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Foto omslag:
C.J.A. van Helvoort
geboren 17 februari 1883 te Vlijmen
overleden 25 februari 1967 te Heeze (N.B.)
burgemeester van Losser
17 juli 1919 tot 11 oktober 1944.
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VAN DE REDACTIE
Behorende tot de generatie van na de oorlog verbaast het je wel eens, dat
van burgemeester Van Helvoort, die vijfentwintig jaar aan het hoofd stond
van onze gemeente, niet meer terug te vinden is dan de foto in de galerij
met burgemeestersportretten in de Staringzaal in het gemeentehuis. Maar
dat heeft alles te maken met de tragiek van een ‘burgemeester in oorlogstijd’. Er zijn over zijn ‘afgang’ na de zogenoemde ‘Zuivering’ in 1945/1946
altijd veel vragen blijven leven. Vijfenzestig jaar na de Bevrijding vond Thea
Evers, zoals door haar al aangekondigd in het vorige nummer van Oet Dorp
en Marke, een antwoord op veel van die vragen. Maar er blijven nog raadsels over. Leest u het boeiende verhaal dat Thea schreef en dat het grootste
deel van deze aflevering vult.

VAN HET BESTUUR
Excursies Twickel
De belangstelling voor het geplande bezoek aan Kasteel Twickel was zo
groot dat binnen enkele dagen na het verschijnen van het juninummer van
Oet Dorp en Marke de excursie op 25 augustus (met 45 deelnemers) was
volgeboekt. Gelukkig zijn wij erin geslaagd om nog een (middag)bezichtiging
voor 30 personen te organiseren op 7 september. Wat de belangstelling
betreft is het bezoek dus een groot succes geworden. Op het moment dat
we dit schrijven moet de excursie van 7 september nog plaats vinden. Maar
25 augustus was in alle opzichten geslaagd. Deskundige en enthousiaste
gidsen in het kasteel en in de tuinen. En niet te vergeten ideale weersomstandigheden, niet te warm, niet te koud en de hele dag droog. Kortom in
alle opzichten een succes en iedereen blij en tevreden.
Schenkingen
In de afgelopen maanden ontvingen wij de volgende schenkingen:
- van de heer Gerard Bruinink: het boek ‘Gerhard Jannink & Zonen te Enschede (1853-1938)’ door B. Hesselink;

Oet Dorp en Marke Losser 2010/3

3

- van mevrouw Diny Pucks-Hogebrink: diverse foto’s uit de nalatenschap
van mevrouw Busser-Molendijk (o.a. van haar ouders ‘meester’ Molendijk
en ‘juffrouw’ Bosma op klassenfoto’s uit 1913);
- van de familie Holst-Poorthuis: een fraaie, ingelijste foto van een gezelschap notabele heren, waaronder dokter L. de Bruijn. Het gezelschap bracht
een bezoek aan een luchthaven en ging op de foto met een vliegtuig. We
zullen de foto in een volgende aflevering publiceren, in de hoop dat er lezers zijn die wat meer over de foto kunnen vertellen;
- van mevrouw F. Smit-Schlosser: een exemplaar van ‘Het Erve Beernink’.
Dit boek is door de HKL in 2000 uitgegeven en sinds lang uitverkocht.

Attentie
Er is nog regelmatig vraag naar ‘uitverkochte’ boeken van de HKL, zoals
‘Het Erve Beernink’, de twee oudste fotoboeken, ‘In Losser is niets gebeurd’
en ‘Het meisje in de Froenstraat’. Beschikt u over een exemplaar van één of
meer van deze boeken, waarvan u wel afstand wilt doen, neemt u dan s.v.p.
contact op met de secretaris, per telefoon (053 5382850) of per e-mail
(info@historischekringlosser.nl) . U doet er ons een groot plezier mee.

Jaarboek Twente 2011
Als alles volgens planning verloopt vindt u bij dit boekje een folder over het
Jaarboek Twente 2011, dat op 14 oktober 2010 gepresenteerd wordt. Het is
de 50-ste keer dat het Jaarboek verschijnt en het zal dus vast en zeker een
bijzonder nummer worden. Voor onze leden in elk geval omdat er ook weer
eens een artikel aan een Lossers onderwerp is gewijd.
De normale verkoopprijs is € 14,95. Onze leden kunnen het Jaarboek 2011
via de HKL echter met korting verkrijgen. Daarvoor moet u vóór 14 oktober
a.s. € 12,95 overmaken naar bankrekening 33.73.08.098 t.n.v. Historische
Kring Losser. Als u meer dan één exemplaar wilt bestellen moet u een veelvoud van dit bedrag betalen. Vermeld s.v.p. wel uw adres bij de overboeking!
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AGENDA
Het bestuur is er, denken wij, in geslaagd om voor het komende najaar enkele bijzondere lezingen te organiseren.
Dinsdag 19 oktober: Historische fabrieksschoorstenen
De heer Pierre Geelen zal ons met een power point presentatie van alles
vertellen over historische fabrieksschoorstenen in Losser (en de rest van
Nederland). Een onderwerp waar u vast niet vaak bij stil hebt gestaan.
Want wie weet daar nou echt iets van. En dat terwijl we in Losser nog twee
mooie exemplaren hebben staan. Pierre Geelen is de zoon van een aannemer uit Limburg, indertijd gespecialiseerd in schoorsteenbouw. Dezelfde
aannemer die ook de schoorsteen voor Van Heek in Losser bouwde. Na
deze avond kijkt u gegarandeerd met andere ogen naar fabrieksschoorstenen.
Dinsdag 16 november: Textielgeschiedenis
Wim Nijhof schreef een boeiende biografie over textielbaron, kunstkenner
en verzamelaar Jan Herman van Heek, die directeur van ‘Rigtersbleek’ in
Enschede, oprichter van het Rijksmuseum Twente en kasteelheer (Huis
Bergh in ’s Heerenberg) was. Binnenkort verschijnt van Nijhof een boek
over de textielgeschiedenis van Haaksbergen, waarin ook de bekende priester Alphons Ariëns een rol speelt. Ariëns was nauw betrokken bij de op- en
bij de ondergang van de arbeiderscoöperatie ‘De Eendracht’ in Haaksbergen. De heer Nijhof weet dus ‘alles’ over de Twentse textielgeschiedenis en
‘heel veel’ over Alphons Ariëns . Hij komt zijn kennis op een zeer toegankelijke en enthousiaste manier met ons delen, waarbij hij ook Losserse aspecten naar voren zal brengen.
Maandag 3 januari 2011: Niejoarsvisite
Het is nog heel ver weg, maar noteert u het nu al op de kalender: Op maandag 3 januari 2011 houden wij onze traditionele ‘Niejoarsvisite’. Stien Meijerink presenteert de ‘Niejoarsquiz’ en de boerenjong’s en knieperkes worden u aangeboden door het bestuur.
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C.J.A. VAN HELVOORT; ‘DE TRAGIEK VAN EEN BURGEMEESTER
IN OORLOGSTIJD’
Cornelis Johannes Antonius van Helvoort, werd geboren op 17-02-1883 in
Vlijmen. Hij was de oudste in een Brabants boerengezin met twaalf kinderen, negen jongens en drie meisjes. Op 15-02-1909 trouwde hij in 's Hertogenbosch met Catharina Antonetta Wagenaar, die op 18-11-1874 ook in die
plaats geboren was.
In datzelfde jaar op 1 oktober werd hij tot gemeentesecretaris van Woerden benoemd.

De jonge Van Helvoort als gemeentesecretaris van Woerden (met dank aan
het R.H.C. Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden).
Als gemeentesecretaris was Van Helvoort ook belast met het beheer van
het gemeentelijk archief. Hij ontwikkelde al snel een grote belangstelling
voor het verleden van zijn nieuwe woonplaats. Hij publiceerde in eigen beheer een serie dunne boekjes onder de titel ‘Uit Woerdens Verleden’, waarin hij onderwerpen zoals de gilden en de Franse tijd behandelde. Ook
6
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schreef hij, als secretaris van de Woerdense Kamer van Koophandel, een
met historische wetenswaardigheden gelardeerd boekje over ‘De Oude Rijn
als vaarwater’.
Bijna tien jaar was Van Helvoort gemeentesecretaris in Woerden. Bij Koninklijk Besluit van 17 juli 1919, no. 80, werd hij benoemd tot burgemeester
van Losser. Het Twentsch Dagblad Tubantia vermeldt deze benoeming op
18 juli.
De nieuwe burgemeester werd geïnstalleerd in de raadsvergadering van 6
augustus. Hij wordt toegesproken door de wethouders Siemerink en Ten
Brink. Van Helvoort aanvaardde zijn ambt, bracht dank aan ‘H.M. de Koningin en den Commissaris der Koningin voor zijn benoeming… en hij zal onder
Gods hulp den taak aanvaarden’.
Losser
Burgemeester Van Helvoort was ook zeer geïnteresseerd in de geschiedenis
van zijn nieuwe woonplaats. Hij is waarschijnlijk al vrij snel begonnen met
historisch onderzoek, want in 1926 heeft hij in zijn boek ‘Losser voorheen
en thans’ het resultaat van zijn naspeuringen op schrift gesteld. De HKL
heeft van dit ‘standaardwerk’ een heruitgave gepubliceerd die nog steeds

