij een oproepingsbevel voor deze cur-
sus had ontvangen, als leider van het SS Ersatzkom-
mando Niederlände. Geen bezwaar, meldde Rückert 
aan de secretaris-generaal van het departement Op-
voeding, Wetenschap en Cultuur. Op 7 september 
1944 deelde Mattaar het door NSB-ers al gekleurde 
gemeentebestuur mee dat de omstandigheden hem 
hadden genoopt dienst te nemen in het Duitse le-
ger: ‘Vermoedelijk zal de school hieronder niet lijden, 
daar ik aanneem dat voor het einde van den oorlog 
geen les gegeven zal kunnen worden.’15

NSB-wethouder, maar Lasonder niet 
Medio 1942 leek het er op dat de NSB meer invloed 
wilde hebben binnen de gemeentebesturen in de 
provincie Overijssel. Op 26 juni 1942, kreeg Rückert 
een brief van de NSB-er Egon von Bönninghausen, 
oud-burgemeester van Ootmarsum en Tubbergen, 
die met ingang van 1 augustus 1941 was benoemd 
tot commissaris in de provincie Overijssel.16 De 
commissaris vond, dat nu de NSB de enig erkende 
politieke partij in Nederland was, het onjuist was, 
dat onder de vier wethouders van Enschede ‘geen en-
kele vertegenwoordiger der Nationaal-socialistische 
levensbeschouwing aanwezig’ was en drong aan op 
vervanging van minstens één van de wethouders 
door een NSB-er.17

Eenzelfde brief hadden de burgemeesters van Al-
melo, Deventer, Hellendoorn, Vriezenveen en Zwolle 
ontvangen. De commissaris der provincie had voor 
Enschede al een kandidaat, mr.dr. G.A. Lasonder, de 
doorgewinterde nationaalsocialist, die aan het einde 
van de jaren tien wethouder van Enschede was ge-
weest en dus van wanten wist. Gezamenlijk overleg 
leidde tot de conclusie dat vier van deze burgemees-
ters – Vriezenveen zou een benoeming van een na-
tionaalsocialist niet afwijzen – niet het vertrouwen 
van de burgers van hun gemeente wilden verliezen 
door een NSB-er in het gemeentebestuur te benoe-
men. Burgemeester Rückert weigerde Lasonder te 
benoemen. Maar niet lang daarna kreeg Enschede 
toch een NSB-wethouder, als opvolger van wethou-
der Haantjes, die op 16 oktober 1942 in Woudenberg 
was gefusilleerd, nadat hij op 13 juli 1942 als gijze-
laar was opgepakt. Reichskommissar Seyss-Inquart 
zag zijn kans schoon en benoemde J.H.H. Wevers 
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Burgemeester Rückert 
stond als nummer 1 
op de ledenlijst van 
de Rotary Enschede. 
Na afloop van de 
oorlog was zijn naam 
geschrapt, evenals de 
naam van Luxwolda, 
de directeur van 
het slachthuis, als 
gevolg van hun 
oorlogsverleden.

tot wethouder. Vergeefs verzette Rückert zich tegen 
deze benoeming.18

‘Schijtlaars Rückert’
Of Koos Rückert, die uit de verhalen die over zijn 
optreden als burgemeester naar voren kwam als een 
daadkrachtig bestuurder, die zelfs de durf had na-
tionaalsocialistische wensen te weerstaan, lof ver-
wierf in de Enschedese elite, lijkt twijfelachtig wan-
neer we lezen hoe sommigen tegen hem aankeken. 
Sigmund Menko schreef op 18 november 1940, dat 
hij op straat Rückert was tegengekomen: ‘Hij zag er 
slecht uit’.19 Begin 1941, op de nieuwjaarsreceptie 
van de Menkobedrijven, ontbrak de burgemeester. 
’Bang, zeer bang’, schreef Menko. ‘Hij heeft natuur-
lijk een moeilijke positie’, vergoelijkte hij.20 Medio 
februari 1942 was Rückert ziek, hij lag met angina 
op bed, maar knapte weer op, aldus Menko, die nog 
eens herhaalde, dat de Enschedese burgemeester een 
moeilijke tijd beleefde.21 

