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Hoofdstuk 1 

Vóór de Tweede Wereldoorlog 

 Nu was de familie Moser erkend, nu was ze ‘een van ons’ geworden. En wie waren die ‘ons’? Kleine burgers en outlaws. Altoos 
 moesten de Joden een surplus bezitten, geestelijk of anderszins, had hij ergens gelezen, boven den stand, waarin ze werden 
 toegelaten. De Mosers waren gewoon, hun gedachten daaraan uit te schakelen, zoals ze de radio overschakelden als Hitler of 
 zijn paladijnen de wereld door de microfoon profeteerden.1  

Joodse Limburgers 

Met de bovengeciteerde woorden beschreef de joodse romanschrijver Jacob Hiegentlich de sfeer in 
de jaren dertig van de twintigste eeuw in zijn geboortestad Roermond. Is dat een juiste typering? 
Andere bronnen roepen een ander beeld op. In zijn herinneringen onder de titel ‘Mijn oorlog’ schrijft 
de Maastrichtenaar Jef Heydendael:  

 Het was toen [augustus 1942 HvR] dat ik me begon af te vragen wat eigenlijk een jood was. 
 […] Als jongen had ik Monny Cohen gekend, een olijke knaap, die goed kon voetballen. En de 
 opschepper Dé Polak, een verwend jongetje uit de Wilhelminasingel. En Yvonne Leek, en het 
 meisje Horn. […]. Tot 1940 was antisemitisme in Maastricht een onbekend verschijnsel. Mijn 
 moeder kocht stoffen bij Salomons; de oude Von Geldern was deken van de advocaten; 
 joden vierden met ons carnaval; en ene Wijngaard stond bij de Maastreechter Staar op de 
 voorste rij […] omdat hij een heldere tenor had en een goed maatgevoel.2  

Veel mensen in Limburg waren van mening dat de joden goed waren geïntegreerd. Sommige joden – 
waaronder Hiegentlich – waren zo vrij om daar enigszins anders over te denken. In dit hoofdstuk 
introduceer ik de joodse gemeenschap van Limburg aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. 
Ik beschrijf ook hoeveel Duitse joden tussen 1933 en 1940 naar Limburg kwamen om veiligheid en 
bestaanszekerheid te zoeken, toen hen die in het rijk van Hitler was afgenomen, hoe zij hier werden 
opgevangen en in welke mate zij een integraal deel van de Limburgse samenleving werden. 

Sinds 1796 hadden joden in de Bataafse Republiek en later in het Koninkrijk, dezelfde rechten als alle 
andere burgers en mochten zij zich overal vestigen. Zij vestigden zich toen ook in toenemende mate 
in Limburg, eerst op het platteland, later meer in de steden. Ook katholieken kregen gelijke rechten. 
Er was echter een groot verschil tussen de gevolgen die de gelijkberechtiging had voor katholieken 
en joden. De grote katholieke gemeenschap slaagde erin een machtige zuil te vormen en kreeg 
hierdoor zeggenschap over onderwijs, zorg en politiek. De kleine joodse gemeenschappen (Kehila’s) 
verloren daarentegen de autonomie die zij in de achttiende eeuw hadden bezeten. Besturen van de 
joodse gemeenschappen mochten zich nog alleen bemoeien met religieuze zaken; onderwijs, zorg, 
belastingen en veiligheid waren voortaan het domein van de staat. Joden waren te weinig talrijk om 
een eigen zuil te vestigen en gingen op bescheiden manier deelnemen in algemene organisaties en 
later in de socialistische en de liberale zuil. Joden waren gewone burgers geworden, die slechts een 
andere religieuze overtuiging aanhingen.3  

In het Verenigd Koninkrijk van Willem I had de koning er behoefte aan met de joodse burgers te 
onderhandelen via vaste structuren, net als hij gewoon was met de christelijke kerkgenootschappen. 
De afzonderlijke joodse gemeenten werden verplicht zich te organiseren in een landelijk Nederlands 
Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). Tevoren was in de synagoge vaak Jiddisch gesproken, maar nu 

                                                           
1 Citaat uit de novelle Mirjam, in: Jacob Hiegentlich, Het zotte vleesch, Mirjam, Provincie, Vlucht uit de 
vrouwenwereld, Gedichten (Roermond 1992) 167. 
2 P.M.M.A. Bronzwaer, Vier jaar zwijgen. Maastricht in dagboekfragmenten en herinneringen 1940-1944 
(Maastricht 1994) 50. 
3 Carolus Reijnders, Van ‘Joodsche natiën’ tot Joodse Nederlander. Een onderzoek naar getto- en 
assimilatieverschijnselen tussen 1600 en 1942, 2e druk (Amsterdam 1970) 92-93. 
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werd het gebruik van het Nederlands in de eredienst verplicht gesteld. Maastricht werd de 
hoofdplaats van het ‘XIIIe synagogaal ressort’ met een hoofdsynagoge. Tot dit ressort behoorden, 
behalve de hoofdsynagoge, de ‘ringsynagogen’ van Sittard, Eijsden, Meerssen, Heerlen, Luik en 
Luxemburg. Ofschoon bij de Belgische opstand van 1830 de meeste Limburgse steden en dorpen 
kozen voor aansluiting bij de opstandelingen (alleen de stad Maastricht bleef in handen van koning 
Willem) werd de provincie, tot verdriet van de meeste inwoners, in 1839 in tweeën gesplitst. De 
Nederlandse provincie kreeg haar huidige vorm en werd een deel van het (Noordelijke) Koninkrijk 
der Nederlanden. Het joodse ressort Maastricht verloor zijn niet-Limburgse ringsynagogen Luik en 
Luxemburg. In 1870 kreeg het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap zijn definitieve structuur.4  

Gelijke rechten betekenden voor de joodse bevolking het begin van de assimilatie; joden werden 
steeds minder verschillend van de rest van de samenleving. Deze verandering in het sociale leven 
kwam echter niet ineens tot stand. De assimilatie kwam schoorvoetend en langzaam. Veel niet-joden 
bleven joodse burgers zien als vreemdelingen. Joden handhaafden nog lang een eigen subcultuur, 
met neiging tot gettovorming en een eigen taal, godsdienst, kleding, gewoonten en 
beroepsstructuur. De omgang met niet-joden bleef voorlopig beperkt.5 

Demografie 

De joodse gemeenschap in heel Nederland in het begin van de negentiende eeuw was arm. Velen 
trachtten moeizaam aan de kost te komen als venter in vlees, paarden, paardenhaar, oude metalen 
en lompen.6 Vooral in Amsterdam heerste extreme armoede: 60 procent van de joden moest daar 
door de armenzorg worden ondersteund.7 Als gevolg hiervan trokken in de eerste helft van de 
negentiende eeuw veel joden naar het platteland, de Mediene. Zij gingen letterlijk ‘de boer op’ en 
kochten daar agrarische producten om die vervolgens weer door te verkopen in de stad. In de 
periode tot 1870 nam hierdoor de joodse gemeenschap in heel Limburg toe in omvang en later ook 
in welstand. Nieuwe joodse gemeenschappen kwamen tot stand: in het algemeen werd 
gemeentevorming mogelijk, wanneer er bij religieuze plechtigheden ten minste tien mannen ouder 
dan 13 jaar konden worden bijeengebracht; dat was vaak al bij de aanwezigheid van zes gezinnen.8 
Gemeenten op het platteland, Eijsden, Meerssen, Beek en Gulpen, bloeiden. In Maastricht ontstond 
een middelgrote joodse gemeenschap; vanaf 1840 had zij een synagoge in de Capucijnengang. De al 
langer bestaande joodse gemeente in Sittard groeide uit tot een klein maar belangrijk element in de 
Sittardse samenleving en kreeg een nieuwe synagoge in de Plakstraat. Ook in Roermond vestigden 
zich in de negentiende eeuw weer joden, doorgaans straatarme venters of bedelaars waaronder veel 
criminaliteit voorkwam.9 Venlo kreeg een joodse gemeente, bestaande uit mensen afkomstig uit 
Duitse gebieden met vanaf 1827 een synagoge aan de Helschriksel.10 In alle gemeenten werden in 
deze ‘gouden periode’ nieuwe gebedshuizen in gebruik genomen. Uit Duitse gebieden kwamen later 
in de negentiende eeuw nieuwe joodse bewoners: er bleven hechte familiebanden bestaan over de 

                                                           
4 J.C.G.M. Jansen et al., Joods Beek. Een geschiedenis van drie eeuwen joods leven in een Limburgse 
plattelandsgemeente (Beek 1991) 47-48. 
5 Reijnders, Van ‘Joodsche natiën’, 124-125. 
6 Het is misschien veelzeggend dat in Horst, het geboortedorp van de auteur, nog in de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw elke straathandelaar in het dialect een ‘joed’ werd genoemd. 
7 Reijnders, Van ‘Joodsche natiën’, 42-43. 
8 Ibidem, 55. 
9 Nicole Wenge, Grenservaringen. Joods leven tussen Rijn en Maas (tentoonstellingscatalogus) (Roermond 
2008) 13-14. 
10 Jozeph Michman, Hartog Beem en Dan Michman, Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschappen in 
Nederland (Amsterdam 1992) 553. 
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grens heen, tot in de jaren veertig van de twintigste eeuw.11 In het begin van de twintigste eeuw 
vestigde zich een groep arme joden uit Oost-Europa in de Limburgse steden.12 

Terwijl de joodse gemeenschappen in Limburg groeiden, nam het aantal joden in Amsterdam tot 
1850 in absolute en relatieve zin af. Na 1850 trad echter in de steden en vooral in Amsterdam, een 
economische verbetering in. Een bloeiende diamantindustrie stelde joden in staat daar een beter 
inkomen te verwerven. Toen keerde de richting van de migratie om: joden trokken niet langer van de 
stad naar het land, maar van de dorpen naar de steden, vooral naar Amsterdam.13 Woonde in 1850 
nog bijna 12 procent van de Nederlandse joden in gemeenten met minder dan 5000 inwoners, in 
1920 was dat percentage gedaald naar 2 procent.14 Deze joodse trek naar de stad was tussen 1890 
en 1930 een verschijnsel in heel Europa, van Rusland tot Amsterdam.15 Als gevolg hiervan bloedden 
na 1870 Limburgse plattelandsgemeenten langzaam dood en ook de stadsgemeenten in de Mediene 
werden kleiner. 

In heel Europa daalde het aantal kinderen per joods gezin. Geboorteregeling vond bij joodse 
gezinnen eerder toepassing dan bij christenen.16 Veel gezinnen hadden twee of drie kinderen, terwijl 
het aantal nakomelingen onder katholieken en protestanten vaak zes tot tien bedroeg. Joodse 
vrouwen huwden later of bleven ongehuwd.17 In de decennia vóór de oorlog was er onder joden 
overal sprake van een demografische achteruitgang. Deze zette, als gevolg van de migratie naar 
Amsterdam, in Limburg eerder in en verliep sneller dan in de meeste andere delen van Nederland. 
De daling van het aantal joden als percentage van de gehele bevolking begon in Nederland rond 
1890, in Limburg al in 1870. In Nederland als geheel bleef het absolute aantal joden stijgen tot 1920; 
in Limburg zette de daling al in kort na 1870.18 Ze was het sterkst in Noord- en Midden-Limburg en in 
de agrarische gemeenschappen van Grevenbicht, Beek, Meerssen, Eijsden, Gulpen en Vaals.19  

Joods Limburg ging de twintigste eeuw in, verenigd in dertien kleine joodse gemeenschappen: een 
oude stadsgemeente in Sittard, oude plattelandsgemeenten in Gennep, Grevenbicht, Beek, 
Meerssen, Gulpen, Vaals en Eijsden, een oude plattelandsgemeente in Heerlen die zich ontwikkelde 
tot een stadsgemeente, negentiende-eeuwse stedelijke gemeenten in Maastricht, Roermond en 
Venlo en de jongste in Valkenburg.  

Tabel 1. De Limburgse joodse gemeenschappen 

De tabel geeft een overzicht van de omvang van de 13 joodse gemeenschappen in Limburg in 1840, 1869, 1899, 1930 en 1941. De cijfers 
van 1941 zijn afkomstig van de Rijksinspectie voor de Bevolkingsregisters in opdracht van de Duitse bezetter: ze gaan uit van een 
‘raciaal’ criterium, en ze omvatten ook de inmiddels aangekomen vluchtelingen. De andere getallen zijn ontleend aan de volkstellingen, 
en hanteren het criterium van de kerkelijke gezindte. Omdat ook katholieke en onkerkelijke joden door de Duitsers werden meegeteld 
en niet door de volkstelling, zijn de getallen voor 1941 een weinig te hoog in vergelijking met de andere jaren.  

 1840 1869 1899 1930 1941 
Gennep 26 31 28 20 45 

                                                           
11 Wenge, Grenservaringen, 21. 
12 Ibidem, 29. 
13 J.C.H. Blom en J.J. Cahen, ‘Joodse Nederlanders, Nederlandse joden en joden in Nederland 1870-1940’, in: 
J.C.H. Blom et al., Geschiedenis van de joden in Nederland (Amsterdam 1995) 247-310, aldaar 253. 
14 Boekman, Demografie van de joden in Nederland (Amsterdam 1936) 10. 
15 Bernard Wasserstein, On the Eve. The Jews of Europe before the Second World War (Londen 2012) 89-90. 
16 Ibidem, 12. 
17 Blom en Cahen, ‘Joodse Nederlanders’, 250-251; en: Houwink ten Cate, ‘Mangelnde Solidarität’, 87-88. 
18 In Nederland als geheel steeg het aantal joden van 68.000 in 1870 tot 115.000 in 1920 en daalde het licht tot 
112.000 in 1930; in Limburg daalde het constant van meer dan 1400 in 1870 naar minder dan 800 in 1930. 
19 Het percentage joden op de hele bevolking steeg in Nederland van 1,90 procent in 1870 naar 2,15 procent in 
1890 en daalde vervolgens tot 1,41 procent in 1930; in Limburg was een constante daling van 0,6 procent in 
1870 naar 0,2 procent in 1930. Alleen in Friesland en Zeeland was de relatieve daling groter. Zie: Boekman, 
Demografie van de joden, 6-9. 
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Venlo 110 135 102 86 150 
Roermond 132 139 113 55 126 
Grevenbicht 13 12 9 5 6 
Sittard 152 195 173 125 239 
Beek 34 53 26 20 27 
Meerssen 92 125 85 22 17 
Maastricht 375 429 405 247 505 
Eijsden 58 108 50 6 8 
Valkenburg 18 7 22 48 68 
Gulpen 66 80 64 37(+Vaals) 68 (+Vaals) 
Vaals 30 26 13   
Heerlen 44 63 51 120 196 
      
Totaal 1150 1406 1141 781 1455 
      
 

In heel Nederland was in 1930 onder joden sprake van ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’. Het percentage 
kinderen tot 10 jaar bedroeg 13,6, terwijl in de hele bevolking 21,1 procent jonger was dan 10 jaar. 
Het percentage ouderen was navenant groter.20 Deze tendens was nog sterker aanwezig in Limburg. 
De komst van vluchtelingen uit Duitsland kon de demografische scheefgroei slechts in absolute zin 
compenseren, niet wat betreft de leeftijdverdeling. In heel Nederland steeg tussen 1930 en 1940 het 
aantal joden van 112.000 naar 140.000.21 In Limburg steeg in dezelfde tijd het aantal van 800 naar 
een nooit eerder gehaald maximum van 1450. De vergrijzing en ontgroening werden hierdoor echter 
niet opgeheven, niet in Nederland en nog minder in Limburg. 

Tabel 2. Verdeling in leeftijdsklassen van de Nederlandse en Limburgse bevolking in 1940/1941 vergeleken met die van de joodse 
bevolking. 

 Nederlandse 
bevolking22 

Limburgse 
bevolking23 

Joden 
Nederland24 

Joden 
Limburg25 

Joden Limburg met 
de Nederlandse 
nationaliteit26 

      
aantal 8.965.484 619.775 140.000 1591 634 
      
0-17 jaar 31.3 % 39.3 % 22.5 % 19.5 % 19 % 
18-45 j. 43.4 % 39.8 % 42.3 % 41.4 % 39 % 

46-60 j 14.6 % 12.4 % 25.0 % 21.5 % 20 % 
Ouder 
dan 60 

10.7 % 8.1 % 10.2 % 17.6 % 22 % 

 

De joodse bevolking vergrijsde niet overal in gelijke mate. In Sittard was 24 procent ouder dan 60 jaar 
en 19 procent jonger dan 18; de joodse gemeente Gulpen-Vaals telde maar liefst 36 procent ouderen 
                                                           
20 Blom en Cahen, ‘Joodse Nederlanders’, 252. 
21 Overzicht Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters mei 1941, NIOD, Archief 020 Verwaltung und Justiz, inv. 
nr. 1498. 
22 C.B.S. 1 jan. 1941. 
23 Gemiddelde waarde volkstellingen 1930 en 1947. 
24 Cijfers Rijksinspectie, februari 1941. 
25 Uit eigen database, stand van zaken 10 mei 1940. 
26 Ibidem. 



24 
 

en slechts 16 procent kinderen. Daar tegenover stond de stad Heerlen met minder dan 10 procent 
ouderen en 24 procent kinderen, en de gemeenschap van Amby (uitsluitend vluchtelingen) met 6 
procent ouderen en 25 procent kinderen. 