Een van de vele plaatjes
van boerderijen in het
buitengebied, zoals de
burgemeester die vastlegde op de glasplaat en
later op foto’s, in een tijd
waarin het ‘los hoes’ met
de uitgebouwde achterheerd, waar men om het
vuur kon zitten, langzaam
aan het verdwijnen was.
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te koop is. Zijn losse artikelen over de geschiedenis van onze gemeente
werden als vervolg gepubliceerd in 1981. Dat boek is uitverkocht.
De HKL is ook in het bezit van zijn glasplaten- en fotocollectie, die de basis
vormde voor ons eerste fotoboek uit 1987. Van Helvoort was de oprichter
van de eerste Losserse fotoclub Helios. Uit manuscripten blijkt, dat hij met
behulp van die glasplaten ook lezingen hield, onder meer over de Twentse
boerenwoning.
Hij schreef in de loop der jaren diverse artikelen over Losser in kranten en
tijdschriften om zo zijn mooie gemeente ‘het vergeetmenietje in den tuin
van Nederland’ onder de aandacht te brengen. Hij was lid van de Vereniging
tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis. En in de ‘Feestbundel,
aangeboden door het bestuur der Oudheidkamer "Twente" en eenige
vrienden aan Jan Herman van Heek ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag op 20 Oct. 1933’, is van de hand van de Losserse burgemeester de
bijdrage over de klopjes in Twente te vinden.
Burgemeester in crisistijd
Van Helvoort was burgervader in een tijdperk waarin een glansperiode als
bestuurder moeilijk te bereiken was, want het waren zware tijden, zeker
voor Losser.
Hij oefende zijn ambt uit op een wijze, zoals in die jaren gebruikelijk was en
wel met de nodige autoriteit. Hij wordt beschreven als een klein schriel
mannetje, dus aan zijn postuur kon hij die autoriteit niet ontlenen. Gemeentepersoneel en ook de bevolking, spraken over hem als ’t Klean ( ’t
kleintje). Maar het was natuurlijk nog wel een tijd, waarin met eerbied naar
de burgemeester werd gekeken. Het ambt had zeer veel prestige. Een oude
Lossernaar zei eens, dat men de pet afnam voor iedere passerende auto,
‘want daar kon den heer wel eens inzitten’. Met die ‘heer’ werd dan Ludwig
van Heek bedoeld, de directeur van de fabriek. Op dat niveau stond de burgemeester niet, maar het geeft toch wel een beeld.
Toen hij naar Losser kwam was de Eerste Wereldoorlog nog maar pas beëindigd. Deze wereldbrand had onder meer tot gevolg dat veel Lossernaren
hun werk in de Gronause textielindustrie hadden verloren. Armoede en
smokkel waren het gevolg.
En ook de jaren daarna met de Duitse inflatie waren bepaald niet florissant.
Van Helvoort zegt daarover in een interview in het Twentsch Dagblad Tu8
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bantia in 1930: ‘Zeven jaar lang stond hier een hele bevolking op straat; dat
heeft bijna f. 3.000.000 gekost, waarvan het Rijk natuurlijk een groot ge-

Het centrum van Losser in de jaren twintig van de vorige eeuw. Links het
Froenshuis en rechts de tuin van de dominee.
deelte betaald heeft maar dat Losser toch op ruim een half miljoen kwam
te staan’. Daardoor drukte op de gemeentebegroting jarenlang een grote
crisisschuld. Als gevolg daarvan betaalden gezinnen in Losser meer dan het
dubbele percentage aan inkomstenbelasting (toen nog een gemeentelijke
belasting) als in de omringende plaatsen. En daar waren de Lossernaren
natuurlijk niet blij mee. En zeker niet de inwoners van Berghuizen, die op
Oldenzaal georiënteerd waren. In dat mooie gebied woonden ook de textielfabrikanten, die als inwoner van Oldenzaal veel voordeliger uit zouden
zijn.
De economische crisis van de jaren dertig, met de textielstakingen en opnieuw een grote werkloosheid bracht nieuwe rampspoed.
Smokkelen, branden, werkverschaffing en steun zijn beladen woorden uit
die moeilijke periode. Werkverschaffing betekende zware handenarbeid,
want het Rijk eiste ‘dat de werkzaamheden zoveel als doenlijk in handenarOet Dorp en Marke Losser 2010/3
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beid werden uitgevoerd’. En Losser had veel wegen die onderhouden moesten worden.
Bij de uitvoering van dat alles was de burgemeester direct betrokken en dat
maakte hem niet geliefd. Wijlen Johan Luizink beschrijft hem in zijn boek ‘In
Losser is niets gebeurd…’ als een stugge man. Maar aan werklust en liefde
voor zijn gemeente heeft het hem nooit ontbroken. Ook burgemeesters
werden in die tijd niet gespaard. Gedeputeerde Staten van Overijssel bepaalden dat de salarissen van burgemeesters, secretarissen en wethouders
in hun provincie per 1 mei 1936 zullen worden verlaagd. Voor Losser betekende dat een vermindering van salaris met 5%.
Annexatie
De burgervader kreeg in zijn ambtsperiode twee keer te maken met een
dreigende annexatie door Oldenzaal. De inwoners van Berghuizen richtten
in 1919 al een verzoek tot Gedeputeerde Staten om hun buurtschap bij
Oldenzaal in te delen. Toen kwam het nog niet tot een annexatie. Maar de
grenswijziging hing acht jaar lang als een dreigende wolk boven de gemeente. De strijd werd gestreden met alle middelen. In 1923 werden de inwoners van Berghuizen vanaf de kansel van de St. Antoniuskerk in Oldenzaal
zelfs aangespoord (op z’n zachtst uitgedrukt), om een adres te tekenen voor
aansluiting bij Oldenzaal. Maar in 1927 kon Losser weer opgelucht ademhalen. De annexatie van Berghuizen was voorlopig van de baan. Maar het
bleef een slepende kwestie, waarmee de burgemeester bijna jaar in jaar uit
werd geconfronteerd, met als climax in 1941 het besluit, dat Losser zou
worden opgeheven en samengevoegd met de gemeente Oldenzaal. Maar
burgemeester en bevolking kwamen in het geweer. Van Helvoort: ‘Meer
dan twintig jaar heb ik op de bres gestaan voor de zelfstandigheid van Losser. Wanneer men ons het krachtige deel van de gemeente afneemt (in
Zuid Berghuizen woonden dus de textielfabrikanten, die met hun hoge inkomens veel belasting betaalden), moet men ook maar het zwakke deel
nemen.’ Alleen het deel waar de arbeiders woonden zou overblijven. Johan
Luizink schrijft dat tijdens één van de protestvergaderingen in 1941 raadslid
Luiten de historische woorden sprak: ‘Laten we met deze zaak wachten tot
de heroïsche worsteling die nu aan de gang is, is afgelopen’. En zo werd
Losser gered door de Tweede Wereldoorlog. Pas in 1955 werd Berghuizen
bij Oldenzaal gevoegd.
Al die jaren was het mede door de grote inzet van de burgemeester gelukt
om zelfstandig te blijven.
10
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De huidige Brinkstraat met op de achtergrond de oude ‘Gaffel’. Rechts de
‘Twentsche Coöperatie Tot Steun in den Strijd’.