Het contact tussen Koos Ruckert, vrouw Emke 
en de familie Menko werd kennelijk in die maanden 
minder, want Emmy Menko schreef op 30 augustus 
1941 dat haar was verteld dat Emke zou gaan verhui-
zen. ‘Misschien komen ze dan weer eens bij ons, met 
Koos’. Met ‘verhuizen’ bedoelde Emmy dat Rückert 
ontslag zou nemen of krijgen, naar aanleiding van 
de brief van de vier wethouders die liever niet her-
benoemd wilden worden, maat toch terugkeerden. 
Rückert bleef burgemeester.22 Enkele dagen later, op 
11 september 1941, liet Emmy in een brief aan ‘Lieve 
allemaal’ weten, dat de ‘verhuizing’ niet was door-
gegaan: ‘Emke en man zijn nog altijd in hun vroe-
gere bezigheid, maar niet tot tevredenheid van de 
meesten; het is ook weinig benijdenswaard.’ Ze sluit 
met de cryptische zin: ‘Zijn medewerkers van iedere 
dag hebben bedankt.’ Eind september 1941 schreef 
Sigmund Menko: ‘Veel werk voor onderwijs, daar 
ik bezig ben een Joodse lagere school, hbs, gymna-
sium en ulo op te richten voor deze hele streek. Veel  
medewerking van gemeentebestuur.’ Maar of het 
goed ging met Rückert, leek hij te betwijfelen, want 
het was geen prijzende slotzin: ‘Rückert zeer be-
nauwd, men noemt hem in de volksmond een schijt-
laars.’23

Rückert laadde in de oorlog, door zijn handelin-
gen, in toespraken, in gesprekken met mannen en 
vrouwen uit de elitaire bovenlaag van de stad, toch 
enige verdenking op zich en naar later bleek niet ge-
heel ten onrechte. Verweten werd hem vooral dat 
hij – eufemistisch gezegd – nogal ruimhartig mee-
werkte met de bezetter. Het is bekend dat hij ambte-
naren van de gemeente aanspoorde om door de be-
zetter georganiseerde bijeenkomsten bij te wonen. 
Ook stuurde hij propagandaboekjes rond waarin de 
lof van het nationaalsocialisme en van Duitsland on-
der Hitler werd bezongen. Het bleek, dat hij lid was 
geweest van instellingen en verenigingen die banden 
hadden met de NSB. Omdat een burgemeester goed 

op de hoogte moest zijn van allerlei ontwikkelingen 
binnen de NSB, die zijn gemeente raakten, had hij 
een abonnement op Volk en Vaderland. 

Lidmaatschap Rotary verspeeld
Koos Rückert was ook lid van de Rotaryclub En-
schede, die in 1936 was opgericht. Op 4 september 
1940 kregen alle Rotarians een brief van voorzitter 
mr. J. Offerhaus, die meedeelde dat bestuursleden 
bij de commissaris van politie op bezoek waren ge-
weest, die meedeelde dat de Rotaryclubs in Neder-
land waren ontbonden. De Duitsers hadden het idee, 
dat een Rotaryclub een soort loge van Vrijmetselaars 
zou zijn, gedachten die in die jaren overigens ook bij 
rooms-katholieken leefde. De club telde toen 21 le-
den. Na de oorlog kwam ook de Rotaryclub weer op 
gang, maar zonder dr. W. Luxwolda, directeur van 
het slachthuis, en zonder burgemeester Rückert, die 
door hun oorlogsverleden het lidmaatschap hadden 
verspeeld.24 Luxwolda was in het begin van de oor-
log leider geweest van de Distributiekring Enschede, 
een gemeentelijke dienst. Tevens was hij toen belast 
met de leiding van het slachthuis. Maar na enkele 
maanden moest hij constateren, dat beide functies 
te veel van hem vergden en hij vroeg ontslag als 
leider van de Distributiekring. Het is niet onwaar-
schijnlijk, dat hij nationaalsocialistische ideeën 
koesterde. Sigmund Menko schreef op 11 juni 1941 
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dat Luxwolda zich ontpopte ‘als een vreesachtige, 
brute knul, die de sympathie van iedereen, behalve 
van een bepaalde partij, verloren heeft’.25 

Burgemeester Rückert was één van de oprich-
ters van de serviceclub en stond onder nummer 1 
in de ledenlijst. In een publicatie over de Rotary was 
auteur Jan van der Dungen, een journalist van de 
Twentsche Courant, kort van stof over wijzigingen in 
het ledenbestand. Hij schreef in zijn boekje Spot op  
Enschede, over de historie van deze serviceclub van 
de Enschede elite, dat na de oorlog de Rotary En-
schede langzaam aan weer van start ging, zonder 
Rückert en Luxwolda, beiden hadden door hun oor-
logsverleden het lidmaatschap verspeeld.26 Omdat 
Rückert al vanaf september 1944 ziek thuis was en 
na het einde van de oorlog nog niet weer was gene-
zen, en dus al lange tijd geen burgemeester meer 
was, besloot de minister van Binnenlandse Zaken, 
op grond van Rückerts houding tijdens de bezetting, 
tegen hem geen zuiveringsmaatregelen te nemen. 
Rückert ontving op 3 mei 1946 de brief met deze 
heuglijke mededeling. Op 1 januari 1946 was hij met 
pensioen gegaan.27 Opmerkelijk en veelzeggend wel-
licht ook is dat in de ‘galerij’ van oud-burgemeesters 
van Enschede, een serie portretten, foto’s en schilde-
rijen, een beeltenis van Rückert ontbreekt. 

