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We hebben gesproken en onze stemmen 
dwaalden als vogels boven een dak. 
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die wij waren, waar en wanneer. ' 
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1 Inleiding 

Heimat in Holland gaat over wegtrekkers en thuiskomers, over ontheemding en saamho
righeid, over gastvrije ontvangsten en dichte deuren. Het gaat over de pijn en de opluch
ting die passen bij verwijdering, en over een diepgaand verlangen naar een plek waar men 
zich geborgen voelt. Het vertelt over de zoektocht naar een blijvend thuis in geografische 
en emotionele zin en de vraag hoe men erin slaagt zich thuis te voelen in een steeds 
veranderende wereld. 

Thuis - en het onvertaalbare begrip Heimat, dat uitdrukking geeft aan zowel lokale als 
nationale en zelfs grensoverschrijdende bindingen -vormt de rode draad door dit verhaal. 
De vraag die aan dit boek ten grondslag ligt, is de vraag naar identiteit: wie wil ik zijn? 
Waar kan ik wonen en met wie? Kijkend naar anderen in het verleden, willen ook historici 
zulke vragen oproepen, bij zichzelf en bij de lezers. 

De 'anderen' worden in dit boek gevormd door Duitse dienstmeisjes die tussen de beide 
wereldoorlogen in groten getale over de Nederlandse grens trokken. Wanneer onze 
grootouders zich destijds huispersoneel konden permitteren, dan hadden zij vaak een 
Duits dienstmeisje in huis die in de herinnering van onze ouders voortleeft. Moesten onze 
moeders zelf de kost verdienen in de huishouding, dan herinneren zij zich hun Duitse 
collega's; of ze zijn zelf ooit als Duits dienstmeisje naar Nederland gekomen. En wie toen 
niet direct met Duitse dienstmeisjes te maken had, kan zich de verhalen over de Gret
chen' s, Lisel's en Käthe's nog wel herinneren. Niet alleen in de persoonlijke herinnering, 
maar ook in de Nederlandse literatuur hebben de Else Böhler's en de Nathalie's zich een 
plaats veroverd. 1 

Binnen de historische wetenschap ontbrak het echter lange tijd aan interesse voor deze 
omvangrijke groep vrouwelijke migranten. Dat daar nu verandering in komt, staat niet los 
van recente discussies over de vestiging van nieuwkomers en de invloed van sekse, religie, 
levensstijl en nationaliteit op hun integratieproces. Aan deze discussie hoopt dit boek een 
bijdrage te leveren. 

Het verraadstersimago 

'Moeten er weer Duitse dienstmeisjes komen?' luidde de vraag die de vooraanstaande 
socialiste Hilda Verweij-Jonker in 1950 voor het eerst na afloop van de oorlog aan de orde 
stelde. Zij toonde zich een groot voorstander van de mogelijkheid om in de behoefte aan 
huispersoneel te voorzien door toelating van een beperkt aantal Duitse meisjes: 'Na de 
vorige oorlog is dat ook gebeurd. Sommige Nederlanders hebben zich daar toen aan 
geërgerd, een veel groter aantal heeft er zich over verheugd. Want deze meisjes waren over 
het algemeen goede arbeidskrachten, huishoudelijk onderlegd, algemeen ontwikkeld, 
gewillig, zuinig en bescheiden. In menig gezin zijn ze toen een werkelijke steun geweest,' 
schreefVerweij-Jonker, die er na dit positieve beeld direct aan toevoegde dat er sinds de 
laatste oorlog wel het 'een en ander veranderd (is) in de verhouding tussen het Nederlandse 
en het Duitse volk'. 2 
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Zo kort na de Duitse bezetting konden haar plannen voor een hernieuwde komst van 
Duitse dienstmeisjes op weinig instemming rekenen. Tien jaar later was dat nog steeds het 
geval, toen zij opnieuw - pratend over een tekort aan buitenshuis werkende vrouwen -
suggereerde dat vrouwen uit Duitsland bereid zouden zijn deze lacune op te vullen. 
Verweij-Jonker bracht daarmee een storm van verontwaardigde reacties teweeg, variërend 
van anonieme scheldbrieven - ondertekend met 'een goede Nederlander' - tot het 
commentaar in een regionale krant dat de komst van Duitse vrouwen misschien een 
oplossing kon bieden, maar dat hier geen groot enthousiasme voor zou bestaan: 'De 
herinnering aan de Duitse dienstmeisjes uit de jaren dertig plaagt ons nog altijd.'3 

Duitse dienstmeisjes werden vijftien jaar na afioop van de Tweede Wereldoorlog nog 
altijd vereenzelvigd met verraadsters, spionnes en een 'Vijfde Colonne'.4 Bijna een halve 
eeuw later is dat beeld weinig veranderd. 'In Hiders tijd werden velen van hen tot spionage 
aangezet, vooral bij Duitse Joodse mensen. Het is heel goed om hier even bij stil te staan!' 
waarschuwde een van de vele, soms anonieme, briefschrijvers die in 1987 reageerden op de 
aankondiging van mijn plannen voor dit onderzoek in diverse landelijke en regionale 
dagbladen.5 

Hoe hardnekkig deze identificatie van Duitse dienstbodes met spionnes is, bleek op
nieuw toen in de zomer van 1993 in de Volkskrant een bericht verscheen onder de 
vetgedrukte kop 'Duitse dienstmeisjes krijgen eerherstel dankzij Moskou'. Uit teruggevon
den archiefmateriaal in Moskou was volgens de krant gebleken dat 'de in Nederland 
heersende mening dat de diensters - die in de jaren dertig met duizenden neerstreken in 
Nederlandse huishoudens - bijna allemaal spioneerden voor de nazi's' niet langer houd
baar was. 6 Nu was het weliswaar komkommertijd voor de media en waren deze bevindin
gen al veertig jaar eerder door L. de Jong in zijn proefschrift De Duitse Vijfde Colonne in 
Nederland openbaar gemaakt. Maar het feit dat dit bericht zo sensationeel geformuleerd 
en op zo'n prominente plaats werd afgedrukt, laat zien dat men een eenmaal ontwikkeld 
vijandbeeld niet meer zo makkelijk loslaat. 

Tijdens eerder onderzoek naar Nederlandse dienstmeisjes in de eerste helft van deze 
eeuw7 raakte ik geïntrigeerd door de massale migratie van hun Duitse collega's en de 
heftige reacties waartoe de herinnering aan de Duitse dienstmeisjes aanleiding gaf in 
naoorlogs Nederland. Waarom kwamen jonge, ongehuwde vrouwen uit Duitsland in 
zulke groten getale in de Nederlandse huishoudens werken en hoe werd gereageerd op hun 
komst en vestiging in de Nederlandse samenleving? De vraag naar de invloed van econo
mische, politieke en sociaal-culturele veranderingen in beide landen sluit daarop aan. Hoe 
werkte de economische crisis en de groeiende werkloosheid in de jaren dertig door op hun 
positie als vrouwelijke, buitenlandse arbeidskrachten in de Nederlandse huishouding? 
Welke betekenis hadden de nieuwe vormen van amusement - en de daarmee gepaard 
gaande onrust- voor de contacten die zij als jonge vrouwen in Nederland konden aangaan 
of juist meden? En welke consequenties had de opkomst van het nationaal-socialisme voor 
hun positie als vrouw van Duitse herkomst in de Nederlandse en de Duitse samenleving? 

Maar het waren niet alleen veranderingen in de omringende samenleving die het leven 
van Duitse dienstmeisjes beïnvloedden. Ook hun persoonlijke levensloop bracht hen in 
steeds wisselende posities waarin hun nationale en sociale herkomst, hun sekse, levensover
tuiging, werkzaamheden, leeftijd en burgerlijke staat op elkaar inwerkten en hun verhou
ding tot de omgeving bepaalden. Wanneer zij niet naar Duitsland terugkeerden, traden 
veel Duitse dienstmeisjes na enige tijd in het huwelijk met een Nederlander. Zodoende 
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kregen zij niet alleen een andere naam, maar wijzigde zich ook hun status van dienstmeisje 
in die van huisvrouw. Bovendien verruilden zij de Duitse voor de Nederlandse nationali
teit. Op het snijvlak van de ontwikkelingen in hun persoonlijke levensloop en de maat
schappelijke veranderingen probeerden zij een min of meer stabiele positie te veroveren 
binnen de Nederlandse samenleving. In hoeverre zij daarin zijn geslaagd, komt in dit boek 
aan de orde. 

Identiteit als constructie 

De vraag naar de mate waarin Duitse dienstmeisjes zich thuis konden gaan voelen in de 
Nederlandse samenleving maakt het begrip 'identiteit' en in het bijzonder 'nationale 
identiteit' in dit boek onvermijdelijk. Omdat deze begrippen niet voor zichzelf spreken, 
wil ik daar in deze inleiding kort bij stilstaan. 

Identiteit wordt nog vaak gezien als een vaststaande eigenschap van een bepaald persoon 
of een bepaalde groep mensen. Zo werd - en wordt - nationale identiteit wel beschouwd 
als een 'nationaal karakter' of een 'volksgeest' waarmee het volk van een bepaald land zich 
onderscheidt van andere volkeren. Dat heeft geleid tot clichés als 'typisch Duits' of' echt 
Nederlands' om een bepaalde manier van doen te verklaren. 

De manier waarop ik de begrippen identiteit en nationale identiteit in dit onderzoek heb 
gebruikt, sluit aan bij een nieuwe benadering. Daarbij wordt identiteit niet langer opgevat 
als een vaststaand iets, waarmee mensen geboren worden en dat ze de rest van hun leven 
met zich meedragen. Het wordt daarentegen beschouwd als een veranderlijk gegeven dat 
steeds opnieuw betekenis krijgt, afhankelijk van het historisch moment en de sociale 
omgeving waarin men verkeert. 8 Zo kunnen mensen als Duitsers geboren worden, maar 
dat hoeft niet veel te betekenen zolang zij op de plek blijven waar zij geboren zijn. Pas in 
confrontatie met niet-Duitsers - bijvoorbeeld door migratie, oorlog of via de media - kan 
het Duits-zijn zijn vanzelfsprekendheid verliezen en meer profiel krijgen. 

In deze nieuwe benadering van identiteit is het accent verschoven van een zijnswijze naar 
een zienswijze, van essentie naar perceptie: het is iets dat aan een persoon of groep personen 
wordt toegedicht en waar men zich toe moet verhouden. Identiteit is dan iets dat in 
oppositie met een 'ander' tot stand komt: iets dat vorm krijgt wanneer het zelf en de ander, 
het eigene en het vreemde met elkaar in contact treden.9 In die zin is wel geconstateerd dat 
de term identiteit - in zijn essentialisme - enigszins verouderd en misleidend kan zijn. De 
literatuurwetenschapper J. Leerssen stelde dan ook voor niet langer van nationale identi
teit, maar van 'nationaal imago' te spreken, omdat een dergelijk begrip meer recht doet 
aan het proces van beeldvorming. 10 

Zijn voorstel zal ik echter niet overnemen, omdat ik vrees dat daarmee alle nadruk komt 
te liggen op de constructie van een nationale identiteit van buitenaf. Dat kan ertoe leiden 
dat voorbij wordt gegaan aan de verschillen die de betrokkenen zelf ervaren in aanspreek
vormen, eetgewoonten of andere 'nationale' gebruiken die een basis kunnen vormen voor 
gemeenschappelijk contact van landgenoten in den vreemde en voor identificatie met het 
land van herkomst. In deze studie wordt zeker aandacht besteed aan de toedichting van 
een (nationale) identiteit aan de Duitse dienstmeisjes door de overheid en andere bemid
delende instanties zoals de media, de kerk of het gezin. Maar meer nog gaat het in dit 
onderzoek om de vraag hoe Duitse dienstmeisjes zèlf zijn omgegaan met de ervaren 
verschillen en hoe zij zich - in retrospectief- hebben verhouden tot de hun toegeschreven 
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nationale identiteit. Daarbij wordt ook gekeken naar de vraag hoe de nationale identiteit 
zich verhoudt tot andere vormen van identificatie, bijvoorbeeld op basis van een gezamen
lijke religie, sekse, klasse, leeftijd of beroepspraktijk. 

Twee sporen van onderzoek 

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat dit boek zowel de ervaringen en opvattingen van de 
vrouwelijke nieuwkomers beschrijft, als die van de mensen en instanties die binnen de 
ontvangende samenleving met hen te maken kregen. Dat bracht mij op twee sporen 
waarlangs ik het materiaal verzamelde. Het ene moment begaf ik mij in archieven en 
bibliotheken om beelden van het verleden uit de tijdsdocumenten en de literatuur op te 
diepen. Dat gebeurde dan vanuit het perspectief van de betrokken Nederlandse en Duitse 
overheidsinstanties, de christelijk-filantropische organisaties, de georganiseerde vrouwen
beweging en de media. Op andere momenten zocht ik naar het perspectief van de 
hoofdpersonen. Dan sprak ik met de voormalige Duitse dienstmeisjes om beelden van 
datzelfde verleden uit hun herinnering - en soms ook uit oude dozen en kasten11 - naar 
boven te halen. 

Beide sporen kruisten elkaar, bijvoorbeeld als ik tijdens gesprekken werd gewezen op mij 
nog onbekende instanties en hun archieven, of op nieuwe aspecten die mij waren ontgaan. 
Andersom stelde de informatie uit de archieven mij in staat tijdens de gesprekken door te 
vragen, de verhalen in een bredere historische context te plaatsen, en me te realiseren welke 
mogelijkheden in de levensloop van mijn gesprekspartners onbekend of onbenut waren 
gebleven en welke gebeurtenissen of keuzes niet voorkwamen in hun verhaal.12 Bovendien 
kreeg ik tijdens mijn bezoeken aan archieven namen van mensen die destijds actief of 
passief met de opvang van Duitse dienstmeisjes te maken hadden en bereid waren daarover 
te spreken.13 Hoewel beide sporen niet los van elkaar staan, wil ik ze -voor de overzichte
lijkheid - toch ieder apart aflopen om meer inzicht te geven in de aanpak van dit 
onderzoek. 

De archieven14 

'Eerlijk gezegd: ik zie niet veel in uw onderwerp,' reageerde de historicus L. de Jong op 
mijn vraag of hij mij suggesties aan de hand kon doen voor archieven en andere vindplaat
sen waar ik relevant materiaal voor mijn onderzoek zou kunnen aantreffen. 'Ik betwijfel of 
de Duitse en de Nederlandse overheid hier veel bemoeienissen mee hebben gehad- als dat 
inderdaad niet het geval geweest is, zult u ook in de overheidsarchieven, voor zover 
bewaard, niets van belang aantreffen. Voorts neem ik aan dat van de betrokkenen nog maar 
heel weinigen in leven zijn en zie ik ook niet in hoe u hen kunt opsporen. Natuurlijk,' zo 
vervolgde de hoogleraar beleefd, 'heb ik op zichzelf alle waardering voor uw initiatief, maar 
ik kan niet inzien hoe u een resultaat kunt bereiken dat enige wetenschappelijke waarde 
heeft.'15 

Het was een weinig bemoedigende reactie op mijn plannen, die in het najaar van 1986 
vastere vorm aannamen. De Jongs reactie weerspiegelt een eenzijdige benadering van de 
historische bronnen, waardoor met name voor vrouwen in het verleden blinde vlekken zijn 
ontstaan. Maar bovendien schemert er onwillekeurig een opvatting in door over wat 
geschiedschrijving is of behoort te zijn, en welke thema's relevant zouden zijn. Duitse 
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dienstmeisjes en hun positiebepaling in de Nederlandse samenleving komen daar volgens 
sommigen niet direct voor in aanmerking. 16 

Gelukkig waren er anderen die meer vertrouwen hadden in dit onderzoek en enthousiast 
meedachten over mogelijke bronnen. Soms leverde dat verrassend veel op en dan weer 
teleurstellend weinig, maar gaandeweg kreeg ik zicht op de onderwerpen waarover archief
materiaal te vinden was, en ontdekte ik welke vragen al dan niet beantwoord konden 
worden. 

Zo was er de simpele vraag naar het aantal vrouwen dat gedurende het interbellum als 
Duits dienstmeisje in Nederland werkzaam was. Omdat een systematische registratie van 
Duitse dienstmeisjes aan de grens ontbrak, konden noch de gegevens van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, noch de Duitse statistieken17 mij verder helpen. Op lokaal 
niveau stonden deze migrantes over het algemeen wel genoteerd in de bevolkingsregisters 
- of soms in een apart dienstboden-, vreemdelingen- of verblijfsregister - maar dat gaf nog 
geen landelijk overzicht.18 Bovendien werd het systeem van lokale registratie in Nederland 
na 1923 gewijzigd: de boeken waarin nieuwkomers chronologisch (op datum van aanmel
ding) stonden ingeschreven, werden vervangen door een kaartsysteem dat hen alfabetisch 
catalogiseerde. Hoeveel Duitse dienstmeisjes in welk jaar aankwamen en vertrokken, is 
sindsdien ook op lokaal niveau nauwelijks meer te traceren. En hoevelen van hen zich -
na een huwelijk- in Nederland vestigden, is evenmin na te gaan. Na het verlies van hun 
oorspronkelijke naam en Duitse nationaliteit laten de betreffende vrouwen zich moeilijk 
terugvinden. Dat is een probleem bij ieder onderzoek naar de levensloop van vrouwen en 
al helemaal van ongehuwde migrantes. Alleen de volkstellingen van 1920 en 1930 leveren 
globale cijfers op over het aantal Duitse dienstmeisjes op dat moment. Daarnaast bieden 
de literatuur en andere bronnen in Nederland en Duitsland indirecte aanwijzingen, op 
grond waarvan hun aantal bij benadering aangegeven kan worden. 