Het van Helvoortplein zoals het officieus op deze ansichtkaart wordt genoemd.
Links
het
nieuwe
gebouw
van
de
coöperatie.
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Van Helvoortplein
In 1928 wordt er in de gemeenteraad ook een woord van waardering gericht aan de burgemeester voor het prachtig in orde brengen van het pleintje bij de Coöperatie Tot Steun in den Strijd (nu splitsing BrinkstraatKosterstraat bij Administratiekantoor Bouwma). De omwonenden de families Nijhuis, Poorthuis en Knippers waren in eerste instantie niet van plan
om medewerking te verlenen. Met name de heer Knippers moest afstand
doen van een strookje grond aan de Kloosterstraat. Maar door de overredingskracht van de burgemeester was er een keurig pleintje tot stand gebracht, dat op oude ansichtkaarten wordt aangeduid als het Van Helvoortplein. Of dit ooit ook de officiële naam is geweest is niet duidelijk.
De burgemeester voerde, mede door de tijdsomstandigheden, een sober
beleid.
Toen het na de crisis van de jaren dertig weer bergopwaarts ging kwam er
een nieuw probleem. De Losserse textielarbeiders verhuisden in groten
getale naar Enschede. ‘Maar de woningen die hier leeg komen worden
weer ingenomen door andere arbeiders, die niet in de textielindustrie
werkzaam zijn, losse arbeiders afkomstig uit arme streken die van alles
aanpakken en die in den zomer in Twente ook wel werk vinden, doch die in
den winter bij elken tegenslag op het gemeentebestuur zijn aangewezen’,
aldus Van Helvoort. Die arbeiders betaalden veel minder belasting en deden een groot beroep op de armenzorg.
Het werd dus niet veel beter met de gemeentefinanciën.
Saarland
Op 13 januari 1935 hield de Volkenbond in het Saarland een volksraadpleging in overeenstemming met het Verdrag van Versailles, dat na de Eerste
Wereldoorlog was gesloten. Bij dit ‘Plebisciet in Saarland’, de zogenoemde
Saarvolksraadpleging koos 90% van de bevolking voor aansluiting bij het
Duitse Rijk. Voor deze volksstemming hadden de Nazi’s uiteraard veel propaganda gevoerd. Voor- en tegenstanders hadden zich geroerd met demonstraties en ook de SA was aanwezig. Het was dus zeer onrustig in dat
gebied.
Bij dit referendum zetten diverse Nederlanders zich in voor de internationale rechtsorde, waaronder ook verschillende burgemeesters. Zij fungeerden
als onafhankelijke voorzitters van stembureaus. Onder hen was ook de Losserse burgemeester. Hij verkeerde daar in het gezelschap van onder meer
12
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zijn ambtgenoten van Vlissingen, Breda, Tilburg en Eindhoven. Driehonderd
en zestig stembureaus werden geleid door Nederlandse voorzitters en ook
onze mariniers waren ingezet om de orde te bewaren en de stembussen te
bewaken.
Ook andere neutrale landen, als Zwitserland en Luxemburg, werkten mee
aan het goed laten verlopen van deze volksraadpleging. En dat alles dus op
verzoek van de Volkenbond, de voorloper van de huidige Verenigde Naties.
Van Helvoort werd voorzitter van het stembureau no. 965 in Höchen, een
dorpje met 1500 inwoners in het ‘Wahlbezirk Homburg’. In het verkiezingsreglement heeft hij nauwgezet alle taken van de voorzitter onderstreept.
Hij hoefde slechts één stem ongeldig te verklaren omdat de betreffende
vrouw het stembiljet niet in de verplichte enveloppe inleverde. De dame
viel vervolgens buiten in zwijm, omdat haar stem verloren was gegaan. ‘De
volle honderd procent heeft zijn plicht gedaan, al waren er doodzieken bij
en vrouwen die haar bevalling nog geen 24 uur achter den rug hadden’,
aldus Van Helvoort. En de stembus heeft hij uiteraard onbeschadigd en
verzegeld ingeleverd.
Het Twentsch Dagblad Tubantia publiceerde op vrijdag 18, zaterdag 19 en
dinsdag 22 januari 1935 zijn verslag van deze bijzondere volksraadpleging
onder de titel: ‘Historische dagen in het Saarland; indrukken van een stembureauvoorzitter’. Er verscheen zelfs een overdruk van deze artikelen.
Het industrierijke Saarland had vijftien jaar onder toezicht van de Volkenbond gestaan en werd toen weer Duits. Voor Hitler natuurlijk een grote
triomf, die werd gevierd als de ‘terugkeer van Saarland in het Duitse Rijk’.
De Nazi’s noemden het gebied Westmark.
Höchen, vroeger een klein mijnwerkersdorpje heeft nu circa 1800 inwoners
en maakt deel uit van de stad Bexbach op de grens met Rheinland-Pfalz.
Tweede Wereldoorlog.
Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. In onze gemeente gebeurde dat bij de grensovergang De Poppe. Daar kwam ’s morgens tegen
vier uur een langzaam rijdende trein met Duitse soldaten over de grens.
Van Helvoort werd ‘burgemeester in oorlogstijd’. Men vond het in eerste
instantie heel normaal dat burgemeesters aanbleven. Orde en gezag moesten gehandhaafd blijven.
Maar burgemeesters stonden voor een moeilijke taak. Zij werden zowel
door de Duitsers als door de bevolking in de positie van intermediair gemanoeuvreerd. Veel diplomatieke gaven waren vereist. Schipperen tussen de
Duitse bezetter, je eigen geweten en de verschillende bevolkingsgroepen,
Oet Dorp en Marke Losser 2010/3
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De burgemeester te midden van zijn veldwachters.
van verzetsstrijders tot NSB’ers, was een moeilijke taak. Iets meegeven om
erger te voorkomen.
In dat licht moet misschien ook een oproep van 30 januari 1941 worden
gezien, waarin hij waarschuwt tegen sabotagehandelingen. Want dat ‘erger’ waren dan de represaillemaatregelen van de Duitsers. Iemand die verplicht moest collecteren voor Winterhulp, een nationaalsocialistische organisatie, zei dat hij ‘de bus er weer net zo neerzette als hij hem kreeg. En de
burgemeester heeft daar nooit iets van gezegd’. Maar er waren ook heel
andere geluiden.
Winterhulp dat startte in november 1940 steunde mensen die hulpbehoevend waren met ‘geld’ in de vorm van waardebonnen of goederen als levensmiddelen, kleding, zeep, brandstoffen, dekens en speelgoed. Onder
meer de kerkelijke organisaties werden hierdoor buiten spel gezet. De burgemeester was het plaatselijke hoofd van Winterhulp. Hij moest het binnenhalen van het geld organiseren en ook het uitdelen van de goederen.
Maar men begreep heel goed dat dit een propagandastunt van de Nazi’s
was en Winterhulp werd geen succes.
14
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Alleen aan het roer
In 1941 werd het collegiale bestuur van burgemeesters en wethouders buiten werking gesteld. Rijkscommissaris Seyss-Inquart vond dat de gezagsverhoudingen binnen de gemeente geënt moesten zijn op de ‘nieuwe orde’.
Het leidersprincipe moest ook op gemeentelijk niveau worden ingevoerd.
De functie van wethouder bleef bestaan maar hij werd een aan de burgemeester ondergeschikte ambtenaar. De bestuurlijke verantwoordelijkheid
kwam uitsluitend bij de burgemeester te liggen.
De burgemeester moest in de dagelijkse praktijk gehoor geven aan verschillende oproepen en instructies van de bezetter. Zou hij dat niet doen, dan
volgde ontslag. En weigeren van een opdracht was later helemaal niet meer
mogelijk. Dat zou hem wellicht in aanraking hebben gebracht met het
standrecht, waarbij mensen zonder vorm van proces werden geëxecuteerd.
Hij moest allerlei zaken ‘gelasten’, zoals de gehate kabelwacht, waarbij onder meer de telefoonleidingen van de Duitsers bewaakt werden. Mannen
vanaf achttien jaar moesten vier uur lang een stuk kabel bewaken. En die
oproepen waren natuurlijk niet gesteld in termen als ‘wilt u zo vriendelijk
zijn om…’
Het dagelijkse leven ging zo goed mogelijk door. Maar ook de Losserse bevolking ontkwam niet aan grote ongemakken. Er waren enkele zeer strenge
winters in die jaren. En ook in Losser kwamen grote persoonlijke tragedies
voor.
Mevrouw van Helvoort stond per 09-10-1941 ingeschreven op het adres NL
(Noord Lutte) 2, het huis Rookhuiskamp aan de Bentheimerstraat in De
Lutte, eigendom van de heer Palthe. De burgemeester had als adres D358,
het burgemeestershuis in het dorp.
Een tijdgenoot zegt dat hij ‘slim genoeg was om vooruit te kijken’. Misschien voorzag hij in de toekomst te moeten onderduiken. Veel burgemeesters maakten steeds weer de afweging hoe lang zij nog in functie zouden
kunnen blijven. Het was een voortdurend dilemma: blijven of heengaan. De
burgemeestersvrouw zou dan niet in het huis kunnen blijven wonen. Maar
ook om andere redenen werden huizen gevorderd door de Duitsers.
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Van Helvoort en zijn echtgenote in betere tijden. Met zoon Henri op het
terras van het fraaie burgemeestershuis dat stond aan de Kerkstraat, tegenover slagerij Luijerink. Links waarschijnlijk een kapelaan van de H. Maria
Geboorteparochie.

16

Oet Dorp en Marke Losser 2010/3

April-Mei staking
Tijdens de April-Mei staking in 1943 legden ook zes Losserse ambtenaren
het werk neer. Op 29 april 1943 was door de Duitsers afgekondigd dat alle
soldaten van het voormalige Nederlandse leger, die op 10 mei 1940 in
dienst waren, zich moesten melden om voor de Duitsers te gaan werken.
De Duitse verliezen in Rusland vroegen om een grotere inzet van soldaten.
Deze nieuwe lichting kon dan niet meer in de fabrieken werken. Mannen uit
Nederland en andere bezette gebieden werden toen gedwongen om dat
werk te gaan verrichten. Overal in het land, om te beginnen in Twente, braken stakingen uit. De Duitsers reageerden echter meedogenloos. Fabrieksdirecties moesten opgeven wie er staakte anders zouden er arbeiders worden doodgeschoten. En deed de directie dat niet, dan waren ze zelf aan de
beurt. Dit gold ook voor de burgemeester en Van Helvoort heeft de namen
van de stakende ambtenaren dan ook doorgegeven. Dit zal hem later als
laakbare houding worden aangerekend.
In Enschede werden vierenveertig mensen gearresteerd. Op maandag 4 mei
ging iedereen weer aan het werk. De Duitsers controleerden zelf. Dit resulteerde ’s middags in het drama aan de Hengelose straat in Enschede ter
hoogte van De Broeierd. Negen arbeiders die toen wel op weg waren naar
hun werk werden daar, zogenoemd ‘op de vlucht’, met mitrailleurs beschoten. Twee wisten te ontsnappen, waarvan er één alsnog de volgende ochtend werd opgepakt en doodgeschoten. Naast de oprit van de Universiteit
Twente staat een monument dat hieraan herinnert.
Door deze staking kreeg het verzet een geweldige impuls.
Onderduiken
Het jaar 1944 was voor veel burgemeesters een cruciaal jaar. De geallieerden waren geland en met hen de hoop dat het einde van de oorlog snel zou
komen. Tegelijkertijd werden de Duitse maatregelen steeds scherper. De
Jodenvervolging, de razzia’s voor de Arbeitseinsatz en het verplicht werken
aan Duitse verdedigingswerken; dit alles bracht veel burgemeesters in een
moeilijke positie. In Losser werd op 25 oktober 1944 een razzia gehouden.
De mannen werden onder meer tewerk gesteld bij verdedigingswerken in
het Duitse grensgebied. Bij Gildehaus werden in de daaropvolgende barre
winter tankvallen gegraven. Medewerking verlenen aan verdedigingswerken van de vijand zou burgemeesters na de bevrijding zwaar aangerekend
worden. Dat was bekend. Maar de Losserse burgemeester was toen al ondergedoken.
Oet Dorp en Marke Losser 2010/3
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Van Helvoort vroeg in dat jaar verlof aan de Commissaris van de provincie
Overijssel, voor de periode van 31 augustus t/m 18 september. Dat verlof
werd hem verleend, maar daarvan keerde hij niet terug. Uit de kluis in het
gemeentehuis nam hij een stapel blanco persoonsbewijzen mee, aldus een
ambtenaar uit die tijd. In die periode viel ook Dolle Dinsdag, 5 september
1944. Men dacht toen dat ons land elk moment bevrijd kon worden omdat
Brussel en Antwerpen waren bevrijd. Mede door foutieve berichten speelden zich emotionele taferelen af en werden vlaggen en oranje vaandels
tevoorschijn gehaald.
De burgemeester dook onder in zijn geboorteplaats Vlijmen, dat spoedig
daarna in oktober 1944 werd bevrijd. Maar die bevrijding bleef door de Slag
om Arnhem nog beperkt tot het zuiden van het land.
Op 11 oktober 1944 werd Van Helvoort door de Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied met onmiddellijke ingang ontslagen. De Commissaris der provincie Overijssel bericht vervolgens op 19 oktober dat er
geen recht op pensioen is toegekend.
Het echtpaar van Helvoort werd gescheiden door de oorlogshandelingen.
Mevrouw en haar dienstbode Geertruida Johanna Bartelink (geb. 25-061915 te Losser) waren in de gemeente gebleven. Een deel van het meubilair
en in het bijzonder de schilderijen, werden opgeslagen op de zolder van
overbuurman slager Luijerink. De twee dames vonden vermoedelijk onderdak in het huis in De Lutte.
Losser had, na het vertrek van Van Helvoort van 3 tot 18 oktober 1944,
eerst een waarnemer in de persoon van de NSB-burgemeester A.H.G.
Weustink van Oldenzaal. Daarna wordt de NSB’er W. Henkes, ‘verblijvende
te Zwolle’, burgemeester. Hij verlaat zijn post op 1 april 1945.