Twintig jaar voor Wevers
Jan Hendrik Hermannus Wevers, handelsagent in 
textiel, Steenweg 134, was op 13 februari 1936 ei-
gener beweging en overtuiging lid geworden van de 
NSB. Tegenover Anton Mussert, de oprichter van de 
beweging, had hij de eed van trouw afgelegd. Een vol-
bloed NSB-er, werd hij genoemd, hij las Volk en Vader-
land, colporteerde ook voor dit weekblad van de NSB. 
Hij was in 1939 raadslid geworden voor Algemeen  
Belang, de naam waaronder de NSB aan de verkie-
zingen had deelgenomen, om vooral niet het natio-
naalsocialistische karakter te etaleren. Maar een 
goed bestuurder was hij zeker niet. Een NSB-er ver-
telde: ‘Een krachtige, kundige en representatieve fi-
guur was Kameraad Wevers zeker niet’ en zeker was 
hij niet ‘opgewassen tegen de democratische Heeren’. 
De wethouders Arend Stein en Herman Christian 
Nijkamp, die met hem samenwerkten, verklaarden 
later, dat ze – wetende welke politieke richting We-
vers vertegenwoordigde – hem zoveel mogelijk bui-
ten alles hadden gelaten, ‘hetgeen ons uiteraard van 
de zaak aardig gelukt was’. Omdat ze niet met hem 
omgingen, hadden ze op politiek gebied geen last van 
hem ondervonden.

Wevers was na de dood van Haantjes wethouder 
van sociale zaken geworden, een baan die hij naar 
eigen zeggen – tijdens zijn verhoor op 26 augustus 
1946 voor het Bijzonder Gerechtshof in Arnhem – 
had moeten aannemen in opdracht van een hoge 
NSB-er. Maar hij werd al gauw ontslagen, omdat hij 
weigerde elke maand rapport uit te brengen over zijn 
activiteiten als wethouder.28 Wevers, al enkele ma-

len voor een economisch delict veroordeeld, kreeg op 
6 maart 1944 ontslag als wethouder, zonder toeken-
ning van wachtgeld. Maar vooral werd hem ten laste 
gelegd, dat Wevers, lid van de Germaanse SS, verant-
woordelijk was voor de dood van twee Joodse meis-
jes uit Enschede, de zestienjarige Ella Meijers en de 
achttienjarige Bertha Meijers. De twee zusters wa-
ren ondergedoken bij een familie aan de 2de Bothofd-
warsstraat. In café Wennink had Wevers dat gehoord 
en meldde het direct aan de waarnemer van het com-
missariaat van politie, Antonie Berends, die ogen-
blikkelijk twee agenten, Jodenjagers ook, naar het 
café stuurde, om de man van wie Wevers het had ge-
hoord, op te pakken en stevig te verhoren. Tegenover 
de rechters van het Gerechtshof verklaarde Wevers:

Als lid van de NSB en als wethouder van Enschede 
achtte ik het mijn plicht de vermoedelijke 
overtreding ten opzichte van de bepalingen die 
golden voor de Jodenster ter kennis te brengen 
van de kapitein der politie, de korpschef Berends 
en heb hem gevraagd: ‘Wat dunkt u hiervan?’29

De zusjes Meijer werden op 28 april 1943 naar Wes-
terbork gevoerd. Op 7 mei 1943 overleden beiden in 
het vernietigingskamp in de Poolse plaats Sobibor. 

Het Bijzonder Gerechtshof in Arnhem rekende 
Wevers vooral aan, dat hij met commissaris Berends 
en de ‘beruchte rechercheur’ Jan van Limburg, bijge-
naamd ‘Jan met de kappen’, naar café Wennink was 
gegaan om een onderzoek in te stellen, dat leidde tot 
de arrestatie van de twee meisjes. De advocaat-fis-
caal mr. W.L. de Walle hield een scherp requisitoir, 
waarin hij het tenlastegelegde bewezen achtte:

Hier staat voor u, mijnheer de president, een 
volbloed NSB-er, die met feillooze zekerheid wist, 
wat er met de Joden zou gebeuren, toen hij ze 
aanbracht. Toen een storm van verontwaardiging 
door Enschede ging, over het fusilleeren van 
wethouder Haantjes, nam verdachte op diens 
wethouderszetel plaats.