Op 5 mei 1941 schreef J.L.Lentz, hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, voor de 
Generalkommissar für Verwaltung und Justiz een samenvattend verslag van de verplichte registratie 
voor joden. In Nederland bleken 140.552 mensen te zijn geregistreerd als voljood, 14.549 als halfjood 
(twee joodse grootouders) en 5.719 als kwartjood; in de provincie Limburg woonden 1394 voljoden, 
208 halfjoden en 58 kwartjoden.27 Van de Nederlandse joden waren er 700 Rooms-Katholiek; 14.495 
hadden de Duitse en 7.295 een andere niet-Nederlandse nationaliteit. Het aandeel van de joden op 
de totale bevolking van Nederland was 1,8 procent, voor Limburg bedroeg dit percentage ongeveer 
0,3 procent. Lentz had vóór de registratie ook een schatting gemaakt van het aantal joden, maar hij 
had zich – zo gaf hij toe – vergist. Met name in drie opzichten was zijn schatting te hoog geweest. De 
natuurlijke aanwas tussen 1930 en 1940 was kleiner dan door hem verwacht. Werden er in 1924 in 
Nederland nog 2584 joodse kinderen geboren, in 1934 was dat aantal gedaald tot 1783. Ook het 
aantal vluchtelingen bleek kleiner dan Lentz tevoren had getaxeerd. En tenslotte was het aantal 
personen dat ‘der Rasse nach’ als jood moest worden beschouwd, maar dat behoorde bij een andere 
religieuze groep, kleiner dan Lentz had verwacht. De meesten van hen waren ‘gemengd gehuwd’. 
Ook het aantal half- en kwartjoden was aanzienlijk kleiner dan verwacht.28 Deze bevindingen 
brachten Lentz in augustus 1941 tot een paar curieuze opmerkingen. Op grond van de demografische 
ontwikkeling van het joodse volksdeel verwachtte hij een ‘schnelles Aussterben dieser 
Bevölkerungsgruppe. Die Bevölkerungspyramide ist ausgesprochen ungesund’. Het kleine aantal 
christelijke joden, gemengd gehuwden en Mischlinge bewees volgens hem het ‘instinktiven 
Rasseselbstbewusztsein des Niederländers’.29 Bernard Wasserstein constateerde in een recente 
publicatie dezelfde demografische tendens bij de joodse bevolking van heel Europa. Demografische 
veranderingen, samen met de economische achteruitgang, het in onbruik raken van de joodse talen, 
de verwatering van culturele en religieuze tradities en de sterke onderlinge verdeeldheid binnen de 
joodse gemeenschappen leidde ertoe dat de auteur spreekt van een existentiële crisis in het 
Europese jodendom, een crisis aan de vooravond van de grootste catastrofe die het ooit had 
getroffen.30 

Religie 

De Limburgse joden bleven altijd deel uitmaken van de orthodoxe richting binnen het NIK, ofschoon 
een intern conflict leidde tot een tijdelijk schisma binnen de joodse gemeenschap van Sittard. Nog in 
1913 werd, in orthodoxe traditie, een petitie voor algemeen kiesrecht voor vrouwen voor het 
bestuur van de kerkgenootschappen afgewezen.31 Limburgse joden hielden zich verre van de ‘liberale 
nieuwlichterij’, die in Duitsland in die tijd opgeld deed onder de naam ‘Reform’. Het liberale 
jodendom bleef trouwens overal in Nederland van ondergeschikte betekenis. Een openbaar debat 
over de religieuze essentie van het jodendom kwam nooit echt van de grond. De in meerderheid 
proletarische Nederlandse joden waren daar niet echt in geïnteresseerd. Bovendien was er weinig 
behoefte aan, omdat het NIK een typische eigen ontwikkeling doormaakte: formeel hield men vast 
aan de religieuze orthodoxie, maar tegelijk werd in ceremonieel en organisatorisch opzicht het 
kerkgenootschap vernederlandst en gemoderniseerd. Het was een ‘Reform’ van binnenuit, die een 
liberalisering op de manier waarop die in Duitsland had plaatsgehad, overbodig maakte. Het NIK gaf 

                                                           
27 Het percentage halfjoden was in Limburg groter dan in Nederland als geheel. De meesten van hen hadden de 
Nederlandse nationaliteit. 
28 Overzicht Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters mei 1941, NIOD, Archief 020 Verwaltung und Justiz, inv. 
nr. 1498. 
29 Ibidem. 
30 Wasserstein, On the Eve, XVII. 
31 J.M. Lemmens, Joods leven in Maastricht (Maastricht 1990) 49. 
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veel ruimte aan, en bleef openstaan voor leden, die hun jodendom méér beleefden als een culturele 
band met andere joden dan als religie.32 Synagogen waren en zijn in de joodse traditie meer dan 
alleen gebedshuizen; ze hebben ook een sociale functie als ‘Huizen van Samenkomst’ en 
‘Leerhuizen’. Hierdoor kon zowel het joodse proletariaat als de gegoede geassimileerde burgerij zich 
in de synagoge thuis blijven voelen. Joodse burgers, die vaak weinig religieus waren, bleven toch als 
bestuurders betrokken bij de synagoge en de gemeenschap.33  

De periode van 1870 tot 1930 was de tijd van assimilatie en integratie in de Nederlandse 
samenleving en van verwatering van de geloofsbeleving. In 1940 kwam in Amsterdam 90 procent van 
de joden slechts zelden in de synagoge; in Limburg was dat percentage overigens lager.34 De Sjabbat 
werd minder gevierd, de spijswetten minder nageleefd; joodse winkels waren vaak ook open op 
zaterdag. Maar de afname van het kerkbezoek betekende niet dat joden de band met het jodendom 
opgaven. Joden namen geen afstand van de joodse identiteit, ook niet wanneer zij nauwelijks meer 
de synagoge bezochten. Zij bleven deelnemen aan de joodse subcultuur, vierden de hoogtijdagen, 
lieten hun kinderen besnijden, trouwden met een joodse partner en werden begraven op joodse 
begraafplaatsen. Jodendom was meer van sociale dan van religieuze aard. Er bleef een gevoel van 
joodse saamhorigheid en van solidariteit met het internationale jodendom. Dit gevoel werd ook in 
stand gehouden doordat niet-joden hen als joden bleven herkennen en beschouwen.35 

De orthodoxie onder de Limburgse joden was vaak meer schijn dan werkelijkheid. Mede doordat de 
joden in Limburg als een kleine minderheid leefden in een katholieke wereld, verwaterde hun 
religieuze en culturele leven. Zij richtten een aantal eigen culturele verenigingen op, zoals het joodse 
zangkoor Halleluja in Sittard. Maar overal in Limburg namen zij op grote schaal deel aan niet-joodse 
culturele en sociale activiteiten. Op het platteland namen zij soms de religieuze gewoonten van hun 
katholieke buren over. Synagogen werden ‘ingewijd’ volgens katholiek patroon:  

 De plechtige inwijding begon met een processie. […] Eerst de leden van de joodse gemeente 
 welke aan het fonds hadden bijgedragen, dan volgde de Harmonie. Vervolgens de kinderen 
 van het Joods koorgenootschap; dan zes jongelingen, eenvoudig gekleed en vaantjes in de 
 hand dragend. Daarachter zeven meisjes, ook eenvoudig gekleed, met bloemkorven in de 
 hand.36  

Er werden pogingen ondernomen om joodse culturele tradities te herstellen, maar pas met de komst 
van vluchtelingen uit Duitsland trad een zekere kentering op. Philip Cohen, de voorzitter van de 
Joodse Gemeente van Venlo, richtte zich in 1935 in het blad Joodsche Vriendenkring tot de joodse 
vrouwen:  

 Men probeerde om zich zoveel mogelijk aan de niet-joodse omgeving aan te passen, en in 
 veel gevallen werden zelfs de eenvoudigste joodse gebruiken zo niet afgeschaft, dan toch 
 angstvallig voor andersdenkenden verborgen gehouden. De gebeurtenissen van de laatste 
 jaren hebben ons gelukkig geleerd, dat wij, joodse moeders, tot taak hebben onze kinderen 
 een juist begrip voor de grote waarden van het jood-zijn bij te brengen.37 

De synagoge van de Limburgse hoofdstad behield, ondanks de kleine omvang van de gemeente, de 
status van hoofdsynagoge. Onder haar vielen ‘ringsynagogen’, gebedshuizen voor gemeenschappen 
met meer dan 100 gelovigen: Meerssen, Sittard, Roermond, Venlo en Eijsden. Gemeenschappen van 
50 tot 100 personen hadden een ‘bijkerk’; dat was het geval in Heerlen en Gulpen. Bij minder dan 50 
                                                           
32 Dan Michman, Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943 (Amsterdam 1988) 27-33. 
33 Blom en Cahen, ‘Joodse Nederlanders’, 273. 
34 Reijnders, Van ‘Joodsche natiën’, 117-118. 
35 Blom en Cahen, ‘Joodse Nederlanders’, 266-267. 
36 Verslag inwijding van de synagoge in Meerssen in 1853, zoals geciteerd in: Wenge, Grenservaringen, 23. 
37 Geciteerd in: Hol, Joodse vluchtelingen, 13. 
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leden hadden de gebedshuizen de status van ‘kerkgang’: Beek, Vaals, Valkenburg (vanaf 1906), 
Gennep en Grevenbicht.38 In 1900 werden de joodse gemeenten Vaals en Gulpen samengevoegd tot 
de joodse gemeente Gulpen-Vaals. In 1906 fuseerden de joodse gemeenten Sittard en Grevenbicht. 
In 1935 werd de joodse gemeente Eijsden, die toen minder dan tien leden telde, gevoegd bij 
Maastricht. De kleine joodse gemeente Beek bleef bestaan, maar joden van Beek betaalden in 1940 
een kerkelijke bijdrage aan de gemeente in Sittard, kennelijk in het kader van een voorgenomen 
samenvoeging.39 

De arts-radioloog D.M. Levy vertegenwoordigde Limburg bij de Centrale Commissie, het bestuur van 
het NIK, ook na zijn verhuizing in 1935 naar Utrecht.40 In de Permanente Commissie tot de 
Algemeene Zaken van het NIK werd het ressort vertegenwoordigd door Isidore de Vries. De ressorten 
Maastricht en Den Bosch hadden samen in de vooroorlogse jaren één rabbijn, Salomon Heertjes, die 
woonde in de Brabantse hoofdstad. De verhouding tussen de weinig-punctuele Limburgse joden en 
de steile en conservatieve rabbijn waren koel. Het bestuur van het ressort Maastricht, de provincie 
Limburg omvattend, stond onder voorzitterschap van Emile Wesly.41 Simon de Vries was tot maart 
1941 voorzitter van het lokale Kerkbestuur van de Hoofdsynagoge in Maastricht. Na zijn aftreden 
werd hij opgevolgd door Emile Wesly.42 Bij de meeste kleinere joodse gemeenten was de 
vertegenwoordiger in het bestuur van het ressort tevens voorzitter van het lokale Kerkbestuur. Voor 
dagelijkse religieuze zaken werden de gemeenten in Limburg geleid door hun godsdienstleraren. 
Daarnaast speelde de sjochet (rituele slachter) een belangrijke rol, in Maastricht Isaac de Liver. 43  

De lijst van contributiebetalende leden van de joodse streekgemeente van Sittard omvatte in 1940 
64 gezinnen met 164 personen.44 De 166 leden van de Nederlandsch Israëlitische Gemeente Heerlen, 
59 gezinnen, waren woonachtig in alle gemeenten van de Oostelijke (Oude) Mijnstreek.45 De joodse 
gemeente Valkenburg telde 19 gezinnen met 64 leden; Gennep 11 gezinnen met 32 zielen; 
Roermond 27 families met 81 personen; Venlo 40 gezinnen, 114 personen; Beek 6 gezinnen met 17 
leden; Vaals-Gulpen 24 gezinnen, 60 personen en Meerssen 4 gezinnen, 14 personen. De 
Nederlandsch Israëlitische Gemeente van Maastricht telde 120 gezinnen met 300 gezinsleden. 63 

                                                           
38 Lemmens, Joods leven in Maastricht, 36. 
39 Michman, Beem en Michman, Pinkas.  
40 Lemmens, Joods leven in Maastricht, 42. Levy trad in 1941 toe tot de Rooms-Katholieke Kerk, waarschijnlijk 
in een poging om gevrijwaard te blijven van deportatie. Het heeft niet mogen baten.  
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Kaufmann, Simon van der Sluis, Sigmund Devries en Karel Soesman. Sittard, Venlo, Roermond, Beek, Meerssen, 
Valkenburg, Gennep, Heerlen en Vaals-Gulpen werden vertegenwoordigd door respectievelijk Silvain Wolff, 
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en Jozeph Nathan Cohen. 
43 In Maastricht was Louis Gobes voorganger in de synagoge, godsdiensthoofdonderwijzer en tevens secretaris 
van het Kerkbestuur. In Venlo was Alexander Rubens voorganger, tot aan zijn overlijden op 1 januari 1942. 
Toen werd hij opgevolgd door Benno Levita. In Roermond bekleedde Leonard Israels die functie, in Sittard 
Nathan van Blijdestein en in Heerlen Chil Fishel Hendlich. Zie ook: RHCL, Archief 21.284a, Ned. Isr. 
Hoofdsynagoge, inv. nr. 162. Gobes zegende op 23 maart 1941 het huwelijk in van de Poolse vluchteling Jojne 
Pinczowski met Elisabeth Bril, het 21-jarige nichtje van de voorganger. In tegenstelling tot hun oom overleefde 
het jonge bruidspaar de oorlog; zie: Notulenboek Ressortale Vergadering, Notulen 4 januari 1942, RHCL, 
Archief 21.284a, Ned. Isr. Hoofdsynagoge, inv. nr. 257. 
44 De leden waren woonachtig in de gemeenten Sittard, Geleen, Limbricht, Obbicht, Grevenbicht, Urmond, 
Susteren, Beek, Nuth, Oirsbeek, Amstenrade, Merkelbeek en zelfs een gezin uit Brunssum. Zie: Euregionaal 
Archief, Archief Nederlands Isr. Gemeente Sittard, inv. nr. 14. 
45 Rijckheyt, Archief 016 DOS 2, Gemeente Heerlen, inv. nr. 3515Z. Naast Heerlen woonden zij in Brunssum, 
Hoensbroek, Nieuwenhagen, Eijgelshoven en Kerkrade. 
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gezinnen betaalden een maandelijkse bijdrage aan de Gemeente, voor een totaalbedrag van 
fl.226,80 per maand. De hoogste bijdragen waren afkomstig van Victor Hertzdahl en L. Frank, elk 
fl.25. In totaal waren in Limburg ongeveer 370 gezinnen, ruim 1000 personen actief bij het joodse 
kerkelijk leven betrokken.46 Uitgaande van 1400 joden (de hele populatie minus de ongeveer 100 
christenen onder hen) zou dat dus betekenen dat ongeveer dertig procent niet bij een 
kerkgenootschap stond ingeschreven. Hieronder waren veel Duitse vluchtelingen en personen die 
zich in Limburg hadden gevestigd nadat zij in 1940 de kuststreek hadden moeten verlaten.47 Een 
groot percentage niet-kerkelijken zou kunnen wijzen op een grote mate van assimilatie. 

Economische positie 

Het einde van de negentiende eeuw was voor joden in Nederland een tijd van nieuwe 
ontplooiingsmogelijkheden.48 Zij hadden in beginsel toegang tot alle beroepen. Evenals in heel 
Europa bleef echter een onevenredig groot deel van de joden werkzaam in de handel.49 Ook de 
manier waarop joden in Nederland hun kost verdienden week sterk af van het patroon onder de 
gehele bevolking. In 1940 was, volgens de Rijksinspectie voor de Bevolkingsregisters 60 procent 
werkzaam als zelfstandig ondernemer, 22 procent als werknemer in de handel en 12 procent in de 
industrie.50 Verdeeld naar economische sectoren werkte 40 procent in de handel, 20 in de 
kledingsector en 15 in de diamantindustrie. Het aantal personen dat werkzaam was in de handel van 
vlees en vee werd niet apart vermeld, maar was ongetwijfeld groot. Joden waren soms in het 
slagersvak terechtgekomen omdat zij waren begonnen als koosjer slachter.51 Veel zelfstandige 
handelaars dreven echter handel in het laagste segment, als marktkoopman, venter of 
voddenhandelaar. Daarnaast bloeide in Nederland een aantal grote ondernemingen door joden 
gesticht, in de textiel- en de levensmiddelenbranche. Intellectuele en culturele beroepen waren 
onder joden oververtegenwoordigd. Naast een groep zeer rijke, woonde ook een grote groep arme 
joden in Nederland. Vooral in Amsterdam leefden velen onder zeer behoeftige omstandigheden. 
Tussen beide extremen ontwikkelde zich een middenstand.52  

In Limburg week het beroepspatroon af van dat in het hele land. Joodse industriearbeiders 
ontbraken nagenoeg helemaal. In het begin van de twintigste eeuw waren veel Limburgse joden in 
de dorpen slager en handelaar in vlees en andere agrarische producten; in de steden verdienden zij 
de kost als slager, kleermaker en handelaar.53 Zij waren, evenals de rest van het land, sterk gericht op 
de lokale markt. Een beperkt aantal joodse voddenkooplui herinnerde nog aan vroeger tijden, maar 
echte armoede was onder joden zeker niet algemener dan onder de rest van de bevolking. Een 
aantal joden slaagde erin om een rendabel bedrijf te beginnen; een kleine groep verwierf een grote 
welstand. Schamele handeltjes konden soms uitgroeien tot welvarende bedrijven in de 
textielbranche of tot winkels van luxegoederen, goud en juwelen. In Maastricht, Sittard en Heerlen 
ontstond het grote textielbedrijf Wolf en Hertzdahl. In Roermond groeide het bedrijf L. Goudsmit en 
Zonen, manufacturen en herenkleding, uit tot een grote firma.54 In Gennep boden de 

                                                           
46 Overzichten 1940 in: RHCL, Archief 21.284a, Ned. Isr. Hoofdsynagoge, inv. nr. 161. 
47 Zie onder meer: brief Goudsmit 3 maart 1941, Stadsarchief Roermond, Archief 1006, Gemeente Roermond 
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48 Blom en Cahen, ‘Joodse Nederlanders’, 248. 
49 Wasserstein. On the Eve, 16-17. 
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51 Overzicht Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters augustus 1941, NIOD, Archief 020 Verwaltung und Justiz, 
inv. nr. 1498, en: Reijnders, Van ‘Joodsche natiën’, 49. 
52 Blom en Cahen, ‘Joodse Nederlanders’, 259-261. 
53 Aan het begin van de twintigste eeuw telde Maastricht 33 joodse kostwinners; 14 waren slager, 10 
‘koopman’ en 6 stonden te boek als marskramer; zie: Lemmens, Joods leven in Maastricht, 36. 
54 Ibidem, 59. 
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tricotageateliers van Kann en van David werk aan tientallen vrouwen en meisjes.55 In Venlo 
ontwikkelden enkele joodse bedrijven zich tot kleine industrievestigingen: de paraplufabriek van 
Philip Cohen en de Venlose Confectiefabriek van David Oppenheimer.56 Ook op cultureel gebied 
stegen Limburgse joden op de maatschappelijke ladder. In Venlo was Jacques Wiener tijdens de 
eeuwwisseling een succesvol kunstenaar en zilvergraveur. Hij maakte ontwerpen voor postzegels en 
eremedailles.57 De Sittardenaar Leo Horn vierde triomfen als internationaal voetballer.58 

Toen de oorlog uitbrak, was in dorpen en stadjes als Gennep, Heer, Meerssen, Beek, Gulpen en Vaals 
de meerderheid van de kostwinners slager of veehandelaar.59 In Geleen, Sittard, Heerlen, Maastricht, 
Venlo, Kerkrade en Roermond hadden vrijwel alle joodse kostwinners een winkel. Vaak was dat een 
slagers- of textielwinkel. Zelfs in de moderne industriestad Heerlen waren nog vier personen 
veekoopman.60  

De economische crisis van de jaren dertig trof in het algemeen de joden harder dan andere groepen 
uit de bevolking.61 In Amsterdam kwam weer ernstige armoede voor. In de provincie, ook in Limburg, 
waren joden echter gemiddeld meer welgesteld dan in Amsterdam.62 In Amsterdam verdiende de 
helft van de kostwinners minder dan fl.500 en 69 procent minder dan fl.1000 per jaar.63 Van de 120 
joodse gezinnen die in 1940 waren aangesloten bij de Hoofdsynagoge van Maastricht hadden er drie 
een belastbaar inkomen van meer dan fl.10.000 per jaar, een topinkomen in die tijd. 62 hadden een 
inkomen tussen fl.1000 en fl.5000 per jaar, voor 25 gezinnen was het jaarinkomen lager dan fl.1000 
en 10 families werden door de joodse gemeente of door joodse particulieren geldelijk ondersteund.64 
Ook de inkomens van joden uit Heerlen liepen sterk uiteen. De melkhandelaarster weduwe Kosten-
Cahn had een belastbaar inkomen van fl.800 per jaar65; de koopman Hayman Silvain Hertzdahl van 
fl.64.842. De meesten hadden weinig of geen eigen vermogen.66 