Nu gaat het in deze studie niet om het in kaart brengen van aantallen, maar om het 
migratieproces en de opstelling van de betrokken instanties en personen. Om een indruk 
te krijgen van de reacties van de diverse instellingen die met deze problematiek te maken 
kregen, richtte ik mij in eerste instantie op de archieven waar ook De Jong aan refereerde: 
de overheidsarchieven in beide landen. In Nederland waren dat de archieven van de 
ministeries van Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie, en 
van het Militair Gezag. Vooral het archief van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzeke
ring en Arbeidsbemiddeling vormde een rijke bron. Het archief van Buitenlandse Zaken 
leverde, behalve materiaal van het Rijksbureau ter Bestrijding van de Handel in Vrouwen 
en Kinderen, weinig meer op dan wat geblakerde, zeer onvolledige papieren van de Duitse 
consulaten in Heerlen en Maastricht. 

Deze lacune werd echter gecompenseerd door de informatie die ik in het Politisches 
Archiv des Auswärtigen Amts in Bonn aantrof. Niet alleen vond ik daar documenten van 
het gezantschap in Den Haag en de consulaten in Amsterdam en Rotterdam, maar ook 
van een afdeling van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken die zich speciaal met 
Duitse arbeid(st)ers in Nederland bezighield. De papieren van deze afdeling bevatten zeer 
veel informatie over Duitse dienstmeisjes en de organisaties voor meisjesbescherming die 
zich over hen ontfermden. 19 

Het archief van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken was echter niet volledig, 
omdat de Duitse overheidsarchieven van voor 1945 deels berusten in het toen nog Oostduit
se Zentrales Staatsarchiv in Potsdam. Het duurde enige tijd voordat ik toestemming kreeg 
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om daarin onderzoek te mogen doen. Eer het - ook in financieel opzicht - zo ver kon 
komen, was de Muur gevallen. Ik kon nog net meemaken hoe de laatste resten door 
opgeluchte en gefrustreerde Duitsers, commercieel bewuste handelaars en souvenirjagende 
toeristen (onder de verzamelnaam Mauerspechten) met mokers en beitels werden bewerkt. 
Voor mijn onderzoek in het Zentrales Staatsarchiv bleef deze ontwikkeling niet zonder 
gevolgen. Na de teloorgang van het communistische bewind had het archief zijn deuren 
geopend voor ongeduldige onderzoekers, die zich in groten getale aanmeldden voor een 
krappe plaats in de leeszaal. De organisatie van het archief was hier nauwelijks op 
berekend, de medewerkers waren niet ingesteld op het soort vragen waarmee zij werden 
overspoeld, de pagina's van de gevraagde archiefstukken moesten nog genummerd worden 
en op die manier waren de wachttijden voor een enkel document lang, zeer lang. Het was, 
kortom, een interessante maar ook tergende ervaring, die onder andere omstandigheden 
misschien meer had kunnen opleveren. 20 

Na deze zoektocht in de landelijke overheidsarchieven besloot ik nog een blik te werpen 
in de archieven van de Duitse deelstaten die aan Nederland grenzen en waaruit het 

. overgrote deel van de Duitse dienstmeisjes afkomstig was. Vooral de archieven van de 
emigratieadviesbureaus (Auswandererberatungsstellen) die ik in Düsseldorf en Münster 
aantrof, gaven inzicht in de betrokkenheid van de Duitse overheid bij de migratie in het 
algemeen en die van Duitse dienstmeisjes naar Nederland in het bijzonder. Bovendien 
boden zij informatie over de samenwerking tussen de verschillende overheidsinstanties 
onderling en tussen de overheid en de confessionele organisaties voor meisjesbescherming. 
Het leek de moeite waard om de betrokkenheid van de confessionele vrouwenorganisaties 
bij de migratie van Duitse dienstmeisjes nader uit te diepen. In Nederland bleken het 
Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen en het Historisch Documentatiecentrum 
voor het Nederlandse Protestantisme in Amsterdam weinig documentatie over deze 
verenigingen te bevatten, maar in gemeentelijke en bisschoppelijke archieven vond ik wel 
interessant materiaal. 

Dankzij de contacten met voormalige Duitse dienstmeisjes was ik inmiddels ook op de 
hoogte van het bestaan van Duitse confessionele organisaties in de grote steden van 
Nederland, die een belangrijke rol bij de opvang van Duitse dienstmeisjes hadden ge
speeld. Van protestantse zijde was dat de Deutsche Evangelische Gemeinde (DEG) in 
Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Rotterdam. De Duitse evangelische gemeente in Den 
Haag was de oudste en was in de vorige eeuw opgericht om 'Duitsers in de diaspora' voor 
kerk en vaderland te behouden. Zij bestaat nog altijd en dominee Hartlieb was zo 
vriendelijk mij onbeperkt toegang tot het ongeordende archief te verlenen en bovendien 
zijn kantoor ter beschikking te stellen voor de bestudering ervan. Het archief van de Duitse 
evangelische gemeente in Rotterdam was bij het gemeentearchief ondergebracht, en van 
de zustergemeenten in Haarlem en Amsterdam vond ik enige stukken terug in het Haagse 
archief van de DEG en in het archief van de Evangelische Broedergemeente in Utrecht.2' 
Verspreide stukken van de Duitse evangelische gemeenten in Nederland kwam ik ook 
tegen in diverse overheids- en kerkelijke archieven in Duitsland. Vooral het archief van de 
Duitse evangelische gemeente in Den Haag bleek nagenoeg compleet en gaf een boeiend 
beeld van de dagelijkse opvang van Duitse dienstmeisjes en de samenwerking met andere 
instanties in Nederland en Duitsland. 

Dat bracht mij weer terug in Duitsland, bij het archief van het Diakonissen-Mutterhaus 
in Münster. Van daaruit werden veel Duitse diaconessen naar de evangelische gemeenten 
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in Nederland uitgezonden om behulpzaam te zijn bij de opvang van Duitse dienstmeisjes. 
Niet alleen kreeg ik toegang tot het rijke archief, maar ik was ook in de gelegenheid met 
enkele diaconessen over hun ervaringen in Nederland te spreken. 22 De evangelische 
archieven op landelijk en deelstaatniveau waren eveneens van belang. Zo verschafte de 
collectie van dominee Ohl in het Archiv des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche 
im Rheinland belangrijke gegevens over de inzet van de evangelische en katholieke meis
jesbescherming bij de opvang en controle van Duitse dienstmeisjes aan de grens. Het 
Archiv des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland en het Evangelisches 
Zentralarchiv, beide in Berlijn, gaven informatie over de betrokkenheid van de Duitse 
evangelische kerk bij de zorg voor hun Duitse geloofsgenoten in Nederland, en over de 
toenemende invloed van het nazi-regime vanaf 1933. 

Onder de protestantse tak van bemoeienis met de Duitse dienstmeisjes in Nederland 
vielen ook de Jugendbünde für Entschiedenes Christentum, waar ik voor het eerst van hoorde 
via gesprekken met voormalige Duitse dienstmeisjes. Documenten over deze evangelise
rende groepen onder leiding van Duitse diaconessen uit het Diakonissen-Mutterhaus 
Hensoltshöhe waren nauwelijks te achterhalen. Alleen het archief van de Nederlandse 
zusterorganisatie voor Ernstig Christendom gaf enige aanwijzingen. Brieven naar verwante 
organisaties in Duitsland, zoals het Deutscher Verband der ]ugendbünde für Entschiedenes 
Christentum, bleven onbeantwoord en ook het contact met het moederhuis Hensoltshöhe 
verliep aanvankelijk nogal stroef. Uiteindelijk kreeg ik toestemming voor een bezoek aan 
Hensoltshöhe in het Beierse Gunzenhausen, waar mij duidelijk werd hoezeer het nazi-ver
leden van het moederhuis nog met taboes omgeven is. Ik sprak er met drie vrouwen die 
destijds als Duits dienstmeisje bij de Nederlandse jugendbund für Entschiedenes Christen
tum betrokken raakten en voor de oorlog als diacones in het Duitse moederhuis waren 
ingetreden. Documenten uit de periode tussen de beide wereldoorlogen zouden echter niet 
meer aanwezig zijn, bezwoer men mij nogmaals ter plaatse. Op onverklaarbare wijze bleef 
ook het blad Von der Hensoltshöhe onvindbaar in de universiteitsbibliotheek van Erlangen 
(Neurenberg). Voor dit aspect van het onderzoek moest ik mij behelpen met de bestaande 
literatuur, naast de verschillende persoonlijke herinneringen. 

Hoe zat het met de Duitse katholieke kerk in Nederland? Uit de archieven van de Duitse 
evangelische gemeenten bleek dat er contact bestond met Duitse katholieke geestelijken 
en ook de betrokkenen noemden de Duitse katholieke meisjesverenigingen. In Nederland 
waren daarvan geen archieven meer te traceren, maar die kon ik in het Historisches Archiv 
des Erzbistums Köln achterhalen. Dat gold ook voor de documenten over de landelijke 
organisatie van Duitse katholieke Auslandsseelsorge. Daarnaast vervulden de Duitse Katho
lische Mädchenschutzvereine, met hun hoofdkwartier in Freiburg, een belangrijke rol in het 
contact met de Nederlandse zusterorganisatie en de Duitse vrouwen die als Fürsorgerinnen 
de dagelijkse opvang in Nederland op zich namen. Over de aard en ontwikkeling van deze 
activiteiten gaf vooral het Archiv des Deutschen Caritasverbandes in Freiburg de nodige 
informatie. In aansluiting op de bronnen van Duitse zijde vond ik in het archief van het 
aartsbisdom Utrecht nog relevante informatie over politieke kwesties die in het contact 
met de Duitse geloofsgenoten doorwerkten, toen het nationaal-socialisme steeds meer 
greep kreeg op de Duitse kerkelijke instanties in Nederland. 

Om dit politieke aspect bij de komst en vestiging van Duitse dienstmeisjes in Nederland 
verder te kunnen onderzoeken heb ik mij ook bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu
mentatie georiënteerd. De specifieke aard van het thema bood echter geen goede ingang 
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tot de aanwezige documentatie. Alleen over meer gedetailleerde vragen en 'gevallen' 
konden de daar aanwezige documenten soms opheldering verschaffen. Meer informatie 
boden in dat opzicht de eerder genoemde overheids- en kerkelijke archieven in Nederland 
en Duitsland. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden dat ik gedurende het onderzoek steeds 
meer in de ban raakte van de bemoeienis van de Nederlandse en Duitse confessionele 
(vrouwen)organisaties met de opvang en begeleiding van de Duitse dienstmeisjes in 
Nederland. Het was een aspect dat ik van tevoren niet had voorzien en ik betwijfel of ik 
dit terrein zo intensief had onderzocht, als de gesprekken met voormalige dienstbodes mij 
niet hadden duidelijk gemaakt hoeveel deze organisaties destijds voor hen betekenden. 23 

Maar de ontdekking van deze confessionele bronnen riep ook vragen op naar de betrok
kenheid van niet-confessionele organisaties bij de migratie van Duitse dienstmeisjes naar 
Nederland. Uit periodieken en archieven van niet-confessionele vrouwenorganisaties -
zoals het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, de Nederlandse Vereniging van Huis
vrouwen en de Algemene Nederlandse Bond van Huispersoneel - kwam naar voren dat zij 
wel deelnamen aan het debat over het te volgen beleid tegenover het buitenlandse 
huispersoneel, maar dat zij niet participeerden in de georganiseerde opvang en begeleiding 
van Duitse dienstmeisjes. Hun doelgroep lag in de eerste plaats bij Nederlandse huisvrou
wen en huispersoneel. Daarnaast waren er de niet-confessionele Duitse organisaties in 
Nederland, zoals de Deutsche Vereine en Duitse sport- en sociaal-culturele verenigingen. 
Hoewel deze organisaties niet specifiek op Duitse dienstmeisjes waren gericht, behoorden 
ook zij tot de leden. Maar de bewaard gebleven documentatie is zeer beperkt en ook in de 
vragenlijsten of gesprekken worden zij slechts sporadisch genoemd. Daardoor kon deze 
kant van het sociaal-culturele leven van Duitse dienstmeisjes in Nederland weinig uit de 
verf komen. 

Tot zover mijn gang door de archieven. Archiefonderzoek wordt wel gezien als basis van 
de geschiedschrijving. Voor zover historici een beroep kunnen doen op een specifieke 
identiteit, zo stelde de historicus P. de Rooy, dan berust die in hoofdzaak op het ambach
telijke speurwerk in de archieven.24 Als dat al zo zou zijn, dan hoop ik met dit onderzoek 
die identiteit te verbreden door het ambachtelijke en bij tijd en wijle obsessieve speurwerk25 

in de archieven te combineren met het gericht verzamelen en analyseren van levensverha
len, ook wel oral history of lift history analysis genoemd. 26 

De levensverhalen 

Over de plaats van levensverhalen binnen historisch onderzoek bestaat geen wetenschap
pelijke overeenstemming. Het gaat om een methode die binnen de geschiedwetenschap 
heftig wordt bediscussieerd. Lange tijd maakte het interview vanzelfsprekend deel uit van 
de geschiedschrijving, maar dit veranderde in de negentiende eeuw. Toen historici zichzelf 
gingen professionaliseren en hun werk meer 'wetenschappelijk' wilden maken, sneuvelde 
het interview als methode van historisch onderzoek. Men beperkte zich tot de bestudering 
van schriftelijke bronnen en liet het interviewen over aan de sociale wetenschappers. 

Na de Tweede Wereldoorlog maakte het interview zijn rentree in de historische discipli
ne als een manier om naast schriftelijke gegevens aanvullende informatie te verkrijgen over 
bepaalde gebeurtenissen of ontwikkelingen.27 Eind jaren zestig, met de opkomst van de 
democratiseringsbeweging, groeide de belangstelling voor oral history - niet zozeer als 
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aanvulling, maar vooral als alternatief: om de geschiedenis te kunnen schrijven van hen die 
geen schriftelijke bronnen hebben achtergelaten. Geëngageerde historici kritiseerden de 
bestaande geschiedschrijving en vroegen aandacht voor verwaarloosde perspectieven (van 
arbeiders, vrouwen en homoseksuelen bijvoorbeeld) of vergeten aspecten (zoals ziekte, 
werkloosheid, moederschap). Het ging om een 'nieuwe sociale geschiedenis', een geschie
denis 'van onderen' - in Duitsland ook wel met de term Alltagsgeschichte aangeduid - die 
zich niet zozeer richtte op de politieke en culturele elite, als wel op de posities en ideeën 
van minder machtige en minder gearticuleerde groepen. Tegenover de fictie van een 
neutrale geschiedschrijving werd oral history ingezet om een ander beeld van het verleden 
te onthullen.28 Oral history gaf historici de mogelijkheid documenten te creëren die 
voorheen niet bestonden en op die manier een hidden history te redden van de vergetel
heid. 

Deze aanpak ging in eerste instantie gepaard met een groot en enigszins naïef enthousias
me voor de 'authentieke' herinnering. Vragen naar de manieren waarop mensen zich hun 
verleden herinneren en hun levensgeschiedenis vertellen, konden echter niet uitblijven. 
Herinneren is immers geen spontaan gebeuren. Het is een actief proces dat door de 
onderzoeker wordt gestimuleerd en gestuurd binnen het kader van het onderzoek. Het 
geheugen produceert geen historische 'feiten', maar de herinneringen daaraan die mede 
door de actualiteit worden bepaald. Hierdoor bieden levensverhalen een fragiele en weinig 
gefixeerde getuigenis van het verleden. Oral history wordt daarom ook wel 'een bewegende 
bron' genoemd. 29 

Het terugblikken op een eerdere levensfase brengt zowel verheldering als vertekening met 
zich mee. Verhelderend kan het zijn, omdat achteraf de vanzelfsprekendheden die destijds 
golden zichtbaar kunnen worden. Vanuit de persoon die men nu is, kan men reflecteren 
op en soms afstand nemen van ervaringen uit het verleden. De afstand tot het verleden kan 
er echter ook toe leiden dat bepaalde herinneringen niet meer geactiveerd kunnen worden, 
of in een taboesfeer terecht zijn gekomen. Individuele herinneringen zijn immers ingebed 
in een collectieve herinnering aan het verleden, dus door 'hoe men denkt dat het vroeger 
was'. 

S. Leydesdorff was in Nederland een van de eerste historici die hier oog voor hadden. 30 

Geïnspireerd door de socioloog Halbwachs stelde zij aan de orde dat de herinneringen aan 
voorbije tijden niet neutraal zijn. Zeker niet als het gaat om een terugblik op economische 
crisisperiodes, oorlogen, rampen of andere ingrijpende gebeurtenissen waarbij de verhou
dingen op lokaal, nationaal en soms internationaal niveau gepolariseerd raken. Het 
gezamenlijke belang dat in dergelijke situaties wordt geschapen, gaat gepaard met een 
collectieve, veelal 'nationale' herinnering aan het volk dat zich eensgezind te weer stelde 
tegen de dreiging van buitenaf, zoals de werkloosheid en armoede in de crisistijd ('koopt 
geen buitenlandse waar'), het wassende water tijdens de watersnoodramp,31 of de Duitse 
bezetter in de jaren 1940-1945. 

Als de persoonlijke herinneringen van dit collectieve beeld afwijken, kan dat pijnlijke 
confrontaties opleveren die tot zelfcensuur leiden. Dan valt de gesprekspartner stil of 
brengt het gesprek op een 'veilig' verhaal.32 Bewust of onbewust worden de herinneringen 
afgestemd op gangbare beelden die zich in de collectieve herinnering hebben gevormd, 
waardoor een confrontatie wordt vermeden. Maar de afstand tot het verleden kan juist ook 
ruimte bieden om herinneringen toe te laten die voorheen te pijnlijk waren. Dat geldt bij 
uitstek voor de periode van de Duitse bezetting. 