Bevend hoorde Wevers de eis aan, twintig jaar. Hij 
vond het ‘verschrikkelijk’, want: ‘Ik heb me gewoon 
dienstbaar gemaakt aan het Nederlandsche volk’, 
luidde zijn verweer. Wevers werd conform de eis ver-
oordeeld.

‘Macht achter de troon’
In augustus 1944 gingen naast burgemeester Rückert 
ook twee gemeentebestuurders met ziekteverlof, de 
wethouders Soetekouw en H. Nijkamp. Ze waren 
niet langer opgewassen tegen de spanningen die 
hun functies in het openbaar bestuur meebrachten. 
Soetekouw had bovendien in 1943 enige tijd moe-
ten doorbrengen in het concentratiekamp in Vught. 
Het was helder voor iedereen dat Enschede nu een 
NSB-burgemeester zou krijgen. Er was al een kandi-
daat: de Haagse hogere ambtenaar Jan Jacob Hen-
drik Schulp, chef van het kabinet van de Haagse 
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Toen burgemeester 
Rückert zich wegens 
ziekte moest 
terugtrekken, werd de 
NSB-er J.H. Oonk op 
12 september 1944 
tijdelijk benoemd 
tot waarnemend 
burgemeester. 
Oonk was vanaf mei 
1943 burgemeester in 
Haaksbergen, waar hij 
een waar schrikbewind 
had gevoerd. 

NSB-burgemeester prof.mr.dr. Harmen Westra, een 
zwakke figuur, die volgens velen die hem kenden en 
met hem werkten, nooit burgemeester had moeten 
worden. Op aanraden van een vriend, de Utrechtse 
NSB-burgemeester C. Van Ravenswaay, een uitzon-
derlijk agressieve man, stelde Westra twee assistent-
burgemeesters aan. Eén van hen was Schulp, die al 
snel zijn belangrijkste adviseur zou worden.  

Schulp, die dertien jaar had gewerkt bij de Bataaf-
sche Import Mij, gelieerd aan de BPM, was al sinds 
1933 een trouw, overtuigd lid van de NSB. Als chef 
van het kabinet van de burgemeester controleerde 
hij alle binnenkomende en uitgaande correspon-
dentie. Collega’s zagen in hem ‘de macht achter de 
troon’. Toen Den Haag een nieuwe gemeentesecre-
taris kreeg, verloor Schulp de competentiestrijd met 
hem en werd uitgerangeerd. Naarstig zocht de top 
van de NSB naar een nieuwe functie voor Schulp, 
maar het was niet gemakkelijk hem aan een baan te 
helpen. Hij werd kandidaat voor het burgemeester-
schap in Enschede. 

De commissaris in Overijssel, de nationaalsocia-
list Wilhelmus de Rijke, liet op 25 augustus 1944 
weten dat hij J.J.H. Schulp had benoemd als opvol-
ger van de zieke Rückert, maar slechts enkele dagen 
later al vroeg de Haagse ambtenaar aan de commis-
saris hem van het burgemeestersambt te willen ont-
heffen. Op de laatste dag van augustus bevestigde 
de commissaris dat aan de gemeente. Schulp was 
kennelijk gedwongen voor deze functie te bedan-
ken, omdat Cornelis van Geelkerken, de rechterhand 
van Anton Mussert, zijn benoeming tegenhield. Of 
er sprake was van vermeende incompetentie of een 
kleine wraakoefening in eigen kring, vermeldt de 
geschiedenis niet. Van Geelkerken dacht Schulp een 
functie toe bij de Landstand, de NSB-organisatie die 
zich onder meer bezighield met de voedselvoorzie-
ning in het land, maar de leiders wilden hem niet. 
Ze hadden geen behoefte aan een min of meer ‘afge-
dankte’, omstreden figuur als Schulp, die overigens 
weer op de loonlijst van de gemeente Den Haag werd 
opgenomen.

NSB-er J.H. Oonk, die vanuit het Limburgse Horn 
naar Twente was gekomen, waar hij vanaf mei 1943 
burgemeester was in Haaksbergen, had in het dorp 
een waar schrikbewind gevoerd en getoond voor wei-
nig terug te deinzen. Hij werd op 12 september 1944 
tijdelijk benoemd tot waarnemend burgemeester, ge-
durende de ziekte van Rückert. Oonk was actief in 
vele nationaalsocialistische organisaties. Hij was lid 
van de Nederlands-Duitse Cultuurgemeenschap, de 
Nederlandse Volksdienst, ijverig propagandist van 
Volk en Vaderland en sympathiserend lid van de Ger-
maanse SS.30 