Integratie en antisemitisme 

De periode tussen 1870 en 1940 was voor de joden een tijd van emancipatie, assimilatie, integratie 
en secularisatie. Joodse vrouwen ontworstelden zich geleidelijk aan hun rechteloosheid en 
achterstelling ten opzicht van mannen.67 Er werden meer huwelijken met niet-joden gesloten.68 Voor 
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sommige joden was het een tijd van religieuze opleving; anderen vervreemdden geheel van de 
religie. Joden gingen in allerlei sociale activiteiten en organisaties deelnemen. Zij bleven daarin altijd 
herkend als jood, meestal zonder dat dit een rol van betekenis speelde. Bij bepaalde gelegenheden 
riep dit echter wel anti-joodse gevoelens op. Aan het einde van de negentiende eeuw was er overal 
in Europa sprake van hernieuwd antisemitisme, ook in Nederland.69 Afkeer van joden was 
gebruikelijk en geaccepteerd in alle Nederlandse zuilen, bij katholieken, protestanten en socialisten. 
Afgeven op de ‘geldjood’ was een populistisch instrument in een poging steun te winnen in de strijd 
tegen kapitalisme en liberalisme. De socialistische voorman Willem Hubert Vliegen gaf in Maastricht 
vanaf 1890 het blad De Volkstribuun uit. Hierin stonden geregeld artikelen die de joden benoemden 
als ‘geldjoden’, ‘pelsjassen’ en ‘smouzen’, ofschoon in andere bijdragen het antisemitisme werd 
afgewezen.70 

Anti-joodse sentimenten, retoriek en daden gingen dus ook aan Limburg niet voorbij. In 1888 vonden 
in Beek vechtpartijen plaats tussen joodse en niet-joodse dorpelingen. Bij een van die 
schermutselingen liep de burgemeester van Beek een schotwond in zijn achterste op. De schutter, de 
jood Maurits Hellendag, was genoodzaakt uit te wijken naar Sittard, waar hij minder kwetsbaar was 
voor de Beekse volkswoede.71 In zijn woonplaats werd een lied gezongen, waarvan één strofe luidde: 
‘De judden zeen noe zoe valsj wie katte. Bezunjer Benewa deè gekke pum. Veur op die kont te 
klatsen zullen ze zich neet loate vatte; doaveur zeen ze veuls te sjlum.’72 Op het einde van de 
negentiende eeuw moest een aantal joden uit Eijsden verhuizen als gevolg van anti-joodse agitatie.73 
In 1892 werd de joodse slager Buschoff in het Duitse Xanten beschuldigd van een rituele moord. Naar 
aanleiding hiervan werd in Nederlands Limburg een gedicht verspreid: ‘Heb je wel gehoord/ Van die 
vreselijke moord;/ Van de vreselijke moord in Xanten?/ Daar hebben ze een christenkind vermoord,/ 
En wel door joden handen./ Buschoff, Buschoff, / Den kop den mut er af.’74 In 1893 moest de 
gouverneur van Limburg in Meerssen ingrijpen in de carnavalsoptocht, toen daar een antisemitische 
praalwagen met joodse sjacheraars die het Gouden Kalf aanbaden, zou meetrekken.75  
 
In Meerssen werd tussen 1890 en 1892 het antisemitische weekblad De Talmudjood gedrukt en 
uitgegeven door Joseph Russel. Russel was de zoon van een Limburgse historicus en journalist. Hij 
verdiende de kost als drukker en schrijver van pseudowetenschappelijke boekjes over de regionale 
geschiedenis. Hij had onder meer een boek op zijn naam waarin hij de rol van de joden in de 
Bokkenrijdersbende beklemtoonde. Zijn voornaamste bezigheid was het in woord en geschrift 
verdedigen van de Maastrichtse aardewerkfabrikant Petrus Regout tegen verwijten van de kant van 
Limburgse politici en bestuurders. Hij was een tijdlang uitgeweken naar België om een veroordeling 
wegens belediging van de gouverneur van Limburg te ontlopen. De meeste artikelen in De 
Talmudjood werden door Russel zelf onder veel verschillende schuilnamen geschreven. Het blad 
richtte zich aanvankelijk op de bewoners van Limburgse dorpen, maar werd later in een oplage van 
1200 exemplaren, tegen een abonnementsprijs van 75 cent per kwartaal, verspreid over heel 
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Nederland en België. De toon was lasterlijk en doordrenkt van een platvloers religieus-geïnspireerd 
antisemitisme, waarbij ook het vermeende joodse wereldcomplot en het joodse bedrog rijkelijk aan 
de orde kwamen. Een citaat uit 1891:  
  
 [Het handelt om …] de kinderen Israëls [die] als bankiers, geldjoden, paardenkooplui, 
 handelaars in vee, beenhakkers, kooplui in stoffen, ja zelfs als marskramers in allerhande 
 snuisterijen de arme goedgelovige Christenen, vooral de dorpsbewoners, afzetten, 
 uitstropen, om alles brengen, terwijl de kapitalen der gegoeden, de spaarpenningen der 
 minderen, het zweet van de werkman, verdwijnen in de bodemloze afgrond, die men de 
 woeker van het Jodendom heet, terwijl Israël danst om het gouden kalf van onze 
 goudstukken gesmolten. 
 
Of:  
 Het is de gevloekte geest van de Antichrist […]. Het is de geest van vaderlandsloosheid, die 
 geen ander vaderland kent dan waar buit en prooi te behalen zijn. Het is de geest van 
 Satanse onmenselijkheid […], de vloekwaardige geest van de Talmud.  
 
In een citaat van 3 april 1892 heet het: ‘Nu vraag ik U (...) hebben de christenen geen gelijk met den 
jood overal buiten te sluiten, […door …] boven de deur van elk gebouw te plaatsen: “joden en 
honden worden geweerd”?’. Na 1892 heeft het blaadje nog enige tijd bestaan onder de titel 
Waarheid en Recht. Anti-semitisch Weekblad.76 
 
Antisemitisme kwam ook voor in het hart van de Katholieke Kerk, die in Limburg veel invloed had op 
de daden en gedachten van de mensen. De synode van de Utrechtse Kerkprovincie bepaalde in 1924 
dat het aan katholieken verboden was afhankelijk te zijn van joodse werkgevers en huiselijk verkeer 
te hebben met joden. Dr. H.A. Poels, bisschoppelijk hoofdaalmoezenier van sociale werken en een 
der grote katholieke voorvechters voor rechten en welvaart van katholieke arbeiders, gaf de joden de 
schuld van de ontkerstening van Europa. In het blad van de R.K. Werkliedenvereniging Leering en 
Leiding schreef redacteur F. Armand in 1936 een artikel over de ‘Gouden Internationale’, de 
internationale joodse samenzwering. Van de latere Nijmeegse hoogleraar exegese J.P.M. van der 
Ploeg verscheen in 1940 het boek Het Joodsche Vraagstuk, waarin hij de joden neerzette als een 
volksvreemd oosters ras.77 Met Goede Vrijdag bad men in alle katholieke kerken voor de joden met 
de woorden ‘pro perfidis Judaeis’ (voor de perfide joden). Dit werd echter door de Nederlandse 
bisschoppen betreurd; zij allen waren lid van de Vereniging Amici Israel (Vrienden van Israel), die 
schrappen van de bovengenoemde woorden uit de liturgie voorstond. In 1928 werd die vereniging 
echter per decreet door het Vaticaan verboden.78 Katholieke antisemieten en fascisten vormden 
slechts een klein en onderling sterk verdeeld groepje. De bisschoppen deden in een Herderlijke Brief 
een dringende oproep aan de gelovigen om niet te participeren aan fascistische en 
nationaalsocialistische bewegingen.79  

Virulent antisemitisme werd doorgaans als onfatsoenlijk beschouwd, maar een mild anti-joods 
sentiment was nooit weggeweest en kwam overal voor.80 Anti-joodse uitingen waren meestal niet 
bedoeld als antisemitisme, maar vonden plaats in het kader van gewone dorpsruzies of waren meer 
baldadigheid. Kinderen in Beek gooiden rommel in de synagogetuin. In de jaren dertig werd een 
jeugdige inwoner van Beek-Genhout veroordeeld tot tuchthuisstraf omdat hij joodse graven op de 
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begraafplaats aan de Putbroek had vernield.81 Enkele joodse vrouwen in Gennep vielen in het stadje 
op door hun mondaine kleding: vleeskleurige kousen en frivole blouses. Dit wekte afgunst en was 
aanleiding tot een preek van de pastoor over het Sodoma en Gomorra in Gennep. Bij minder 
positieve gebeurtenissen werden de joden plotseling weer als een afwijkende groep gezien.82  
 
In de jaren twintig en dertig nam het antisemitisme opnieuw toe in heel Europa, ook (zij het in 
mindere mate) in Nederland en Limburg.83 Door persberichten groeide soms bij de bevolking het idee 
dat joden in de samenleving teveel invloed hadden, méér dan waarop zij gezien hun kleine aantal 
recht hadden. Iemand die zich presenteerde als ‘kenner van het Joodsche vraagstuk en een vriend 
van de Joden’ waarschuwde in 1933 in de Limburger Koerier de katholieken ‘tegen een gevaar […] dat 
de Joden hier in dezelfde fout zouden vervallen zoals […] in de roode republiek van Weimar’. Daar 
hadden ze teveel invloed gekregen; daar betaalden zij nu onder Hitler de tol voor.84 Op suggesties uit 
joodse hoek dat katholieken zich intolerant zouden opstellen tegenover joden, werd verontwaardigd 
gereageerd. Op een vergadering van joodse sociaal-democraten in Den Haag had ene Stokvis iets 
dergelijks gezegd. Volgens de Limburger Koerier was het ‘een infame verdachtmaking’. Want, zo zei 
de krant, ‘laat men Joden die […] in Limburg wonen eens vragen, of de Katholieken hen ooit 
onverdraagzaam behandelen’. Integendeel, ‘wij eischen vrijheid voor ons[zelf], wij zullen nooit aan 
de vrijheid van Joden tornen.’85 
 
In de verhouding tussen joden en christenen overheerste het beeld van vriendschap en integratie: in 
Nederland meer dan elders in Europa, in Limburg meer dan elders in Nederland. In december 1935 
vierde de joodse gemeente van Venlo het zeventigjarig bestaan van de synagoge. De katholieke 
buurtbewoners hadden de hele straat, het Maasschriksel, versierd. Burgemeester B. Berger hield een 
rede, waarin hij ‘wees op de groote verdraagzaamheid […] tussschen de Katholieke bevolking van 
Venlo en de Joodsche bevolking’. Dat mensen uit het Maasschriksel de straat hadden versierd vond 
hij vanzelfsprekend, ‘want als wij feest vieren kunnen wij ook steeds op U rekenen’. Daarna stonden 
alle aanwezigen op en zongen spontaan het eerste en het zesde vers van het Wilhelmus.86  

Limburg was een standenmaatschappij. De ‘hogere standen’ probeerden joden te weren uit 
machtsposities op politiek en beleidsmatig gebied. Maar men wist daar nauwelijks hoe het toeging 
onder ‘gewone’ mensen. Op persoonlijk vlak waren daar de verhoudingen tussen joden en 
katholieken vaak hartelijk.87 Hierdoor, door de veelvuldige contacten en door de vervaging van de 
joodse geloofsovertuiging, werden in Limburg meerdere gemengde huwelijken gesloten. Vrijwel 
altijd ging daarbij de joodse partner over tot het Christendom. In het begin van de Tweede 
Wereldoorlog waren 111 Limburgse joden gemengd gehuwd en christelijk gedoopt.88 Er bestond 
voor joodse jonge mensen vaak niet veel andere keus dan trouwen met een niet-joodse partner. De 
joodse gemeenschappen waren klein tot zeer klein en veel joodse leeftijdgenoten waren er niet.89 

Joden werden in meerdere gemeenten in de gemeenteraad gekozen. Een echte joodse zuil, 
vergelijkbaar met de katholieke en protestants-christelijke, kwam in Nederland nooit van de grond. 
Vaak engageerden joden zich in de liberale en de sociaal-democratische zuil.90 In Venlo bezette 
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mevrouw E.A. Witmond-Blok van 1931 tot 1933 een raadszetel voor de Sociaal-Democratische 
Arbeiders Partij (SDAP).91  

Joden namen op grote schaal deel aan niet-joodse culturele en sociale activiteiten: fanfares, toneel- 
en zangverenigingen, en – jazeker – het ‘katholieke’ carnavalsleven. In Sittard zaten joden in de 
besturen van carnavalsverenigingen, muziekcorpsen en sportclubs.92 In Beek maakten joden deel uit 
van de carnavalsvereniging, speelden in de voetbalclub en sierden zelfs mee voor de 
sacramentsprocessie. Joodse veehandelaars in Beek speelden een grote rol bij de jaarlijkse 
Paasveemarkt. In Venlo namen joden eveneens deel aan het carnavalsfeest. Een anonieme 
ingezonden briefschrijver in het tijdschrift Joodse Vriendenkring kon dit goed begrijpen: ‘Wij 
[Limburgse joden HvR] zitten midden in deze beweging, doen er vaak aan mee, en laten ons 
schommelen op de baren der zotheid.’93 Ook in Gennep namen de joden volop deel aan het 
verenigingsleven. De jood Jöbke Kaufman was één der oprichters van de Gennepse voetbalclub 
Vitesse 08. Ook hier sierden joden voor hun huizen als de processie langstrok. Er werd ook trouw 
voor gewaakt dat in elk ere-comité dat werd opgericht, bijvoorbeeld bij de ontvangst van een 
hoogwaardigheidsbekleder, naast de overgrote katholieke meerderheid ook de kleine protestantse 
en joodse minderheden waren vertegenwoordigd.94 

Het was geen antisemitisme, maar een voortdurend gevoel van anders-zijn, van anders gevonden 
worden, dat veel joden hinderde. De Roermondse joodse schrijver Jacob Hiegentlich verwoordde in 
zijn novelle Mirjam de sfeer in Roermond in de jaren twintig en dertig. Ik citeerde hieruit aan het 
begin van dit hoofdstuk. In dit deels autobiografisch verhaal beschreef hij hoe zijn grootvader, hier 
Moser genaamd, zich moest inwerken in zijn stad:  

 Hoeveel zelfbeheersing had grootvader niet van node gehad zich te handhaven, hoeveel 
 grofheden niet moeten verduren, eer de rhetorische erkenning: ziedaar een mens, zijn zoon, 
 den oprechten halven garen oom Israel, werd toegezwaaid. Nu was de familie Moser erkend, 
 nu was ze ‘een van ons’ geworden. En wie waren die ‘ons’? Kleine burgers en outlaws. Altoos 
 moesten de Joden een surplus bezitten, geestelijk of anderszins, had hij ergens gelezen, 
 boven den stand, waarin ze werden toegelaten. De Mosers waren gewoon hun gedachten 
 daaraan uit te schakelen, zoals ze de radio overschakelden als Hitler of zijn paladijnen de 
 wereld door de microfoon profeteerden.95 

Dit is bijna hetzelfde als wat Fritz Bernstein, de toenmalige voorzitter van de Nederlandse Zionisten 
Bond, schreef in 1935: ‘De Jood wordt tot niet Joodsche kringen alleen dan toegelaten, als hij iets 
mee kan brengen dat tegen het nadeel van zijn Jood-zijn opweegt: hij moet een “meer” aan talent of 
persoonlijke betekenis of positie of opvoeding of vermogen meebrengen […]’96 

Vluchtelingen uit Duitsland  

Vanaf 1933 kwamen opnieuw joden Limburg binnen. Mensen die zich niet meer thuis voelden, niet 
meer de kost konden verdienen of wier leven werd bedreigd in het Derde Rijk van Adolf Hitler. De 
komst van de vluchtelingen had grote betekenis voor het Limburgse jodendom. Een trend van 
demografische neergang van drie generaties werd doorbroken. De joodse gemeenschap in Limburg 
groeide in een paar jaar tot een omvang die zij nooit eerder in de geschiedenis had bereikt. Met de 
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vluchtelingen kwamen ook krachtige impulsen voor de Limburgse economie: sommige nieuwkomers 
stichtten hier grote bedrijven. Voor het joodse religieuze en culturele leven waren zij eveneens een 
stimulans.  

Antisemitisme op religieuze en economische gronden had al eeuwen een rol gespeeld in het 
maatschappelijk debat. In sommige kringen heerste een paranoïde angst voor de jood, die werd 
gezien als de verpersoonlijking van de ‘perverse oosterling’. Hij was de ‘Ander’: de meerderheid 
definieerde haar eigen identiteit door zich af te zetten tegen de jood. Aan joden werden bizarre en 
negatieve kenmerken toegedicht: lichamelijke stigmata, maar ook seksuele onverzadigbaarheid, 
verwijfdheid, onbetrouwbaarheid, verraderlijkheid, lafheid en moordzucht.97 Soms werd het 
antisemitisme gezien als een fatsoenlijke mening: mensen durfden er openlijk voor uit te komen. 
Joden hadden immers Christus vermoord en het waren – dat was algemeen bekend – 
onbetrouwbare woekeraars en parasieten. Na de Eerste Wereldoorlog was daar nog een element 
bijgekomen: Duitsland had in Versailles vernederende vredesvoorwaarden moeten tekenen. Het 
Reich had zijn koloniën moeten afstaan, evenals een groot deel van zijn Europese grondgebied. Het 
land was veroordeeld tot zware herstelbetalingen; zijn leger was verkleind, herbewapening aan 
banden gelegd en het Rijnland gedemilitariseerd. Dat alles gebeurde terwijl velen in de mening 
hadden verkeerd dat Duitsland de oorlog nog had kunnen winnen. ‘Had kunnen’, als het land niet 
verraden was! Veel Duitsers gingen zich zelf zien als slachtoffer van verraad van binnenuit. En in de 
beeldvorming, die door antisemieten werd gevoed, waren het de joden die Duitsland een dolk in de 
rug hadden gestoken. Zo kreeg het antisemitisme een politieke dimensie. 