Bevrijding
Na de bevrijding stond M.J. Bolhaar van 3 tot 12 april aan het hoofd van de
gemeente. Marinus Bolhaar was in 1933 in dienst gekomen van de gemeente Losser. Vanaf 1943 was hij betrokken bij de illegaliteit. Op 25 maart 1944
was hij commandant van de BS-SG (Binnenlandse Strijdkrachten - Strijdend
Gedeelte) in Losser geworden. Een verzoek om vervolgens als waarnemend
burgemeester op te treden wees hij af. Hij wilde op geen enkele wijze profijt trekken uit zijn illegale werk. Een jachtvriend zegt dat hij heel goed inzag
dat hij daarna weer ‘teruggezet’ zou worden als ambtenaar en misschien
zou moeten werken onder collega’s die hij niet hoogachtte.
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Op 12 april wordt A.J. Mos benoemd tot tijdelijk waarnemend burgemeester. Albert Jan Mos (geb. te Enschede 26-6-1893), was chef van het arbeidsbureau, bijkantoor Oldenzaal en woonde in Losser.
Per 10 december 1945 wordt J.S. Hassing tot waarnemend burgemeester
benoemd. Hij was vanaf 11 oktober 1939 al wethouder en plaatsvervangend burgemeester, maar gemeenteraad en wethouders waren dus, zoals
eerder vermeld, in 1941 door de Duitser uit hun functie ontheven.
Zuivering
Toen Losser weer vrij was kreeg het Militaire Gezag ruime bevoegdheden
om het gezag en de orde te herstellen. Dit Militaire Gezag werd onder meer
belast met de uitvoering van het zogeheten Zuiveringsbesluit 1945. Dat
besluit behelsde maatregelen om alle openbare diensten zo spoedig mogelijk te zuiveren van ‘verraderlijke en ontrouwe elementen’. Er waren in eerste instantie drie maatregelen mogelijk: ontslag, schorsing met verlies van
inkomsten en staking met behoud van inkomsten. Die laatste twee maatregelen hadden een tijdelijk karakter in afwachting van verder onderzoek en
het uiteindelijke vonnis.
Op 14 april 1945 krijgt Van Helvoort van de Provinciale Militaire Commissaris lt. kol. C. Verhoeff een stakingsbevel. Het kan niet aan hem worden uitgereikt, ‘omdat hij verblijf houdt te Schaik (N-Br)’. Het wordt dan op 25 april
uitgereikt aan zijn echtgenote, per adres de heer Sweerts De Lutte. De winkel van Sweerts was in het kerkdorp echt een centraal punt waar iedereen
kwam. Zondags na de H. Mis deed men er boodschappen, dronk koffie en
was al pratende weer op de hoogte van alle nieuwtjes. Het pand van de
familie Sweerts stond tegenover het Bernardusgebouw, dat tijdens de gevechten tussen geallieerden en Duitsers zware schade had opgelopen. Ook
het huis van Sweerts was daarbij beschadigd.
In het stakingsbevel aan Van Helvoort staat dat hij zijn functie als burgemeester van Losser moet staken, evenals zijn andere openbare functies.
Maar dat alles wel ‘met behoud van alle aan die functies verbonden inkomsten en voordeelen’
Mevrouw van Helvoort stond dus vanaf 09-10-1941 tot 19-02-1946 ingeschreven op het adres NL (Noord Lutte ) 2, het huis aan de Bentheimerstraat. Het pand brandde af en werd niet herbouwd. De dienstbode schijnt
na het onderduiken van de burgervader bij zijn echtgenote gebleven te zijn,
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Een militair voertuig van de geallieerden in De Lutte met op de achtergrond
het verwoeste Bernardusgebouw.
maar staat niet officieel op dat adres ingeschreven. Van Helvoort zelf verblijft dan ‘ergens in Vianen’.
Klachten
De Militaire Commissaris te Enschede majoor H. Pierson, schrijft op 2 juni
1945 aan de waarnemend burgemeester de heer Mos, ‘vernomen te hebben dat er een aantal klachten en gegevens omtrent de Burgemeester uwer
Gemeente, welke belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek, dat thans
wordt ingesteld over het gedrag van alle Burgemeesters in deze Provincie,
bij u zijn ingezonden’. Hij verzoekt die gegevens te willen toezenden aan de
Zuiveringscommissie van Burgemeesters voor de Provincie Overijssel te
Deventer. Handgeschreven staat op die brief dat de klachten in het bezit
zijn van Mr. Noijon te Enschede. Mr. P.S. Noijon was advocaat en procureur
en hield kantoor aan de Langestraat. Hij was voorzitter van de Commissie
van advies voor het uitbrengen van verrichte en nog te verrichten arrestaties. En in een brief van 7 juni deelt de waarnemend burgemeester dit ook
mee aan de Militaire Commissaris.
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Er was dus enige verwarring over de gang van zaken en ‘wie wat moest
hebben’. Het was natuurlijk ook een chaotische tijd vlak na de bevrijding.
Van het instellen van deze commissie werd in de krant van 1 juni melding
gemaakt.
Deze klachten over Van Helvoort zijn in het gemeentearchief van Losser
niet bewaard gebleven. Vraag je aan Lossernaren wat de aard van die klachten geweest zou kunnen zijn, dan komt bijvoorbeeld het ‘Saarlandverhaal’
tevoorschijn. Maar dat kan niet als een teken van ‘Duitse gezindheid’ zijn
opgevat, want dat was een eervolle uitnodiging van de Volkenbond. Er
moeten dus andere klachten zijn ingediend.
Voordat tot een zuiveringsmaatregel werd overgegaan won de Provinciale
Militaire Commissaris het advies in van een door hem benoemde adviescommissie, de zogenoemde Zuiveringscommissie te Deventer. Klachten
moesten vóór zaterdag 16 juni 1945 bij de leden van de commissie schriftelijk en ondertekend, met vermelding van naam en volledig adres, worden
ingediend. Maar het is vanuit andere plaatsen bekend dat de klachten ook
anoniem mochten zijn. Er werd zelfs een stakingsbevel uitgereikt op basis
van één anonieme klacht.
Losser had na de bevrijding, voor het oppakken van de ‘foute medeburgers’, in eerste instantie een plaatselijke adviescommissie bestaande uit de
dominee, een postbode, een arbeider, een huisarts en een molenaar. Ook
een kapelaan wordt als informatiebron genoemd. Men gaat er dan nog
vanuit dat pastoor Schaafs in Dachau gestorven zal zijn. Ongeveer vijftig
mensen die ‘fout’ waren geweest werden gearresteerd. Vier twijfelgevallen
werden weer losgelaten, ‘ongelukkigerwijze juist meer gegoeden’. Maar het
Militair Gezag oordeelt ‘dat de arrestaties en ook de vrijlatingen van die vier
op goede gronden zijn geschied’.
Goed of fout
Alle oorlogsburgemeesters werden getoetst. De vraag was of ze hun ambt
correct hadden vervuld. De burgemeesters werden beoordeeld op hun algemene imago en het beeld dat de burger had van zijn optreden tijdens de
bezetting. Iets te vriendelijke omgang met de Duitse autoriteiten of iets te
vaak naar Duitse feestjes woog zwaar. Maar de Zuiveringscommissie keek
vooral of de burgemeesters zich hadden gehouden aan de in 1937 door het
derde kabinet Colijn opgestelde zogenoemde ‘Aanwijzingen’, een richtlijn
die bepaalde waar bestuurders zich wel of niet aan moesten houden in
geval van een vijandige inval. De overheidsdiensten moesten dan in het
belang van de bevolking zo goed mogelijk blijven functioneren. Maar het
Oet Dorp en Marke Losser 2010/3
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was bijvoorbeeld verboden om medewerking te verlenen aan buitenlandse
strijdkrachten. En ambtenaren moesten steeds de afweging maken op welk
moment het belang van de bezetter groter was dan dat van de eigen bevolking. Er werd met die ‘Aanwijzingen’ door de regering echter zeer geheimzinnig gedaan, want zij maakten onderdeel uit van een oorlogsvoorbereiding, die gebaseerd was op de Nederlandse neutraliteit. Nazi-Duitsland
moest vooral niet tegen het hoofd gestoten worden. Het wordt dan ook
betwijfeld of alle burgemeesters deze ‘Aanwijzingen’ wel onder ogen hebben gehad.
Medewerking verlenen aan Duitse strijdkrachten was dus verboden en burgemeesters die in de laatste fase van de oorlog burgers hadden ‘geleverd’
voor de bouw van Duitse stellingen waren daarom ambtelijk ‘verloren’.
Medewerking aan de vervolging van joden en homoseksuelen kwam niet
voor in deze richtlijn. Wat dat betreft kon men in 1937 nog niet echt bevroeden wat deze mensen te wachten zou staan. Maar in de lijst die bij de
zuiveringsprocedure werd gebruikt wordt wel de vraag gesteld of de burgemeester medewerking had verleend aan het arresteren van Joden of het
politiepersoneel daartoe opdracht had gegeven. De joden in Losser werden
overigens niet opgepakt door de politie maar door Duitse soldaten. De oude mevrouw Zilversmit, zoon Herman en zijn echtgenote Grete en hun
dochtertje Elsbeth van 3 jaar, werden gezamenlijk afgevoerd. Siegfried Zilversmit meldde zich zelf in Enschede. Hij dacht dat hij dan ‘de beste kans
had om er goed van af te komen’. Maar geen van hen is teruggekeerd.
Bij de beoordeling van burgemeester van Helvoort zal het beeld dat de Lossernaren van zijn houding hadden zeker een rol hebben gespeeld. Iemand
die hem van nabij heeft meegemaakt zegt dat hij naar de burgers toe vanaf
zijn aantreden als burgemeester ‘gewoon een onaangenaam mens was’. Hij
vermeed elk persoonlijk contact. Zo maakte hij bij het verlaten van de kerk
ook nooit een praatje, met wie dan ook. Hij ging alleen om met de hoofdonderwijzer van de Martinusschool, meester Mulderink. Het volgende
voorbeeld is ook een aardige illustratie. Het hoofd van de politie moest elke
morgen om 10 uur op het gemeenthuis zijn, om verslag uit te brengen en
zaken te bespreken. Er was dus iedere dag een contactmoment. Toch
moest hij uit de krant lezen dat hem een dienstwoning werd toegewezen.
Daar was hij natuurlijk heel blij mee, maar dat werd hem dus niet persoonlijk verteld. Toen hij de burgemeester daar eens voorzichtig op aansprak, zei
Van Helvoort: ‘Zodra ik de deurklink van het gemeenthuis in de hand heb
word ik een ander mens’.
22
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Deze brief geeft een beeld van de handelswijze van de burgemeester. Dr.
J.G. Frederiks is de toenmalige huisarts, bijgenaamd De Pil.
Van een burgemeester die in een kranteninterview in 1930 gewoon zegt,
dat hij niet gelukkig is met de losse arbeiders die dan naar zijn gemeente
komen, omdat ze nauwelijks belasting betalen, maar wel een beroep doen
op de armenzorg, verbaast het je dan ook niet dat hij deze houding naar die
‘steuntrekkers’ toe ook uitdroeg. Tegen een inwoner van Overdinkel, die
zich kwam beklagen over het feit dat hij met zes kinderen niet kon rondkomen zei hij: ‘Wat doe je dan ook met zes kinderen, ik heb er ook maar één’.
Johan Luizink vertelde dat hij in het gemeentearchief niets heeft kunnen
vinden waaruit blijkt dat Van Helvoort daadwerkelijk ‘fout’ is geweest tijdens de oorlog. Maar ook tijdens de bezetting bleef hij zich zeer afstandelijk en ambtelijk opstellen.
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Uit de verhalen blijkt dat hij wel wat overijverig was. Je krijgt de indruk dat
hij een dienstklopper was. Zo moest de veldwachter bij de gehate kabelwacht controleren of iedereen op zijn post stond. Het kwam voor dat de
burgemeester vervolgens achter de politie aan nog een keer controleerde.
Boeren, van wie paarden werden gevorderd of die gedwongen werden om
voor de Duitsers iets te vervoeren, kregen van de burgemeester een kort
bevelschrift. De politie ging er liever naar toe om te praten in de geest van
‘doe dat nou maar, dan krijgen we verder ook geen moeilijkheden’. En dat
werkte natuurlijk veel beter.
Een ambtenaar uit de oorlogsjaren zegt dat de burgemeester verboden had
om in het dorp te praten over zaken die in het gemeentehuis aan de orde
waren. Zo was het ‘overlijden’ van de familie Zilversmit in 1943 in het vernietigingskamp Sobibor binnen de muren van het gemeentehuis al heel lang
bekend maar kwam het pas veel later naar buiten.
Zoon Henri
Wat betreft zijn houding tijdens de oorlog zal ongetwijfeld ook het korte
maar bewogen leven van zijn enig kind, zijn zoon Henri (08-01-1910 – 2710-1940) een rol hebben gespeeld. Op 1 april 1941 kwam het bericht dat
Henri door een ongeval in Zuid-Afrika om het leven was gekomen.
Henri maakte de meidagen van 1940 als militair mee en was er vervolgens
in geslaagd naar Engeland uit te wijken. Zijn dood, en dan ook nog zo ver
weg, gaf aanleiding tot wilde geruchten en veel gepraat in het dorp. Van