Met veel NSB-ers in zijn directe omgeving, bin-
nen kring 16 Twente, had Oonk een slechte relatie. 
In Haaksbergen lag hij overhoop met de leider van 
de lokale kring, G.A.F.M. Hückriede: ‘Oonk is poli-
tiek van nul en geene waarde’, schreef de laatste in 

een brief. Oonk stond dan ook op het punt geschorst 
te worden binnen de beweging. Zijn entree in En-
schede was weinig hoopgevend. Direct al maakte hij 
zich vreselijk kwaad, omdat hij niet wist waar twee 
met ziekteverlof gegane wethouders Nijkamp en 
Soetekouw verbleven. Oonk dreigde hun salaris in 
te houden, waarmee hij zich de haat van velen in het 
stadhuis op de hals haalde. Deze NSB-er was duide-
lijk niet op zijn plaats in Enschede, vonden ook zijn 
superieuren, en per 1 november 1944, na nauwelijks 
zeven weken, werd zijn aanwijzing als waarnemend 
burgemeester van Enschede ingetrokken.31 

Burgemeester Jager
Oonks opvolger als burgemeester van Enschede 
was W.R. (Wouter) Jager, die in de NSB al een snelle 
carrière had gemaakt.32 Op 1 juni 1942 was hij be-
noemd tot leider van het district Overijssel en Hen-
gelo van de beweging. Tevens was hij regionaal ge-
machtigde in de provincie, hij moest toezicht houden 
op het openbaar bestuur. Jager had van hogerhand 
opdracht gekregen in eigen kring te zoeken naar een 
nieuwe burgemeester voor Enschede. Er werden hem 
enkele namen voorgelegd, maar Jager vond niemand 
capabel voor een stad als Enschede, die een krach-
tige bestuurder nodig had. Jager kreeg ruzie met 
zijn goede vriend Mussert, die hem zelfs dreigde uit 
de beweging te bannen, als hij niet spoedig met na-
men kwam van mannen met kwaliteiten. Namens 
Reichskommissar Seyss-Inquart kwam een Beauf-
tragte hem vertellen dat er in Enschede een Duit-
ser zou worden benoemd, tenzij hij binnen enkele 
dagen een kandidaat had, of zelf de lege stoel zou 
bezetten. Uiteindelijk koos hij zelf voor Enschede. 
Op 1 november 1944 trad hij aan als burgemeester 
van Enschede.33

Wouter Jager was een Twent van huis uit. Hij werd 
op 11 mei 1898 geboren in Diepenheim, als zoon van 
een politieagent. Toen hij veertien jaar was, ging hij 
in dienst, als beroepsmilitair. In 1923, toen hij zich 

NSB moet ‘meer en meer’ zijn als een strenge vader
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Wouter Jager werd 
eind 1944 benoemd 
tot burgemeester van 
Enschede. Hij was in de 
jaren dertig eigenaar 
en exploitant van het 
Hotel Herikerberg in 
Markelo. De foto’s 
tonen het hotel, voor 
en na een verbouwing. 
Mussert was er een 
graag geziene gast.

had opgewerkt tot wachtmeester, werd hij op wacht-
geld gezet, omdat het leger moest inkrimpen. Nood-
gedwongen probeerde hij de lagere onderwijsakte te 
halen, maar dat lukte niet. Hij aanvaardde een baan 
in Ootmarsum, bij de belastingen, daarna werkte hij 
enkele jaren als rijksklerk in Hengelo. Daar ontwik-
kelde hij belangstelling voor politiek. In 1933 trad 
hij als lid toe tot de NSB, mede in de hoop dat Mus-
sert en de zijnen er in zouden slagen meer eenheid te 
scheppen op politiek gebied.34

In 1934 vestigde hij zich als hotelier op de Heri-
kerberg in Markelo. Daar had hij een stuk heide ge-
kocht, een hectare groot, waarop hij een ruim huis 
liet bouwen, een theehuis en pension.35 Dit stukje 
Nederland, in het hart van Twente, met bossen, hei-
develden en boerenland, was in trek bij toeristen. 
Jager zag kansen, bouwde vlak achter het huis op 
de Herikerberg een paardenstalling en breidde het 
huis aanzienlijk uit. In latere jaren liet hij rondom 
zomerhuisjes bouwen, om te voldoen aan een toe-
nemende vraag. Geregeld kreeg Jager in zijn hotel 
NSB-ers over de vloer. Maar bij het naderen van de 
oorlog bleven de gasten van zijn Hotel Herikerberg 
weg, vakanties werden door de toenemende onze-
kerheid uitgesteld. 