Ondertussen raakte ook de evolutieleer van Darwin in breder kring bekend. De evolutie, de 
ontwikkeling van de biologische soorten en de vooruitgang in de natuur, was het resultaat van een 
eeuwige strijd tussen soorten, waarbij de sterksten overwonnen. Deze survival of the fittest in the 
struggle for life zou volgens sommigen ook de menselijke samenleving sturen. De mensheid was 
onderverdeeld in een aantal rassen, die met elkaar in een onvermijdelijke strijd gewikkeld waren. De 
sterken zouden het winnen van de zwakken, dat was de regel van de natuur. Het sterke ras bij uitstek 
was het ‘arische’ ras; het zwakke was het gedegenereerde joodse ras. Het antisemitisme kreeg, naast 
het religieuze, het economische en het politieke, een vierde – uitermate kwaadaardig – element: het 
racistische. Hitler had dit racistisch antisemitisme niet uitgevonden: hij was wel vanaf de jaren 
twintig een vurig aanhanger ervan. Saul Friedländer wijst erop dat het antisemitisme bij Hitler een 
geheel nieuwe intensiteit kreeg. Hij spreekt van een ‘verlossings-antisemitisme’: een combinatie van 
moorddadige woede en haat met een idealistisch doel: Duitsland en Europa verlossen van zijn meest 
gevaarlijke vijand, de joden. Dit doel werd vervolgens gerealiseerd met uiterst moderne en rationele 
middelen.98 

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog maakte de in 1918 gestichte Republiek van Weimar een 
stormachtige en bewogen geschiedenis door, vol crisissen en onlusten. Tussen 1918 en 1923 
wisselden rechtse en linkse pogingen tot staatsgreep elkaar af. De straat was het toneel van zowel 
rechts als links geweld. In 1923 pleegden Hitler en zijn nog kleine NSDAP een mislukte Putsch. 
Duitsland kwam in hetzelfde jaar in een enorme economische inflatie terecht. Toen deze redelijk 
overwonnen was, werd het land geteisterd door de economische wereldcrisis van 1929-1930. De 
nazi-partij NSDAP kon als gevolg hiervan stormachtig snel groeien. Bij de parlementsverkiezingen in 
1932 haalde ze 37 procent van de stemmen en in januari 1933 werd Hitler benoemd tot 
Reichskanzler. Spoedig daarna maakte hij een einde aan de democratie door socialisten en 
communisten in concentratiekampen op te sluiten en de andere politieke partijen op te heffen. Toen 
kon hij Duitsland gaan zuiveren van zijn grootste vijand, de joden. Zuiveren van joden, dat was nog 
iets anders dan hen allen vermoorden. In de eerste jaren van het Derde Rijk was het beleid erop 
gericht het leven van de joden zodanig onmogelijk te maken, dat ze ‘vrijwillig’ zouden vertrekken 
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naar het buitenland. En dat lukte: als gevolg van de anti-joodse maatregelen verkozen de meeste 
Duitse joden te emigreren en toen de druk op hen werd opgevoerd, vluchtten zij in paniek over de 
grens. Maar velen van hen werden niet in het buitenland toegelaten, ook niet in het buurland 
Nederland.99 

De eerste stroom van joodse emigranten meldde zich in Nederland en de andere buurlanden in 1933, 
meteen nadat Hitler de macht had overgenomen. Zij waren gealarmeerd door de felle antisemitische 
retoriek en de politieke onderdrukking in Duitsland. Zij werden wreed geconfronteerd met hun 
nieuwe situatie door de ‘jodenboycot’, een – overigens mislukte – door de SA georganiseerde poging 
om Duitsers te bewegen niet meer te kopen in joodse winkels. Vóór het voorjaar 1934 werden door 
de Nederlandse regering nog weinig beperkingen opgelegd aan joodse immigranten. Op grond van 
de Vreemdelingenwet uit 1849 mocht iedere vreemdeling die beschikte over middelen van bestaan, 
zich in Nederland vestigen.100 De regering wachtte af wat de internationale gemeenschap zou 
afspreken. Vooral katholieke politici wezen op de nadelen die verbonden waren aan de toelating van 
als ‘economische vluchtelingen’ beschouwde joden. Zij zouden een bedreiging vormen voor de 
Nederlandse economie. Hun ‘Oost-Europese mentaliteit’ werd gezien als een gevaar voor de 
Nederlandse samenleving. Bovendien vreesden politici voor ‘linkse agitatie’ door joodse 
immigranten, van wie er velen een socialistische overtuiging aanhingen. Dat zou kunnen leiden tot 
diplomatieke moeilijkheden met Duitsland. Daarnaast zou een toename van het aantal joodse 
vreemdelingen gemakkelijk een opleving van het antisemitisme in Nederland kunnen veroorzaken. 
Ook veel prominente joodse Nederlanders waren daar beducht voor.101 Limburg kreeg als 
grensprovincie te maken met duizenden joodse vluchtelingen. Daarom werd er vooral uit de 
grensstreken druk uitgeoefend op de regering om iets te doen tegen de vluchtelingenstroom. 
Procureur-Generaal baron mr. E.L.M.H. Speyart van Woerden van het Gerechtshof in Den Bosch, de 
hoogste handhaver van de openbare orde in Zuid-Nederland, schreef op 1 mei 1933 aan de 
politiecorpsen in zijn ambtsgebied dat hij verlangde dat aan de grooteren toeloop van Israëlieten uit 
Duitschland, die op clandestiene wijze de Duitsch-Nederlandsche grens overschrijden’ een eind werd 
gemaakt en dat de vluchtelingen moesten worden teruggestuurd.102 Berichten over de slechte 
behandeling van joden door de Duitse regering en de Duitse milities werden afgeschilderd als 
‘horrorverhalen’. Joden die zich netjes aan de wet hielden, hadden volgens ambtenaren in Duitsland 
niets te vrezen.103  

Vooral onder druk van dergelijke signalen legde de katholieke Minister van Justitie in het kabinet-
Colijn, mr. J.R.H. van Schaik, beperkingen op aan de toelating van joodse vluchtelingen. Hij baseerde 
die op economische motieven. In mei 1934 besloot hij de grenzen in principe te sluiten. In het 
Algemeen Politieblad werden richtlijnen gepubliceerd: reeds eerder tijdelijk toegelaten vluchtelingen 
mochten voorlopig in Nederland blijven, maar nieuwe  

[…] vluchtelingen [moeten] aan de grens worden geweerd, tenzij het gevallen betreft waarin 
aannemelijk wordt gemaakt dat terugkeer naar Duitsland onmiddellijk lijfsgevaar voor de 
betrokkene zal medebrengen. Nieuw-aangekomen statenloze vluchtelingen, waar ook 
aangetroffen, moeten naar Duitsland worden teruggeleid.  
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De uitvoering van deze maatregelen was een taak van de Grensbewakings- en Vreemdelingendienst 
(GVD), een afdeling van de Marechaussee onder leiding van kolonel F.C.A. van der Minne.104  

Ook werken binnen Nederland werd voor vluchtelingen aan een vergunning gebonden. Het was niet 
langer toegestaan vluchtelingen in dienst te nemen of in staat te stellen in Nederland hun studie te 
voltooien. Vanaf 1937 was het joodse vluchtelingen ook verboden een zelfstandig beroep uit te 
oefenen zonder vergunning.105 Een uitzondering werd gemaakt voor arbeid in een werkkolonie in de 
Wieringermeer. Door deze maatregelen daalde het aantal vluchtelingen dat zich wilde vestigen, 
drastisch.106 

Er waren richtlijnen, maar die lieten ruimte voor verschillende interpretaties. Het beleid verschilde 
dan ook van gemeente tot gemeente. Gennep, Venlo, Amby en Heer hanteerden een soepel 
toelatingsbeleid. De burgemeester van Gennep, J.P.D. van Banning, kreeg een berisping van de 
Procureur-Generaal, omdat hij de toelatingsregels voor joden te soepel hanteerde. In Amby gaf 
burgemeester M. Hermens aan 117 vluchtelingen, merendeels uit Hamborn en Düsseldorf, die zich 
als groep in het dorp hadden gemeld, toestemming om zich te vestigen.107 Aan de andere kant 
werden sommige gemeentebesturen gekapitteld omdat zij te voortvarend waren bij het uitzetten 
van joodse vluchtelingen. Op 24 augustus 1935 ontvingen de burgemeesters een waarschuwing van 
het departement van Binnenlandsche Zaken. Het was voorgekomen, schreef de minister, dat 
behoeftige joden, die geen eigen middelen van bestaan hadden, door de burgemeester op eigen 
gezag naar Duitsland waren teruggestuurd. Hij wees erop dat iedere uitzetting vooraf gegaan moest 
worden door een briefwisseling tussen de Duitse en Nederlandse grensautoriteiten en dat daarbij de 
regels van het Vestigingsverdrag van 1906 in acht genomen moesten worden. Het was ook niet 
toegestaan Duitse gezinnen uit te geleiden voordat hen eerst de nodige ondersteuning was 
verleend.108 De Limburgse Commissaris van de Koningin, mr. dr. W. van Sonsbeeck, voegde daar in 
een eigen brief aan de burgemeesters aan toe dat uitzetting van behoeftige gezinnen zonder 
ondersteuning van Nederlandse kant getuigde van een ‘hardheid […] welke de Regeering 
nadrukkelijk wenscht te zien vermeden’.109 

Binnenkomende joden werden vooral getoetst op hun economische zelfredzaamheid en op de kans 
dat zij op de arbeidsmarkt met Nederlanders zouden concurreren. In 1935 verzochten twee jonge 
Duitse joden, Walter Schoemann en Berthold Seiferheld, aan de burgemeester van Simpelveld om in 
het dorp een wijnhandel te mogen beginnen. Beiden beschikten over een geldig paspoort, maar niet 
over een visum. De vader van Walter was eigenaar van een grote wijnhandel in Trier; zijn zoon had 
zelf weinig eigen vermogen. Na een negatief advies van de Directeur-Generaal van Handel en 
Nijverheid wees de burgemeester het verzoek van de beide mannen af als een gevaar voor de 
Nederlandse arbeidsmarkt en op grond van het feit dat zij niet over voldoende middelen van bestaan 
beschikten.110  

De grens stond dus op een kier. Er kon door toedoen van de joodse hulpcomités soms veel worden 
bereikt. Bij de Nederlandse overheid kon met geld een en ander worden geregeld. Ook hielp een 
toezegging dat een derde land bereid was de vluchteling op te nemen. Samuel Marx uit Kerkrade 
legde in november 1938 het astronomisch grote bedrag van fl.65.000 op tafel bij J. Riemersma, de 
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Nederlandse Consul in Utah (USA). Hij garandeerde daarmee de kosten van levensonderhoud van de 
vijf leden van het bevriende gezin Ottenheimer. De Consul verzocht aan de burgemeester van 
Kerkrade de vijf joden tijdelijk in zijn gemeente op te nemen, in afwachting van hun doorreis naar 
Amerika.111  

Vaak kwamen joden langs illegale weg het land binnen. De Inspecteur der Koninklijke Marechaussee 
van Roermond liet in augustus 1936 een waarschuwing uitgaan naar alle politiecommandanten van 
zijn bewakingsgebied. Er waren aanwijzingen dat groepen Poolse joden zich clandestien via Limburg 
naar België begaven. Zij trachtten per auto de Nederlandse grens te passeren:  

 Een dergelijk geval heeft zich hoogstwaarschijnlijk laatstelijk voorgedaan in de nacht van 12 
 op 13 augustus ter hoogte van Nieuwenhagen, nabij grenspaal 244. Het betrof een twaalftal 
 van deze lieden, welke aan de aandacht der organen, met de grensbewaking belast, zijn 
 ontsnapt. Een achttal anderen is tevens in de onmiddellijke nabijheid der Nederlandsche 
 grens door Duitsche beambten aangehouden. Geen dezer laatsten beschikte over de […] 
 vereischte papieren.112 

 De inspecteur verzocht goed op deze grensoverschrijdingen te letten en signalen onmiddellijk door 
te geven aan naburige ambtenaren. De Inspecteur van de Marechaussee in Venlo, kolonel J. van 
Salm, bond de grensbewakingseenheden op het hart dat zij moesten voorkomen dat joden zonder 
kapitaal of middelen van bestaan het land zouden binnenkomen. Ook waarschuwde hij voor 
vluchtelingen die probeerden de grens over te komen onder het valse voorwendsel dat zij op 
familiebezoek naar Nederland kwamen.113 Soms werden verzoeken tot vestiging bij familieleden 
afgewezen, zelfs als er voldoende garanties waren dat familieleden zouden zorgen voor het 
onderhoud. In 1939 vroeg de burgemeester van Roermond aan de Minister van Justitie toestemming 
om drie illegale joodse vluchtelingen, verblijvend in een vluchtelingenkamp in Rotterdam, op te 
mogen nemen in zijn gemeente. Hugo Hanau was een zwager van Sylvain Goedhart, die een hotel 
exploiteerde in de Stationsstraat. Goedhart had zich bereid verklaard het gezin van zijn zwager in 
huis te nemen en te voorzien in zijn levensonderhoud. De burgemeester verklaarde dat Goedhart 
hiertoe financieel ook in staat moest worden geacht. Als antwoord kwam een brief van de Minister 
van Binnenlandsche Zaken: het gezin Hanau kreeg toestemming maximaal twee weken te verblijven 
in het huis van Goedhart.114  

In het jaar 1935 werden door de politie van Maastricht minstens 141 illegale vreemdelingen over de 
grens gezet. Gezien hun namen waren het voor een groot deel joden en Sinti, ofschoon zulks toen 
nog niet werd geregistreerd. Van Adolf Weisner, koopman, gehuwd met Elfriede Salomon werd 
aangetekend door de Maastrichtse politie, ‘dat hij gevaarlijk moet worden geacht voor de openbare 
orde, vrijwillig zich naar het buitenland heeft begeven, en de mogelijkheid niet uitgesloten is dat hij 
zich in een andere gemeente in Nederland zal trachten te vestigen.’ Ook over 1938 zijn namenlijsten 
van uitgewezen vluchtelingen bekend, doorgaans afkomstig uit Oostenrijk, dat toen, na de Anschluβ , 
deel was gaan uitmaken van het Duitse Rijk. De ongewenste vreemdeling Josef Hertz, kleermaker van 
beroep, werd in 1939 voor de tweede keer over de grens gezet. Als hij opnieuw in Nederland zou 
worden aangetroffen ‘zouden andere maatregelen moeten worden genomen’. De vluchteling Eugène 
Tarrach werd om die reden ingesloten in het Huis van Bewaring in Maastricht. Zijn vrouw Lina 
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Redelmann zou moeten worden uitgezet, maar zij had Maastricht op 28 april 1939 met onbekende 
bestemming verlaten.115 

Een klein deel van de aangehouden joden werd enkele dagen ingesloten in het Huis van Bewaring. 
Vaak zullen het ‘recidivisten’ zijn geweest, zoals de hierboven genoemde Josef Hertz en Eugène 
Tarrach. Het aantal ‘uitgeleidingen’ van personen die tijdelijk in bewaring waren genomen, varieerde 
door de jaren heen. Vanuit de gevangenis van Maastricht waren dat in 1933 drie, in 1934 geen, in 
1935 één, in 1936 twee, in 1937 vijf en in 1938 tot september twee personen. In de periode van 
september 1938 tot maart 1939, die de maanden onmiddellijk na de Kristallnacht omvatte, werden 
41 joden vanuit hechtenis over de grens gezet, nadat zij in Limburg waren aangehouden ‘zonder 
geldige papieren, zonder middelen van bestaan, [en] als illegale Joodsche vluchteling Nederland 
[waren] binnen gekomen’. Een groep van elf uit Wenen afkomstige personen, waaronder kinderen, 
werd aangehouden op 22 november 1938 en drie dagen later uitgezet naar Duitsland. In de periode 
van april tot december 1939 werden slechts vier vluchtelingen uitgezet nadat zij in het Huis van 
Bewaring hadden verbleven. Dat was mede het gevolg een beleidsverandering onder invloed van 
protesten van de bevolking, die toen duidelijker begreep hoe slecht de joden in Duitsland werden 
behandeld.116 

Veel vluchtelingen die Limburg binnenkwamen, gingen ook weer vrijwillig weg. In 1933 keerden er 
een aantal terug naar Duitsland; tussen 1933 en 1938 reisden velen door: naar het westen van 
Nederland, naar België, naar Palestina of naar Amerika. De twaalfjarige Tobias Weitman, een scholier 
uit Berlijn, die de Poolse nationaliteit had, werd nadat hij twee weken in het Huis van Bewaring van 
Maastricht had doorgebracht, overgedragen aan zijn in Antwerpen wonende vader.117 Op 18 maart 
1940 meldde het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen, afdeeling Kinderen, aan de 
burgemeester van Heer, dat twee in zijn gemeente zonder ouders binnengekomen kinderen waren 
doorgereisd naar Palestina.118 

Ondertussen kwam het antisemitisme in Duitsland in een nieuwe fase. Met de invoering van de 
Neurenberger Wetten in 1935 werden huwelijk en geslachtsverkeer tussen joden en niet-joden 
verboden. Opnieuw probeerden groepen in Nederland asiel te krijgen. In 1937 was er weer een 
toename als gevolg van het feit dat joden uit veel beroepen werden ontslagen. Onmiddellijk na de 
Anschluβ  van Oostenrijk bij het Groot-Duitse Rijk in maart 1938 werden de joden in Wenen het 
slachtoffer van een gewelddadige pogrom, hetgeen ertoe leidde, dat veel Duitse en Oostenrijkse 
joden in paniek het land probeerden te verlaten. Er ontstond opnieuw een ‘ontoelaatbare toestroom 
van ongewenste vreemdelingen’. Die ‘toestroom’ was voor het kabinet-Colijn en Minister van 
Justitie, mr. C.M.J.F. Goseling, aanleiding om de maatregelen tegen vluchtelingen verder aan te 
scherpen. Bestaande maatregelen werden nu ook van toepassing verklaard op vluchtelingen uit 
(voormalig) Oostenrijk. De grenscontroles werden verscherpt. In een verordening van mei 1938 
bepaalde de minister:  

Een vluchteling zal voortaan als een ongewenst element in de Nederlandse maatschappij, en 
derhalve als een ongewenste vreemdeling te beschouwen zijn, die derhalve aan de grens 
geweerd, en, binnenlands aangetroffen, over de grens gebracht zal moeten worden.119  

Gelukte het iemand toch om zonder te worden opgemerkt meer dan 15 kilometer landinwaarts van 
de grens te geraken (dat was voor Limburg in feite tot buiten de provinciegrens) dan mocht hij over 
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het algemeen doorreizen naar Amsterdam om daar een asielprocedure te beginnen, geholpen door 
de joodse hulpcomités.120  

In feite was er sprake van een kat-en-muisspel tussen de Duitse en de Nederlandse politie-instanties. 
De Gestapo probeerde joden te verjagen uit Duitsland en werkte mee aan illegale 
grensoverschrijdingen. De Nederlandse GVD probeerde die te voorkomen en joeg de vluchtelingen 
terug over de grens.121 