Helvoort hield al het medeleven af en wilde ook niet gecondoleerd worden.
‘Dat was nergens voor nodig’. Misschien toch om de Duitsers hier zo min
mogelijk op attent te maken. Want zij schrokken niet terug voor gijzeling (of
erger) van familieleden.
Later bleek dat Henri van Helvoort van 1936 tot 1940 werkzaam was geweest voor de Generale Staf in Den Haag, afdeling G.S.3: de militaire inlichtingendienst. Vanuit Engeland wilde hij via Zuid-Afrika naar Indië. En in
Zuid-Afrika kwam hij in oktober 1940 bij een verkeersongeluk om het leven.
Johan Luizink heeft hier uitvoerig onderzoek naar gedaan en het verhaal
gepubliceerd in zijn boek. Maar ook deze geschiedenis heeft onopgeloste
kanten. Henri’s jeugdvriend Harry Nusmeijer die toen in Zuid-Afrika verbleef, vertelde later dat hij Henri van Helvoort na het ongeluk in het ziekenhuis had willen bezoeken, maar dat hij niet werd toegelaten door een
wachtpost bij de kamerdeur. Er ging toen ook het verhaal dat er een Duitse
spion in de auto had gezeten, aldus een tijdgenoot.
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Burgemeesterszoon Henri van Helvoort, die ook wel Harry genoemd werd,
was van 1936 tot 1940 werkzaam voor de militaire inlichtingen dienst.
Ontslag
Op 8 juni 1946 bericht de Minister van Binnenlandse zaken, dat ‘gezien het
advies van de Commissie van Advies, bedoeld in artikel 5, vierde lid, van het
Zuiveringsbesluit 1945, betreffende den burgemeester der gemeente Losser, den heer C.J.A. van Helvoort; Overwegende dat genoemde burgemeester op grond van zijn houding in verband met de bezetting niet in zijn ambt
kan worden gehandhaafd; Gelet op artikel 2, eerste lid van het K.B. van 10
October 1945, Stsbl. no. F 221; Heeft goedgevonden:
1. met ingang van heden, na ingewonnen advies van vorengenoemde
Commissie aan C.J.A. van Helvoort ontslag te verleenen als bedoeld in artikel 1 sub b van het K.B. van 10 October 1945, Stsbl. No F 221.
2. hem een wachtgeld toe te kennen als bedoeld in artikel 3 van het genoemd besluit.
F221, art.1, sub b bepaalde dat ongevraagd ontslag kon worden verleend
‘indien na onderzoek overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens het
Zuiveringsbesluit […] geen termen aanwezig blijken te zijn voor een ontslag
[…] doch de houding van den betrokkene in verband met den bezetting
zoodanig is geweest, dat hij in zijn betrekking niet kan worden gehandOet Dorp en Marke Losser 2010/3
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haafd’. Dit betrof dus niet de ‘politiek foute burgemeesters’ Maar het ging
dan om ‘gebrek aan vertrouwen’, ‘handhaving onwenselijk’, ‘formele
ambtsvervulling’. De illegaliteit vond dat degenen die de vuurproef van de
bezetting niet goed hadden doorstaan, op grond van verlies van vertrouwen ontslagen behoorden te worden.
En de overheid wilde het gezag zo snel mogelijk herstellen en als eerste het
gezag dat het dichtst bij de burger stond, dus de burgemeester.
Het Militaire Gezag had al in de zomer van 1945 de vraag opgeworpen welke waarde aan de publieke opinie gehecht moest worden. Want op deze
wijze kon natuurlijk iedereen zijn gram halen. Maar de procedures waren
niet openbaar en het was ook moeilijk na te gaan welke argumenten pro of
contra bij de uiteindelijke beslissing t.a.v. een burgemeester de doorslag
hadden gegeven. Ook was er een regeringsbesluit dat de klachten geheim
zouden blijven.
De mening van dat deel van de inwoners van Losser, bij wie Van Helvoort
niet geliefd was en dat ook vond dat hij in 1944 ‘met de noorderzon was
vertrokken’ zal zeker een rol hebben gespeeld.
Verslag Militair Gezag
Majoor ir. C.B. Bos had op 7 april 1945 verslag uitgebracht van de situatie
die hij in Losser aantrof. Daarin staat vermeld:
‘Helvoort, burgemeester, laakbare houding tijdens de Oorlog.
1. Ging persoonlijk de als straf ingestelde kabelwacht controleren.
2. Toen er 100 fietsen gevorderd moesten worden vorderde hij er 150 om
er 100 goede uit te zoeken voor de Duitsers. (Hierbij moet worden opgemerkt dat de fietsen in goede staat moesten zijn. Was dit niet het geval,
dan moesten de kosten van de reparatie verhaald worden op de ‘vorige
eigenaar’, de eigenlijke eigenaar dus. Th. E).
3. Oefende strenge controle uit op in te leveren koper. De bel van … was er
een voorbeeld van. (Dit zou kunnen gaan over een huisbel aan een pand
dicht bij het gemeentehuis, die voor iedereen duidelijk zichtbaar was. (Th.
E.).
4. Gaf namen van stakers door aan de S.D. (April/Mei Staking. Th. E.).
5. Collecteerde persoonlijk voor de Volksdienst (de voorloper van Winterhulp. Th. E.). Personen die niet gaven werden door zijn toedoen geslagen.
(Men bedoelde waarschijnlijk te zeggen: ‘ontslagen’. Th.E).
6. Werkte mee aan de ‘levering’ van personeel voor het Vliegveld. Dit was
niet zijn taak maar die van het arbeidsbureau.
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Majoor Bos tekende dus op wat hem in Losser werd meegedeeld door
mensen van het voormalig verzet, gemeentepersoneel en andere personen
die hij objectief achtte.
Zijn conclusie is dat er bij terugkeer van Van Helvoort als burgemeester
onrust zal ontstaan en dat hij ‘gestaakt’ moet worden.
Moeilijke categorie
‘F 221’, zoals het in die tijd werd genoemd, betrof een kleine maar moeilijke
categorie burgemeesters: ontslag wegens verlies van vertrouwen. In totaal
werden hierbij landelijk 74 burgemeesters ontslagen. Op 1 januari 1946
waren er echter nog maar 3 van zulke beslissingen gevallen.
Het ging bij de zuivering vaak om het aantonen van een bepaalde gezindheid, meer dan om het bewijzen van bepaalde feiten. Maar een gezindheid
laat zich moeilijk peilen en op juiste waarde schatten als er geen feiten
voorhanden zijn.
Er werd geoordeeld op de volgende onderwerpen:
Winterhulp. (Gaf hij zelf, collecteerde hij, oefende hij pressie uit om
medewerking te verlenen?).
Volksdienst, de voorloper van Winterhulp. (Idem, was hij lid, verleende
hij medewerking, oefende hij pressie uit om medewerking te verlenen?).
Jodenvervolging. (Heeft hij meegewerkt aan het arresteren van Joden,
heeft hij daartoe aan politiepersoneel opdracht gegeven, en indien hij
meewerkte, heeft hij vervolgens het arresteren gesaboteerd?).
Arbeidsdienst (tot 1942 vrijwillig), oorspronkelijk voor werkloze mannen en vrouwen, later kwamen de ‘Arbeitseinsatz’ en de beruchte razzia’s en moest er ook gewerkt worden ten behoeve van de Wehrmacht.
(Heeft hij opdracht gegeven of meegewerkt aan het met geweld ter keuring brengen van voor de arbeidsdienst opgeroepenen en aan het opsporen en arresteren van weigeraars?).
Arbeidsfront, dat alle werknemers en werkgevers in één organisatie
moest samenbrengen. (Was hij lid en in hoeverre legde hij dit op aan de
ambtenaren?).
De Tweede Distributiestamkaartbeschikking. Alle Nederlanders met
een distributiestamkaart moesten hierbij een nieuw document aanvragen. (Verleende hij medewerking en in hoeverre heeft dit ertoe geleid
dat onderduikers verstoken bleven van distributiestamkaarten?).
Vorderingen. (Heeft hij meegewerkt aan bijvoorbeeld het vorderen
van koper, radio’s, textiel en het vorderen van huizen en inboedels voor
Duitse vrouwen en kinderen en NSB’ers?).
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De Duitsers vorderden in 1943 alle klokken in Nederland om ze om te smelten ten behoeve van de oorlogsindustrie. Deze foto werd gemaakt bij de
‘Oude Toren’.
Propaganda. ( Het verspreiden van materiaal, pressen van ambtenaren).
En dan was er nog een grote groep diversen, waarin zeer uiteenlopende zaken staan als een abonnement op een Duits of NSB-tijdschrift en
‘desgevraagd meegewerkt aan verschaffen van persoonsbewijzen aan
onderduikers’.
Maar wie ongevraagd, niet eervol was ontslagen was zijn pensioenrechten
geheel of gedeeltelijk kwijt. Pensioen werd gezien als een gunst en niet als
een recht, waarvoor men betaald had.
Deze categorie ontslagenen verenigde zich in de ‘Kring van F 221’ en vroeg
in oktober 1948 aandacht voor wachtgeld en pensioen. De financiële afwikkeling werd een langslepende kwestie, die duurde tot in de vijftiger jaren.
De gemeente Losser ontvangt betreffende Van Helvoort echter al op 6 augustus 1946 het bericht dat ‘de Minister van Binnenlandse Zaken, het heeft
goedgevonden, dat er ten laste van de gemeente een wachtgeld wordt
toegekend over de periode van 8-07-1946 (de datum van zijn ontslag) tot
17-02-1948 (de datum van zijn 65e verjaardag).
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Opvallend is dat in het Zuiveringsarchief in Den Haag het dossier van burgemeester van Helvoort ontbreekt.
Ook in het archief van het Historisch centrum Overijssel is er geen dossier
over de Losserse burgemeester aanwezig. Wel is een brief aanwezig van de
Commissaris van de Koningin, d.d. 09-01-1946 aan de Minister van binnenlandse zaken. Daarin deelt hij mee, dat hij zich kan verenigen met het voorstel van het ‘Centraal orgaan op de zuivering van het Overheidspersoneel’,
dat hij heeft ontvangen op 29-12-1945 om de burgemeester van Losser uit
zijn betrekking te ontslaan. ‘Mitsdien geeft hij in overweging’ de lange
diensttijd van de burgemeester in acht te nemen, het feit dat hij vlak voor
zijn pensioen staat en zijn financiële situatie.
Door het ontbreken van het dossier zijn de klachten tegen de burgemeester
niet bekend. Maar zijn verdediging en de motivatie voor zijn handelen kennen we dus ook niet. Want ook hij is gehoord en heeft zich kunnen verdedigen. Ook is dus niet bekend of de spionageactiviteiten van zijn zoon Henri
op zijn houding en handelen van invloed zijn geweest.
Zuivering gemeentepersoneel
Behalve de burgemeester moesten ook drie ambtenaren hun werkzaamheden staken. Daarnaast waren er nog vier ambtenaren geschorst. Het onderzoek naar deze ambtenaren duurde tot medio 1946. Deze zuivering bracht
in Losser zowel bij het gemeentepersoneel als bij de bevolking een tweespalt teweeg, die ook in de pers werd gebracht. Men probeerde via de krant
zijn recht te halen en dat was in die tijd nog zeer ongebruikelijk.
Er wordt een plaatselijke adviescommissie ingesteld, die zijn opinie moet
geven over de toestand in Losser. De commissie bestaat uit de pastoor, een
bankdirecteur uit Oldenzaal die woonachtig is in Losser, een schoolhoofd
uit Overdinkel, twee schoolhoofden uit Losser, een huisarts, een leraar van
het Carmelcollege in Oldenzaal woonachtig in Losser, een gemeenteambtenaar, een werknemer van Van Heek en een kapelaan.
Men geeft in die gesprekken, die dus over de ambtenaren gaan, ook onverbloemd zijn mening over de burgemeester. En dat liegt er niet om. De nu
volgende citaten spreken voor zich:
‘De grootste schuld van alles is natuurlijk de burgemeester. Hij was een
moffenknecht.
Altijd werd hier prompt en spoedig uitgevoerd wat werd opgedragen. Sabotage is hier vrijwel niet gebeurd. Het onderduiken van de burgemeester op
Dolle Dinsdag had geen zin meer en vond waarschijnlijk plaats uit angst
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voor de Engelsen omdat hij alle Duitse maatregelen heeft uitgevoerd. De
burgemeester was geen persona grata, hij werd gehaat. Het principe was,
probeer maar niets, je vecht toch tegen de bierkaai en laat alles maar achterwege, b.v met de staking en met de doktersacties. De arbeiders vonden
geen steun in het niet gaan werken voor de Duitsers’.
‘De burgemeester stuurde mij een bordje met ‘Verboden voor joden’. Ik
heb geweigerd dat aan te brengen. Enige maanden later werd de (parochie)
bibliotheek in beslag genomen en naar het gemeentehuis gevoerd’.
‘Ik was het helemaal niet eens met het gevoerde bezettingsbeleid, vooral
niet met dat van burgemeester Van Helvoort. Hier werd altijd de weg van
de minste weerstand bewandeld wat bij de burgemeester zeer zeker vaak
geleek op medewerking verlenen. Ten tijde van het burgemeesterschap van
de NSB ‘er (Henkes), was het gemeentebeleid zelfs nog beter dan voorheen.