De Tweede Wereldoorlog was een maatgevende gebeurtenis in de levens van hen die deze 
jaren en de jaren daarna bewust hebben meegemaakt. Ook de naoorlogse generatie, 
waartoe ik zelf behoor, is opgegroeid in een politiek klimaat waarin de oorlog- en vooral 
het gedrag in de oorlog - als ijkpunt voor 'goede' of 'foute' stellingnames werd gebruikt. 
De collectieve beeldvorming over Nederland in de Tweede Wereldoorlog, waarin het 
heldhaftige Nederlandse verzet staat tegenover de slechte Duitsers en verraderlijke colla
borateurs,33 bood weinig ruimte voor meer ambivalente herinneringen aan een tijd waarin 
men zich zo 'goed' en zo (weinig) 'kwaad' als dat ging staande hield. Bepaalde herinnerin
gen die niet strookten met de morele voorstellingen van 'goed' en 'fout', waren daardoor 
lange tijd onbespreekbaar - en zijn dat soms nog. 

De herinnering aan de oorlog vormt nog steeds een fundament voor de naoorlogse 
Nederlandse gemeenschap, terwijl zij bij nadere beschouwing diezelfde gemeenschap zou 
kunnen ondermijnen. Juist op dit punt, dat de antropoloog A. Cohen 'the symbolic 
construction of community' noemt,34 kunnen stiltes vallen of doorbroken worden. Dat 
was zeker ook het geval tijdens de gesprekken met de voormalige Duitse dienstbodes. Als 
Nederlandse vrouwen van Duitse herkomst zijn zij veelal geneigd te benadrukken hoezeer 
zij zich als 'echte' (dus 'goede') Nederlanders hebben opgesteld, of erop te wijzen dat ook 
Nederlanders 'fout' waren en faalden onder deze omstandigheden. Gevoelens van angst, 
schaamte, verontwaardiging, onmacht, isolement of juist saamhorigheid die tijdens de 
Duitse bezetting en daarna werden opgeroepen, zinderen mee bij hun terugblik op het 
verleden en kleuren de herinneringen. Dat werkt ook door als zij omzien naar de tijd vóór 
1940, naar hun afscheid van het Duitsland van hun jeugd en naar de eerste ervaringen in 
de Nederlandse samenleving. Hun levensverhalen worden getekend door de mythische 
scheidslijn tussen 'goede' Nederlanders en 'foute' Duitsers die de Duitse bezetting heeft 
voortgebracht. 

Niet alleen de verhalen van de vertelsters worden daardoor bepaald, maar ook de vragen 
en interpretaties van de onderzoekster hangen samen met heersende beelden van het 
(oorlogs)verleden. Daaraan valt niet te ontkomen. Daarom heb ik er bij de presentatie van 
fragmenten uit de levensverhalen voor gekozen om bij cruciale wendingen in het gesprek 
mijn eigen inbreng te vermelden. 35 De vertelster bepaalt weliswaar welke herinneringen 
verwoord worden en op welke manier, maar dat gebeurt binnen het kader van het 
onderzoek, in reactie op en door selectie van de onderzoekster. 

De onderkenning dat het bij levensverhalen om constructies van een verleden gaat, roept 
vragen op naar de structuur van de herinnering. Waardoor wordt het proces van herinne
ren gestructureerd? Wat is de relatie tussen individuele en collectieve herinnering? En wat 
is de relatie tussen vertelster en onderzoekster?36 Door na te denken over de subjectiviteit 
van de onderzoekster bij de bestudering van het onderwerp en door de subjectiviteit van 
de bron te expliciteren, komt het tijdgebonden en cultureel bepaalde karakter van iedere 
historische studie aan de orde.37 Het verleden spreekt nu eenmaal niet voor zich- ook niet 
als de tijdsdocumenten goed geconserveerd en geordend in de archieven voorhanden zijn 
-, maar spreekt in antwoord op vragen die er vanuit het heden aan worden gesteld. Dat 
geldt al helemaal voor herinneringen aan het verleden. Herinneren is een actieve daad, die 
vanuit het heden wordt gestimuleerd. Men moet overtuigd zijn van de zin van het zich 
herinneren. Alleen dan kan een verbinding met het verleden tot stand komen en is men in 
staat een beeld op te roepen van het verleden met al zijn menselijke kracht en zwakte. 
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Wie waren nu bereid met mij over hun verleden te spreken? En hoe kwamen wij met elkaar 
in contact? 'Gaarne wil ik reageren op Uw artikel "Gezocht: degelijke Duitse dienstbodes". 
Daar ben ik er één van. Ben 79 jaar en kwam in 1932 naar Nederland. Op het moment dat 
ik Uw verhaal lees, zie ik mijn hele leven voor mij, en zou ik het best de moeite waard 
vinden, eens met iemand erover te praten, hoe alles begon. Hier moet ik het bij laten, in 
de hoop ooit een reactie van U te krijgen.'38 

De oubollige alliteratie in de kop van het artikel in De Telegraaf had mevrouw Groeli
ker-Schwarte er niet van weerhouden te reageren op de oproep tot deelname aan mijn 
onderzoek. Met haar reageerden vele andere voormalige Duitse en Oostenrijkse dienstbo
des39 - of hun kinderen, kennissen en buren namens hen - op de aankondiging van mijn 
onderzoek in diverse dag- en weekbladen.40 De brief van mevrouw Groeliker was kort en 
bondig, maar het kon nog korter: er waren vrouwen die mij enkel hun naam en adres op 
een briefkaart toestuurden. Anderen schreven vellen vol, in het Nederlands of in het Duits, 
soms zonder hoofdletters of punten, over goede en slechte ervaringen in hun leven - alsof 
door het trefwoord 'Duitse dienstbode' een stop was losgeschoten en lang opgekropte 
herinneringen in één golf naar buiten kwamen. 

'Ik ben ook één van die Duitse meisjes,' luidde de introductie van menig briefschrijfster. 
Vaak eindigden zij hun brief met een zelfbewuste zinsnede als: 'Wilt u verdere gegevens, 
neemt u dan contact met mij op' of 'Mocht u er nog steeds belang bij hebben, zo ben ik 
bereid tot een gesprek'. Toch kregen ook veel aanmeldingen onwillekeurig het karakter 
van een sollicitatie: 'Naar aanleiding van Uw artikel in de Haagsche Courant, wilde ik 
gaarne reageren om mede te werken aan Uw onderzoek' of 'Als U het prettig vind wil ik 
U gaarne te woord staan'. Zijn dergelijke bescheiden formuleringen eigen aan de taal en 
toon van vrouwen van een bepaalde generatie en sociale herkomst, of had ik hen net zoveel 
te bieden als zij mij? 

De vrouwen die direct of via anderen reageerden, verkeerden in zeer verschillende 
omstandigheden: het waren vrouwen die ongehuwd waren gebleven, getrouwd waren, 
gescheiden of weduwe. Het waren vrouwen die - al dan niet samen met hun echtgenoot 
- een goed pensioen genoten of van hun AOW rond moesten komen. Ze voelden zich 
eenzaam en hadden behoefte aan contact, of ze konden met moeite tijd vrijmaken in hun 
overvolle agenda. Velen keken tevreden terug op hun leven, terwijl bij anderen bitterheid 
de smaak bepaalde van hun herinnering. Maar allen hadden gemeen dat zij - met meer of 
minder aarzeling - het verhaal van hun leven wilden vertellen. Ze herkenden zich in de 
aankondiging van mijn onderzoek en proefden daarin iets van erkenning voor een belang
rijke fase in hun bestaan. De identificatie met degene die men vroeger geweest is, geeft een 
gevoel van eigenwaarde; een gevoel van continuïteit, hoezeer men sindsdien ook veranderd 
is. Bovendien krijgt de persoonlijke geschiedenis, dankzij de inbedding in een wetenschap
pelijk onderzoek, betekenis in een maatschappelijk perspectief. Wij hadden elkaar dus 
inderdaad over en weer iets te bieden. 

De berichtgeving over mijn onderzoeksplannen bleef niet beperkt tot de Nederlandse 
media. Tegenover de vestiging in Nederland stond immers de terugkeer van veel Duitse 
dienstmeisjes naar het land van herkomst. Om de vestiging beter te kunnen doorgronden 
was het zinvol ook vrouwen te spreken die waren teruggegaan. Dit contact verliep in 
Duitsland eveneens via oproepen in de media.41 Net als hun lotgenotes die in Nederland 
waren gebleven, keken deze vrouwen vanuit verschillende posities terug op hun belevenis
sen in Nederland. Terwijl men kon verwachten dat negatieve ervaringen aan hun terugkeer 
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hadden bijgedragen en in hun verhaal de boventoon zouden voeren, bleek de nadruk te 
liggen op de positieve herinneringen. 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat de vrouwen die bij terugkeer wèl voornamelijk 
negatieve ervaringen in hun bagage meetorsten, liever niet aan hun tijd in Nederland 
herinnerd wilden worden en niet hadden gereageerd. Het is ook mogelijk dat onder 
invloed van de ervaringen na terugkeer in Duitsland - de oorlogstijd bracht ook voor 
Duitse burgers diepe ellende met zich mee - veel positiever op de vooroorlogse tijd in 
Nederland werd teruggekeken. Ten slotte zou de positieve grondtoon ook kunnen voort
vloeien uit de wens om de kloof die de oorlog tussen Nederland en Duitsland had 
geschapen, met goede herinneringen te overbruggen en zodoende een zekere continuïteit 
in de eigen levensloop te bewerkstelligen. 

Het was ondoenlijk om de bijna tweehonderd vrouwen die op de diverse oproepen hadden 
gereageerd, allemaal te bezoeken. Welke criteria bepaalden uiteindelijk wie ik met mijn 
cassetterecorder bezocht? 

Op basis van een twintigtal oriënterende gesprekken met voormalige Duitse dienstbodes 
in Nederland42 en Duitsland43 stelde ik eerst een vragenlijst op. De uitvoerige lijst bevatte 
zowel feitelijke vragen, als belevingsvragen rond thema's als jeugd, vertrek, ontvangst en 
eerste opvang, verblijf en loopbaan, vestiging dan wel terugkeer, en de huidige leefsitua
tie. 44 Deze thematisering vloeide voort uit beslissende momenten en belangrijke faseringen 
die gedurende de oriënterende gesprekken naar boven waren gekomen, en die op gemeen
schappelijke ervarings- en herinneringspatronen duidden. Ook de oorlogsperiode kwam 
in de oriënterende gesprekken als ingrijpende fase naar voren, maar vanwege de beladen
heid van deze ervaringen besloot ik dat thema in de vragenlijst slechts oppervlakkig aan te 
roeren en er tijdens de gesprekken uitvoeriger bij stil te staan indien de gesprekspartner 
daartoe bereid was. 

De vragen waren er niet op gericht een representatief beeld van 'de' Duitse dienstbode te 
achterhalen. Om te beginnen vormden de vrouwen die bereid en in staat waren aan dit 
onderzoek deel te nemen, geen representatieve groep. Het was ook niet de bedoeling om 
zoiets als een grootste gemene deler op te sporen en zodoende een representatief beeld van 
'de' ervaringen van 'de' Duitse dienstbodes te schetsen. Immers, dat vereist een norm om 
te kunnen bepalen wie of wat representatief mag heten. De vraag die dan beantwoord moet 
worden is: representatief voor wie of wat?45 

Mijn uitgangspunt was dat 'de' Duitse dienstbode niet heeft bestaan, maar dat er wel een 
groot aantal vrouwen is geweest dat onder die noemer naar Nederland is gekomen en met 
overeenkomstige ervaringen te maken heeft gekregen. De vragenlijst was bedoeld om een 
indruk te krijgen van deze ervaringen en van de uiteenlopende manieren waarop de 
betrokkenen daarmee waren omgegaan. Juist de verschillen waren bepalend voor de keuze 
van mijn gesprekspartners. Bij de keuze lette ik op verschil in tijd, plaats en leeftijd bij 
vertrek, verschillende motieven die zij voor hun vertrek aangaven en uiteenlopende 
ervaringen binnen de Nederlandse huishoudens en daarbuiten. 

Met vrijwel alle vrouwen die direct of indirect op mijn oproep hadden gereageerd, nam 
ik telefonisch contact op om te vragen of ze bereid en in staat waren de schriftelijke 
vragenlijst in te vullen.46 Over het algemeen werd daar positief op gereageerd.47 Deze 
summiere kennismakingsgesprekken gaven - in combinatie met de beantwoorde vragen
lijsten - een indruk van de wijze waarop zij over hun verleden spraken en welke ervaringen 
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voor hen belangrijk waren. Uiteindelijk waren zowel de specifieke ervaringen, als de wijze 
waarop die verwoord of ter discussie gesteld konden worden, bepalend voor de keuze van 
degenen met wie ik verder zou praten. 

Behalve via de reacties op de aankondiging van mijn onderzoek in de media kwam ik ook 
op andere wijze met voormalige Duitse dienstmeisjes in contact. Dat gebeurde veelal via 
'horen zeggen': bekenden die mij vertelden over hun (schoon)moeder, tante of buurvrouw 
die als Duits dienstmeisje naar Nederland was gekomen. Zelf ben ik ook actief op zoek 
gegaan naar vrouwen met specifieke ervaringen die ik aan de orde wilde stellen binnen 
mijn onderzoek. Zo zocht ik naar vrouwen wier levensloop mede werd bepaald doordat zij 
als Duits dienstmeisje in Nederland ongehuwd zwanger waren geworden, en vrouwen die 
hun dienstbodencarrière in Nederland moesten onderbreken doordat zij gedwongen over 
de grens werden gezet.48 Het bestaande beeld van 'Duitse spionne' bracht mij ertoe 
voormalige Duitse dienstmeisjes te benaderen die gesympathiseerd zouden hebben met de 
Duitse bezettingsmacht,49 terwijl ik ook verhalen van vrouwen die zich actief tegen de 
Duitse bezetters te weer hadden gesteld erbij wilde betrekken.5° In deze gevallen waren het 
dus niet de vrouwen zelf die besloten hadden dat hun levensverhaal de moeite waard was, 
maar was ik degene die hen daarvan moest overtuigen. Soms kostte dat weinig moeite, 
soms veel, en soms lukte dat niet. 

Over de vrouwen die niet reageerden op mijn oproep of die niet wilden ingaan op mijn 
verzoek tot deelname, valt moeilijk iets te zeggen. Een enkele keer werd daar iets meer over 
duidelijk. Zo was er een vrouw die in eerste instantie niet wilde meedoen, omdat zij niet 
'aan die vreselijke oorlogstijd' herinnerd wilde worden. Toen ik haar duidelijk maakte dat 
het daar niet over hoefde te gaan, ging zij alsnog akkoord en sprak vrijwel uitsluitend over 
haar pijnlijke ervaringen tijdens en na de bezettingsjarenY Sommige voormalige dienstbo
des veronderstelden dat collega's die de sociale ladder met succes hadden beklommen, niet 
meer aan hun dienstbodenperiode herinnerd zouden willen worden.52 Tot slot is het 
opvallend dat de verhalen van de vrouwen die zichzelf hadden aangemeld, over het 
algemeen gekenmerkt werden door een sterke afstand ten aanzien van de Duitse bezetters. 
De nadruk op hun loyaliteit met de Nederlanders en hun positie als 'echte' Nederlandse 
onder de Duitse bezettingsmacht, kan erop duiden dat deelname aan mijn onderzoek ook 
gemotiveerd werd door het verlangen naar een volwaardige plek voor hun persoonlijke, 
deels Duitse verleden binnen de Nederlandse collectieve herinnering. 