Eind 1938 kregen de grensgemeenten nieuwe richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandsche 
zaken, hoe om te gaan met vanaf 1 maart 1938 binnengekomen joodse vluchtelingen. Deze mochten 
niet langer worden ingeschreven in de Burgerlijke Stand van een gemeente, maar moesten worden 
opgenomen in een speciaal deel van het Centrale Verblijfsregister voor Vreemdelingen, beheerd 
door de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters.122 Honderden uit Duitsland afkomstige joden 
vervoegden zich na deze datum op de politiebureaus om een verblijfsvergunning aan te vragen of te 
laten verlengen. In de periode van 17 juli 1939 tot 31 januari 1940 verstrekte de politie van 
Maastricht aan minstens 63 Duitse, Oostenrijkse en Poolse joden een tijdelijke vergunning; in de 
periode van 1 februari tot 10 mei 1940 aan 70 personen. Vergunningen waren soms één, soms drie 
maanden geldig en moesten dan worden verlengd. Kurt Metzner uit Berlijn kreeg een 
verblijfsvergunning voor slechts vijf dagen, de tijd dat hij moest wachten tot op 16 oktober 1939 het 
SS Statendam, waarvoor hij een passagebiljet op zak had, naar New York vertrok. Enkele andere 
vluchtelingen konden doorreizen naar Palestina of naar België. De meesten van hen echter waren 
nog in Limburg toen op 10 mei 1940 de Duitsers binnenvielen. 123 

De burgemeester van Vaals had een praktisch probleem. Wolfgang Bernheim was een Duitse 
jongeman van joodse afkomst, die katholiek was geworden en als novice was ingetreden in de abdij 
van de Benedictijnen te Mamelis. Moest deze kloosterling worden beschouwd als een joodse 
vluchteling, vroeg de burgemeester zich af. Het Hoofd der Inspectie van de Bevolkingsregisters was 
van mening dat dit inderdaad het geval was.124 Uiteindelijk werd Wolfgang toch toegelaten.125 Een 
soortgelijk probleem had de burgemeester van Roermond. Rosa Stein, de zus van de Karmelietes 
Edith Stein, probeerde in augustus 1939 Nederland binnen te komen. Rosa had aangegeven dat ze 
van plan was zich als lekenzuster-portierster te vestigen in het klooster van de Carmel te Roermond. 
De priorin van genoemd klooster bevestigde dat. De Commissaris van Politie te Roermond vond het 
verhaal en de motivatie geloofwaardig: Rosa werd toegelaten.126  

Er ontstond weerstand tegen het vluchtelingenbeleid van de regering na de Reichskristallnacht van 9 
en 10 november 1938. Bij deze georganiseerde pogrom werden in Duitsland 200 synagogen in brand 
gestoken en 8000 joodse winkels vernield en geplunderd. Er vonden meer dan 91 mensen de dood, 
afgezien van de honderden zelfmoorden onder joden en de slachtoffers van de gevangenschap na de 
pogrom. 25.000 tot 30.000 mannen werden opgesloten in een concentratiekamp. De materiële 
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schade bedroeg 50 miljoen Reichsmark.127 In Duitsland wekte deze gebeurtenis afkeer bij veel 
burgers.128 Ook in Nederland leidde de gebeurtenis tot beroering in de publieke opinie, bij veel 
(linkse) politici en in de pers. Het recent aangescherpte Nederlandse vreemdelingenbeleid werd door 
velen, ook in Limburg, als inhumaan beschouwd. Kleine en grote hulpacties kwamen van de grond. 
Meer mensen waren bereid om joden illegaal de grens over te helpen. Als gevolg van de publieke 
protesten werden de toelatingseisen weer een beetje versoepeld. Het verbod om vluchtelingen op te 
nemen in de Burgerlijke Stand werd op 1 december 1939 weer ingetrokken.129 Minister Goseling gaf 
toestemming om in uitzonderlijke ‘noodgevallen’ weer joden toe te laten. Dit bericht bereikte 
Duitsland en er gingen geruchten in de Duitse grensstreek als zou de Nederlandse grens weer open 
zijn voor vluchtelingen. Honderden joden begaven zich naar de grenskantoren, waar zij stuitten op 
een met spoed uitgebreide Nederlandse grensbewaking. Er speelden zich hartverscheurende 
taferelen af in Venlo, Kerkrade en Vaals, toen de Nederlandse Marechaussee de joden weer 
terugstuurde. Er ontstond ook een massale toeloop naar de Nederlandse consulaten in Duitsland: 
50.000 joden vroegen asiel aan of richtten zich tot het Comité Joodsche Vluchtelingen met een 
verzoek om hulp bij immigratie. Er werden uiteindelijk ruim 8000 vluchtelingen toegelaten.130 Men 
maakte een kans te worden toegelaten als men hier familie had, als men kon aantonen dat er 
onmiddellijk levensgevaar was en als men beschikte over een doorreisvisum voor een ander land. 
Voor alleenstaande kinderen bestond een speciale regeling.131 

Na de Reichskristallnacht deed de regering een beroep op de gemeenten om ‘geheel vrijblijvend’ na 
te denken over de inrichting van tijdelijke, provisorische opvangverblijven voor vluchtelingen. De 
gemeente Wijlre bood de loods van de Coöperatieve Fruitveiling nabij het station aan voor dit doel. 
Deze ruimte zou in de wintermaanden kunnen dienen als tijdelijk woonoord voor minstens 100 
personen.132 Maar al snel kwamen er permanente vluchtelingenkampen, waar ik later op terug kom. 

Ook na de Kristallnacht werden nog veel illegale vluchtelingen zonder pardon teruggestuurd. Dat was 
niet zo erg, vond Mr. Max de Marchant et d’Ansembourg, Limburgs Kamerlid voor de NSB, want  

[…] de waarheid is dat verreweg het grootste gedeelte dezer vluchtelingen […] de wijk 
hebben genomen, hetzij wegens overtreding van deviezen-voorschriften, hetzij wegens 
zedelijkheidsdelicten, hetzij wegens landverraad.133 

Limburg in de jaren dertig 

Hoe was de sfeer in Nederlands meest zuidelijke provincie? De romanschrijver Jacob Hiegentlich 
verwoordde in zijn romans de dreigende sfeer zoals die in de dertiger jaren werd ervaren door de 
joden in Limburg. In Schipbreuk te Luik heeft de jonge vrouwelijke joodse hoofdpersoon gehoord hoe 
het leven is veranderd voor haar Duitse familieleden. ’s Nachts kan ze de slaap niet vatten. Haar man 
is met zijn vrienden in het Roermondse café ‘De Zwarte Ruiter’:  

Telkens weer strekte zij haar hand uit om de telefoon te grijpen, en Lex op te bellen in het 
café … om hem te vragen thuis te komen, maar dat was zoo kinderachtig en averechts 
mogelijk gehandeld…. Ze hoorde de mannen al lachen in de rookerige ruimte over haar 
hinderlijke controleerzucht; en morgen zou ze zich beslist schamen om haar impulsiviteit. 
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Maar somwijlen knaagde haar een geheime angst dat hij misschien ergens anders was, niet in 
De Zwarte Ruiter, maar ergens, dat vreeselijke ‘Ergens’ dat hun leven geheel aan flarden zou 
scheuren.134  

En wanneer het huwelijk tussen de hoofdpersonen dreigt te stranden zegt Lex tegen een oude 
vriend:  

Men was een ander mensch geworden. Het schoone was niet meer schoon. Alles had 
vlekken; werd van onwaarde; het edelste kreeg een afschuwelijke bijsmaak. […] Daardoor 
was zijn huwelijk mislukt, door de dreigende schaduw van de Hitlerie. Daarom geen kind dat 
slachtoffer kon worden.135 

Philip Cohen, de voorzitter van de Joodse Gemeente Venlo, koos voor de confrontatie. Hij vermaande 
vlak na de Machtübernahme door Hitler zijn gemeenteleden dat, in het licht van de gebeurtenissen 
in Duitsland, de joden in Nederland zich niet onzichtbaar moesten maken en assimileren, maar dat zij 
juist fier voor de eigen identiteit moesten uitkomen:  

Wat thans [in Duitsland HvR] geschiedt is een gevoelige les voor de zwakkeren onder ons, die 
door gebrek aan joods bewustzijn, zelfrespect en innerlijke kracht, gemeend hebben door 
assimilatie en doop hun jood-zijn te verdoezelen, of de hen zo knellende banden met het 
jodendom los te maken. Wat assimilatie en doop hun gebaat hebben, zij hebben het aan den 
lijve ondervonden, nu voor de zoveelste maal een Haman136 is opgestaan, die zich de 
vernietiging van alle joden, gedoopt of niet-gedoopt, als levensdoel heeft gesteld.137  

In Duitsland heerste het antisemitisme. Joden werden ernstig gediscrimineerd omdat zij waren 
geboren als jood en geen enkele actie van hun kant kon daar verandering in brengen, geen 
assimilatie, zelfs geen christelijk doopsel. De joden in Limburg kenden het lot van hun geassimileerde 
verwanten, vrienden en zakenrelaties in het buurland. Zij spraken intensief met Duitse joden die 
trachtten aan de ‘nieuwe Haman’ te ontkomen, onder meer door zich te vestigen in Limburg. In een 
gastvrij Limburg? Harry Paape verwoordde wat joden hier in het begin van de jaren dertig konden 
verwachten:  

 Zij kwamen terecht in een land waar een meer dan een eeuw bestaande neutraliteit traditie 
 was geworden, en bewezen had in aanzienlijke mate ten nutte van land en volk te kunnen 
 zijn, met een conservatieve regering die vooralsnog onvoldoende oog had voor het karakter 
 van het nationaalsocialisme, en waarvan verwacht mocht worden dat zij een sterke 
 terughouding aan de dag zou leggen, […]. Zij kwamen terecht in een land waar de bevolking 
 aanvankelijk een groter afkeer demonstreerde van Communistisch Rusland dan van Nazi-
 Duitsland, en waar in de eerste jaren na 1933 de N.S.B. een niet geringe aantrekkingskracht 
 bleek te bezitten.138 

In de periode tussen de beide Wereldoorlogen heerste in heel Europa een fascistisch klimaat, ook in 
Nederland. Bij velen leefde de wens om de ‘falende’ democratie te vervangen door een homogene 
‘volksgemeenschap’ onder een autoritaire krachtige leiding. In de jaren dertig vertolkte de NSB van 
Mussert deze autoritaire en antidemocratische wens. De aanhang van deze partij was niet 
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gelijkmatig over alle lagen van de bevolking verspreid, maar kwam wel in alle sociale en kerkelijke 
groepen voor.139 Haar opvattingen vonden vooral gehoor bij mensen die zich in het nauw voelden 
komen door maatschappelijke ontwikkelingen waarop ze geen vat dachten te hebben: kleine 
middenstanders die leden onder de economische crisis, kleine boeren in een desintegrerend 
platteland en stedelingen die door een snelle industrialisatie hun vertrouwde wereld zagen 
wankelen. Behalve de economische onzekerheid was ook de afname van de bindende kracht van de 
Kerk, de kerkelijke organisaties en de katholieke partij in de Mijnstreek een factor van belang. Vaak 
was een stem op de NSB voor Limburgers de enige mogelijkheid om van hun ontevredenheid over de 
oppermachtige RKSP (Rooms Katholieke Staats Partij) blijk te geven. De partij van Mussert leek een 
beter, een fatsoenlijker en een minder anti-katholiek alternatief dan socialistische partijen. De 
fascistische leer leek minder ver af te staan van de katholieke.140  

Van belang was de ideologie van die Kerk zelf en de opvattingen onder katholieken. Binnen het 
katholieke volksdeel bestond in die jaren een uiterst conservatieve stroming, die veel sympathie had 
voor het fascisme en die de democratie afwees. Dit ‘integralisme’ was geïnspireerd door de encycliek 
Pascendi van paus Pius X (regeerperiode 1903-1914), waarin deze, later heiligverklaarde, kerkvorst 
zijn priesters opriep tot een eed tegen het modernisme. Zij moesten verklaren dat zij het 
modernisme, dat ernaar streefde het katholicisme aan te passen aan het moderne leven, afzwoeren. 
Dogmatische geloofskwesties moesten letterlijk worden genomen en niet worden geplaatst in hun 
historische context. De kerkelijke sociale leer van het corporatisme, zoals verwoord in de encycliek 
Rerum Novarum uit 1891, was gekleurd door een romantisch beeld van de middeleeuwse 
gildensamenleving: solidariteit tussen de verschillende geledingen in de maatschappij op basis van de 
katholieke leer. Er bestond weinig liefde voor de democratie, die immers juist was gebaseerd op 
belangentegenstellingen. De democratie raakte in diskrediet, vooral bij veel katholieke intellectuelen 
en kunstenaars.141 

De jonge journalist Mathieu Smedts noemde Roermond een stad die was geïnfiltreerd door het 
katholiek fascisme. Een aantal (tientallen) inwoners lazen het blad Zwart Front van de katholieke ex-
seminarist Arnold Meijer, dat antisemitische opvattingen uitdroeg. Daarin stond onder meer:  

De joden zijn een vreemd volk. Zij behooren dus als vreemdeling door ons behandeld te 
worden; zij behooren niet de rechten en plichten van Nederlanders te hebben, geen politieke 
of bestuurlijke functies in de Nederlandsche maatschappij te kunnen aanvaarden; zij 
behooren ook geen militaire dienstplicht te vervullen.142 

Veel Limburgse katholieken voelden zich aangetrokken tot de NSB. Bij de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten in 1935 kreeg deze partij landelijk 7,91 maar in Limburg 11,69 procent van de 
uitgebrachte stemmen. In de Mijnstreek, in het gebied rond Vaals en in de dorpen rondom 
Maastricht scoorde de NSB vaak meer dan twintig procent. De kiezers waren meestal arme, 
ontevreden burgers: stedelijke werklozen, zieke ex-mijnwerkers en agrarische slachtoffers van de 
crisis in de landbouw.143 Antisemitisme speelde in het stemgedrag nauwelijks een rol. Overigens 
waren de lokale verschillen in het aantal NSB-stemmers groot. Zij lijken sterk te zijn beïnvloed door 
de rol van enkele charismatische personen binnen de gemeenschappen.144 Het grote aantal stemmen 
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op de NSB veroorzaakte deining in Limburg. In de zuidelijke provincie was de katholieke zuil altijd 
oppermachtig geweest. Alle katholieke geledingen gingen nu samenwerken in een krachtig 
tegenoffensief om de eenheid te herstellen en de invloed van de NSB tegen te gaan. Niet de politici 
hadden hierbij de leiding, maar de dienaren van de Rooms-Katholieke Kerk. Hun was er veel aan 
gelegen de eenheid in de katholieke wereld te behouden. In dit streven had de Kerk wel een 
handicap: op theoretisch en ideologisch gebied waren er onmiskenbaar overeenkomsten tussen het 
nationaal-socialisme en het fascisme aan de ene en het katholieke corporatisme en de katholieke 
sociale leer aan de andere kant. Beide stromingen deelden de kritiek op de democratie en beide 
kozen voor een krachtig leiderschap. De kritiek van de Kerk in Limburg richtte zich dan ook vooral op 
de waargenomen nazi-praktijken in Duitsland en minder op de nationaal-socialistische leer van de 
NSB. Daarbij stonden vooral de kerkvervolging, euthanasie en verplichte sterilisaties op de voorgrond 
en in veel mindere mate het antisemitisme. Men trachtte de NSB te stigmatiseren als een 
antikatholieke stroming en haar aanhangers als slechte katholieken.145 

In de strijd tegen de NSB streed de bisschop van Roermond, monseigneur dr. J.H.G. Lemmens, in de 
voorste geledingen. Hij zette op 8 augustus 1936 de toon in een Herderlijke Brief:  

Wij kunnen en zullen niet dulden, dat van Ons goede Limburg een bolwerk wordt gemaakt 
van een Beweging, die volgens de heilige overtuiging van Ons en alle Nederlandsche 
Bisschoppen een groot gevaar beteekent voor de geestelijke goederen welke onze 
voorvaderen moeizaam hebben verworven. […] Thans, Dierbare Geloovigen, geldt dat 
verschrikkelijke woord: “Wie niet met Mij is, is tegen Mij”146  

Op 6 september organiseerde het bisdom een ‘Grote Biddag’ met een massale demonstratie tegen 
het nationaal-socialisme. Maar over de jodenvervolging werd slechts in de marge gesproken. Dat 
gold echter niet voor iedereen: er waren uitzonderingen. In het geleerde katholieke genootschap 
Sint-Augustinus sprak een anonieme spreker zich in maart 1934 op principiële wijze uit tegen de 
rassenleer: ‘Op biologie is geen cultuur te bouwen. […] Een ras heeft bijna altijd gewonnen door 
vermenging met een ander. Een zuiver ras is nergens te vinden.’147 En dr. H.A. Poels zei in 1938 op 
het jaarlijks congres van het R.K. Werkliedenverbond:  

De van wetenschappelijk standpunt zo dwaze ‘bloed en bodem’ theorie van de nationaal-
socialisten is een in pantheïstisch kleed gestoken atheïstische theorie, in wier wezen zelfs een 
openlijke oorlogsverklaring ligt aan de volgeling van den Jood, die het Christendom heeft 
gesticht.148  

Mede als gevolg van de activiteiten van Poels werd de Limburgse publieke opinie steeds meer anti-
Duits. Kapelaan Henry Vullinghs preekte in Helden fel tegen het antisemitisme en demonstreerde zijn 
solidariteit met de vervolgde joden door zelf een joods vluchtelingengezin in zijn huis op te nemen.149 

De Limburgse kranten vertoonden in het begin van de jaren dertig weinig interesse voor het lot van 
de joden in Duitsland. Redacteur H. van den Broeck van de Limburger Koerier, een tot rechts-
extremistische standpunten neigende Vlaamse activist, stak zijn sympathie voor het fascisme niet 
onder stoelen of banken.150 De krant deed verslag van hordes joden die illegaal het land 
binnenstroomden. Volgens een anonieme correspondent leidde dat in grensgemeenten tot zedelijk 
verval en schade voor de plaatselijke middenstand. De vraag was, volgens de krant, of de 
hulpverleners van deze vluchtelingen zich niet schuldig maakten aan strafbare feiten. De auteur 
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drong aan op een strengere bewaking van de grenzen.151 Het Limburgs Dagblad daarentegen 
besteedde wel veel aandacht aan de misdragingen van de nazi’s in Duitsland tegenover de joden. In 
maart 1933 constateerde de krant dat er in Duitsland een hevig antisemitische stemming heerste. De 
auteur vroeg zich retorisch af: ‘Mag men het anti-semitisme zijn gang laten gaan omdat de joden in 
kunst en wetenschap, publiek leven, handel en nijverheid een grote rol spelen?’ Vanaf 1938 kwam 
deze krant met onthullingen over misdaden tegen joden in Duitse concentratiekampen.152 De Nieuwe 
Venlosche Courant nam aanvankelijk een ambivalente houding aan. De krant ontwaarde veel goede 
ideeën bij de NSB, maar ook veel gevaren voor het katholicisme in Limburg. Vanaf 1938 voer de krant 
echter een anti-nationaal-socialistische koers als gevolg van de informatie van in Venlo aangekomen 
vluchtelingen.153 In de loop der jaren en in samenhang met het kerkelijk tegenoffensief, schreven de 
Limburgse kranten steeds duidelijker tegen het nationaal-socialisme gerichte artikelen.154 Na de 
Kristallnacht schreven ze ook meer over het antisemitisch geweld in Duitsland. Ook toen bleven er 
duidelijke verschillen tussen de beide Zuid-Limburgse kranten. Het Limburgsch Dagblad merkte op 14 
november 1938 op dat nu voor iedereen duidelijk was dat het leven voor joden in Duitsland 
onmogelijk was gemaakt. De Limburger Koerier daarentegen bleef vooral hameren op de noodzaak 
de weer toenemende stroom vluchtelingen te weren.155 