Met die man was tenminste nog te praten. Het is hoognodig dat hier spoedig een flinke burgemeester komt die er de bezem eens doorhaalt. Het is
tegenwoordig (1946), bijna evenveel als voorheen, een grote knoeierij,
vriendjespolitiek en slaphannesbeweging’.
‘De burgemeester riep de boeren op om te rijden voor de Wehrmacht,
deed de oproepingen voor paardenvorderingen en platte wagens’.
‘De burgemeester was een chef, die niets, en dan ook totaal niets voor zijn
ambtenaren over had, die zijn gezag meende te moeten handhaven door
onredelijke en sarcastische opmerkingen, door onhebbelijk optreden tegenover minderen en door kruiperige onderdanigheid aan hen, die boven
hem stonden. Een stuk sagarijn. Toen de Mof ons land binnentrok leerden
we de burgemeester in zijn ware gedaante kennen. Als een geslagen hond
kwam hij op de secretarie, praatte gewoon met zijn ambtenaren, was totaal
de kluts kwijt. Maar toen hij na enige dagen merkte dat de burgemeesters
niet werden geïnterneerd of doodgeschoten en er zelfs een redelijke kans
bestond om burgemeester te blijven, trok hij zijn oude jasje weer aan, was
even honds tegenover zijn ingezetenen (behalve NSB’ers) en even kruiperig
tegenover hogere autoriteiten (i.c. bij hem iedere Mof). Een doodgewone
militaire ordonnance werd ontvangen als weleer een lid van Gedeputeerden. Alle Moffenverordeningen moesten met angstwekkende zorgvuldigheid uitgevoerd worden. De houding van de burgemeester vloeide niet
voort uit enig principe of iets dergelijks, slechts angst was de drijfveer’.
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‘De burgemeester heeft zijn uiterste best gedaan, zelfs onder dreigementen
tot ontslag, om de leden van het gemeentepersoneel te pressen geregeld
aan Winterhulp bij te dragen en lid van de Nederlandse Volksdienst te worden. Hij schreef het lidmaatschap van de Volksdienst als ambtsplicht voor’.
‘De burgemeester gaf opdracht om aan bepaalde adressen rijwielen voor de
Duitsers te vorderen en om diverse winkels in het dorp te bezoeken om
toonbankbascules (weegschalen) voor de Duitsers in beslag te nemen’.
‘Wanneer maar kans was op enige sabotage door het personeel, heeft de
burgemeester, die ook voor de oorlog zeer autoritair placht op te treden,
onder de gruwelijkste dreigementen het personeel daarvan trachten af te
houden.
Kortom de houding van de burgemeester is zo onwaardig geweest, dat het
voor het personeel wel uiterst moeilijk was om aan de daaruit voortvloeiende gevolgen te ontkomen’.
‘In mei 1944 moesten er arbeiders tewerkgesteld worden op het vliegveld
bij Oldenzaal. Burgemeester Van Helvoort droeg mij op daarvoor arbeiders
aan te wijzen. Hij gelastte mij uitdrukkelijk 42 arbeiders per week volgens
een rouleersysteem te plaatsen. Dit getal werd gedrukt zodat er praktisch
maar 12 mensen aan het werk waren. Deze opdracht bracht mede dat ik
vaak in gezinnen kwam waar jonge mannen zaten ondergedoken. Ik heb
deze gevallen nimmer aan burgemeester Van Helvoort gemeld, omdat ik
wist dat deze geweldig bang voor de Duitsers was en in staat was een en
ander aan de Duitsers door te geven.
Als de Duitsers een opdracht gaven uitten zij vaak het dreigement dat er bij
in gebreke blijven represailles zouden worden genomen en er iemand zou
worden doodgeschoten’.
‘De burgemeester was hier zo gehaat om zijn Duitse maatregelen, dat de
mensen zich nog beter afvoelden met zijn NSB-opvolger. De burgemeester
zou Losser er aan opgeofferd hebben om zichzelf te sparen, hij was een
geweldige egoïst en lafaard. Hij is op Dolle Dinsdag gewoon voor zijn eigen
burgers en de Engelsen gevlucht’.
‘De burgemeester deed alles zelf en liet niets aan een ander over, ook vroeger niet. De burgemeester was zo verschrikkelijk bang voor de Duitsers, dat
zijn NSB-collega’s er zelfs de draak mee staken. In de eigen gemeente was
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hij echter een dictator eerste klas, die alles afdwong. Het hele personeel
was bang voor de burgemeester’.
‘De burgemeester was een eigenaardig type, een potentaat, die al het personeel zelf in de loop der jaren had uitgezocht en daarbij vooral gekeken
had of dit wel volgzame mensen zouden zijn. Dit was zo in de bezettingstijd
maar ook vóór die tijd. De burgemeester maakte sabotage bijna onmogelijk.
De meeste ambtenaren hebben geheel gehandeld in de geest van deze
burgemeester, die hen daartoe had gedrild. Alle maatregelen zijn uitgevoerd zonder de minste weerstand. De toestand in Losser (1946) is zo geweldig rot dat je je er verschrikkelijk aan ergert. De mensen die wel flink zijn
geweest zijn deels ontslagen, gepasseerd of hebben geen promotie gemaakt. De anderen juist wel’.
‘Alles wat betreffende de Winterhulp Nederland binnenkwam ging automatisch van de burgemeester naar de gemeenteontvanger.
De verplichte vergadering voor het gemeentepersoneel (m.b.t. de Nederlandse Volksdienst) werd belegd onder diensttijd, omdat anders waarschijnlijk de ambtenaren en personeel niet allen zouden zijn gekomen. Hier werd
verteld dat alle ambtenaren lid moesten worden, anders zou het overheidspersoneel gebracht worden op plaatsen, waar zij zouden kunnen leren
hoe het overheidspersoneel zich behoorde te gedragen. De mensen kregen
nog enige dagen bedenktijd en als zij geen lid werden zouden zij er uit gaan.
Toentertijd werd er nog niets ingezien tegen Winterhulp Nederland. Tegen
de Volksdienst had ik wel bezwaren maar ik wilde daarvoor geen ontslag
riskeren.
De koper- en tinvordering is hier goed uitgevoerd, hoewel het door de houding der mensen een tamelijk fiasco is geworden. Het gemeentepersoneel
heeft daarbij ook medewerking moeten verlenen. De burgemeester gaf de
opdrachten. Dit geldt ook voor de radio-inleveringen.
Dienstweigeraars voor de Arbeidsdienst zijn hier niet opgehaald. Wel werden de oproepen en de administratie uitgevoerd.
De paardenvordering vond plaats onder de NSB-burgemeester.
Platte wagens (kolenwagens) werden ook gevorderd ten tijde van de NSBburgemeester.
Inkwartiering en huizenvordering werden gewoon uitgevoerd.
De burgemeester was heel kwaad en trachtte het personeel van staking af
te houden. De namen van de stakers zijn door de burgemeester wel opgegeven.
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Ik heb niet bedankt voor de Nederlandse Volksdienst omdat, toen enige dit
gedaan hadden, zij dit weer ongedaan moesten maken, daar ze anders ontslagen zouden worden.
Van Helvoort is ondergedoken begin september 1944, omstreeks Dolle
Dinsdag. Hij dook onder omdat hij de opdrachten tot het rijden voor de
Wehrmacht door de boeren niet wilde tekenen’.
Uit het rapport van degene die nader onderzoek moest doen m.b.t. de zuivering van het gemeentepersoneel:
‘Op de eerste plaats moet worden vermeld dat het op het ogenblik (1946)
een rommeltje is op het gemeentehuis, alwaar sterk aan z.g vriendjespolitiek wordt gedaan en alwaar door degenen, die ook wat boter op hun hoofd
hebben sterk actie is en nog wordt gevoerd. Er is maar één roep van de
weldenkende mensen in deze gemeente: ‘Geef ons een flinke, sterke burgemeester, die schoon schip kan maken en die geen vriendjes hier heeft. En
dan zo spoedig mogelijk’.
Commissie van advies betreffende zuivering gemeentepersoneel:
‘Zonder te kunnen zeggen hoe de houding van de burgemeester intern tegenover de Duitse bezetter was, in elk geval heeft hij zich in zijn uitingen en
gedragingen tegenover het personeel, gedragen op een zodanige wijze dat
dit een sterke terugslag op het personeel heeft gehad. De burgemeester
was in alles de dienstwillige dienaar van de Duitsers. Toen ter gelegenheid
van het in krijgsgevangenschap wegvoeren van het Nederlandse leger het
secretariepersoneel in staking ging, is de burgemeester tegen dat personeel
op uiterst krasse wijze opgetreden. Dreigementen moesten dienen om het
personeel van staking af te houden en toen tenslotte een deel in de staking
volhardde, heeft de burgemeester hun namen schriftelijk opgegeven aan de
toenmalige secretaris der provincie, die door de bezetter op zijn post was
gekomen en politiek onbetrouwbaar was. De burgemeester gedroeg zich op
zeer te laken wijze’.
In De Lutte
Per 3 januari 1947 staan het echtpaar Van Helvoort en de dienstbode ingeschreven op het adres NL 62, nu Duivendalweg 3, een buitenhuis van de
textielfabrikant Ter Kuile uit Enschede. Oud overbuurman slager Luijerink is
behulpzaam bij het vinden van een paard en een rijtuigje, waarmee op zondag een bezoek wordt gebracht aan de kerk in De Lutte.
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Het oude gemeentehuis aan de Voorstraat, dat stond op de plek waar nu de
parkeerplaats aan de Sint Maartenstraat is.
De villa Duivendal in De Lutte.
Duivendal, het vakantieverblijf van de Enschedese textielfamilie had tijdens
de oorlog onder meer onderdak geboden aan de Duitse generaal Blaskowitz, die later in Wageningen de capitulatie zou ondertekenen. De geallieerden waren getipt dat hij in De Lutte was, maar men dacht dat hij met
zijn staf in villa Egheria verbleef. En die villa werd op 24 maart 1945 gebombardeerd.
Van Helvoort vraagt op 18 juni 1947 herziening aan van het ontslag tijdens
de bezetting, d.d. 11 oktober 1944. Ongetwijfeld om zo ook zijn pensioenrechten veilig te stellen. Op 20 december 1947 krijgt hij ‘met herziening van
het aan hem tijdens de bezetting verleende ontslag’ een schadeloosstelling
toegekend over het tijdvak van 11 oktober 1944 tot 3 april 1945. Daarbij
wordt ook verwezen naar het ‘eerste uitvoeringsbesluit van de wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946’. Ook werd hem, zoals reed vermeld, op 8
juli 1946 een wachtgeld toegekend, dat ten laste komt van de gemeente
Losser, over de periode 8-07-1946 tot 17- 02-1948 (65 j.)
Dit alles loopt dus vooruit op het ‘adres’ van de burgemeesters die zich
hadden verenigd in de ‘Kring F221’ van oktober 1948, waarin zij hun financiële situatie trachten veilig te stellen.
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De villa Duivendal in De Lutte.
Mevrouw van Helvoort overleed op 26 april 1949 op vierenzeventigjarige
leeftijd. Johannes Egbertus Welhuis, de buurman, doet aangifte van dit
overlijden. Mevrouw van Helvoort werd begraven op het kerkhof in De
Lutte.
De oud-burgemeester blijft nog enkele jaren, tot 5 januari 1954, samen met
de dienstbode/huishoudster mejuffrouw Bartelink in De Lutte wonen. Dan
vertrekt Van Helvoort met zijn huishoudster naar Heeze in Noord-Brabant.
Daar zullen zij jaren later in het huwelijk treden. Mensen die nog contact
met hem hadden gaan er vanuit dat dit gebeurde om haar toekomst financieel veilig te stellen.
Van Helvoortlaan
Bij de oud-burgemeester bleef de belangstelling voor geschiedenis bestaan.
Hij werd oprichter van de historische vereniging in Heeze. Ook rondde hij
onder meer zijn naspeuringen af met betrekking tot de geschiedenis van de
stad Woerden. Hij raakte indertijd, als gemeentesecretaris van Woerden, al
snel bevriend met de rector van het Woerdense meisjespensionaat, pater
Richardus van Scheijndel. Dit was ook een bevlogen amateur-historicus met
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wie Van Helvoort samen de archieven doorploegde en met wie hij over en
weer gegevens uitwisselde.
In 1952 verscheen: ‘Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden’ door C.J.A. van Helvoort, oud-gemeentesecretaris. Dit boek is nog altijd een belangrijk standaardwerk voor de bestudering van Woerdens verleden.
Uit waardering voor de arbeid, die de oud-secretaris voor zijn oude standplaats had verricht, werd op 20 oktober 1952 besloten één van de straten in
de nieuwe Vogelwijk ten noorden van de Singel de ‘Van Helvoortlaan’ te
noemen.
De HKL beschikt over een kopie van een onuitgegeven manuscript met de
titel: ‘De waterradmolens in Nederland; hun opkomst en verval’. Daaruit
blijkt dat hij daaraan nog tot midden jaren zestig gewerkt heeft. Van Helvoort schreef ook over de geschiedenis van Brabant en in het jaarboek Brabants Heem zijn artikelen van zijn hand te vinden.