In september 1938 vorderde het Nederlandse le-
ger een deel van Jagers hotel, dat werd ingericht als 
commandopost van het vijfde regiment infanterie. 
De overige soldaten werden gelegerd in café Jacht-
lust, een eindje verderop, en op een heideveld aan 
de westkant van het hotel. Ons land wilde paraat 
zijn, de situatie in Europa was gespannen, aanlei-
ding was de zogenoemde Sudetenkwestie, die toen 
speelde tussen Duitsland en Tsjecho-Slowakije. Kort 
na de komst van de soldaten, op een dag in septem-
ber, brak in de vroege ochtend brand uit. Zelfs in al-
lerijl opgetrommelde soldaten konden niet voorko-
men dat het hotel tot de grond toe afbrandde. Jager 
herbouwde het hotel terstond. 

De nieuwe burgemeester van Enschede was be-
vriend met Anton Mussert, die hij in de voorbije ja-
ren goed had leren kennen en die hem had geadvi-
seerd in de politiek te gaan. De NSB-voorman kwam 
af en toe enkele dagen logeren, in ‘een rustiek hotel-
letje van een partijgenoot bij de Herikerberg in Over-
ijssel, slechts vergezeld van zijn hondje Elfie’, schreef 
Musserts biograaf Jan Meyers:

Hij was volkomen in zichzelf teruggetrokken, 
kwam en ging stil, maakte lange wandelingen 
in de omgeving met zijn viervoetige metgezel en 
aanspraak in de zorgen.36

Mussert benoemde zijn vriend Jager tot NSB-ge-
machtigde voor Overijssel, een baan die Jager, naast 
zijn andere activiteiten voor de beweging, volledig 
opeiste. Als districtsleider bracht hij over verschil-
lende burgemeesters in de provincie belastende 
rapporten uit, waardoor enigen van hen niet voor 
herbenoeming in aanmerking kwamen of werden 
ontslagen. In oktober 1944 werd Jager ontslagen, 
na een hoog oplopende ruzie met Mussert. Beauf-
tragte Weidlich, met wie Jager een goede relatie had, 
slaagde er in – na veel aandringen – de moegestreden 
Jager te bewegen het zware ambt van burgemeester 
van Enschede – toch niet de kleinste gemeente in 
ons land – te aanvaarden.37

Met zijn hotel in Herike was hij al lang gestopt, 
alle bijbehorende huizen in de directe omgeving 
deed hij over aan de NSB-organisatie Stichting Na-
tionaal Tehuis. Hier konden hoog in de NSB-hiërar-
chie opgeklommen functionarissen tot rust komen 
en zich ontspannen. In 1943 eisten de Duitsers de 
gebouwen op. Er werden mannen gelegerd die de 
zoeklichten moesten bedienen die op diverse plek-
ken in de omgeving waren opgesteld, naast het ho-
tel, bij de Roosdomsbrug over de Schipbeek en aan 
de Diepenheimse kant van het Twente-Rijnkanaal 
nabij Goor. In 1944 en 1945 was er ook een trans-
portonderdeel van het Duitse leger gehuisvest, dat 
’s nachts de V-1’s uit Duitsland haalde voor de lan-
ceerinrichtingen bij Rijssen en omgeving. Op de ter-
reinen waar Jager zijn recreatieve activiteiten in de 
jaren dertig was begonnen, is sinds 2001 het nieuw-
gebouwde Hotel Herikerberg gevestigd.38 

Fanatieke NSB-er
Op de dag van de bevrijding van Enschede, 1 april 
1945, werd Wouter Jager met zijn gezin, zonder 
enige vorm van verzet, gearresteerd door Ben ter 
Kuile, plaatselijk commandant van de Binnenlandse 
Strijdkrachten en gemeentesecretaris Jan Willem 
Arnold van Hattum, die zichzelf die dag tot locobur-
gemeester had benoemd.40 Op 21 april 1947 stond 
Jager terecht voor het Tribunaal in Almelo. Hij werd 
veroordeeld tot vier jaar internering. Duidelijk werd 
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tijdens de zitting dat Jager een fanatieke NSB-er was 
geweest, begunstiger van de Germaanse SS, lid van 
de Volksdienst. Hij erkende dat ook, had positieve 
gevoelens over Duitsland, maar voelde zich eerder 
pro-Europees, verklaarde hij:

Ik zag de NSB als een zuivere Hollandsche partij, 
maar wij waren er van doordrongen dat wij alleen 
gebaat zouden zijn met een Vereenigde Staten 
van Europa, waarin dan, ik zou haast zeggen 
helaas, gezien de geaardheid van de Duitschers, 
Duitschland de boventoon zou moeten voeren. [...] 