De gesprekken vloeiden voort uit een bewust gecreëerde situatie, waarin ik van mijn 
gesprekspartners verlangde zich iets te herinneren. De persoonlijke herinnering is in de 
eerste plaats individueel. Alleen degene die zich herinnert, heeft iets op een bepaalde 
manier ervaren. Naast de feitelijke herinneringen aan de voorbije gebeurtenissen presen
teert zij ook een zelfbeeld van waaruit de gebeurtenissen geselecteerd en geïnterpreteerd 
worden. Herinneringen vormen in die zin een privé-domein. Maar het overdragen en 
openbaar maken van de persoonlijke manier waarop de wereld van vroeger is ervaren, biedt 
anderen de mogelijkheid de eigen levensloop eraan te spiegelen en zodoende de eigen 
keuzes te heroverwegen. Het delen van persoonlijke herinneringen wordt daarom wel als 
een sociale, en in ruimere zin als een politieke daad omschreven.53 

Hoewel mijn gesprekspartners wisten dat het vertellen van hun persoonlijke verhaal een 
publieke peiformance 54 was ten behoeve van de wetenschap - waarbij ze desgewenst voor 
een groter publiek anoniem konden blijven55 -, werden ze ertoe verleid het kunstmatige 
van de gesprekssituatie te vergeten en zich in de informele thuissituatie over te geven aan 
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een eigen manier van vertellen.56 Nadat het doel van het onderzoek was toegelicht, en ook 
de vragenlijst - voor zover ingevuld - een zeker kader voor de herinnering had geschapen, 
kon de vertelster zelf de volgorde, het tempo en de keuze van de thema's bepalen. Als 
onderzoekster kroop ik zoveel mogelijk in een actieve luisterrol en stimuleerde ik het 
verhaal nu eens met feitelijke vragen, dan weer met vragen naar de beleving.57 

In totaal hebben 92 voormalige Duitse en Oostenrijkse dienstmeisjes die in Nederland 
zijn gebleven, al dan niet met hulp van anderen, een vragenlijst ingevuld; vijf keer gebeurde 
dat door naaste familieleden na hun dood. Met 23 vrouwen werden - soms meerdere -
gesprekken gevoerd; vier keer sprak ik na hun overlijden met hun dochter en twee keer met 
een kind van de werkgeefster (zie bijlage 2 voor een overzicht van mijn informanten). 
Wanneer het verhaal niet door de betrokkene zelf werd verteld, maar via de herinnering 
van hun eigen kinderen of de kinderen van de voormalige werkgeefster werd overgeleverd, 
was dat uiteraard bepalend voor het perspectief van waaruit het levensverhaal vorm kreeg.58 

Van de 42 vrouwen die na een tijdelijk verblijf als dienstbode in Nederland weer naar 
Duitsland waren teruggekeerd en die van daaruit reageerden, werd met 14 vrouwen één 
keer of meermalen gesproken, terwijl 12 vrouwen een vragenlijst hebben ingevuld. Een 
aantal gesprekken uit de oriënterende fase is hier ook toe gerekend.59 

De tijd was inmiddels te ver voortgeschreden om de herinneringen van werkgeefsters bij 
het onderzoek te betrekken. Hun ervaringen en ideeën heb ik ontleend aan diverse 
damesbladen en andere schriftelijke bronnen. Ook heb ik, zoals eerder genoemd, met 
enkele kinderen uit werkgeefstersgezinnen gesproken. Daarnaast maakte ik gebruik van de 
informatie uit gesprekken met voormalige Nederlandse dienstmeisjes, die ik in het kader 
van eerder onderzoek had gevoerd. 60 Voor aanvullende informatie over de betrokken 
instellingen of over andere aspecten van het verblijf of de terugkeer van Duitse dienstmeis
jes sprak ik bovendien met een aantal personen die bij de migratie van Duitse dienstmeisjes 
betrokken waren (zie bijlage 3).61 

Gemiddeld duurden de gesprekken drie uur. De gespreksatmosfeer werd in de meeste 
gevallen bepaald door een mengeling van vertrouwelijkheid en distantie, die het gesprek 
produktief maakte. De vertrouwelijkheid was groot genoeg om een deel van het levensver
haal prijs te geven, terwijl de distantie groot genoeg was om zich te willen verduidelijken. 62 

De opnames op cassettes werden letterlijk getranscribeerd en op twee manieren bewerkt. 63 

In de eerste plaats bracht ik overeenkomstige thema's uit de verschillende gesprekken en 
vragenlijsten bijeen, vergeleek ze met elkaar en verwerkte ze in combinatie met archiefma
teriaal en literatuur over het betreffende thema. Op die manier verbond ik de opvattingen 
en praktijken van de betrokken instanties met de minder bekende beelden en ervaringen 
uit de levensverhalen van de dienstbodes. De combinatie van beide perspectieven laat zien 
in hoeverre de activiteiten van de betreffende instellingen aansloten bij de opvattingen en 
ervaringen zoals de voormalige Duitse dienstmeisjes die zich herinneren, en op welke 
momenten zij daarvan afweken. Dat geeft inzicht in de economische, politieke en sociaal
culturele verhoudingen waaronder het migratieproces van Duitse meisjes vorm kreeg, en 
in de verschillende posities die de betrokken vrouwen binnen dit proces innamen. 

In de tweede plaats koos ik voor een zevental 'solistes'. In hun geval werd het transcript 
van de - vaak meerdere - gesprekken samen met andere beschikbare egodocumenten, zoals 
de vragenlijst, foto's, brieven en een enkele keer memoires of dagboekfragmenten, bestu
deerd om tot een samenhangend levensverhaal te komen. Het mengsel van vertrouwelijk
heid en distantie dat tijdens de gesprekken een belangrijke rol speelde, kreeg een nieuwe 
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betekenis bij de bewerking van de uitgeschreven gesprekken in combinatie met ander 
materiaal. Zonder de aanwezigheid van mijn gesprekspartner, alleen met het stille maar 
veelzeggende papier, ontstond er ruimte voor een ander soort relatie met het vertelde 
verleden. De ware discussies speelden zich in feite af achter mijn bureau. Daar, tussen de 
boeken en cassettebanden, moest het ambivalente mengsel van afstand en betrokkenheid 
omgesmeed worden tot een verhaal dat het verleden herkenbaar maakt en tegelijkertijd het 
verschil met het heden laat zien. 

Aanvankelijk was het idee om deze verhalen apart als 'typen' of 'genres' levensverhalen te 
presenteren, waarin zowel ruimte was voor de betekenis van de stijl van vertellen als voor 
de inhoud van het verhaal. 64 Ik dacht daarbij bijvoorbeeld aan het verhaal van de 
'fatsoenlijke assimilante' die zo snel en onzichtbaar mogelijk opging in de ontvangende 
samenleving; of dat van de 'gelovige', wier weg in de nieuwe samenleving door God werd 
geleid; of het verhaal van de 'leergierige kosmopoliet' die zich overal thuis kon voelen; en 
dan was er natuurlijk ook- waar het om migratie gaat - het verhaal van de meer of minder 
zelfbewuste 'buitenstaander'. Dit idee heb ik echter laten varen, omdat ik er niet in slaagde 
de levensverhalen in een zinvolle samenhang met het overige materiaal te presenteren. 65 

De wens om inzicht te geven in de manier waarop de vertelsters hun zelfbeeld creëren in 
zowel de inhoud als de vorm van hun levensverhaal, dreigde te zeer een aparte onderne
ming te worden zonder relatie met de verhalen van anderen en de informatie van de 
betrokken instanties. 

Dat bracht mij ertoe de levensliederen van de solistes alsnog in het koor van stemmen op 
te nemen, al treden zij wel iets meer op de voorgrond dan de overige deelneemsters. 66 Een 
achtste solist vormt ten slotte de afsluiting van dit boek. In de epiloog zingt hij een loflied 
op Julia Bolle, een van de vele Duitse dienstmeisjes over wie dit boek gaat. 

Opzet van het boek 

Op meerdere terreinen vormde de komst van Duitse dienstmeisjes naar Nederland een 
grensoverschrijdende activiteit. Met de beweging van het ene land naar het andere verplaat
sten zij zich ook van de ene taal naar de andere. Om deze tweetaligheid zowel in de inhoud 
als in de vorm van dit geschiedverhaal tot uitdrukking te brengen, heb ik ervoor gekozen 
de Duitse citaten - hetzij uit schriftelijke bronnen, hetzij uit de gesprekken - onvertaald 
te laten. 67 Net als de Duitse dienstmeisjes in het verleden, zal de hedendaagse lezer zich op 
deze manier meer of minder soepel tussen twee talen moeten bewegen. 

Tot slot nog enige uitleg over de indeling van dit boek, dat zowel chronologisch als 
thematisch is geordend. Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk twee over de omstan
digheden waaronder jonge, ongehuwde vrouwen in de jaren twintig bereid waren massaal 
hun vaderland te verruilen voor een ongewis verblijf in een vreemd land. Naast de 
economische verhoudingen die hierbij een bepalende rol speelden - in migratiestudies 
veelal als de push- en pull-factoren omschreven - wordt aandacht besteed aan de persoon
lijke context van waaruit individuele meisjes vertrokken. Want economische factoren 
kunnen wel de globale trend verklaren, maar er was meer nodig om te gaan. Dan blijkt uit 
gesprekken, vragenlijsten en andere egodocumenten welke doorslaggevende rol zaken als 
verstoorde familierelaties of liefdesverdriet, maar ook nieuwsgierigheid en leergierigheid 
konden spelen bij het besluit om te vertrekken. In dat hoofdstuk is dan ook plaats 
ingeruimd voor verhalen over hun jeugd en de verwachtingen waarmee Duitse dienstmeis-
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Lize Wermert (midden) met haar twee zusters, 
die bij haar op bezoek kwamen in Amsterdam, 
begin jaren dertig. 

jes naar Nederland vertrokken. Ook wordt stilgestaan bij de morele onrust en de pogingen 
tot ingrijpen, waarmee deze grensoverschrijdende mobiliteit van alleenstaande vrouwen en 
meisjes gepaard ging. 

Hoofdstuk drie richt zich op de plek waar Duitse dienstmeisjes in eerste instantie terecht
kwamen: de Nederlandse huishouding. Er wordt gekeken naar de omstandigheden waar
onder zij zich binnen het huiselijk verkeer opgenomen of juist buitengesloten voelden. 
Naast de discussies hierover in damesbladen en in het orgaan van de Bond van Huisper
soneel, die licht werpen op de problemen van beide partijen met het precaire evenwicht 
tussen afstand en nabijheid in een dergelijk persoonlijk dienstverband, gaven de herinne
ringen van mijn gesprekspartners inzicht in de specifieke problemen die hun positie als 
buitenlandse binnen de Nederlandse huishouding met zich meebracht. 

Omdat het leven van Duitse dienstmeisjes zich niet tot de huishouding beperkte, wordt 
in de twee hoofdstukken daarna aandacht besteed aan hun contacten buitenshuis. In 
hoofdstuk vier staan de ideeën en activiteiten van de Nederlandse en vooral Duitse 
confessionele meisjesverenigingen centraal. In hoeverre voelden de Duitse dienstmeisjes 
zich binnen deze verenigingen thuis? Het gaat daarbij om de vraag of de Duitse meisjes
verenigingen een integrerende functie vervulden binnen de Nederlandse samenleving door 



een vertrouwde basis te bieden, dan wel of zij een drempel opwierpen doordat zij Duitse 
dienstmeisjes op een geïsoleerd Duits eiland samenbrachten. 

Naast de veilige beslotenheid van de confessionele meisjesverenigingen konden Duitse 
dienstmeisjes ook kiezen voor andere vormen van samenzijn in hun vrije tijd. Die komen 
in hoofdstuk vijf aan de orde. Een opbloeiende jeugdcultuur en nieuwe vormen van 
amusement boden in deze jaren mogelijkheden voor een eigen levensstijl buitenshuis en 
verschaften een breed scala aan identificatiemogelijkheden in sport-, zang- en toneelvereni
gingen, of in danszalen en bioscopen. Vaak kwam hier het contact tot stand tussen Duitse 
meisjes en hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Zo ontmoette Lisel Korona haar Nederlandse 
vriend in de Arbeidersjeugdcentrale, nadat zij eerder al actief was geweest in de Duitse 
socialistische jeugdbeweging, terwijl Marie Seyler haar aanstaande man voor de bioscoop 
trof. Daartegenover verkoos Frieda Blömers het informele samenzijn met Duitse vriendin
nen, met wie zij haar moedertaal en een Deutschgefahl - zoals zij dat noemt - kon delen. 
Vooral dit hoofdstuk geeft inzicht in de uiteenlopende manieren waarop Duitse dienstmeis
jes zich wel of niet gingen identificeren met groepen binnen de Nederlandse samenleving. 

Daarna wordt in hoofdstuk zes weer stilgestaan bij de economische ontwikkelingen, die 
zo'n belangrijke drijfveer vormden achter het verblijf van Duitse dienstmeisjes in de 
Nederlandse huishoudens. Er wordt gekeken naar de gevolgen van de economische malaise 
en groeiende werkloosheid in de jaren dertig voor de positie van Duitse dienstmeisjes op 
de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast wordt ingegaan op de verbeterde perspectieven 
op de Duitse arbeidsmarkt, die de terugkeer bevorderden. 

Hoofdstuk zeven gaat over de rol die de Duitse meisjesverenigingen na 1933 speelden bij 
de oriëntatie op het 'nieuwe' Duitsland. Daaruit blijkt hoe het nationaal-socialisme ook 
buiten de grenzen van het Derde Rijk doordrong tot in de Duitse confessionele organisa
ties in Nederland. 

Vervolgens laat hoofdstuk acht zien hoe Duitse dienstmeisjes vanaf december 1938 door 
het nazi-regime werden gedwongen binnen afzienbare tijd naar Duitsland terug te keren. 
Duitse dienstmeisjes die de druk van de Duitse autoriteiten weerstonden, werden in 
Nederland als een betrouwbare groep gezien. Dit beeld zou echter snel vervagen, naarmate 
de oorlogsdreiging vanuit nazi-Duitsland toenam en daarmee de polarisatie langs nationale 
scheidslijnen onvermijdelijk werd. 

Dit hoofdstuk vormt dan ook een scharnierpunt: de groep hoofdrolspeelsters blijft niet 
langer beperkt tot Duitse dienstmeisjes, maar breidt zich uit naar voormalige Duitse 
dienstmeisjes die inmiddels de status van Nederlandse huisvrouw hadden verworven. 
Want gehuwd of ongehuwd, als vrouw van Duitse herkomst kregen zij allen te maken met 
een situatie waarin hun nationale identiteit opnieuw werd geconstrueerd en een centrale 
betekenis kreeg in een wereld waarin een oorlog tussen Nederland en Duitsland dreigend 
naderbij kwam. 

Met de Duitse bezetting raakte de positie van (voormalige) Duitse dienstmeisjes aan het 
wankelen: men was of Duits of Nederlands, en hun loyaliteit aan de Nederlandse samen
leving werd bij voorbaat in twijfel getrokken. Hoofdstuk negen laat zien hoe (voormalige) 
Duitse dienstmeisjes door de Duitse bezetters te verstaan werd gegeven dat ze zich aan hun 
kant moesten scharen, terwijl ze van Nederlandse zijde vaak met argwaan werden bekeken 
en op die manier geïsoleerd dreigden te raken. De druk was groot onder deze omstandig
heden. Toch bleef er op het individuele niveau een breed geschakeerde reactie mogelijk op 
deze pogingen om hen aan hun oorspronkelijke, Duitse identiteit vast te ketenen. Door 



ervan uit te gaan dat (voormalige) Duitse dienstmeisjes voor de Duitse bezettingsmacht 
zouden kiezen vanwege hun Duitse herkomst, ging men eraan voorbij dat er meer 
identificaties en loyaliteiten tegelijk mogelijk waren, en dat een sterke verbondenheid met 
het land van herkomst nog geen instemming met het politieke regime hoefde te betekenen. 

In hoofdstuk tien komt aan de üïde hoe de eenduidige scheidslijnen tussen Nederiands en 
Duits, tussen respectievelijk 'goed' en 'fout', nog lang na afloop van de oorlog doorwerkten 
en tot op de dag van vandaag het leven van voormalige Duitse dienstmeisjes bepaalt. 

Ten slotte wordt in de nabeschouwing teruggekomen op de hoofdvraag van dit onder
zoek: welke plek werd (voormalige) Duitse dienstbodes in Nederland geboden? En in 
hoeverre slaagden zij erin zich een Heimat te creëren in dit nieuwe vaderland? 



2 Vertrek uit een verloren land 

'Ik ging naar Nederland met de gedachte dat Nederland een paradijs was, althans volgens 
verhalen van een vriendin die met elke in Nederland verdiende gulden in Duitsland 
"wonderen" kon doen,' schrijft mevrouw Akkerman-Heuten.1 Zij was een van de vele 
jonge vrouwen die in het begin van de jaren twintig als Duits dienstmeisje in Nederland 
ging werken. Kort en bondig geeft zij aan waar het bij haar om ging: de behoefte om geld 
te verdienen dreef haar weg uit Duitsland; het beeld van Nederland als wonderland trok 
haar naar het buurland toe. 

De komst van Duitse arbeidskrachten naar Nederland was niet nieuw. 2 Al eeuwenlang 
gingen Duitse arbeiders naar Nederland om op het land, in de mijnen of in de bouw hun 
geld te verdienen.3 Ook Duitse meisjes zochten in bescheiden aantallen een betrekking in 
de grote Hollandse steden.4 Vanaf het begin van de jaren twintig nam deze groep 
vrouwelijke arbeidsmigranten echter sterk toe.5 Zij ontvluchtten de armoede en ellende, 
waarmee de Duitse bevolking zich na afloop van de Eerste Wereldoorlog geconfronteerd 
zag. Duitsland verkeerde in een deplorabele toestand. Het land, al vele malen bankroet, 
werd door de bepalingen van de Vrede van Versailles verplicht tot omvangrijke herstelbe
talingen. Het verlies aan Duitse deviezen dat hiermee gepaard ging, veroorzaakte een 
schrikbarende geldontwaarding. Het beeld van Duitse burgers die met een kruiwagen vol 
papiergeld een brood gingen kopen, staat symbool voor deze periode in de Duitse 
geschiedenis. Het verdriet om de vele doden en gewonden en de desillusie over de totale 
nederlaag waren al zwaar te verteren, maar de steeds toenemende werkloosheid, de snel 
stijgende prijzen en de politieke onrust maakten het leven tot een moeizame opgave. 6 Geen 
wonder dat onder deze omstandigheden de blikken zich richtten op landen die minder 
onder de oorlog hadden geleden. 

Van oudsher gold Amerika als het land van belofte, al vormden de reiskosten en de grote 
afstand aanzienlijke belemmeringen. Niet dat men zich daardoor liet weerhouden: de 
statistieken tonen in deze naoorlogse periode jaarlijks tienduizenden Duitsers die zich 
inscheepten voor de overtocht.7 Daarnaast waagde zich een groeiend aantal Duitsers aan 
de 'droge' grensoverschrijding: de migratie binnen Europa.8 Onder hen bevonden zich veel 
jonge, ongehuwde vrouwen. Nadat twee miljoen Duitse mannen waren gesneuveld, zagen 
veel vrouwen zich genoodzaakt zelfstandig werk te zoeken.9 Dat gold ook voor vrouwen 
wier vaders, broers of verloofden de slagvelden hadden overleefd, maar zonder werk of 
verdiensten niet in staat waren een gezin te onderhouden. Vooral de middenstand werd 
hard getroffen door de naoorlogse inflatie. Deze kleine zelfstandigen, die voor de Eerste 
Wereldoorlog vaak zelf personeel in dienst hadden, moesten nu hun dochters erop uit 
sturen om in hun eigen onderhoud - en soms in dat van hun familie - te voorzien. 