Burgemeester van Helvoort voor het gemeentehuis tijdens een officiële
plechtigheid, die gezien het vaandel werd opgeluisterd door of betrekking
had op de muziekvereniging Kunst en Strijd. De foto dateert waarschijnlijk
uit het begin van de oorlog of kort daarvoor. Lezers die ons meer kunnen
vertellen over deze foto vragen wij contact op te nemen met de redactie.
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C.J.A. van Helvoort overleed op 25-02-1967 in Heeze. Op zijn bidprentje
staat vermeld: ‘begiftigd met het witte mobilisatiekruis ’14-’18’. Dat kruis is
een onderscheidingsteken voor personen, verenigingen, besturen en commissies, die zich in de mobilisatie van 1914-1918 vrijwillig en belangeloos
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt tegenover de gemobiliseerden. De
Woerdense Courant wijdt een herdenkingsartikel aan hem.
Zijn tweede vrouw nam in 1996 de door de HKL verzorgde herdruk van het
boek ‘Losser voorheen en thans’ ( uit 1926) in ontvangst. Zij overleed op 13
december 2006 te Geldrop-Mierlo.
Tot slot
De Tweede Wereldoorlog heeft voor Van Helvoort een einde gemaakt aan
een lange ambtelijke burgemeestersloopbaan in Losser. Het is niet mijn
bedoeling om met dit artikel een oordeel uit te spreken. Dat zou ook niet
kunnen, want ik ben er niet bij geweest en dan is het erg moeilijk om je in
te leven in de emoties van mensen die vijf jaar Duitse bezetting wel hebben
meegemaakt. Dat oordeel over de burgemeester is indertijd geveld door de
Minister van binnenlandse zaken.
Wel is inmiddels algemeen geaccepteerd dat de begrippen ‘goed en fout’ in
de Tweede Wereldoorlog niet zo zwart/wit waren als men het indertijd zag.
Dat werd destijds al duidelijk in de verklaring van meester Snel, het hoofd
van de christelijke school. Hij was zeer anti-Duits. Harry Dekkers schrijft
daarover in ‘CVO school meester Snel’, dat hij een papier op de voordeur
had geplakt met de tekst: ‘Hier heerst de Engelsche ziekte’. En dan zal je
buurman maar NSB’er zijn… Zijn anti-Duitse houding resulteerde in zeven
maanden gevangenisstraf, waarvoor hij naderhand ook nog ‘kostgeld’
moest betalen. Toch is meester Snel de enige die in zijn verklaring de twee
kanten belicht:
‘De burgemeester van Helvoort was een krachtfiguur, die alles zelf wilde
doen en weten en zijn zin altijd wilde doordrijven en die slechts ambtenaren duldde die stropoppen waren. Hiermede werd ook rekening gehouden
bij de bevorderingen. Zij moesten opvolgers van zijn bevelen zijn. Een burgemeester, die getrouwelijk alle moffenbevelen uitvoerde en boog en
kromp voor de Duitsers.
Daartegenover is de burgemeester mij ook wel eens ter wille geweest, toen
ik een z.g. kostgeld voor mijn gevangenisdagen moest betalen. Hij moest,
toen ik de Moffen geschreven had dat ik niet kon betalen, een opgave doen
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van mijn inkomsten en bezittingen en deed mij verschillende vragen over
deze aangelegenheid. Als eerlijk Christen heb ik hem alles verteld en antwoord gegeven op zijn vragen. Toen ik ongevraagd nog mededeelde, nog
huizen te hebben, snauwde hij mij toe, dat hij mij dit niet gevraagd had. Dit
vond ik wel een goede houding tegenover de Duitsers. Toen ik begin juni
1942 uit Duitse gevangenschap terugkwam zei Van Helvoort mij o.a., dat hij
niet wist hoe de Duitsers deze oorlog nog konden winnen. Zijn houding is
dus waarschijnlijk meer ingegeven door defaitisme dan door realpolitiek’.