Eén van de tenlasteleggingen waarvoor Jager te-
rechtstond, was dat hij in Overijssel voor weinig 
geld onroerend goed had gekocht, die de Duitsers 
van Joden hadden afgenomen. Het Tribunaal moest 
erkennen, dat Jager als burgemeester veel in het be-
lang van de bevolking had gedaan, waaraan in het 
requisitoir was toegevoegd, dat hierbij niet uit het 
oog mocht worden verloren, ‘dat dit burgemeester-
schap zich uitstrekte over de laatste oorlogswinter 
toen Duitslands ondergang ook voor hem niet meer 
twijfelachtig kon zijn’. In de zitting werd ook vastge-
steld dat Jager inmiddels ‘innerlijk van de dwalingen 
zijns weegs is teruggekeerd’. Toch moest Jager – vol-
gens het Tribunaal ‘een man met een gecompliceerd 
karakter, met een grote werkkracht en energie’ – ste-
vig worden gestraft voor wat hij in de oorlog had ge-
daan, er kon niet worden volstaan met lichte maat-
regelen. Hij werd vastgezet tot 1 april 1949 en ontzet 
uit zowel het actieve als passieve kiesrecht, aldus het 
vonnis dat op 2 mei 1947 werd uitgesproken. 

Enkele maanden later, op 11 november 1947, 
diende een grote groep notabelen uit Enschede een 
verzoekschrift in, waarin zij verzochten Wouter Ja-
ger vervroegd vrij te laten. De bijna veertig onderte-
kenaars vonden dat Jager een ‘bijzondere gunstige 
reputatie’ had verworven als burgemeester.41 Ze pre-
zen diens houding gedurende zijn detentie, die ‘bui-
tengewoon waardig’ was geweest, ‘zonder enige vorm 
van zelfbeklag, of cynisme’. Soortgelijke verzoeken 
kwamen er van diverse particulieren. Dominee G. 
Brongers van de Baptisten in Enschede vertelde, dat 
Jager hem eind 1944 had gezegd: ‘Dominee, hoe eer-

der wij de Duitsers weer kwijt zijn, hoe beter het is 
voor land en volk.’ Kennelijk had Jagers vrouw Antje 
een actie op touw gezet, want er kwamen diverse 
verzoeken om gratie binnen uit de directe omgeving 
van de Herikerberg. In een brief aan zijn moeder, ge-
schreven op 28 november 1946, gaf Jager eerlijk toe 
dat ‘wij het Nederlandse volk grote schade berokken-
den, zowel geestelijk als materieel’.42

Wevers hoefde zijn straf niet helemaal uit te zit-
ten, want op 1 oktober 1948 werd hij in vrijheid ge-
steld en verliet hij het interneringskamp Lindenheu-
vel in Geleen.

‘Ziekteverlof’
Locoburgemeester mr. J.W.A. van Hattum werkte 
sinds 1925 bij de gemeente en was opgeklommen tot 
secretaris. Toen de oorlog nog maar net was begon-
nen, op 1 juni 1940, richtte hij, inmiddels reserve-
kapitein – hij had zijn militaire dienstplicht vervuld 
bij het Vrijwillig Landstormkorps en was afgezwaaid 
als reserve eerste luitenant – in Enschede een ver-
zetsbeweging op, voornamelijk gevormd door oud-
militairen, die zich de Orde-Dienst noemde. Deze 
OD had tot doel  verzet te plegen tegen de vijand en 
na de al spoedig te verwachten Duitse capitulatie het 
gezags- en machtsvacuüm op te vullen.43

Geliefd was hij zeker niet, zoals blijkt uit een uit-
voerig artikel in De Waarheid van 1 februari 1946. 
Daarin hekelt ene Mephisto het optreden van Van 
Hattum als burgemeester. Het artikel ging over het 
ontslag van een man, Jan geheten, die in de jaren 
dertig ’voor een onbeduidend geval’ in aanraking 
was geweest met de politie, maar in de oorlog het 
fascisme ‘op leven en dood’ had bestreden. De bur-
gemeester: 

Wij moesten in de oorlogsjaren van alle mensen 
gebruik maken, moordenaars en brandstichters, 
en andere duistere elementen, maar wij zijn nu 
bevrijd en moeten al deze elementen kwijt.

Jan was kennelijk ook zo’n duister element en werd 
ontslagen. Mephisto vroeg zich af of de burgemees-
ter op zo’n staat van dienst in de strijd tegen het fas-
cisme als die van Jan kon bogen:

‘Wij stonden pal voor jullie belangen’
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Mr. J.W.A. van Hattum 
riep zichzelf direct 
nadat Enschede 
was bevrijd uit tot 
locoburgemeester van 
Enschede.