Dat was echter niet zo eenvoudig. Veel vrouwen die tijdens de oorlog in fabrieken of op 
het land hadden gewerkt, zagen zich na afloop van de oorlog gedwongen hun arbeidsplaats 
af te staan aan de terugkerende mannen. Hen restte veelal het werk in de huishouding, 
maar daar viel- bij de toenmalige prijsstijgingen - niet veel te verdienen.10 Het buitenland 
bood nog een alternatief. Vooral Nederland, dat ongeschonden door de Eerste Wereldoor-
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log was gekomen, ontwikkelde zich tot het favoriete land van bestemming.rr 
De 'harde guldens' brachten Anna Wolf in het begin van de jaren twintig vanuit Hessen 

naar Den Haag: 'Als de maand om was kon ik nog geen hak op m'n schoen laten maken, 
zo arm was het daar in Duitsland. Dat was de reden dat we gevlucht zijn, dat we naar het 
buitenland zijn gegaan: alleen de geldkwestie.'12 Als een vlucht voor de armoede, zo ziet zij 
achteraf haar komst naar Nederland. En zij is niet de enige. Er was geen keuze, het was 
bittere noodzaak, wordt keer op keer benadrukt. Nadat de Fransen in januari 1923 het 
Ruhrgebied - Duitslands belangrijkste kolenprovincie - hadden bezet, daalde de waarde 
van de mark niet meer van maand tot maand, en ook niet van week tot week, maar van 
dag tot dag, en zelfs van uur tot uur. De bankbiljetten werden in die tijd niet langer 
uitgeteld, maar in stapels gemeten met een liniaal.13 

'Es war ja erbärmlich, erbärmlich. - Sie müssen sich bedenken: Wir hatten den Krieg 
verloren; wir waren nichts. Die Franzosen holten uns die Kohlen heraus, hier war so eine 
Armut: Inflationszeit und alles. Ja, wo sollten die Mädchen hin?' stelt Frau Jaswetz. Ook 
zij vertrok in het begin van de jaren twintig naar Nederland.14 De Duitse nederlaag tekende 
het dagelijks leven dat op de vrede volgde. Wolf unter Wölfen noemde de Duitse auteur 
Hans Fallada zijn roman over de meedogenloze strijd om het bestaan tijdens de inflatietijd. 
Het gevoel van vertwijfeling en uitzichtloosheid uit die dagen vond niet alleen zijn weerslag 
in de Duitse literatuur,15 maar beheerst ook nu nog de herinneringen van de vrouwen die 
destijds hun land verlieten. 16 Zij delen een door de Eerste Wereldoorlog en de nasleep 
ervan gebrandmerkte jeugd, waarin zij leerden dat er van 'de Politiek' weinig goeds te 
verwachten viel voor het alledaagse leven. 

Dat komt ook naar voren in de hierna volgende jeugdherinneringen van twee voormalige 
Duitse dienstbodes. Zowel de herinneringen van mevrouw Görtz aan haar jonge jaren in 
het stedelijke en geïndustrialiseerde Ruhrgebied, als die van mevrouw Van Vliet-Haye aan 
haar jeugd in het landelijke Noord-Duitsland geven inzicht in de manier waarop het 
wereldgebeuren ingreep in de persoonlijke levensloop. 

Op kindertransport naar Nederland 

Het verhaal van mevrouw Görtz (geboren in 1912) over haar jeugd in Duitsland geeft een 
beeld van een chaotische periode, op basis van verwarde en sindsdien niet geordende 
herinneringen. De Eerste Wereldoorlog, die uitbrak toen Grethe Görtz nog geen twee jaar 
oud was, voerde haar vader ver weg naar het front. Om de geringe inkomsten aan te vullen 
en in het nijpende voedseltekort te voorzien, werkte haar moeder in een nabijgelegen 
lazaret waar oorlogsgewonden werden verpleegd. De kleine Grethe ging mee en scharrelde 
wat rond tussen de verminkte mannen, die blij waren dat ze voor wat afleiding zorgde. 
Zonder afschuw denkt ze terug aan deze ervaring die ze 'nooit zal vergeten'. Achteraf meent 
mevrouw Görtz dat in het hospitaal de basis werd gelegd voor haar verzorgende capacitei
ten, die haar later bij het werk in de huishouding goed van pas zouden komen.17 

Met een afgeschoten vinger keerde haar vader uit de oorlog terug. Maar noch zijn 
thuiskomst, noch het einde van de Eerste Wereldoorlog bracht rust in het bestaan van de 
familie Görtz. Haar vader kon wel weer aan het werk in de mijn, maar 'in die tijd was het 
iedere keer staking'. Vaag herinnert mevrouw Görtz zich een 'binnenlandse oorlog': 'Ik 
heb heel wat in de kelder gezeten. Verschrikkelijk, toen schoten ze tegen mekaar. -
Spartakisten noemden ze die: dat waren communisten of zoiets. - Ik was een beetje te jong 
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om dat te begrijpen, maar ik weet wel dat het er hevig aan toeging, en dat was ook gauw 
afgelopen, dat was zo weer onderdrukt. Maar ja, dan was er weer haast niks te eten, en toen 
kwam die staking in de mijnen nog.'18 

In de herinneringen van mevrouw Görtz weerklinkt de echo van de politieke en sociale 
onrust, die volgde op de Duitse nederlaag van 1918. In januari 1919 deden de communisti
sche Spartakisten in Berlijn een poging de macht te grijpen, maar door samenwerking 
tussen socialisten en reactionaire vrijkorpsen werd deze opstand bloedig neergeslagen. De 
afkeer van de 'Blutsozialisten' die hier het gevolg van was, leidde tot onlusten in heel 
Duitsland. Een jaar daarop waren het reactionaire officieren die met de Kapp-Putsch een 
mislukte staatsgreep pleegden. De jonge Weimar Republiek bleef weliswaar overeind, 
maar bevond zich in een bürgerkriegsähnliche Zustand, zoals niet alleen mevrouw Görtz, 
maar ook verscheidene historici het omschrijven.19 De staking die zij zich herinnert kan in 
deze jaren op vele momenten hebben plaatsgevonden, maar de grootste stakingsbeweging 
was wel die van 1923 tijdens de Franse bezetting van het Ruhrgebied. 

Deze episode liet meer sporen achter in het geheugen van mevrouw Görtz: de Franse 
soldaten legden beslag op haar school, zodat zij en haar klasgenoten een lokaal van een 
andere school met de betreffende klas moesten delen en slechts halve dagen les kregen. Met 
de kinderen van een Franse officier mocht zij eigenlijk niet spelen - 'want dat waren dan 
vijanden'-, maar als kind trok ze zich daar niet zoveel van aan. 20 De schooltijd werd niet 
alleen door de aanwezigheid van de Fransen beknot, maar ook door haar slechte lichame
lijke conditie. Grethe Görtz was groot voor haar leeftijd - nu nog kan ze omschreven 
worden als een struise vrouw - en ze leed aan ondervoeding en bloedarmoede. Haar afkeer 
van koolrapen hield zij over aan deze tijd, waarin honger, ziekte en onzekerheid de toon 
zetten voor haar latere herinneringen. 21 

Juist het onsamenhangende karakter van mevrouw Görtz' herinneringen aan deze jaren 
weerspiegelt hoe onbestendig het leven destijds werd ervaren, en hoe diep de politieke en 
sociale onrust van de jaren tijdens en na de Eerste Wereldoorlog doordrong in de 
persoonlijke levenssfeer. Spartakisten in opstand, stakingen en de Franse bezetting vorm
den een aaneengesloten reeks van enerverende gebeurtenissen, die weinig ruimte liet voor 
een goed gevulde maag en een geregeld leven. 

In Nederland kwamen vanaf het begin van de jaren twintig acties op gang ter ondersteu
ning van de zo zwaar beproefde Duitse bevolking. Naast inzamelingen van geld en 
kleding22 werden er door diverse organisaties initiatieven ondernomen om Duitse kinde
ren voor herstel van hun gezondheid naar Nederland te halen. De Centrale voor Vacan
tiekinderen, die al tijdens de Eerste Wereldoorlog kinderen uit België, Duitsland en 
Oostenrijk in Nederlandse gezinnen had ondergebracht, kreeg in de zomer van 1919 
toestemming van de regering om maandelijks 560 Duitse kinderen naar Nederland te 
halen. Op die manier kwamen tussen 1919 en 1926 tienduizenden kinderen uit heel 
Duitsland en ook Oostenrijk en Hongarije voor hun gezondheid naar Nederland. Afgezien 
van tal van plaatselijke comités kwamen op landelijk niveau een protestants-christelijk, een 
rooms-katholiek, een joods, een socialistisch en een neutraal comité tot stand die zich 
allemaal voor deze zogenaamde kindertransporten inzetten. Om de hulp te financieren 
bracht alleen al een inzameling van de drie grootste vakcentrales in maart 1921 meer dan 
een half miljoen gulden bijeen. 23 

Grethe Görtz was een van de kinderen die voor zo'n kindertransport in aanmerking 
kwamen.24 In haar geval werd dat van socialistische zijde georganiseerd. 'Mijn vader en 
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moeder waren socialisten en de mevrouw die daarover ging was een goede kennis van m'n 
moeder, dus ze wisten waar ze aan toe waren. Toen werd ik uitgekozen, en de dokter zei 
ook: "Zij moet weg, zij moet wat bijkomen." Zodoende moesten ze me van school ook vrij 
geven.' 25 Dat brengt mevrouw Görtz bij een belangrijke episode in haar bestaan: de drie 
maanden die zij in 1921 doorbracht bij de familie Porrenga in Groningen. Het verbrokkel
de beeld van haar leven in het Duitse Recklinghausen wijkt voor een samenhangend relaas, 
zodra Nederland in zicht komt: 'Wij zijn hier bij Winterswijk ergens over de grens 
gekomen. Die treinen stonden stil en we kregen allemaal eten en drinken, we kregen fijne 
kadetjes en warme chocola, dat weet ik nog wel, dat was een feest. - Groningen was het 
verste weg natuurlijk. Die anderen waren allemaal meer daar in Holland ondergebracht. 
Maar samen met een stuk of vijftien of twintig kinderen kwamen we hier in Groningen. 
We hadden allemaal zo'n ding om, dat weet ik nog wel: een papiertje met een naam van 
de familie waar je kwam.26 Mijn vader en moeder wisten al voor die tijd waar ik heen ging, 
daar was over geschreven. Nou, ik was hier op het station, iedere keer als ik het vertel lach 
ik er weer over, en ze waren allemaal al weg, die kinderen waren allemaal opgehaald. En 
ik, ik stond daar maar. Toen begon ik te huilen. Ik heb niet gehuild toen ik van vader en 
moeder wegging. Dat vond ik interessant, om weg te gaan. Maar toen dacht ik: "O jee, nu 
moet ik hier drie maanden staan zonder eten en drinken." Wat een idee! - De jongste zoon 
van de familie Porrenga zou mij ophalen en die was even te laat. - Maar toen kwam ik daar 
thuis en er stond een piano en och, ik was het allemaal vergeten, ik was vergeten dat ik van 
huis was. Ik was gek op muziek. En toen kwamen die broers thuis van het werk en die 
begonnen een beetje Duits met mij te praten. - Een week later kwamen de dochters ook 
terug van vakantie. 0, en dat was allemaal een feest voor mij.'27 

Grethe voelde zich snel thuis bij de weduwe Porrenga en haar vijf kinderen in de 
Groningse arbeidersbuurt Oosterpoort. Mevrouw Porrenga dreef een café, haar oudste 
zoon was bouwvakker, een andere zoon werkte op kantoor, de oudste dochter was 
onderwijzeres, een andere dochter zorgde voor de huishouding en de jongste zoon zat op 
de zeevaartschool.28 'Gemoedelijk' en 'gezellig' noemt mevrouw Görtz de sfeer die ze bij 
hen aantrof. In het vervolg van haar verhaal heet de oude mevrouw Porrenga al snel 'opoe' 
en haar dochter Saar wordt met 'pleegzus' aangeduid. 'U heeft-het steeds over uw pleegzuster,' 
leg ik haar voor. 'Ja,' antwoordt mevrouw Görtz, 'dat zeg ik altijd, want het was voor mij 
een pleeggezin waar ik kwam. Ik zei ook altijd "moe", toen ik hier was. - Later, toen ze 
trouwden en kinderen kregen, was het "opoe". - Ze was net mijn moeder, zodoende ben 
ik hier ook gekomen, omdat het net familie was. - Ze hebben zoveel aandacht aan mij 
besteed. Ik werd overal mee heen gesleept, en - iedereen kwam bij de deur om met mij te 
spelen - en ik heb er ook een echte vriendin gekregen. Ik was daar zo thuis. Ik wou 
helemaal niet meer naar huis. En schijnbaar is het hun ook goed bevallen, want ze hebben 
allemaal gehuild toen ik wegging - en ik vond het ook erg. Hier had ik van alles en toen 
ging ik weer naar de ellende terug. '2 9 

De herinneringen van mevrouw Görtz kenmerken zich door een zekere tweedeling: 
tegenover de gezelligheid en intimiteit die ze bij de familie Porrenga heeft ervaren, plaatst 
ze de ellende en de grotere afstandelijkheid van haar ouderlijk huis; tegenover de overvloe
dige dis in Groningen ('ik geloof dat ik wel twintig pond was aangekomen') stelt ze het 
karige dieet in Recklinghausen ('later kreeg je een beetje meer, een busje melk, niet veel'); 
en tegenover de frisse lucht in het hoge noorden stond de benauwde atmosfeer in de 
'kolenpot', zoals het industriegebied wel werd genoemd. 30 
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Grethe Görtz (midden) met beide 'pleegzusters' Porrenga tijdens herhaald verblijf in Groningen, april 1925. 

Tijdens ons tweede gesprek vraag ik me af of de verhoudingen binnen het Duitse gezin 
misschien ook van invloed waren op de scherpe tegenstelling, die zij tussen de Duitse en 
de Nederlandse omgeving heeft ervaren. Aarzelend formuleer ik een vraag in die richting: 
Kwam dat ook doordat uw vader liever in ... ehm ... "Nee, mijn vader ging niet naar de kroeg, 
mijn vader niet,' reageert mevrouw Görtz onmiddellijk. 'Mijn vader was heel degelijk, die 
kwam thuis. Maar toch ... toch was het anders. - Wij zouden mekaar vroeger nooit een 
zoen geven, dat was er niet bij, in Duitsland niet. - Of het nu zo was door die toestand 
daar, ik weet het niet, maar in ieder geval-was het hier stukken gemoedelijker en gezelliger 
onder mekaar dan daar waar ik vroeger was. - Bij ons ging dat allemaal een beetje grover 
weg, zal 'k maar zeggen, ja, ook omdat daar zo'n ellende was.'31 Met deze uitspraak plaatst 
mevrouw Görtz de door haar ervaren tegenstelling tussen 'hier' waar het leven goed was, 
en 'daar' waar de misère wachtte, in z'n tijd. Ze sluit daarmee aan bij de opvatting van een 
aantal historici, die erop hebben gewezen dat de oorlog 'die Menschen ganz allgemein 
abgestumpft und verroht' had.32 

De geschetste tweedeling doet de vraag rijzen of zij geen heimwee naar Nederland kreeg, 
toen ze weer terug was in Duitsland. 'Ja, ja,' beaamt mevrouw Görtz, 'ik moest daar eerst 
weer overheen. - Maar afijn, je went er wel weer aan, je moet ook wel. Maar drie jaar later 
ben ik weer hier gekomen, toen bleef ik een half jaar hier.'33 Ondervoeding en bloedarmoe
de brachten Grethe Görtz nogmaals, en toen voor langere tijd, naar het land en de mensen 
waar ze aan verknocht was geraakt. Dit keer had de familie Porrenga zelf het geld 
bijeengebracht om haar te laten komen. Als ik mevrouw Görtz vraag waarom ze toen niet 
is gebleven, vertelt ze dat haar moeder haar, als enige dochter naast twee zoons, niet wilde 
missen. Zonder verdere uitleg laat ze daar direct op volgen: 'Maar dat [het verlangen naar 
Nederland, BH] zat zo in mij ... Ik ben daar [in Duitsland, BH] eerst aan het werk geweest, 
maar ik vond er niks aan, ik kon het nergens vinden. '34 
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Voor Grethe Görtz - net als voor veel andere Duitse meisjes - zou het contact met haar 
'pleeggezin' van het kindertransport de ingang vormen· tot een latere terugkeer naar 
Nederland. Er waren ook Duitse meisjes die na aankomst met een kindertransport 
helemaal niet meer naar Duitsland terugkeerden.35 De meesten gingen echter wel terug en 
verlieten Duitsland pas op latere leeftijd - merendeels tussen de veertien en vierentwintig 
jaar oud36 -, nadat ze hun schooltijd hadden voltooid of eerst al in Duitsland ervaring in 
de huishouding hadden opgedaan. Dat gold ook voor Anna Haye, die op haar 21ste jaar 
in mei 1920 als hulp in de huishouding naar Nederland kwam. 