Het graf van C.J.A. van Helvoort met de tekst:
C.J.A. van HELVOORT * VLIJMEN 17-2-1883 † HEEZE 25-2-1967
OUD BURGEMEESTER VAN LOSSER
(Met dank aan Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-LeendeZesgehuchten’).
‘De flinke, sterke burgemeester, die schoon schip kan maken en die geen
vriendjes hier heeft’, zoals één van de ondervraagden het uitdrukte, zou op
2 november 1946 aantreden in de persoon van Jos van de Sandt. Toen begon voor Losser een nieuw tijdperk.
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Burgemeesters in oorlogstijd: besturen tijdens de Duitse bezetting / Peter
Romijn. 2006.
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1945-1955 / Peter Romijn. 1989.
De burgemeester, van magistraat tot modern bestuurder / dr. W. Derksen,
M.L. van der Sande (red.). Hoofdstuk 2: Wij waren niet op heldendom geselecteerd. 1984.
Twentsche Courant Tubantia.
Met dank aan iedereen die bereid was mij van informatie te voorzien.
Thea Evers
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OORLOGSSLACHTOFFER (2)
Op het artikel in het vorige nummer van dit tijdschrift over een (in eerste
instantie onbekend) oorlogsslachtoffer kwam een telefonische reactie van
de heer Schepers uit Overdinkel. Hij vertelde dat hij als jongetje van zes jaar
op eerste paasdag 1944, de dag na het vallen van de bommen, bij zijn moeder achterop de fiets naar de boerderij was gefietst. ‘Zijn moeder kwam
daar vandaan’. Boer Snippert had als bijnaam ‘Stobbenboer’. Ook de heer
Schepers weet zich alles nog heel goed te herinneren en ook op hem heeft
deze tragische gebeurtenis diepe indruk gemaakt.
Een vliegtuig dat tijdens een luchtgevecht waarschijnlijk was aangeschoten,
liet zijn bommen vallen. Twee bommen ontploften vlak bij elkaar. De niendeur van de boerderij was doorzeefd met scherven en helemaal naar binnen gedrukt.
Het slachtoffer Gerardus Johannes Olde Theussink werd dood gevonden
tussen de koeien. Ook het paard leefde niet meer evenals enkele koeien.
Toen hij die zondagmiddag met zijn moeder op het erf kwam was het huis
ontruimd. De kippenhof was verdwenen en de kippen lagen dood om het
huis. ‘Alles was kapot. Het dak van de schuur lag er af en er zat een groot
gat in de grond’.
Ook die middag was er weer luchtalarm en zij schuilden in de aardappelkelder.
Het slachtoffer, de heer Olde Theussink was inderdaad de ‘vrijer’ van Lijs,
de zus van boer Snippert (die de melk ophaalde bij de boeren). Het zou
kunnen, aldus de heer Schepers, dat hij was gekomen om te helpen met de
koeien ‘in de wei te doen’. Als het enigszins kon ‘gebeurde dat voor de
Pasen om zo te besparen op het hooi’.
En die hulp is hem op die zaterdag voor Pasen in 1944 noodlottig geworden.
Thea Evers

40

Oet Dorp en Marke Losser 2010/3