Wij hebben de menselijke waarden van mr. Van 
Hattum in Vught leren kennen, waar no. 3681 
samen met hem als gijzelaar zat. De kameraden uit 
het kamp herinneren zich zijn gedrag, zijn plaats 
aan tafel en zijn vrienden bewaren voorlopig deze 
gegevens.44

Toen burgemeester Rückert met ziekteverlof was ge-
gaan – in die tijd een eufemisme voor ondergedoken 
– nam Van Hattum, inmiddels gemeentesecretaris, 
zijn taak over, tot ook hij met ‘ziekteverlof ’ ging, op 
1 juni 1944.45 Burgemeester Oonk was des duivels, 
hij wist wel dat Van Hattum met ziekteverlof was, 
maar niemand kon hem vertellen waar hij te berei-
ken was: ‘Van een ambtenaar mag worden verwacht 
dat zijn verblijfplaats aan anderen bekend is.’ Bo-
vendien wilde Oonk hem over dienstzaken kunnen 
raadplegen en Van Hattum diende dus ten allen tijde 
bereikbaar te zijn. Een strenge straf wachtte de se-
cretaris, als hij in gebreke zou blijken, zou er ‘geen 
salaris meer worden uitbetaald’, zo sommeerde zijn 
secretaris. 

Pas op 1 april 1945, de dag van de bevrijding, 
kwam Van Hattum weer opdagen en benoemde zich-

zelf tot waarnemend burgemeester van Enschede. 
Het Militair Gezag vormde vanaf de bevrijding het 
openbaar bestuur, dat een onderkomen vond in het 
na het vertrek van de Duitsers vrijgekomen Van 
Heekshuis. Op 12 april 1945 waren alle civiele func-
ties van de plaatselijke commandant van de Neder-
landse Binnenlandse Strijdkrachten – dat was Ben 
ter Kuile – overgegaan op het Militair Gezag en de 
waarnemend burgemeester, Van Hattum. Op 10 mei 
1945 werd de NBS ontbonden, dat toch wel bijzon-
dere moment in de historie van de stad werd gevierd 
met een grote parade van de mannen en vrouwen 
van de Binnenlandse Strijdkrachten in hun groene 
en blauwe overalls, in het G.J. van Heekpark. Daar 
hielden onder anderen Ben ter Kuile en waarnemend 
burgemeester Van Hattum toespraken. 

Op 1 juni 1946 kreeg Van Hattum ontslag, in ver-
band met zijn benoeming tot Consul der Nederlan-
den in Zuid-Afrika.46 Het lijkt erop dat Van Hattum 
een bewuste keuze had moeten maken, want in En-
schede bestond er nogal wat weerstand tegen zijn 
benoeming als burgemeester. Het verhaal wilde dat 
het verzet, de ondergrondse dus, en de Binnenlandse 
Strijdkrachten het niet eens waren geweest met het 
voornemen Van Hattum te benoemen tot burge-
meester. ‘Het ging weer de vooroorlogse partijpoli-
tieke kant op en dat wilden de oud-verzetsstrijders 
nu juist niet’, stelt Bekkenkamp in zijn biografie van 
dominee Leendert Overduin. ‘Ze gingen er van uit: 
dat wil de koningin vast en zeker ook niet, en zo lag 
het ook wel’, aldus de auteur.

Het Enschedese verzet wist wel wie burgemees-
ter zou moeten worden, Leen Overduin, de moedige 
predikant die in de oorlogsjaren zich zo had inge-
spannen voor de Joden in de stad. Voormalige ver-
zetslieden verzochten de advocaat mr. J. van der Sijs 
een verzoekschrift op te stellen aan de koningin, om 
Overduin tot burgemeester te benoemen. Op 6 fe-
bruari 1947 ontving het Kabinet van de Koningin dit 
request, dat ‘voor consideratie en advies’ naar de mi-
nister van Binnenlandse Zaken werd gezonden. Die-
zelfde dag kwam er nog een verzoekschrift binnen, 
van oud-burgemeester Edo Bergsma, om Van Hat-
tum tot burgemeester te benoemen. Maar uiteinde-
lijk werd de ‘patriarchale Groninger socialist’ Meine 
van Veen benoemd. Toen koningin Wilhelmina haar 
ongenoegen uitte over het benoemingsbeleid in het 
algemeen, antwoordde minister dr. L.J.M. Beel: ‘Dat 
iemand een verzetsheld is geweest, maakt hem nog 
niet automatisch geschikt voor het ambt van burge-
meester.’47 Meine van Veen bleef burgemeester tot 
1958. Hij speelde een hoofdrol in de wederopbouw 
van de stad, die zwaar geteisterd was door diverse 
bombardementen.

De medewerkers van 
het Militair Gezag,  
op de trap van het  
Van Heekshuis.