Weg van armoede en liefdesverdriet 

In 'De jonge jaren van een plattelandsmeisje' doet mevrouw Van Vliet-Haye (geboren in 
1899) schriftelijk verslag van een harmonieuze jeugd in Hiddingwarden, een gehucht op 
het Noordduitse platteland.37 Als oudste van drie dochters leefde zij op een kleine boerderij 
die vooral door haar moeder werd bestierd, terwijl haar vader werkte in de nabijgelegen 
scheepsbouw. Haar lyrische beschrijvingen van de bloeiende appelbomen, de vruchtbare 
klei en het versgebakken krentenbrood (de Klaben) worden afgewisseld met herinneringen 
aan de minder aangename geuren van de varkensstal, de 'enorme stinkende griezel' van een 
geitebok, de vuile mesthoop en het 'slavenwerk' op het land.38 'Als ik er nu over nadenk 
leefden we letterlijk volgens de woorden van de Bijbel: in het zweet uws aanschijns zult gij 
uw brood verdienen.'39 Luthers was de geloofsovertuiging waarmee Anna Haye werd 
grootgebracht. 

Anna' s ouders streefden ernaar de boerderij te verbouwen, meer land te kopen, de 
veestapel uit te breiden om uiteindelijk alleen van het boerenbedrijf te kunnen leven. Om 
dat ideaal te verwezenlijken was spaarzaamheid geboden. 'Voor luxe mocht geen geld 
verspild worden en als we schoolboeken nodig hadden werd er gejammerd,' schrijft 
mevrouw Van Vliet.40 Arm hadden ze het niet: zij en haar zusjes gingen altijd 'netjes 
gekleed' en hun magen waren goed gevuld. Armoede gold eerder voor haar klasgenootje 
Klara en haar elf broers en zusters, die met rammelende magen en luizen op het hoofd in 
de schoolbanken zaten. Spaarzaam is een begrip dat herhaaldelijk terugkeert in de jeugd
herinneringen van mevrouw Van Vliet-Haye. Spaarzaamheid kon echter de mislukte oogst 
en de epidemieën van mond- en klauwzeer in de droge zomer van 1911 niet voorkomen, en 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 betekende voorlopig het einde van de 
zelfstandige toekomstdroom van haar hardwerkende ouders. 

'In het begin van de maand augustus brak de lang verwachte oorlog uit. Terwijl de zon 
bloedrood achter de horizon verdween, plakten mannen uit het dorp de oorlogsverklaring 
aan onze stalmuur,' beschrijft mevrouw Van Vliet deze gebeurtenis in onheilspellende 
kleuren.41 In een gesprek voegt ze daaraan toe: 'Toen wisten we: het was oorlog. En 
aangezien mijn vader scheepsbouwer was, hebben ze hem - naar de werf gestuurd en daar 
moest hij werken voor wat een soldaat krijgt. Salaris kreeg ie niet, alleen maar soldij. - U 
kunt wel nagaan dat wij arm werden.'42 Voor Anna, die datzelfde jaar van school kwam, 
was er niet genoeg geld om door te leren. Ze bleef thuis om haar moeder te helpen, tot 
het moment waarop haar jongere zuster Martha van school kwam. 'Toen vond mijn 
moeder, zoals dat in Duitsland gebruikelijk was, dat ik de huishouding elders moest leren. 
Je moest manieren leren en je moest leren koken en wassen. Dat had ik thuis natuurlijk 
ook wel geleerd, maar dat kon ik dan bij anderen nog beter leren. Stütze der Hausftau 
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heette dat,' vertelt mevrouw Van Vliet. 43 
Zij kwam in dienst van het bejaarde boerenechtpaar Kückens. Frau Antje Kückens stond 

bekend als 'een uitstekende huisvrouw en leermeesteres'. Samen met haar invalide echtge
noot bewoonde ze een ruim huis in het hart van het dorp. In haar geschreven verhaal 
benadrukt mevrouw Van Vliet meerdere malen dat Frau Antje inderdaad 'een hele goeie, 
piekfijne huisvrouw' was van wie ze veel heeft geleerd, zoals wild en gevogelte braden, 
koekjes bakken, de moestuin verzorgen, de was doen en de meubels poetsen. 's Avonds bij 
een handwerkje kreeg Anna 'nuttige aanwijzingen inzake gedrag en kleding'. Dat nam niet 
weg dat ze hard moest werken zonder een cent te verdienen. 'Maar werken was geen 
schande en dood ging je er ook niet van, werd ons op het hart gedrukt.'44 

De oorlog ging niet aan huize Kückens voorbij: de dagloner verdween onder de wapenen, 
en onder het motto 'het is oorlog' moest Anna zijn werk overnemen. 'Klagen mocht niet,' 
schrijft ze, 'want je deed alles voor het vaderland.'45 Tijdens een van onze gesprekken vult 
ze aan: 'Omdat er geen mannen waren, moest je een heleboel dingen doen, thuis ook, met 
laarzen aan, allemaal mannenwerk. We waren toch geen mannen! Maar als je mopperde 
en protesteerde, dan werd er direct gezegd: "Hoe is het mogelijk, dat je dat niet voor het 
vaderland over hebt!" Dat heb ik menig keer gehoord. En al die dingen hebben me 
geërgerd. Ik was vijftien toen ik van school kwam en twintig toen ik hier kwam en al die 
jaren heb ik, en ik niet alleen, hebben we ons uit moeten sloven voor het vaderland. Maar 
in werkelijkheid hebben we dat natuurlijk allemaal voor andere mensen gedaan. Die 
gebruikten dat als stok om ons maar alles te laten doen, om het gebrek aan mannelijke 
krachten aan te vullen.'46 

Vaderlandsliefde zal in het vervolg door Anna Haye met de nodige scepsis worden bezien. 
Maar naast verontwaardiging over de inspanningen die van haar werden verlangd, klinken 
er ook trots en zelfbewustzijn door als ze vertelt over de ongebruikelijke prestaties die zij 
en andere vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog leverden: 'Wij konden alles. Als er wat 
was, dan pakte je dat aan en je schilderde en timmerde. - Er waren geen mannen, dus 
moesten we het zelf doen. Dan zeiden ze tegen mij: "Fräulein," - je werd Fräulein 
genoemd, je was geen dienstbode - "de schuur is kapot en het regent zo in." Nou, ik was 
nooit voor een kleintje vervaard, dus ik dacht: "Dat zal ik wel even fiksen.'' Dan zocht ik 
een zaag en mevrouw hielp ook. Zij hield het vast en ik maar timmeren. En dan gingen we 
naar binnen en zeiden tegen de oude heer: "We hebben de schuur gemaakt."'47 Mevrouw 
Van Vliet maakt een scherp onderscheid tussen mannen- en vrouwenwerk, zeker waar het 
gaat om de vuile karweitjes waar ze zo'n hekel aan had. Maar hoe erg ze het ook vond dat 
dit onderscheid onder invloed van de oorlogsomstandigheden werd doorbroken, tegelij
kertijd bood dit 'mannenwerk' haar de kans te laten zien dat zij - en andere vrouwen -
niet onderdeden voor de afwezige mannen. Haar zelfbewustzijn heeft er in elk geval niet 
onder geleden. 

Toen haar tweede 'dienstjaar' bij de familie Kückens om was, wilde Anna niet langer op 
het platteland blijven. Haar positie binnen de agrarische gemeenschap bood weinig 
perspectief om te ontkomen aan het boerenwerk, waaraan ze zo'n hekel had. 'Een meisje 
dat een kleine boer trouwde kon verwachten haar hele leven op het land te moeten 
ploeteren,' schrijft ze. En de zoons van welgestelde boeren kwamen voor haar, als dochter 
van een weinig kapitaalkrachtige familie, niet in aanmerking. 'Er moest immers geld op de 
boerderij komen.'48 Haar weerzin tegen het boerenwerk ging gepaard met een groeiend 
verlangen naar een stedelijke omgeving. 49 In een van onze gesprekken licht ze dat toe: 'Als 
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Anna Haye, 17 jaar oud, met schoolvriendin. 
Oldenburg 1918. 

Je m de zomer moest werken, dan ging je altijd verschrikkelijk transpireren. Er was 
ontzettend veel stof en je werd gruwelijk vuil. Daar heb ik nooit van gehouden. Ik kon al 
het werk doen wat ik wou, maar van vuil worden hield ik niet. M'n nagels bederven, en 
m'n haren in de war en een kleur krijgen, zo'n boerenkleur krijgen, daar hield ik gewoon 
niet van.' 'Kunt u nou zeggen dat u een "dametje" was?"Wat ik dan wel was weet ik niet, 
maar mijn moeder hield er ook niet van. - M'n moeder heeft haar leven lang een aversie 
tegen boerenwerk gehad en ze wou altijd in een stad wonen, maar dat heeft mijn vader 
nooit gewild. Dat heeft ze nooit gedaan gekregen.'5° 

Met haar uitspraken over haar afkeer van het boerenleven en haar op het stedelijk leven 
gerichte ambities schept mevrouw Van Vliet-Haye een grote afstand tot haar ouderlijk huis 
en haar moeder, die vooral met het boerenwerk belast was. Maar tegelijkertijd probeert ze 
deze afstand te overbruggen door zich erop te beroepen dat ook haar moeder een hekel had 
aan het platteland en altijd in de stad had willen wonen. Zij zou waarmaken wat haar 
moeder niet was gelukt. Een advertentie van een weduwe in Oldenburg bood deze kans. 
Opnieuw kwam Anna Haye als Stütze der Hausftau in dienst, dit keer bij Frau Marianne 
Sanders. Bij haar leerde Anna 'perfect tafel dienen' en genoot ze van de 'mooie dingen' en 



de 'magnifieke inrichting' van het huis aan de Bismarckstrafse.51 'Het was fijn om naar een 
mooi gedekte tafel te kijken met kostbaar porcelein en kristal,' schrijft mevrouw Van 
Vliet.52 Deze voorkeur brengt ze in een gesprek met haar eigen familiegeschiedenis in 
verband: 'Mijn familie van weerskanten is van heel gegoede afkomst. Door die oorlogen 
van Napoleon en zo zijn ze allemaal arm geworden. Maar het gekke is, dat zei m'n moeder 
altijd, dat die inslag, die goede opvoeding erin blijft.'53 Dit keer verkleint mevrouw Van 
Vliet de kloof die het aardewerken servies van haar moeder scheidde van het porselein van 
Frau Sanders, met een beroep op haar voorouders. 

Net als Frau Antje 'die al veel pionierswerk had verricht', schonk Frau Sanders ruime 
aandacht aan haar gedrag en manieren. Mevrouw Sanders behoorde tot de notabelen en 
wilde met haar ondergeschikte goed voor de dag kunnen komen. Fräulein Anna, leergierig 
en standsbewust, was bereid haar daarin te volgen. 'Ik moest in alle opzichten bijgeschaafd 
worden,' schrijft mevrouw Van Vliet. 54 In haar terugblik weerklinken de trots en de status 
die Anna Haye ontleende aan haar werk in de betere kringen, zonder dat zij de afstand uit 
het oog verloor die haar van deze kringen scheidde: 'Het was één en al nuffigheid - en daar 
moest ik wel eens om lachen, als meisje van het platteland,' vertelt ze. 55 

Een enkele keer, als Anna in de ogen van haar werkgeefster de sociale afstand dreigde te 
verkleinen, werd ze op haar plaats gewezen. Zo beschrijft zij een voorval in de 'herenka
mer', die tevens als bibliotheek dienst deed. 'Boven op de boekenkasten stonden bustes van 
beroemde schrijvers en dichters, zoals Goethe en Schiller. Toen ik eens aan Frau Sanders 
vroeg wie de anderen waren, kreeg ik als antwoord: "Het heeft geen zin om u dat te 
vertellen, eenvoudige meisjes zoals u hebben daar toch geen verstand van. "'56 Anna nam 
zich onmiddellijk voor zoveel mogelijk boeken te gaan lezen, en nog altijd leest zij veel. 

Na een jaar hield Anna Haye de deftigheid van Frau Sanders voor gezien. De weduwe 
mocht dan van goeden huize zijn, de middelen waarover ze beschikte waren beperkt en 
werden merkbaar minder naarmate de oorlog voortduurde. 'Frau S. had feitelijk een 
dienstmeisje moeten hebben, maar dat was voor haar te duur. Een Stütze der Hausftau was 
veel goedkoper en als je het handig aanpakte, deed die hetzelfde werk,' concludeert 
mevrouw Van Vliet in haar autobiografie.57 In haar volgende betrekking als kindermeisje 
bij de familie Schrittger, eveneens in Oldenburg, kreeg ze een behoorlijk salaris en goed te 
eten; 'en wat kon een mens in mijn omstandigheden en nog wel in oorlogstijd meer 
verlangen?'58 

In Oldenburg voelde Anna zich 'van de vuile landarbeid verlost'. Bovendien bood het 
leven in de stad haar meer afwisseling en vrijheid: 'Er (was) in Oldenburg natuurlijk veel 
meer te beleven dan in ons dorp en( ... ) er zaten niet voortdurend buurvrouwen achter de 
ramen te gluren.' Een wereld ging voor haar open, zoals ze het zelf omschrijft, toen ze voor 
het eerst naar de schouwburg ging en in de bioscoop kennis maakte met filmsterren als 
Henny Porten en Pola Negri die schitterden in 'Victoria und ihre Husar'. Maar de oude, 
vertrouwde wereld bleef nabij: regelmatig bezocht ze haar oom en tante, die in Oldenburg 
een café dreven waar het altijd 'oergezellig' was met haar nichten en neven en andere 
jongelui.59 Daar leerde zij Karl kennen. Hij was boekhouder op een suikerraffinaderij in 
de buurt van Braunschweig, maar diende - het was nog steeds oorlog - als infanterist in 
het Oldenburger regiment. Zo kreeg ook Anna haar Husar, tot het moment waarop zij 
vernam dat hij haar bedroog met een ander. 

'Diep ongelukkig' verbrak Anna haar verloving. Ze had voorlopig genoeg van mannen 
en wilde weg. 'Na zoveel jaren klinkt dat alles erg dramatisch maar het was de eerste grote 
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teleurstelling in mijn leven en ik hield nog altijd van Karl,' schrijft ze in haar memoires.60 

Door het werk in de stad had Anna zich losgemaakt van het boerenbestaan. Ze was niet 
meer zo heel jong en had inmiddels kennis en ervaring opgedaan, waarmee ze zich 
zelfverzekerd genoeg voelde om andere mogelijkheden te gaan verkennen. De combinatie 
van een ongelukkige liefdesgeschiedenis en de snel verslechterende economische situatie in 
Duitsland bracht haar ertoe naar Nederland te vertrekken. 'Er stonden in die tijd adver
tenties in de kranten van Nederlandse huisvrouwen die huishoudelijke hulp zochten. ( ... ) 
In Duitsland was de financiële toestand inmiddels miserabel geworden en de gulden stond 
heel hoog. ( ... ) Enkele meisjes waren al weg gegaan ( ... ) en ik voelde daar ook wel iets voor,' 
schrijft mevrouw Van Vliet. 61 

Twee mogelijkheden dienden zich aan. De eerste was een betrekking bij baronesse 
Haringsma thoe Sloten in Groningen, die op zoek was naar een kamermeisje dat genegen 
was om haar 's winters te begeleiden naar Brussel of Parijs. De tweede mogelijkheid betrof 
een aanbod van de Duitse Frau professor Magnus Rau in Utrecht. Zij zocht iemand om 
voor haar kinderen te zorgen en 'lichte huishoudelijke werkzaamheden' te verrichten. Zelf 
voelde Anna veel voor de baronesse, maar deze optie stuitte op hevig verzet van haar 
moeder die sowieso moeite had met haar vertrek. 'Mijn moeder zei: "Dat is niets voor jou. 
Al die deftigheid is in het begin wel aardig, maar later als je ouder wordt kun je niet meer 
met gewone mensen omgaan, en trouwen met een man uit onze kringen doe je dan ook 
niet meer. Het eind van het liedje is dan dat je een oude vrijster wordt en eenzaam en alleen 
komt te staan."'62 Hoewel zij op dat moment aan geen huwelijk wilde denken, nam Anna 
de raad van haar moeder ter harte en koos voor het professorengezin. 

Op 17 mei 1920, één dag na haar 21ste verjaardag, werd Anna door haar vader naar het 
station in Hude gebracht. In haar beige zomermantel, met een witte hoed van glanzend 
stro ('daar had mijn moeder voor gezorgd, want ik moest toch netjes overkomen'), een 
grote koffer en een bos heide die haar grootvader haar had meegegeven, stapte ze 's mor
gens vroeg op de trein naar Nieuwe-Schans.63 Mevrouw Van Vliet besluit het eerste deel 
van haar autobiografie over 'de jonge jaren van een plattelandsmeisje' met het 'gevoel van 
sensationele verwachting' dat zich van haar meester maakte zodra ze de Nederlandse grens 
passeerde. 64 

Emigratiekoorts grijpt om zich heen 

Met een verblijf in het buitenland hoopten veel Duitse meisjes te kunnen sparen om later 
naar Duitsland terug te keren. Zeitwanderungof Valutawanderungwerd deze - in aanzet 
tijdelijke - migratie wel genoemd. Anderen hadden bij hun vertrek nog geen duidelijke 
plannen voor terugkeer of vestiging in een nieuwe omgeving. 65 Zij waren er in de eerste 
plaats op uit aan de misère in eigen land te ontkomen, daarna zouden ze wel verder zien. 