De brede reactie tegen de NSB bleef niet zonder resultaat. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
in 1937 was de aanhang van de NSB in Nederland gedaald van 7,91 naar 4,22 en in Limburg meer dan 
gehalveerd van 11,69 naar 5,34 procent. Bijna nergens haalde de partij toen nog vijftien procent van 
de stemmen.156 Pas na de Duitse invasie sloten opnieuw velen zich aan bij de NSB: nieuwe leden die 
‘meikevers’ werden genoemd.157 

Nadrukkelijk antisemitische uitingen konden over het algemeen rekenen op de afkeuring van 
Limburgse autoriteiten en burgers. In 1935 viel het een Duitse buschauffeur op de lijn van Roermond 
naar Mönchengladbach op, dat veel Duitse personen uitstapten bij het door hem als ‘jodenhotel’ 
aangeduide pension Wilhelmina van de joodse familie Goedhart, Stationsplein 12 in Roermond. Hij 
dreigde de daar uitstappende personen aan te geven bij de Duitse NSDAP. Dit dreigement leidde tot 
een fel protest van de Roermondse politiecommissaris L.A. Odekerken bij het Verkehrsbüro der 
Strassenbahnen. In 1938 protesteerde de Bond van Rotterdamse Marktkooplieden tegen het gedrag 
van een Roermondse marktkoopman, die er een gewoonte van maakte zijn joodse collega’s te 
beledigen. Hij placht te roepen: ‘Koop niet bij die joden’ en ‘Steun de joden niet’.158 De Limburgse 
politie was bereid proces-verbaal op te maken bij antisemitische uitlatingen en het Openbaar 
Ministerie was eveneens bereid flinke straffen te eisen. In oktober 1936 hield in Brunssum een in 
Duitsland wonende Nederlander een spreekbeurt voor een gehoor van 300 personen. Hij zei daar 
onder meer: ‘Er bestaan geen fatsoenlijke Joden meer, alleen nog maar laffe en slechte.’ Officier van 
Justitie mr. J.J.H. Dautzenberg eiste hiervoor 14 dagen gevangenisstraf.159 

Ook niet-joodse Limburgers waren door de verhalen van vluchtelingen en de berichten in de pers 
goed op de hoogte van de behandeling van joden in Duitsland. Die informatie nam toe met de jaren. 
Daardoor waren overheidsfunctionarissen in toenemende mate bereid een goed woordje te doen 
om het verkrijgen van een visum of een verblijfsvergunning van joden te bevorderen. Het kabinet 
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wilde in 1937 een visum voor ‘familiebezoek’ weigeren aan de in Duitsland wonende familieleden 
van de Roermondse familie Wehrmann-Zirker. Een Haagse ambtenaar stelde dat de Nederlanders 
hun familie maar in Duitsland moesten bezoeken. De Roermondse politiecommissaris vond dat 
echter onredelijk ‘wegens de onaangenaamheden welke de Israëlieten in Duitschland te verduren 
hebben.’ Hij pleitte voor toestaan van familiebezoek in Roermond, ‘omdat zij hier tenminste als 
mensen behandeld worden, en de paar dagen welke zij hier verblijven voor hen een zekere 
verlichting brengen in het troosteloos leven hetwelk zij in Duitschland moeten leiden’.160 De 
familieleden mochten komen en vroegen asiel aan. 

In 1935 klaagde een anonieme groep burgers uit Kerkrade bij de Minister van Binnenlandsche Zaken 
over de houding van de politie in de grensstad. Een aantal met name genoemde agenten zou een 
sfeer creëren in het Kerkraadse corps, die als ‘onhoudbaar’ werd gekenschetst. De 
politiefunctionarissen zouden in contact staan met de Gestapo in Herzogenrath en Aken; ze zouden 
daar Nederlandse zowel als Duitse onderdanen aanbrengen. De minister liet een onderzoek instellen. 
De hoofdcommissaris van Kerkrade distantieerde zich heftig van de beschuldigingen, die hij betitelde 
als ‘lage insinuaties’. De feiten waren, zo schreef hij, dat de politie van Kerkrade al vele jaren 
samenwerkte met de Politieke Politie van Herzogenrath, ook al in de jaren die vooraf gingen aan de 
komst van het Derde Rijk. Doel van deze samenwerking was, in het belang van beide landen, het 
bestrijden van het communisme. Deze samenwerking werd voortgezet, ook nu Hitler aan de macht 
was gekomen en de Politieke Politie was omgedoopt tot Gestapo. Het was te begrijpen dat er tussen 
de leden van de politiecorpsen aan beide kanten van de grens door de jarenlange samenwerking ook 
op persoonlijk vlak goede relaties waren gegroeid.161 

Tussen 1933 en 1940 verlieten 350.000 joden Duitsland en Oostenrijk. Van hen kwamen tussen 
30.000 en 40.000 Nederland binnen, onder wie vele duizenden illegaal. Ongeveer 20.000 
vluchtelingen verbleven nog in Nederland ten tijde van de Duitse invasie; anderen waren doorgereisd 
naar België en verder.162 Duizenden waren bij de grenzen teruggestuurd, of – na arrestatie in het 
binnenland – uitgewezen. Hoeveel er meteen bij de grens werden teruggestuurd, is niet te 
achterhalen, zoals het in het algemeen opmerkelijk is hoe weinig nauwkeurig de cijfers zijn over het 
aantal joodse vluchtelingen in Nederland. Ondanks het restrictieve toelatingsbeleid, is in Nederland 
het aantal toegelaten vluchtelingen nog relatief hoog als men het vergelijkt met andere Europese 
landen: van alle 180.000 vluchtelingen die werden toegelaten in landen van West- en Noord-Europa 
nam Nederland tussen de 13 en 22 procent voor zijn rekening, terwijl hier minder dan 10 procent van 
de bevolking van het gebied woonde. Het Nederlandse beleid was op papier zeer restrictief, maar in 
de praktijk tamelijk ruimhartig als men het vergelijkt met andere landen.163 In Venlo werden in 1933 
en 1934 per dag gemiddeld tien illegale Duitse vluchtelingen, meest joden, bij de grens 
aangehouden.164 Tussen november 1938 en april 1939 werden in dezelfde stad 102 joodse 
vluchtelingen het land uitgezet.165 Het aantal mensen dat binnenlands werd gearresteerd en 
vervolgens uitgewezen, is niet bekend. In de archieven vinden we wel de tragische casuïstiek. Tien 
joodse vluchtelingen waren helemaal te voet van Berlijn naar Herzogenrath gegaan. Op 24 november 
wisten zij in het donker de grens bij Kerkrade over te steken en zich te verstoppen in de kerk van 
Kaalheide. Gewaarschuwd door burgers kon de politie er vijf arresteren en over de grens zetten. De 
andere vijf wisten te ontkomen, maar werden een dag later in Heerlen opgepakt en eveneens 
uitgewezen.166 Anderen slaagden er in om ongezien, vaak met de hulp van smokkelaars, het land 
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binnen te komen. Dat kwam vaak voor bij de lange grens in het relatief dun bevolkte noorden van de 
provincie. Verstopt onder vrachten hooi of veevoer werden ze dan soms verder het land in vervoerd. 
De overtocht over de Maas vond plaats in roeibootjes in de donkere uren. 

In de eerste jaren hadden veel binnenkomende vluchtelingen de Poolse nationaliteit. Zij waren 
eerder vanuit Polen naar Duitsland gemigreerd vanwege het antisemitisme in hun geboorteland; zij 
trokken verder naar het westen toen het antisemitisme hen in Duitsland inhaalde.167 In later jaren 
waren vluchtelingen vooral afkomstig uit de Duitse grensstreek: Krefeld en Mönchengladbach 
(Venlo), Düsseldorf en Hamborn (Roermond, Amby), Keulen en Aken (Kerkrade, Heerlen en 
Maastricht).168 Sommigen kozen voor Limburg als plaats van bestemming omdat ze daar verwanten, 
vrienden of zakenrelaties hadden en omdat een regio vlak bij de Duitse grens hen aantrekkelijk leek 
met het oog op een toekomstige terugkeer naar hun eigen land. In de jaren 1938 en 1939, na de 
gewelddaden waarmee de Anschluβ  van Oostenrijk in maart 1938 gepaard was gegaan en vooral na 
de Reichskristallnacht van november, vluchtten joden uit puur lijfsbehoud. In veel gevallen hadden 
mannen zich al in een eerder stadium in Limburg gevestigd; nu kwamen hun vrouwen en kinderen 
over de grens in het kader van gezinshereniging.169 

David Schönbach en zijn gezin vestigden zich in 1937 in Venlo. Hij was in Rheinhausen directeur 
geweest van een handelsfirma in veevoeder. Hij kreeg echter als jood zo weinig veevoederartikelen 
toegewezen van het distributiebureau, dat hij zijn klanten niet meer kon voorzien. Bovendien 
durfden veel klanten niet meer bij een jood te kopen. Het bedrijf ging failliet. De familie mocht zich 
vestigen in Venlo, omdat de daar wonende zwager van Schönbach instond voor de kosten van 
levensonderhoud.170 Leo Willner uit Krefeld was in 1938 naar Venlo gevlucht omdat hij als jood zijn 
werk als veehandelaar niet meer kon uitoefenen. Hij had zijn bedrijf verkocht voor 45.000 
Reichsmark, maar hij mocht van dit bedrag slechts ongeveer 30 procent meenemen toen hij naar 
Nederland kwam. Omdat zijn Venlose familie instond voor de kosten van levensonderhoud, mocht hij 
blijven. Advocaat Karl Winter en zijn gezin kwamen naar Venlo na de Kristallnacht. Zij vluchtten om 
te overleven.171 

Ten tijde van de Duitse inval verbleven er in Nederland ongeveer 20.000 joodse vluchtelingen. De 
meesten waren vanuit de grensstreek doorgereisd, vooral naar Amsterdam, het centrum van joods 
leven in Nederland.172 In Limburg hadden 700 joden een woonplaats gevonden.173 Dat was slechts 
een klein deel van alle joodse vluchtelingen, maar voor Limburg betekende het bijna een 
verdubbeling van zijn joodse bevolking.174  

Hulp en verraad 

Mensen uit de grensstreek – joden zowel als niet-joden – hielpen soms vluchtelingen om illegaal het 
land binnen te komen. Zij werden daarvoor, als dit werd ontdekt, meestal gestraft met een 
verblijfsverbod van de grensstreek. Twee inwoners van Klimmen brachten herhaaldelijk joden illegaal 
over de Nederlandse grens. Zij liepen in april 1939 aan de Duitse kant van de grens in de armen van 
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de Gestapo, die hen insloot in de gevangenis van Aken. Zij kwamen pas weer vrij, nadat de 
Nederlandse Marechaussee hen de toegang tot het grensgebied had ontzegd.175 Ook de joodse 
slager Walter Keller uit Kerkrade, die de Duitse nationaliteit had, werd betrapt op illegaal over de 
grens helpen van Duitse joden. Ook hij kreeg het verbod om zich nog langer in de grensstreek op te 
houden. Daaronder viel zijn woonplaats Kerkrade: hij was dus genoodzaakt om te verhuizen. Zijn 
vrouw zette de slagerswinkel voort, maar dat viel haar zwaar zonder de hulp van haar man. In 
februari 1939 verzocht zij de burgemeester om haar man weer toegang te geven tot Kerkrade. ‘Ik 
beloof u dat er over ons in de toekomst niets meer te zeggen valt, en ons gedrag geen reden tot 
klachten geven zal.’176 

Wilhelm Cammans uit Venlo moest zijn activiteiten in de jaren dertig met zijn leven bekopen. Deze 
schoenmaker was getrouwd met een joodse vrouw. Hij was in Krefeld geboren en tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in Duitse militaire dienst geweest. In Venlo gingen geruchten dat hij toen was 
gedeserteerd, maar daarvoor bestaan geen bewijzen. Hij kwam in de jaren twintig naar Nederland, 
en liet zich tot Nederlander naturaliseren. Hij reisde vaak naar Duitsland, enerzijds om daar 
materialen in te kopen voor zijn schoenmakerij, anderzijds voor bezoekjes aan zijn joodse 
schoonfamilie. In de Hitlerperiode hield hij zich bezig met hulpverlening aan Duitse joden. Enkele 
familieleden konden met zijn hulp vluchten naar Nederland. Met hulp van de politie van Venlo 
arresteerde de Gestapo hem in 1937. Hij werd beschuldigd van deviezensmokkel en van spionage 
voor het Franse leger. Ondanks dat hij deze beschuldigingen steeds is blijven ontkennen, werd hij ter 
dood veroordeeld. Op 26 april 1938 werd hij in een gevangenis in Berlijn onthoofd.177 

In veel gevallen hielpen grensbewoners de illegale vluchtelingen verder naar België. Marktkoopman 
Ernst Isaack uit Maastricht, zelf een Duits-joodse vluchteling, deed dat op grote schaal. Hij en zijn 
vrouw ontvingen dankbrieven van mensen die door hun hulp veilig Antwerpen hadden bereikt. ‘Ich 
wünsche ihnen […] mit ihren 1. Kind stets Gesundheit und recht friedliches Leben.‘ Schreef Max 
Mühlstock vanuit Antwerpen.178 Isaack werd door de Maastrichtse politie aangehouden toen hij de 
Duitse vluchteling Wigdor Szac in Canne over de Belgische grens wilde loodsen. Szac werd aan de 
Duitsers overgedragen. Isaack, ofschoon zelf beschouwd als ongewenste vreemdeling, mocht in 
Nederland blijven.179  

In 1938 kwam de politie van Kerkrade bij een tramhalte op het spoor van een groepje Duitse 
vluchtelingen en een begeleider uit Kerkrade. Drie mannen, waaronder de Kerkradenaar, wisten te 
ontkomen, maar een Duits-joodse vrouw, Pessel Isler, met haar driejarig kindje werden gearresteerd. 
Zij bleken illegaal over de grens te zijn gekomen, ze waren op weg naar Amsterdam. Na enig 
speurwerk arresteerde de politie ook een (werkeloze) man uit Kerkrade, die verklaarde dat hij had 
beloofd deze joden en ook andere, vanuit Keulen naar Amsterdam te brengen tegen een vergoeding 
van fl.75 per persoon.180 Er waren ook personen die meer geld verdienden aan de hulp aan illegale 
vluchtelingen. Sommige wanhopige joden betaalden tot duizend gulden per persoon. En niet zelden 
werden ze dan toch nog verraden. L., een inwoner van Kerkrade, ontving van een joods gezin uit 
Duitsland 1100 Reichsmark om hen naar Nederland te begeleiden. Vóór de grens vroeg hij aan de 
joden om even te wachten, opdat hij het terrein kon gaan verkennen. Hij kwam echter niet terug en 
liet de vluchtelingen alleen achter. Een van hen, een vrouw, wist toch Kerkrade te bereiken. Zij werd 
daar aangehouden en maakte van de gelegenheid gebruik om een aanklacht in te dienen tegen L. 
wegens verduistering. L. kon worden gearresteerd. Hij bleek vaker joden tegen hoge bedragen over 
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de grens te hebben gesmokkeld. Deze activiteiten stelden hem, als werkloze, in staat een luxe 
bestaan te leiden.181 Een man uit Spekholzerheide kreeg het verzoek om tegen een forse betaling 
twee joden over de grens te helpen. Hij besloot dit niet zelf te doen, omdat hij in Herzogenrath reeds 
eerder was veroordeeld wegens mensensmokkel. Hij was toen de Duitse gevangenis ontvlucht. Een 
andere man uit Kerkrade bood aan de klus – ook tegen betaling uiteraard – van hem over te nemen. 
Hij inde zijn beloning, maar haalde de joden niet uit Keulen op; hij ging rechtstreeks naar de Gestapo 
in Herzogenrath, waar hij zijn ‘klanten’ verraadde.182 

De grens tussen hulp aan vluchtelingen en verraad en uitbuiting van hen kon flinterdun zijn. In 1940 
werd een klein netwerk in de omgeving van Blerick opgerold. Middelpunt was een jonge 
automonteur uit Blerick, Jan Bernard Janssen. Zijn vader, die ook tot de groep behoorde, was een 
bekende schelm uit de regio, die – naar zijn geboorteplaats – bekend stond onder de bijnaam ‘De 
Witte van Wanssum’ en die voor diverse delicten was veroordeeld. De leden van de groep rond 
Janssen hadden meerdere joodse vluchtelingen illegaal over de grens geholpen. Ze deden dat tegen 
een forse betaling, waarbij bedragen genoemd werden van enkele duizenden Reichsmark, maar ook 
soms van ‘slechts’ 350 gulden. Meestal werden de joden inderdaad geholpen. Echter minstens één 
vluchteling, Oskar Goldberg uit Keulen, werd na betaling van de beloning door Janssen en consorten 
vóór de grens in de steek gelaten, gearresteerd door de Gestapo en naar een concentratiekamp 
gebracht. Een andere jood, Wilhelm Guttmann uit Keulen, werd een week vastgehouden in de 
woning van de vader van Janssen, omdat de helpers niet tevreden waren met de hoogte van de 
beloning. Pas nadat Guttmann alles wat hij bij zich had aan geld en bezittingen had ingeleverd, bracht 
Janssen hem naar Amsterdam. Een derde persoon, Max Stern, kon alleen door hevig lichamelijk 
verzet voorkomen dat Janssen hem vóór de grens, maar ná betaling van 2000 Reichsmark en 337 
gulden, uit de auto duwde.183  

Veel taxichauffeurs hielpen joden illegaal over de grens. Twee ondernemers uit Maastricht werden 
wegens dit vergrijp bestraft met het intrekken van hun taxivergunning. Taxichauffeur Johan 
Verhagen werd in november 1938 in Aken gearresteerd door de Gestapo, toen hij in het gezelschap 
was van een aantal joodse vluchtelingen. Hij kreeg vijf maanden gevangenisstraf. In Nederland trok 
de Commissaris van Politie zijn taxivergunning in, maar stond wel toe dat het bedrijf op naam van zijn 
vrouw werd voortgezet. Zij werd echter ernstig gewaarschuwd niet de praktijken van haar man over 
te nemen. Toen een chauffeur van hetzelfde taxibedrijf vervolgens op 11 februari 1939 opnieuw 
werd betrapt met illegale joden in de auto werd de vergunning van het bedrijf definitief 
ingetrokken.184 Taxichauffeur Laurens Devies uit Geleen werd op 17 maart 1939 op de brug in 
Maastricht aangehouden met vier joodse vluchtelingen in zijn auto. De vier joden hadden 2350 
Reichsmark betaald voor hulp bij hun vlucht, waarbij drie keer van auto en chauffeur werd gewisseld 
en de grens bij Aken werd overgestoken tijdens een lange wandeling door greppels in een bosachtige 
omgeving. Devies bleek slechts de laatste schakel in het uitgebreide netwerk. De vier joden werden 
een dag later weer over de Duitse grens gezet.185 