Uit de beroepstelling van 1909 blijkt dat in dat jaar 2600 buitenlandse, meest Duitse 
dienstmeisjes werkzaam waren in Nederland. In 1920 waren dat er 9rno; dat was zo'n vier 
procent van het huispersoneel. Hun aantal zou zich echter binnen drie jaar meer dan 
vertienvoudigen. Het ging om zo'n honderd- tot driehonderdduizend Duitse vrouwen die 
in de eerste helft van de jaren twintig voor kortere of langere tijd1n de Nederlandse 
huishoudens werk vonden. Zij trokken voor het grootste deel naar de Randstad en het 
Gooi. Steden als Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Hilversum ontwikkelden zich tot 
ware vestigingscentra. 66 



Clara Knüdel met haar zusters en stiefzusters Gertrud, Martha, Anna en Franziska, die ook als dienstmeisje in 
Nederland werkten. Den Haag, december 1933. 

De bestaande contacten tussen Nederland en Duitsland boden de Duitse migrantes een 
bruikbaar aanknopingspunt. Dreesmann, Brenninkmeyer, Hirsch en vele andere van 
oorsprong Duitse families uit het kapitaalkrachtige zakenmilieu zaten - evenals hun 
Nederlandse buren - verlegen om huispersoneel. Sinds de Nederlandse arbeidersmeisjes 
ook in fabrieken, ateliers en winkels werk konden vinden, terwijl de behoefte aan huisper
soneel juist toenam onder de groeiende middenklasse, was er in Nederland sprake van een 
zogenaamd dienstboden tekort. 67 Steeds meer meisjes verkozen het samenwerken met 
meerdere collega's, de geregelde arbeidstijden en soms ook het hogere loon in de nijverheid 
en industrie boven het persoonlijk dienstverband binnen de geïsoleerde huishouding. Dit 
probleem zou door de komst van jonge werkzoekende vrouwen uit Duitsland verholpen 
kunnen worden. Omdat de Duitse meisjes geen thuis hadden, waren ze bereid het werken 
en wonen als inwonend personeel in privé-huishoudens of hotels te combineren. 

Zo kwam een grensoverschrijdende beweging op gang van ongehuwde vrouwelijke 
arbeidskrachten, die een eigen dynamiek kreeg. De eerste Duitse meisjes hielpen hun 
zusters, buurmeisjes en vriendinnen aan een betrekking bij familie, buren of vriendinnen 
van hun Nederlandse werkgeefster. Want 'als een meisje beviel, dan werd haar vaak 
gevraagd of ze nog meer kennissen had die wilden komen werken,' schrijft mevrouw 
Coster-Dieckmann.68 Andersom gebeurde het ook, zoals Frau Döpken zich weet te 
herinneren: 'Dann wurde wieder geschrieben: hast' nicht einen Platz für uns? - Besorgt 
uns einen! - Und aft war das ja sa: die Mevrouws, die hatten ihre Kaffeekränzchen, und da 
wurde das ja beplaudert, nicht. - Dann habe ich hin geschrieben: Sie müssen sich selber 
mit dieser ader jener Frau in Verbindung setzen. - Die kamen ja alle, nach und nach 
kamen noch viele hin, damals. '69 

Naast deze bemiddeling via persoonlijke contacten, informele netwerken en advertenties, 
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namen diverse vrouwenverenigingen het initiatief tot een meer geïnstitutionaliseerde vorm 
van bemiddeling. De Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen legde als eerste con
tact met zusterverenigingen in Duitsland en Oostenrijk om op die manier in de vraag naar 
huispersoneel onder haar leden te kunnen voorzien.7° In 1920 opende de Haagse afdeling 
van deze vereniging een Bureau voor Duits Huispersoneel, waar de werkgeefsters voor 
dertig gulden een dienstbode met goede getuigschriften en een goede gezondheid konden 
aanvragen.?' Een jaar later kwam de Vereeniging tot Internationaal Hulpbetoon tot stand, 
'om door bemiddeling van vreemdelingendienst en arbeidsbeurzen meisjes uit Duitsland 
en Oostenrijk te helpen naar ons land te komen' .72 

De gemeentelijke arbeidsbeurzen in de grote steden haakten aan bij deze particuliere 
initiatieven. Op hun verzoek toonde directeur Kapma van de Nederlandse Arbeidsbeurs 
in de Duitse industriestad Oberhausen (Westfalen) zich bereid te helpen bij de bemidde
ling van Duitse dienstbodes naar Nederland. Omdat deze arbeidsbeurs zich vanaf haar 
oprichting in 19u voornamelijk had beziggehouden met de bemiddeling van mannelijke 
arbeidskrachten, kostte het aanvankelijk moeite om de juiste ingangen te vinden. In het 
jaarverslag over 1920 merkte Kapma op dat 'de dienstmeisjes er moeilijk toe komen om 
schriftelijk te solliciteren'. Later, zeker nadat er contacten met Duitse vrouwenverenigin
gen waren gelegd, zou dat beter gaan. 73 

In Duitsland moest men ondertussen met lede ogen aanzien hoe de jonge blom der natie 
naar het buitenland vertrok. Hoewel men onderkende dat deze keus voor velen uit nood 
was geboren, werd hun vertrek als een pijnlijke aderlating beschouwd.74 Want hoe kon 
Duitsland er ooit weer bovenop komen als met name de gezonde, volwaardige arbeids
krachten het land verlieten? Was het niet hun nationale plicht om juist in deze noodtoe
stand het vaderland trouw te blijven en zich te wijden aan het werken in de Duitse 
huishouding, waar het tekort aan hulp tot een aantasting van de gezondheid van Duitse 
huisvrouwen en moeders leidde? 

De migratiebeweging werd beschreven in termen van de 'om zich heen grijpende 
emigratiekoorts' en de 'ziekelijke neiging' of 'ongezonde behoefte' om te emigreren, alsof 
het een besmettelijke ziekte betrof die met alle middelen bestreden moest worden.75 Dat 
gold evenzeer voor het vertrek van mannelijke als voor dat van vrouwelijke landgenoten. 
Trachtte men mannen van emigratie te weerhouden door te benadrukken dat hen in het 
buitenland geen gouden bergen wachtten, alleenstaande vrouwen werden vooral gewezen 
op de zedelijke gevaren die hen zouden bedreigen.76 Nog voor ze de reis aanvaardden, 
konden onwetende meisjes via oncontroleerbare kranteadvertenties of onbetrouwbare 
bemiddelaars in verkeerde handen vallen. Tijdens de reis liepen ze het gevaar slachtoffer te 
worden van meedogenloze blanke-slavinnenhandelaren, en eenmaal op de plaats van 
bestemming lag het ongeluk nog immer op de loer. Dat betekende niet slechts een gevaar 
voor de jonge vrouw zelf, maar ook voor de eer en goede naam van het Duitse vaderland.77 

Zedelijkheid en vaderlandsliefde raakten in de discussie over de migratie van ongehuwde 
vrouwen onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Toch konden noch de verwijten van Vaterlandsverdrossenheit,78 noch de waarschuwingen 
voor zedelijk verderf voorkomen dat veel jonge Duitse vrouwen hun land verlieten. In deze 
slechte tijd zagen velen zich simpelweg genoodzaakt te vertrekken. Daarnaast riepen de 
verhalen van anderen over het 'heerlijke Holland' ook het verlangen op de beperkte 
horizon van de eigen streek te verleggen en meer van de wereld te zien. Het was een 
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ambivalent verlangen, niet vrij van angst en onzekerheid. Dat gold zowel voor het meisje 
als voor haar familie. 'Vader was trots, moeder verdrietig, broers ongerust, vriendinnen 
wilden ook en vriend vroeg snel te schrijven,' vat mevrouw Coster-Dieckmann de reacties 
samen uit haar naaste omgeving.79 Wanhoop over de geringe perspectieven en een - met 
enige angst gekruid - verlangen naar het onbekende vormden de doorslaggevende emotio
nele drijfveren achter het besluit Duitsland te verlaten. 

Eenmaal doordrongen van de noodzaak of de wens om te gaan, zonken de mogelijke 
bezwaren tegen het vertrek bij het betreffende meisje in het niet. Gevaren voor de 
zedelijkheid of 'nationale plichten' waren vooralsnog abstracte thema's, waar degene die 
afscheid nam niet lang bij stil bleef staan. Ook als er nu expliciet naar wordt gevraagd, 
kunnen niet veel vrouwen zich de waarschuwingen herinneren die in kranten en tijdschrif
ten of via overheidsinstellingen, vrouwenverenigingen en de kerk zo kwistig werden 
verspreid. Als een van de weinigen begint mevrouw Walz er tijdens ons gesprek zelf over: 
'Ze wilde me niet laten gaan,' vertelt ze over haar voormalige werkgeefster in Stuttgart. 
Naast oprechte bezorgdheid speelde bij deze raadgeefster wellicht ook enig eigenbelang 
mee, toen ze haar dienstmeisje waarschuwde. 'Ze zei: "Ga nou niet, er verdwijnen zoveel 
meisjes ... " Toentertijd was er zo'n meisjeshandel in Duitsland. Maar ik had mijn zinnen 
erop gezet om te gaan.' En dus vertrok Anna Walz in 1923 naar Bussum.80 

De geopperde bezwaren hadden voor de vrouwen die aan dit onderzoek meededen, geen 
reden gevormd van hun vertrek af te zien; zeker niet als vriendinnen en familie die al in 
Nederland waren niet met dergelijke problemen te maken hadden gekregen. Maar bij de 
thuisblijvers kunnen de waarschuwingen wèl een gevoelige snaar hebben geraakt. Voor het 
grote aantal jonge vrouwen dat tussen 1919 en 1924 over de grens trok, waren de materiële 
nood en het verlangen naar nieuwe mogelijkheden in ieder geval sterker dan de angst voor 
onbekende gevaren en hun gebondenheid aan familie en Heimat. Zij zochten werk in 
Nederland, vaak met het idee dat zij na enige tijd met flink wat spaargeld naar Duitsland 
zouden terugkeren. Soms - als zij reislustig genoeg waren - stond hun voor ogen vanuit 
Nederland verder te reizen naar Amerika, Brazilië of andere landen. 81 Maar zelden dachten 
zij eraan zich blijvend in Nederland te vestigen. Er mocht dan wel sprake zijn van een 
'vrouwenoverschot' in Duitsland,82 het ideaal van de spontane romantische liefde voor
kwam dat zij naar Nederland gingen met het vooropgezette plan om er een man te trouwen 
en er voorgoed te blijven. Of althans: het voorkomt dat zij zich dat achteraf als drijfveer 
herinneren, ook als er expliciet naar wordt gevraagd.83 

Toch speelde het vooruitzicht van een huwelijk wel degelijk een rol: het werken in 
betrekking werd gezien als een tijdelijke fase om de periode tussen school en huwelijk te 
overbruggen. Met het werk in de huishouding konden jonge vrouwen niet alleen in hun 
eigen onderhoud voorzien, maar bovendien bood het de mogelijkheid zich voor te 
bereiden op hun toekomstige taken als huisvrouw en moeder. Het tijdelijke karakter van 
het dienstbodenberoep gold als vanzelfsprekend. Gevraagd naar de verwachtingen waar
mee de jonge Duitse vrouwen destijds naar Nederland kwamen, blijven velen het ant
woord schuldig. Het vooruitzicht van tijdelijkheid en terugkeer op termijn lag kennelijk 
zo voor de hand, dat zij er ten tijde van hun vertrek niet lang bij hebben stilgestaan. Pas 
tijdens hun verblijf in Nederland kon die verwachting gaan verschuiven. Dan werd de 
band met het werkgeefstersgezin, de kennismaking met een Nederlandse vrijer, of de 
deelname aan bijvoorbeeld een religieuze gemeenschap zo belangrijk dat een mogelijke 
terugkeer naar de achtergrond verdween. Daarnaast gebeurde het ook dat de meisjes niet 
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konden wennen, ziek werden van heimwee, of om andere redenen een voortijdig einde 
maakten aan hun buitenlandse verblijf. 84 

Gemiddeld duurde het drie jaar voordat Duitse dienstmeisjes terugkeerden naar Duits
land, dan wel verder trokken naar een ander land of door een huwelijk met een Nederlan
der hun status als Duitse en hun werk als dienstbode opgaven. 85 Het ging dus om een 
permanente, moeilijk te registreren beweging van Duitse nieuwkomers die zich vestigden, 
verder trokken of terugkeerden. De schattingen van het aantal Duitse dienstbodes dat 
tijdens de jaren 1920-1924 de Nederlandse grens passeerde, lopen uiteen van honderd- tot 
driehonderdduizend. 86 

Begeleiding onderweg: het stationswerk 

Bij zulke grote aantallen was het zaak om de 'ongezonde' en 'wilde' emigratie vanuit 
Duitsland tegen te gaan door leiding en richting te geven aan de migratiebeweging. Het 
pas opgerichte landelijke migratiebureau (Reichswanderungsamt) startte in 1919 met de 
eerste filialen, die zich in de loop der jaren tot een landelijk netwerk van emigratieadvies
bureaus (Auswandererberatungsstellen) zouden uitbreiden. 87 Zij die erover dachten het land 
te verlaten, konden zich daar laten voorlichten over de mogelijkheden en gevaren in het 
land van bestemming, over de formaliteiten die nodig waren voor vertrek, en over 
opvangadressen en organisaties waar zij in het buitenland terecht konden. 

Van het begin af aan was er bijzondere aandacht voor vrouwen. Fräulein Ehlert, de speciaal 
daarvoor aangestelde beambte voor vrouwenopvang (Rejèrentin für Frauenforsorge), onder
hield nauwe contacten met particuliere organisaties en overheidsinstanties die zich met de 
zorg voor vrouwelijke migranten bezighielden.88 De bestrijding van zedelijke gevaren die 
alleenstaande vrouwen zouden bedreigen op hun weg over de grens en tijdens hun verblijf 
in het buitenland, vormde het belangrijkste onderwerp van overleg. 89 Tegelijkertijd pro
beerde men tot een beter toezicht op 'de zedelijke kwaliteit' van de vertrekkende vrouwen 
en hun toekomstige werkgeefsters te komen.90 De praktische steun aan jonge vrouwen die 
zelfstandig het land verlieten, ging op deze wijze hand in hand met morele controle.9' 

Van oudsher zagen het Duitse Nationalverband der Katholischen JIIädchenschutzvereine en 
de evangelische zusterorganisatie, het Deutscher Verband der Freundinnen ]unger Mädchen, 
een belangrijke taak voor zich weggelegd op het gebied van de zorg voor zelfstandig 
reizende vrouwen. Toen de industrialisatie aan het eind van de negentiende eeuw tiendui
zenden jonge, werkzoekende vrouwen van het land naar de stad dreef, waren zij als eersten 
in Duitsland begonnen met het zogenaamde stationswerk (Bahnhofimission) om de vaak 
argeloze meisjes met raad en daad ter zijde te staan.92 Hun activiteiten pasten binnen de 
reeks van nationale en internationale initiatieven ter bestrijding van meisjeshandel en 
prostitutie, die vanuit puriteins-protestantse kringen in Engeland onder de bezielende 
leiding van Josephine Butler was gestart. 93 Filantropisch ingestelde en religieus-bewogen 
vrouwen uit overwegend burgerlijke kringen - veelal zelf met dienstbodes en daardoor 
persoonlijk geïnteresseerd en mogelijk bekend met de schaduwzijde van het dienstboden
bestaan - engageerden zich met de reizende en werkzoekende meisjes. Zij brachten 
berichten in de openbaarheid over jonge vrouwen die uit financiële nood in de prostitutie 
terechtkwamen, of door vrouwenhandelaren daartoe werden gedwongen. 

Tegen deze achtergrond was in 1877 de protestants georiënteerde Internationale Veree
niging ter Behartiging van de Belangen van Jonge Meisjes (Union Internationale des Amies 
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de la jeune Fille) - beter bekend als de Union - opgericht. Enkele jaren later vond dit 
initiatief navolging onder de katholieken met de oprichting van de Internationale R. K. 

Vereeniging ter Bescherming van Meisjes (Association Catholique pour la Protection de la 
Jeune Fille), terwijl de jewish Association for the Protection of Girls, Wamen and Children al 
eerder tot stand was gekomen.94 De Union begon in 1884 met het stationswerk: een 
internationaal netwerk van 'vriendinnen' die - indien gewaarschuwd - aan het perron 
gereed stonden om reizende vrouwen op te vangen. In het begin van deze eeuw kreeg deze 
incidentele hulp een meer permanent karakter, toen een groep professioneel opgeleide en 
deels bezoldigde 'stationsdames' - of Bahnhofimissionarinnen, zoals ze in Duitsland werden 
genoemd95 - op gezette tijden de opvang op de stations van grote steden en grensplaatsen 
verzorgde.96 

Het werk van de meisjesbescherming omvatte een veelvoud aan activiteiten die parallel 
liepen aan de drie fasen van vertrek. Voorafgaand aan het vertrek probeerde men de 
vrouwen via kranteartikelen, pamfletten, de plaatselijke geestelijkheid of andere autoritei
ten te waarschuwen tegen een onvoorbereide reis. Deze 'voorbereidende zorg' ging gepaard 
met informatie over betrouwbare bemiddelingsbureaus en mogelijke opvangadressen op 
de plaats van bestemming. Als de jonge vrouwen eenmaal op de trein waren gestapt, was 
het van belang hen tijdens de reis - hetzij bij het overstappen, hetzij bij aankomst -
behulpzaam te zijn. Dat was de fase van de 'begeleidende zorg'. Op de grote stations of bij 
de grensposten troffen de reizigsters een stationsdame die - herkenbaar aan een witte band 
met roze-rode ster - bij het binnenlopen van de treinen gereed stond om te helpen. Miste 
de vrouwelijke reiziger de 'juffrouw met de band', dan werd haar blik wel gevangen door 
een van de affiches die in grote oplagen in treinen en op de perrons werden aangeplakt. 
Daarop stonden adressen van plaatselijke tehuizen en verenigingen waar zij veilig terecht 
kon. De laatste fase van het werk - de 'nazorg' - richtte zich op het verblijf van de pas 
gearriveerde vrouwen in hun nieuwe omgeving. Eenmaal in betrekking werden zij vaak 
voor een kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd door plaatselijke verenigingen die zich 
met de opvang van de jonge vrouwen bezighielden. 