Op 14 oktober 1938 stuurde de Polizeipräsident van Aken een brief naar zijn collega in Maastricht. 
Duitse douaneambtenaren hadden een taxi aangehouden, waarin, behalve de chauffeur, een 
Maastrichtenaar zat, samen met twee joden met valse bewijzen van Nederlanderschap. Die stonden 
op naam van het echtpaar Zeguers-Boere uit Heer. De personen hadden geprobeerd illegaal de grens 
van Duitsland naar België te overschrijden. De Duitse politie verzocht vriendelijk aan haar 

                                                           
181 Proces-verbaal Politie Kerkrade, 27 november 1938, ibidem. 
182 René van Zandvoort, red., Kerkrade en de Tweede Wereldoorlog 1937-1947 (Kerkrade 1995) 95. 
183 Proces-verbaal Politie Venlo 16 maart 1940, GA Peel en Maas, Archief gemeente Maasbree 1940-1979, inv. 
nr. 1444. Max Stern overleefde de oorlog, dit in tegenstelling tot Guttmann en Goldberg. 
184 Rapport Commissaris van Politie 25 maart 1939, RHCL, Archief 20.108a, Gemeentepolitie Maastricht, inv. nr. 
1488. 
185 Rapport Commissaris van Politie 20 maart 1939, ibidem. 
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Nederlandse collega’s om de reisdocumenten van het echtpaar Zeguers in te nemen en geen nieuwe 
te verstrekken. De brief leidde in Maastricht tot een uitvoerig onderzoek door de Recherche. Er bleek 
een netwerk te bestaan van personen die illegale joodse vluchtelingen over de grens smokkelden. De 
centrale figuur hierin was de 31-jarige André Henkes, de zoon van een Maastrichtse taxiondernemer. 
Henkes gebruikte twee methoden. Hij huurde Maastrichtse helpers in om tegen een kleine 
vergoeding joden via onverharde weggetjes over de grens te begeleiden; daarnaast leende hij 
Nederlandse identiteitspapieren waarmee joden per taxi over de grens gebracht konden worden. 
Soms begaf Henkes zich moreel op glad ijs. De Maastrichtenaar die samen met het joodse echtpaar 
was aangehouden, bleek door Henkes onder druk te zijn gezet om te helpen: Henkes wist dat de man 
dringend geld nodig had om zijn schuld bij een Maastrichtse middenstander af te lossen.186 De 
betrokken taxichauffeur, Herman Wyler uit Maastricht, bleek ook al eerder joodse vluchtelingen met 
behulp van valse bewijzen van Nederlanderschap per trein over Aken en Simpelveld naar Maastricht 
te hebben gebracht. De joden verbleven meestal een nacht in het huis van Wyler. De volgende 
ochtend bracht hij hen dan per trein naar Amsterdam. Ook Louis Cremers uit Maastricht en Josef van 
Duijnen uit Swalmen werden aangehouden wegens over de grens begeleiden van joden.187  

In Roermond waren het vooral joodse inwoners die zich inspanden om vluchtelingen langs illegale 
weg het land binnen te laten komen.Sally Goudsmit, één der initiatiefnemers van het legale joodse 
hulpcomité, hielp ook illegale vluchtelingen over de grens. Sommige joden probeerden Nederland 
binnen te komen onder ‘valse voorwendsels’ en Goudsmit bood daar hulp bij. Ernest Heijmann 
verzocht via de Consul-Generaal van Nederland te Parijs om zijn vakantie te mogen doorbrengen bij 
zijn ouders in Nederland. Als referentieadres had hij ‘de heer Goudsmit, Brugstraat 4 te Roermond’ 
opgegeven. Het verzoek werd afgewezen, omdat ‘gevaar voor vestiging niet [zou zijn] uitgesloten’. 
De Commissaris van Politie te Roermond merkte op dat ‘bedoelde Goudsmit bij mij bekendstaat als 
iemand die aan Joodsche vreemdelingen hulp verleent om hier te lande clandestien binnen te 
komen’. In een brief aan de Procureur-Generaal van Politie omschreef hij Goudsmit als een  

persoon die meerdere malen Duitsche Joodsche vluchtelingen, welke illegaal, soms zonder 
geldige papieren bij Vlodrop en omgeving de Nederlandsche grens waren gepasseerd, bij zich 
heeft opgenomen en hulp heeft verleend om naar België uit te wijken. 

 Vaak stond Goudsmit persoonlijk borg voor het onderhoud van de vluchtelingen. Soms overtuigde 
dat de Nederlandse autoriteiten, want Goudsmit was een bemiddeld man: voor de 
inkomstenbelasting was hij aangeslagen voor fl.5034 en zijn vermogen was getaxeerd op fl.51.000.188  

In 1939 arresteerde de Belgische douane Albert Löwenstein, een Duitse jood, aan de grens bij 
Maaseik. Löwenstein had al twee keer in een Duits concentratiekamp gezeten. Hij had een bewijs van 
Nederlanderschap bij zich dat toebehoorde aan een Roermondse jongeman, Willem Drent. Deze 
bleek tegen betaling van tien gulden het zijne te hebben afgestaan aan Josef Beretz, een jood uit 
Roermond. Drent had vervolgens aangifte gedaan van ‘verlies’ van zijn document.189 Cesar 
Hiegentlich, een andere joodse inwoner van Roermond, ontving vluchtelingen in het kantoor achter 
zijn winkel aan de Markt. Hij bemiddelde in onderdak en valse documenten en functioneerde zodanig 
als een illegale reisagent.190  

                                                           
186 Politierapporten oktober 1938, RHCL, Archief 20.108a, Gemeentepolitie Maastricht, inv. nr. 1484. 
187 Politierapporten september 1939, RHCL, Archief 20.108a, Gemeentepolitie Maastricht, inv. nr. 1488. 
188 Correspondentie over Goudsmit augustus-september 1938, Stadsarchief Roermond, Archief 7004, 
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190 Munnicks en Levels, Van kazemat tot kelderleven, 594. Na de invasie verhuisde Hiegentlich naar Amsterdam 
en liet hij joodse Amsterdammers onderduiken bij zijn relaties in Roermond. 



49 
 

Van begin af aan was duidelijk dat de Nederlandse regering onwillig was om de joodse vluchtelingen 
in materiële zin te helpen. In beginsel werden joodse vluchtelingen beschouwd als tijdelijke gasten, 
wachtend op terugkeer naar Duitsland of op doorreis naar een andere buitenlandse bestemming. Dat 
was ook de mening van veel Nederlandse joden. Grotendeels uit eigenbelang wilden zij het 
vluchtelingenprobleem in eigen, joodse kring oplossen. Daarom waren veel vluchtelingen 
aangewezen op ondersteuning door particulieren en vooral door Nederlandse joden. In Amsterdam 
werd in 1933, kort na de Machtübernahme van Hitler het Comité voor Bijzondere Joodse Belangen 
opgericht. Dit stelde zich ten doel de belangen van alle vervolgde joden te behartigen. Hieruit 
ontstond het Comité Joodse Vluchtelingen (CJV) met als doel de joodse vluchtelingen in Nederland 
op te vangen en te helpen. Voorzitter hiervan was prof. dr. David Cohen.191 Het CJV stelde zich ook 
ten doel om definitieve vestiging van de vluchtelingen in Nederland te voorkomen door hen te 
helpen om door te reizen naar ‘derde’ landen.192 Het landelijk comité stimuleerde de oprichting van 
lokale ‘grenscomités’. Deze ontstonden onder meer in Gennep, Venlo, Roermond, Kerkrade, Heerlen 
en Maastricht. Deze plaatselijke groepen zorgden dat de Duitse vluchtelingen werden opgevangen en 
van primaire levensbehoeften voorzien. Bij asielaanvrage moest een vluchteling verklaren dat hij in 
financieel opzicht niet ten laste van de Nederlandse staat zou komen. Vaak stonden Nederlandse 
joden financieel garant voor de kosten van hun levensonderhoud, zodat ‘geen vrees hoeft te bestaan 
dat hij/zij iemand ten laste zal komen’. Mensen die zich legaal mochten vestigen in Limburg, konden 
meestal rekenen op hulp van hun Limburgse familieleden, vrienden of zakenrelaties. Zij hadden 
doorgaans niet veel financiële hulp nodig, ook al omdat zij over het algemeen een economisch sterke 
groep vormden, vaak meer bemiddeld dan de reeds in Limburg wonende joden. Wanneer zij eenmaal 
gevestigd waren, droegen zij aanzienlijk bij aan de economie van hun nieuwe woonplaats. De illegale 
vluchtelingen daarentegen waren vaak overhaast vertrokken en hadden daardoor al hun bezit 
verloren. Van hen konden er 4000 geen werk vinden in Nederland.193 De vluchtelingencomités 
sprongen dan voor hen in de bres: begin 1940 werden nog 5000 vluchtelingen financieel 
ondersteund.194 Na de Kristallnacht trok een toenemend aantal Limburgers zich het lot van de joden 
aan. Men realiseerde zich meer waarom mensen Duitsland trachtten te ontvluchten en onder welke 
dramatische omstandigheden. De hulpverlening kreeg toen een grootschaliger en georganiseerd 
karakter. Ook onder niet-joden werden initiatieven genomen om de verdreven Duitse joden te 
helpen.195 Op initiatief van aartsbisschop J. de Jong werd in 1936 het R.K. Comité voor Slachtoffers 
van Geloofsvervolging opgericht, dat zich vooral bezighield met hulp aan katholieke joden.196 In alle 
Limburgse gemeenten en ook elders in Nederland, werd op zaterdag 3 december 1938 een 
geldinzameling gehouden ‘ten bate van Vervolgden terzake van Geloof en Ras’. Bij deze 
‘Sinterklaasactie’ werkten op veel plaatsen de Kerken samen met de gemeentebesturen en het 
verenigingsleven. Het motto van de actie luidde: ‘Sinterklaas moest weten dat u zooveel gaf! In het 
busje, ten behoeve van de collecte voor vervolgden om geloof en ras.’ De coördinatie vond plaats 
door plaatselijk reeds bestaande hulpcomités en door jeugdverenigingen. Landelijk werd de actie 
begeleid door de VARA en de NCRV middels lange radio-uitzendingen.197 De actie bracht bijna een 
half miljoen gulden op, gemiddeld vijf en een halve cent per inwoner. In Limburg was de opbrengst 
echter het laagste: fl.9257 ofwel 1,6 cent per Limburger. De gemeente Ittervoort haalde fl.2,50 op, 
Thorn fl.9,10. Kennelijk leefde de problematiek in veel Limburgse plaatsen niet zo.198  

                                                           
191 Moore, Refugees, 10 en 28-32. Cohen werd in de oorlog één der voorzitters van de Joodsche Raad van 
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Het vermelde voorbeeld van Roermond illustreert dat er vaak een vloeiende overgang was tussen 
hulpverlening aan joden om langs illegale wegen Limburg binnen te komen en hulp aan legaal in 
Limburg verblijvende vluchtelingen. Sally Goudsmit, mede-eigenaar van de grote textielfirma L. 
Goudsmit en Zonen had in Roermond in 1934 een hulpcomité voor joodse vluchtelingen opgericht. 
Het comité ondersteunde vluchtelingen op materieel gebied, maar hielp ook Duitse joden om langs 
illegale weg de grens te overschrijden.199 Het werkte nauw samen met een groep niet-joodse 
hulpverleners, waaronder M. Bouman.200 Vluchtelingen konden van Goudsmit een garantie krijgen 
dat deze zonodig hun levensonderhoud zou bekostigen, waardoor zij in aanmerking kwamen voor 
een verblijfsvergunning. Goudsmit zelf was vervuld van afkeer van het nationaal-socialisme. Dat was 
mede het gevolg van het feit dat een verstandelijk gehandicapte broer van zijn vrouw Recha, met wie 
het echtpaar Goudsmit regelmatig contact onderhield, was vermoord in het kader van het 
euthanasieprogramma van de nazi’s.201 De activiteiten van Goudsmit wekten wantrouwen op van 
Procureur-Generaal baron mr. E.L.M.H. Speyart van Woerden. Deze gaf de politie opdracht hem het 
complete dossier van Goudsmit aan te leveren, met opgave van zijn inkomen en zijn vermogen. 
Bovendien werd Goudsmit de toegang tot de grensstreek ontzegd.202 

In Gennep vormden de fabrikanten Kann en David een hulpcomité voor joodse vluchtelingen. 
Behalve geldelijke ondersteuning vonden veel vluchtelingen werk in de beide 
manufacturenwerkplaatsen.203 In Heerlen ontstond een hulpcomité onder de bezielende leiding van 
de textielondernemer Silvain Hertzdahl en zijn vriend Rudolf Horn. In Maastricht functioneerden 
twee hulpcomités. Het eerste was een joods comité onder leiding van veehandelaar Jacob Kaufmann 
en advocaat Eduard Rudolph von Geldern. De joodse ondernemer Victor Hertzdahl schonk een 
viermaandelijkse bijdrage van fl.465. Hij onderhield daarnaast nog twee gezinnen op eigen initiatief. 
Het andere hulpcomité was van gereformeerde oorsprong en werd geleid door Arie van Mansum.204 

Een zeer goed georganiseerd joods ‘grenscomité’ functioneerde in Venlo. Waarschijnlijk werd dit 
opgericht in april 1933. De initiatiefnemers waren de altijd actieve voorzitter van de joodse 
gemeente in Venlo, de paraplufabrikant Philip Cohen en zijn vriend, makelaar Alex Kosman. De leden 
van het comité vingen de vluchtelingen op en boden hen de eerste financiële ondersteuning, voeding 
en onderdak. Enkele artsen en tandartsen in Venlo hadden zich bereid verklaard gratis medische zorg 
te verlenen aan vluchtelingen die deze hulp niet konden betalen. Men probeerde zo snel mogelijk de 
vluchtelingen een baan te bezorgen. De inzet was om velen van hen op te leiden tot vaklieden voor 
de nieuw te stichten joodse staat in Palestina. Belangrijker nog dan de financiële hulp was de morele 
steun: de Duitse joden moesten ervaren dat zij terecht waren gekomen in een stad die zich duidelijk 
om hen bekommerde en waar zij zich snel thuis konden voelen. Er werd naar gestreefd om hen 
onder te brengen bij joodse gezinnen. Zij konden ook van de medewerkers van het comité hulp 
krijgen bij het invullen van de vele formulieren. Joden die het land binnenkwamen, hadden een 
tijdelijke verblijfsvergunning nodig. Mensen die wilden doorreizen naar Amsterdam of België werden 
in het bezit gesteld van reisgeld of treinbiljetten. Het comité had daartoe een overeenkomst gesloten 
met personeel van de Spoorwegen op het station van Venlo: tegen inlevering van een verklaring van 
het comité kon een vluchteling aan het loket een treinkaartje krijgen, dat achteraf door het comité 
werd betaald.205  
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In Venlo werd ook een ‘stationswacht’ gevormd. Telkens wanneer er een trein uit Duitsland 
arriveerde, was er een medewerker van het comité op het perron aanwezig. Door middel van een 
omhooggehouden papier gaf deze te kennen dat hij lid was van een joods hulpcomité. Joodse 
vluchtelingen konden zich tot hem of haar wenden. 

Het Venlose comité kreeg financiële middelen van het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen in 
Amsterdam en ook joden uit de stad droegen bij door middel van een maandelijkse gift. Toch had 
men voortdurend geldnood. Hiervan getuigt een noodkreet uit 1936 van voorzitter Philip Cohen in 
Joodse Vriendenkring:  

 Mijn vorige oproep [om meer geld te geven HvR] heeft geen succes gehad, en ik moet wel 
 aannemen dat de meesten uwer niet van de noodzaak doordrongen zijn. […] Vooral omdat 
 wij als grensgemeente meer uitgaven hebben als een gemeente in het centrum van het land. 
 Als het comité in Venlo niet geholpen zou worden, dan zijn wij helaas ook gedwongen ons 
 werk stop te zetten. En wat dan? Moeten wij dan de schande beleven dat joodse 
 vluchtelingen door de politie opgesloten worden? En wat zal verder het lot van deze 
 verschoppelingen zijn, als zelfs hun eigen geloofsgenoten zich niet om hen bekommeren? Er 
 moet dus geholpen worden!206 

Men kon ook in Venlo niet verhinderen dat grote groepen vluchtelingen, vooral Polen die niet over 
een geldig doorreisvisum beschikten, bij de grens door de Nederlandse grensbewaking werden 
teruggestuurd. Wanneer echter een illegale joodse vluchteling eenmaal door het hulpcomité in de 
stad was ondergebracht, kneep de Venlose politie doorgaans een oogje dicht. Vaak werden de 
illegalen dan door leden van het comité zo snel mogelijk verder het land in begeleid: waren zij 
eenmaal verder dan 15 kilometer van de grens verwijderd, dan mochten zij doorreizen naar 
Amsterdam en daar asiel aanvragen. Dit transport landinwaarts gebeurde met de trein, met 
bestelauto’s van joodse marktkooplui of in de gesloten laadruimte van vrachtwagens. 

In 1939, na het uitbreken van de oorlog tussen Engeland en Duitsland, annuleerde de Engelse 
regering tijdelijk alle doorreisvisa naar Engeland. Daardoor strandden veel joodse vluchtelingen met 
een visum voor Engeland bij de Nederlandse grens. Zij mochten op last van het Nederlands kabinet 
het stationsgebouw van Venlo niet verlaten. Honderden joden kregen daar voedsel en een deken van 
het hulpcomité. Toen de vluchtelingen enkele dagen later te horen kregen dat zij zouden worden 
teruggestuurd naar Duitsland, speelden zich op het station vreselijke taferelen af.207 

De bezetter haalde in mei 1940 de vluchtelingen in. In juli 1940 werd op last van het 
bezettingsbestuur door de joodse kerkgenootschappen in Amsterdam een Comité voor Steun aan in 
Nederland verblijvende Buitenlandsche Joden opgericht, onder voorzitterschap van mr. L.D. Frank. 
De wens van de overheid was dat de joodse bevolking, en niet de Nederlandse samenleving als 
geheel, verantwoordelijk zou zijn voor het lot van de vluchtelingen en de daarmee gepaard gaande 
kosten. Alle bestaande hulpcomités kwamen te ressorteren onder dit centrale Comité. Zijn financiële 
middelen kreeg het nieuwe Comité uit een belasting op vermogen en inkomen, opgelegd aan alle 
Nederlandse joden. De heffing bedroeg 1 procent over lagere inkomens, oplopend tot 2 procent over 
hogere, alsmede 1 procent over kleine vermogens, oplopend tot 2 procent over grotere. Die 
belasting had geen wettelijke basis, maar het Comité oefende morele druk uit op de joden door te 
stellen dat de bijdragen van de joden van wezenlijk belang waren voor het welzijn van het jodendom 
in Nederland als zodanig: ‘Degene, die weigert bij te dragen, […] maakt zich schuldig aan een grof 
verzuim jegens het Nederlandsche Jodendom.’208 
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De bestaande lokale hulpcomités konden rekenen op meer belangstelling van de kant van de 
bezettende overheid, die ook hun vermogens in handen wilde krijgen. In maart 1941 werd door de 
politie van Roermond in opdracht van de Sicherheitspolizei huiszoeking gedaan bij de eerder 
genoemde Sally Goudsmit. De administratie van het door hem geleide Joodsche Vluchtelingen 
Comité werd (opnieuw) in beslag genomen. Door deze huiszoeking kwam men ook op het spoor van 
een andere ‘verdachte’ organisatie, de R.K. Roermondsche Esperantoo-club La Verda Cenero, die 
blijkens bij Goudsmit aangetroffen cheques, geld had beschikbaar gesteld voor in Nederland 
verblijvende Duitse joden. Ook de boekhouding van deze vereniging werd in beslag genomen.209 

Vluchtelingenkampen 

Na de Reichskristallnacht werd er geen onderscheid meer gemaakt tussen economische 
vluchtelingen en mensen die uit Duitsland waren weggegaan uit lijfsbehoud. Het was toen duidelijk 
dat voor alle joden het leven in Duitsland onmogelijk werd. Er kwam echter een ander onderscheid 
voor in de plaats: tussen mensen die legaal waren binnengekomen en ‘illegalen’. Legale vluchtelingen 
werden, wanneer zij in Nederland geen familie of vrienden hadden die zich over hen wilden 
ontfermen, in toenemende mate opgevangen in een groot aantal woonoorden en kampen. Door 
deze versnippering ontstond zowel bij de regering als bij de joodse hulporganisaties behoefte aan 
een centraal kamp. Een gezamenlijke commissie van de regering en het CJV trof voorbereidingen 
voor een groot kamp voor alle legale vluchtelingen in Westerbork op de heide in Drenthe. De 
bedoeling was dat alle 7000 vluchtelingen die legaal het land waren binnengekomen na maart 1938 
zich daar zouden vestigen. De eerste bewoners kwamen aan in Westerbork op 9 oktober 1939. Bij de 
Duitse inval woonden er ongeveer 800. 

Mensen die illegaal Nederland waren binnengekomen, moesten in principe worden uitgezet, maar in 
de meeste gevallen was dat niet mogelijk omdat zij dan direct gevaar zouden lopen. De mannen 
onder hen werden, in afwachting van het tijdstip dat uitzetting wel mogelijk zou zijn, opgesloten in 
gesloten kampen. De vrouwen en kinderen mochten meestal in privé-onderkomens wonen, bij 
familie of bij andere joden. Gesloten mannenkampen, in principe strafinrichtingen, vielen onder de 
Minister van Justitie en werden bewaakt door de Marechaussee. Het doel was op deze manier de 
illegalen beter te kunnen controleren, hen beschikbaar te houden voor uitwijzing en hen effectief te 
kunnen weren van de Nederlandse arbeidsmarkt. Bij goed gedrag werden illegale vluchtelingen in 
het algemeen na zes maanden gelegaliseerd en mochten zij – met hun gezin – verhuizen naar 
Westerbork. Er kwamen in november 1938 kampen voor illegalen in Hellevoetsluis, Hoek van 
Holland, Nunspeet en in het Limburgse Reuver.210 

Het Venlose hulpcomité voelde zich verantwoordelijk voor de bewoners van het kamp, dat was 
ingericht in een voormalige kweekschool bij het Heilig-Hartklooster van de Zusters Dominicanessen 
te Reuver.211 Hier werden 130 mannen opgesloten, terwijl hun vrouwen en kinderen elders onderdak 
vonden in joodse gezinnen. De bewoners van het kamp waren vooral kooplieden en intellectuelen. 
Zij stonden onder toezicht van kapitein J. Simonis. Zij werden uitstekend verzorgd door de zusters, 
maar mochten nauwelijks contact onderhouden met de buitenwereld; één keer per week maakten zij 
onder politiebegeleiding een wandeling door Reuver. Een inwoner van het dorp, Sjra Vincent, had 
wel enige contacten met hen. Hij werd hun angst gewaar wegens het feit dat zij waren 
ondergebracht op slechts twee kilometer van de Duitse grens. Velen deden een verzoek om verder 
landinwaarts te worden gehuisvest. Als teken van protest tegen hun opsluiting zo dicht bij het land 
van Hitler lieten sommige mannen hun baard groeien. Er brak zelfs een staking uit onder de 
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vluchtelingen om hun grief kracht bij te zetten.212 Toen de oorlogsdreiging toenam, in augustus 1939, 
werden zij overgebracht naar het veiliger geachte Hoek van Holland en vandaar enige maanden later, 
toen duidelijk was dat van uitzetting geen sprake meer kon zijn en toen de meesten waren 
gelegaliseerd, naar Westerbork.213 

Het Venlose hulpcomité betaalde de huur van het klooster in Reuver, maar deed veel meer. Men 
verschafte ook hulpgoederen, kleren, sigaretten, snoepgoed en een beetje zakgeld aan de mannen. 
Het joodse textielbedrijf Cardozo liet de mannen één voor één naar Venlo komen om een kostuum 
aan te meten. Ook werd hulp geboden bij het verkrijgen en invullen van papieren, die nodig waren 
voor een legaal verblijf in Nederland. Door aan de ingesloten mannen de productie van het blad 
Joodse Vriendenkring uit te besteden, konden zij nuttig werk verrichten en wat geld verdienen. Ook 
werden materialen verschaft waarmee de Reuverse joden hun eigen contactblad konden drukken.214 

Na de Reichskristallnacht in november 1938 klopte het echtpaar Bogen-Hertz met hun zevenjarig 
dochtertje Ruth aan bij Max Hertz in Beek, een oom van mevrouw Bogen. De drie mensen waren 
illegaal vanuit hun woonplaats Keulen Nederland binnengekomen. Zij vroegen asiel aan en hangende 
het antwoord van de autoriteiten hierop, werd Samuel Bogen op 24 januari 1939 geïnterneerd in 
Reuver. Bij de opheffing van dit kamp in augustus 1939 verhuisde hij naar het gesloten kamp in Hoek 
van Holland. In maart 1940 werd hij ingeschreven in het vluchtelingenkamp Westerbork. Zijn vrouw 
Luïse en dochter Ruth voegden zich in mei 1940, één dag voor de invasie, bij hem. Omdat Samuel bij 
de eerste bewoners van het kamp behoorde, kreeg hij een functie in de kampstaf.215 

Joodse ouders besloten soms hun kinderen naar Nederland te sturen, terwijl zijzelf voorlopig in 
Duitsland bleven. De 1720 kinderen die zonder hun ouders in Nederland aankwamen, werden 
opgevangen in een aantal tehuizen en van daaruit zoveel mogelijk in joodse gezinnen geplaatst.216 
Tenminste 24 kinderen zijn enige tijd opgevangen in Limburgse gezinnen. Ten tijde van de 
deportaties verbleven er nog minstens twaalf van hen in de provincie. In drie gevallen waren 
inmiddels ook de ouders naar Limburg gekomen: Frank en Rosel Cohen woonden met hun ouders in 
Valkenburg, Johanna Moses in Venlo. Andere kinderen waren bij een Limburgs joods gastgezin 
ondergebracht: Helena Pinczowski woonde bij de familie Lehmann-Salomon in Maastricht, Charlotte 
Rechtschaffen bij de familie Israels-Vomberg in Roermond, Josef Rubens bij zijn oom en tante Wolf-
Schwarzschild in Limbricht, Sara Edith Hertog bij de familie Aleksandrowicz-Groonheim in Maastricht, 
en Ilse (of Ida) Körner bij de familie Salmang-Dahl te Maastricht.217  

In de laatste jaren vóór de oorlog werd een groep katholiek-joodse kinderen opgevangen in de 
"Rooms-Katholieke Gezondheidskolonie" van de Zusters van Liefde in Eersel (Noord-Brabant). Zij 
werden daar geplaatst door toedoen van het ‘Huisvestigingscomité’ van ’s-Hertogenbosch, een 
comité dat zich inzette voor de opvang van katholiek-gedoopte joodse vluchtelingen. Vanuit Eersel 
kwamen een aantal kinderen terecht bij katholieke gezinnen en in kloosters. Drie kinderen kwamen 
in een Limburgs nonnenklooster: Annemarie en Elfriede Goldschmidt woonden in een pensionaat in 
Echt-Koningsbosch.218 Irmgard Koch verbleef in Posterholt in een instelling voor verstandelijk 
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gehandicapten.219 Ook werden drie kinderen via Eersel opgevangen in een klooster in Weert: 
Manfred Heitner en de broers Hans-Richard en Rolf Reichenbach. Zij waren alle drie half-jood en hun 
joodse ouder was gevlucht naar Engeland.220 

Last of verrijking? 

De komst van honderden vluchtelingen uit Duitsland betekende een grote verandering voor de 
vergrijsde joodse gemeenschap van Limburg. Zij groeide tussen 1930 en 1940 van 800 naar 1450 
personen, bijna een verdubbeling. De meeste vluchtelingen kwamen aan in 1933 en in de laatste 
maanden van 1938. Tijdens de oorlog bezaten in Limburg iets minder dan de helft (48 procent) van 
de joden de Nederlandse nationaliteit; 12 procent had de Poolse en 1 procent een andere 
nationaliteit. De overige 39 procent was voormalig Duits, nu statenloos. Die percentages waren 
echter niet in alle gemeenten gelijk. In Sittard, Gulpen, Heer, Meerssen, Beek en Gennep woonden 
meer Nederlandse dan niet-Nederlandse joden. Van de 145 joodse inwoners in Sittard hadden er 
slechts 22 de Duitse en 5 de Poolse nationaliteit. De rest was Nederlander.221 In Maastricht stonden 
naast 254 joden met een Nederlandse nationaliteit 208 vreemdelingen ingeschreven. Opvallend in de 
hoofdstad was het grote aantal Polen (79). In Roermond, Venlo, Heerlen en Geleen waren de 
statenloze voormalige Duitsers in de meerderheid en dat gold in nog sterkere mate voor de 
grensplaatsen Kerkrade en Vaals. Van de 125 Heerlense joden waren er 52 geboren in Nederland, 41 
in Duitsland, 29 in Polen en 3 elders. In Geleen was de helft van de joodse inwoners Duits of Pools. In 
Nieuwenhagen en Amby tenslotte had geen enkele van de joodse bewoners de Nederlandse 
nationaliteit.222 In 1933 werden 70 joodse vluchtelingen ingeschreven in Amby. Een grote groep van 
hen, de meesten uit Hamborn, een voorstad van Düsseldorf, kwam in het dorp aan op dezelfde dag. 
Op een ochtend stond een groep van meer dan veertig mensen, jonge gezinnen vooral, met 
kinderwagens en koffers bij het klooster Severen. De veldwachter bracht hen naar de woning van 
burgemeester Hermens. Hij en de veldwachter gaven hen te eten en wisten hen vervolgens onder te 
brengen in een tiental leegstaande huizen in de Hoofdstraat. Velen trokken na enige tijd verder, naar 
België of naar Amsterdam. Maar er kwamen ook nieuwe joodse bewoners bij. Daardoor woonden er 
in Amby in het begin van de oorlog 49 joden op een totale bevolking van 2399, het hoogste 
percentage joden van alle gemeenten in Limburg.223 

Twee culturen ontmoetten elkaar en moesten aan elkaar wennen. Gevluchte joden brachten andere 
gewoonten en tradities mee. Sommige Duitse joden wilden hun doden laten cremeren. Voor 
Limburgers was dat vreemd en zelfs in strijd met hun geloof. Duitsers accepteerden, naar de zin van 
Limburgers, al te gemakkelijk bekeerlingen in de joodse kerkgenootschappen.224 In de notulen van de 
Kerkeraad van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Maastricht kan men lezen dat een lid van 
de raad ‘[…] niet gunstig oordeelt over de gedragingen der Poolse joden, dat zij geen aanstoot 
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moeten geven, dat zij worden aangezien met den zwarten bril, en zich fatsoenlijk hebben te 
gedragen.’225 

Sommige autochtone joden vreesden dat door de komst van mensen met een afwijkende cultuur het 
antisemitisme weer zou toenemen. Maar in het algemeen probeerden de Limburgse joodse leiders 
deze angst weg te nemen. Louis Goudsmit, lid van het joods kerkbestuur in Venlo, schreef in 1936 in 
Joodse Vriendenkring:  

De laatste tijd hoort men in Holland vaak beweren; ‘De Duitse joden hebben zelf schuld aan 
hun ongeluk’, want ‘ze gedroegen zich te opvallend’, of ‘onder hen waren teveel artsen en 
advocaten’, of ‘er waren teveel gemengde huwelijken’, of ‘ze drongen zich aan de hogere 
kringen op’, of (en dat is op het ogenblik zeer in zwang) ‘de reform226 …’. Maar weet de 
verteller dan wel dat ons Nederlands Jodendom dan ook rijp is voor vervolgingen? Want ook 
op de Hollandse joden zijn nagenoeg dezelfde opmerkingen te maken als op de Duitse. Ook 
hier zijn er die zich opdringen. En al hebben wij geen advocaten en artsen teveel, dan zijn er 
wel ergens teveel joodse wethouders en/of partijleiders. Zijn er geen Hollandse joden die 
door het een of ander opvallen? Hebben wij minder gemengde huwelijken? ‘Maar wij 
hebben toch geen reform’ hoor ik zeggen. Zeer juist! Maar … reform is nog altijd een uiting 
(zij het een zeer slechte) van Jodendom, en het is bekend hoe bedroevend klein het aantal 
joodse kinderen in Amsterdam is dat joods godsdienstonderwijs krijgt. En hoeveel joden zijn 
speciaal in de grote gemeenten niet van het Jodendom vervreemd?227  

In Venlo probeerden autochtone joden de invloed van de groeiende groep vluchtelingen op het 
joodse kerkelijke en burgerlijke leven te verminderen. Het kiesrecht voor de Kerkeraad werd 
jarenlang tegengehouden, maar de leiders van de gemeenschap waren van mening dat wie plichten 
had (betalen van kerkengeld), ook rechten moest hebben (stemrecht).228 

De meeste nieuwkomers pasten zich snel en doeltreffend aan. Zij maakten al gauw deel uit van de 
Limburgse en de joodse samenleving. Bijzonder is het verhaal van de joden in Arcen. Het gezin van 
Max Grünewald, vader, moeder en twee kinderen, vluchtte in 1938 naar dit dorp. Grünewald had 
geen enkele ervaring met landbouw, maar – in een ultieme poging te worden als de boerenbevolking 
van Arcen – begon hij een boerenbedrijfje. Landbouwadviezen kreeg hij van zijn buren. De nu in 
Israel wonende kinderen Hans en Inge komen woorden tekort om de gastvrijheid en de steun te 
beschrijven die zij mochten ontvangen van hun nieuwe dorpsgenoten.229 Ook het gezin van Hugo 
Terhoch, dat in 1936 de wijk nam naar Arcen (vader, moeder en twee dochters) begon zonder 
agrarische ervaring een boerderij. Vijf hectare grond moest vrijwel nog worden ontgonnen. De heer 
Terhoch was vijftig jaar toen hij boer werd. En hij had er plezier in: elke sjabbath ging hij met zijn 
vrouw kijken hoe het gewas erbij stond; hij was apetrots als zijn maïs sneller groeide dan die van de 
buren.230  

De komst van legale joodse immigranten betekende geen extra kosten voor de ‘belastingbetaler’. 
Niet alleen werden de kosten voor de opvang vrijwel geheel gedragen door de vluchtelingen zelf en 
door hun familie en relaties in Nederland, maar ook waren de legale Duitse vluchtelingen niet zelden 
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kapitaalkrachtig; hun economisch potentieel zorgde juist voor een belangrijke impuls voor de lokale 
economie. Veel sectoren, zoals de confectie-industrie, werden door hun komst gestimuleerd. In heel 
Nederland gaven joodse vluchtelingen in 1937 leiding aan 450 ondernemingen met in totaal 7500 
arbeidsplaatsen.231 In Venlo hadden in 1939 de autochtone joden 21 bedrijven en gaven zij werk aan 
212 mensen. 22 bedrijven van joodse allochtonen zorgden voor werk voor 461 mensen. Daar waren 
grote bedrijven bij: de Venlosche Confectiefabriek van David Oppenheimer had 180 mensen in 
dienst, de Nederlandsche Weverij N.V. van Robert Voss 100 en de Venlosche Clubmeubelfabriek van 
Fritz Lambertz 50.232 

De illegale vluchtelingen, die meestal in 1938 en 1939 in Limburg aankwamen, waren vaak verarmd 
en in het begin aangewezen op steun van de joodse hulpcomités. Velen wisten echter snel en 
energiek in een eenvoudige baan aan de slag te komen. Het Duitse echtpaar Karl-Heinz en Johanna 
Lewin-Winter in Roermond moest, om te kunnen blijven eten, zijn povere huisraad verkopen. Karl-
Heinz kreeg toen een baantje als huis-aan-huis-verkoper van manufacturen voor de joodse firma 
Goudsmit, eigendom van Sally Goudsmit, de actieve gangmaker van het Joodsche Vluchtelingen 
Comité.233. Dank zij deze ‘baan’ mocht het echtpaar in Roermond blijven. Goudsmit bood nog vier 
andere Duits-joodse vluchtelingen op dezelfde manier een functie bij zijn bedrijf. De Commissaris van 
Politie van Roermond kon dat niet bekoren, evenmin als het feit dat een aantal vluchtelingen in de 
omgeving van Roermond voor eigen rekening handelde in chemische artikelen van de firma Zefa in 
Herkenbosch. De eigenaar van dat laatste bedrijf, Albert Marx, was eveneens een Duitse vluchteling. 
De gemeenten Sittard en Schinveld hadden Marx in 1938 een vestigingsvergunning geweigerd. De 
Roermondse Commissaris was van mening, dat Marx ook moest worden beschouwd als illegaal en 
ongewenste vreemdeling.234  

In dit hoofdstuk gaf ik een schets van de joodse gemeenschap in Limburg vóór het begin van de 
Tweede Wereldoorlog. Er was sprake van een vergrijzende, goed geïntegreerde en redelijk 
welvarende joodse gemeenschap. Ik beschreef hoe joodse vluchtelingen die tussen 1933 en 1940 
vanuit Duitsland in Limburg aankwamen grote veranderingen brachten. Na een uiteenzetting over 
het Nederlandse vluchtelingenbeleid in de jaren dertig kwam aan de orde hoe de joden langs legale 
en illegale weg Limburg binnenkwamen. Zij kwamen in een omgeving waar antidemocratische en 
fascistische stromingen steeds meer aanhangers kregen. Toch leidde dat niet tot een grote toename 
van antisemitisme. Dit werd mede verklaard doordat, nadat de NSB in 1935 in Limburg goede 
electorale resultaten had behaald, de katholieke volkskerk het offensief tegen deze Beweging 
aanvoerde. De nieuwkomers werden relatief gemakkelijk opgenomen in de joodse en de Limburgse 
samenleving. Ze werden geholpen door diverse joodse hulpcomités. Door hun komst verdubbelde 
het aantal joden in de provincie en kreeg de Limburgse economie een positieve impuls. 
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