In Duitsland werd de opvang van reizende vrouwen gedurende de Eerste Wereldoorlog 
stopgezet en bekommerde de Bahnhofimission zich in samenwerking met het Rode Kruis 
vooral om soldaten, vluchtelingen en gewonden. Maar direct na de oorlog bracht de 
hernieuwde mobiliteit van jonge vrouwen de gevaren van zedelijk verderf en dreigende 
vrouwenhandel weer in het middelpunt van de belangstelling.97 De protestantse, katholie
ke en joodse meisjesbescherming zagen de mogelijkheid het oude spoor van het intercon
fessionele stationswerk weer op te nemen en tot over de grens uit te breiden met steun van 
hun internationale contacten. 

Ook in Nederland waren sinds het eind van de negentiende eeuw nationale afdelingen 
van de protestantse Union en de katholieke Vereeniging ter Bescherming van Meisjes 
actief bij de opvang van jonge vrouwen op de stations en in verenigingen.98 Stationsdames 
in steden als Arnhem, Utrecht en Amsterdam werden vanaf 1920 als eersten geconfronteerd 
met werkzoekende meisjes die vanuit Duitsland naar Nederland kwamen.99 Evenals hun 
Duitse collega's maakten zij zich ongerust over deze omvangrijke, grensoverschrijdende 
mobiliteit van ongehuwde vrouwen. Op het station in Utrecht arriveerden soms vijftig à 
zestig Duitse meisjes tegelijk. De stationsdames hadden er hun handen aan vol om te 
voorkomen dat zij overstapten op de verkeerde trein, of zich door - al dan niet kwaadwil
lige - lieden op sleeptouw lieten nemen. Talrijk zijn de door hen aangehaalde voorbeelden 
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van opdringerige, onbetrouwbare of zelfs 'onguur uitziende' heren die de meisjes lastig 
vielen, en al even veelvuldig waren de uitingen van dankbaarheid voor de geboden hulp 
van de kant van de Duitse reizigsters, als we de verslagen mogen geloven.ma 

Vooral juffrouw Sebens presenteerde haar post op het Oostgroningse grensstation Nieu
we-Schans als een waar 'bolwerk tegen het kwaad'. ror Anderen sloegen een gematigder toon 
aan. Zij beklaagden zich zelfs over het gebrek aan waardering wanneer zij de meisjes aan 
veilig en gratis onderdak hadden geholpen, of over 'meisjes die niet van hun hulp gediend 
waren en zich liever toevertrouwden aan verdachte personen'.ro2 De inzet van de dames bij 
de opvang van jonge vrouwen op de stations werd dus niet door alle reizigsters evenzeer 
gewaardeerd. Er waren er die zich betutteld en gecontroleerd voelden, terwijl anderen de 
zorg juist dankbaar aanvaardden. Afhankelijk van de positie waarin het meisje op het 
station aankwam en de opstelling van de stationsdame, kreeg het stationswerk vorm tussen 
de twee polen van daadwerkelijke steun en sociale controle. 

Mevrouw Rijsbaarman-Fitsch herinnert zich hoe flink en trots ze zich voelde tijdens de 
reis naar Nederland. Maar eenmaal gearriveerd op het tochtige perron in Den Haag kreeg 
de angst de overhand: 'Kom ik hier aan op het Staatsspoor: is daar geen sterveling.' Door 
een vergissing met de Duitse wintertijd schitterde haar toekomstige werkgeefster door 
afwezigheid. 'Radeloos' voelde ze zich, en het liefst was ze met de eerste de beste trein 
rechtsomkeert gegaan, tot de stationsdame uitkomst bood.103 Ook de veertienjarige Lea 
Rakowski werd opgevangen door het Haagse stationswerk. 'Ich stand da: Ohne Sprache, 
ohne Geld. Es war ja schrecklich, nur die Fremde, alles anders, niemand am Bahnhof und 
ich konnte kein Holländisch.' Een stationsdame wees haar de tram, waarmee ze bij haar 
werkgevers kon komen. 'Das war Linie Drei: die nahm ja kein Ende, die nahm ja gar kein 
Ende. Ich war unglücklich und was nicht alles. Na ja, der Schaffner [conducteur] war aber 
nett, der hat mein Valies genommen und hat geschellt. Die Leute wohnten gerade beim 
Endstation der Stragenbahn, das war wieder Glück, nicht. Und dann haben sie mich 
eingeholt. 'ro4 

Ook Elisabeth Fink vond steun bij een stationsdame toen ze een station te vroeg, op 
Amsterdam-Weesperpoort, was uitgestapt: 'Ich guck' mich 'rum ... Ich denk': "Ist das 
Amsterdam? Das ist aber ein ldeiner Bahnhof!" Da kam eine Schwester und sagte: "Sie sind 
doch Deutsche"? "Jawohl." "Wo müssen Sie hin?'' Ich sagte: "Nach Zandvoort." Oh, du 
liebe Zeit, ich war verkehrt ausgestiegen. "Sie müssen ja am Centraal Station sein." Na, zu 
der Zeit wufüe ich eigentlich gar nicht was Centraal Station hieG,' verklaart Frau Joepgen
Fink lachend nu ze erop terugkijkt. 'Wissen Sie: Bei uns früher auf dem Land, da kam man 
nicht heraus, da kam man nicht weg, da kam man vielleicht zur nächsten Stadt. Da bin 
ich überhaupt noch nicht hingekommen. Und jetzt mufüe ich so eine Fahrt machen! Das 
war mir ganz furchtbar.'ro5 

Vooral als Duitse meisjes voor het eerst in Nederland aankwamen en zich nog niet 
konden oriënteren, waren zij afhankelijk van de hulp van stationsdames of anderen. 
Eenmaal vertrouwd met de reis en de omgeving, konden de bemoeienissen van de dames 
ook als kleinerend worden ervaren. Dat klinkt door in de woorden van mevrouw Nieu
wenhuyse-Küster, als zij vertelt over het station in Amsterdam 'waar allemaal van die 
dames met van die banden om de arm (waren) die je meteen oppikten'.ro6 De wens om 
meisjes te beschermen en de argwaan jegens de mannen die in hun omgeving vertoefden, 
hingen samen met de heersende angst voor oncontroleerbare seksuele driften - met name 
van de kant van de heren -waar jonge vrouwen zich onvoldoende tegen konden verweren. 
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Vooral de meisjes die buiten het toezicht van hun ouders verkeerden, zouden voortdurend 
aan verleidingen blootstaan. Daarmee brachten zij niet alleen zichzelf in gevaar, maar 
vormden zij tevens een gevaar voor de burgerlijke samenleving. Het 'reddingswerk' aan de 
stations was dan ook niet alleen zorgzaam en beschermend, maar maakte ook deel uit van 
de hiërarchische en bevoogdende relatie tussen de gezeten dames uit de burgerij en de jonge 
vrouwelijke nieuwkomers die veelal uit de minder welvarende klassen afkomstig waren. 

Om de buitenlandse reizigsters zo goed mogelijk te begeleiden onderhield het Neder
landse stationswerk intensief contact met de Duitse Bahnhofimission.ro7 Gezamenlijk 
beraadden zij zich op een uitbreiding van de opvang aan de grens, omdat juist daar een 
halt kon worden toegeroepen aan te jonge, ongeschikte of niet goed voorbereide meisjes, 
vóórdat zij zich in den vreemde begaven. Bovendien konden de stationsdames op die 
plaatsen hulp bieden aan Duitse meisjes die zonder middelen van bestaan arriveerden, of 
om andere redenen door de Nederlandse politie werden uitgewezen.ros Dit leidde, naast 
de bestaande opvang in de grote steden, tot de oprichting van nieuwe posten aan de grens 
in Nieuwe-Schans (maart 1921), Oldenzaal (maart 1922), Bentheim (april 1922), Gronau 
(april 1922) en Elten-Emmerik (april 1922).109 Met financiële en politieke steun vanuit 
Nederland werd bovendien in Emmerik een Grenzheim ingericht, waar gestrande reizig
sters konden overnachten.no Aan deze grenspost werd veel waarde gehecht, omdat Emme
rik een belangrijk doorgangsstation was op de hoofdroute tussen Duitsland en Nederland. 
Gedurende de eerste vijf maanden van haar aanstelling in 1922 registreerde Bahnhofimis
sionarin Annie von Scheven in totaal 2314 Duitse meisjes die terugkeerden over Emmerik, 
en rn.344 Duitse meisjes op weg naar Nederland. Aan zo'n tienduizend van hen bood zij 
op enigerlei wijze steun en advies. m 

Als de grens eenmaal gepasseerd was, kwam het Nederlandse stationswerk in actie: 
'Wanneer men zoo'n Duitschen trein ziet binnenrijden, is het aangrijpend al die jonge 
menscheri te zien, de gezichtjes vol verwachting, en toch ook angstig voor al dat nieuwe. 
Veel van de meisjes zijn nog heel jong, 16 en 17 jaar. We hebben zelfs een paar maal 
kinderen van 13 jaar geholpen, die als dienstbode naar Holland gingen. Groot is de 
verantwoording van ons, Hollandsche huisvrouwen, tegenover al die jonge menschen, die 
we hierheen laten komen, omdat wij ze noodig hebben.' Aldus de commissie voor 
stationswerk van de Union in haar jaarverslag over 1922. Met dergelijke bewoordingen 
legden de dames de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Duitse meisjes in hoge 
mate bij de Nederlandse huisvrouwen, tot wie zij zichzelf ook rekenden. Deze opstelling 
paste in een algemene tendens om meer nadruk op bescherming en opvoeding van 
jeugdigen te leggen, zeker waar het jonge vrouwen betrof.m De huishouding gold als de 
plek bij uitstek waar meisjes uit de arbeidende klasse zich konden voorbereiden op hun 
toekomstige taak als echtgenote en moeder. Huisvrouwen mochten zich niet langer 
beperken tot de controle van het werk, maar zij dienden zich ook verantwoordelijk te 
voelen voor het welzijn en de ontplooiing van hun huispersoneel in de 'juiste' - dat wil 
zeggen 'respectabele' - richting. 

Dit uitgangspunt vormde ook een belangrijke inzet in het debat over het dienstboden
tekort, waar hiervoor al aan werd gerefereerd. Terwijl van de kant van de dienstbodes werd 
gewezen op de lage lonen, de onbeperkte werktijden en het gebrek aan vrije tijd en 
zelfstandigheid die het dienstbodenberoep onaantrekkelijk maakten, voelden de huisvrou
wen niets voor afgebakende werktijden en wettelijke bescherming binnenshuis.n3 Zij 
zochten de oplossing in een verbetering van de aard van het persoonlijk dienstverband. 
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Alleen binnen dat kader waren de woordvoersters bereid de hand in eigen boezem te steken 
en kritiek te uiten op huisvrouwen die onvoldoende bereid waren met 'een warm, liefdevol, 
belangstellend hart vol medegevoel en medelijden en naastenliefde'"4 met hun dienstbodes 
om te gaan. De huisvrouw diende deels de rol van moeder over te nemen en ervoor te 
zorgen dat haar strenge opstelling een produkt van liefde was. De vrouwelijke jeugd uit de 
'lagere' volksklasse moest met geduld en aandacht ter zijde worden gestaan, wilde men 
bevorderen dat zij als toekomstige moeders hun nageslacht - en zo nodig hun echtgenoten 
- zouden kunnen 'beschaven'. rr5 

De karakterisering van de dienstverhouding als een opvoedingsverhouding bracht de 
huisvrouw als opvoedster in het speL Zij werd daarmee des te sterker aan de huiselijke sfeer 
gebonden. In die zin was het debat over het dienstbodentekort tegelijkertijd een debat over 
de moderne levensstijl van de zich emanciperende vrouwen uit de burgerij. De klachten 
over de slechte kwaliteit van de huisvrouw, die zich parallel aan de klachten over de 
verminderde kwaliteiten van de dienstmeisjes ontwikkelden, maken duidelijk dat de 
discussie over het dienstbodentekort tevens de opstelling van vrouwen uit de burgerij aan 
de orde stelde. Het ging daarbij niet alleen om het instrueren van vrouwen die onlangs 
waren opgeklommen tot een burgerlijke levensstijl. De discussie over de noodzakelijke 
vorming en begeleiding van het huispersoneel was er ook op gericht vrouwen uit de 
traditionele burgerij, die een beroep wilden gaan uitoefenen of buitenshuis actief waren, 
weer aan de huishouding te binden. Het belang van het dienstmeisje en het maatschappe
lijk belang zouden vereisen dat zij dagelijks werd begeleid om haar de nodige beschaving 
bij te brengen en tot een goede huisvrouw en moeder op te leiden. De zorg van de 
huisvrouw voor haar dienstmeisje werd tegelijk tot politieke opvoeding èn tot plicht 
verklaard, om te voorkomen dat het 'gewone volk' op drift raakte. Dit gold evenzeer voor 
Nederlandse als voor Duitse dienstmeisjes.n6 

Enthousiasme en reserves bij ontvangst 

De zorg over het lot van Duitse dienstmeisjes werd aanvankelijk overstemd door het 
enthousiasme waarmee zij werden binnengehaald. In Nederland heerste immers een groot 
gebrek aan goed en goedkoop huispersoneel. In dagbladen en periodieken van vrouwen
verenigingen werd hoog opgegeven van de kwaliteiten van Duitse dienstmeisjes: zij waren 
'goed geschoold', 'onderdanig' en 'ervaren' in de huiselijke bezigheden. In het tijdens de 
Eerste Wereldoorlog neutraal gebleven Nederland, waar geen sprake hoefde te zijn van 
negatieve beeldvorming over de voormalige vijand, weerklonk een ondertoon van bewon
dering voor de Pruisische cultuur in de opgetogen berichtgeving over de komst van de 'straf 
arbeidende jonge dochters, die het disciplinaire beeld vertoonden van het Duitsche volk 
uit de dagen tijdens en na Bismarck'. In vergelijking daarmee kon het 'sterk uitgesproken 
vrijheidsgevoel van onze Hollandsche meisjes' op minder waardering rekenen. rr7 Daar 
kwam nog bij dat de Duitse meisjes in de voorgaande jaren de nodige ontberingen hadden 
geleden, waardoor ze 'allerminst veeleischend' zouden zijn. Slechter dan thuis konden zij 
het niet snel krijgen en gezien het valutaverschil waren de verdiende guldens in Duitsland 
goud waard. Kortom, de oplossing voor het prangende dienstbodentekort, waardoor de 
N ederiandse huisvrouw al vanaf het eind van de vorige eeuw werd geplaagd, kwam in zicht. 

De lofzangen op het Duitse dienstmeisje hielden echter niet onverminderd aan. Men 
schrok van de gretigheid waarmee Duitse meisjes van de mogelijkheden in Nederland 



gebruik maakten. Dat weerspiegelde zich bijvoorbeeld in verschillende bijdragen van 
Anthonia Margaretha Lindeboom-de Jong aan het tijdschrift Christelijk Vrouwen/even. In 
maart 1921 schreef zij nog uitsluitend in jubelende tonen over de komst van Duitse 
dienstbodes, maar in het najaar van 1922 hanteerde zij ongunstiger typeringen: ze sprak van 
'de groote Exodus' uit Duitsland en van de 'invasie' van werkkrachten die bij duizendtallen 
over de_ grens kwamen. Met het oog op een mogelijke werkloosheid onder Nederlandse 
dienstmeisjes kon dit zo niet langer doorgaan, meende zij. Gaf dezelfde auteur eerder hoog 
op van de deugden van Duitse dienstbodes die 'onderdanig' waren en 'de vrouw des huizes 
de plaats niet (betwisten) welke deze toekomt', nu lag de nadruk op de 'materialistische' 
inslag van deze groep, voor wie het loon 'nummer één en alles' zou zijn. 'Dat kan nooit goed 
gaan,' voorspelde de predikantsvrouw, 'te meer waar de Duitse vrouw, die uit een door en 
door verarmd land komt, soms schijnt te denken, dat in Nederland niet zuinig behoeft te 
worden geleefd.' Gebrek aan spaarzaamheid bij het verbruik van gas, zeep en voedingsmid
delen, luidde het verwijt aan de Duitse dienstbodes. Slechts 'Aaltje, de zuinige keuken
meid'u8 van Nederlandse origine, kon hier uitkomst bieden. Want ook al stond de 
Nederlandse dienstbode qua beleefdheid, onderdanigheid en arbeidslust in de schaduw van 
haar Duitse collega, zuinigheid zou haar nader aan het hart liggen. n 9 

De deugden die men aan de Duitse dienstmeisjes toeschreef werden nogal eens afgezet 
tegen de povere prestaties van hun Nederlandse collega's, maar andersom gebeurde dat 
ook. Dan lag het accent weer op andere kenmerken, waardoor het Nederlandse huisperso
neel er beter afkwam. Gold de armoede in Duitsland aanvankelijk als een voordeel omdat 
Duitse meisjes hierdoor gewend waren met weinig genoegen te nemen, later keerde dit zich 
tegen hen toen men meende dat de Nederlandse overvloed 'spilzucht' zou opwekken. Ook 
het taalverschil gold op het ene moment als probleemloos of zelfs heel leerzaam, terwijl 
men op een ander moment voor de verbastering van de eigen taal vreesde. 120 Al naar gelang 
de positie die men innam, werden dezelfde kenmerken als positief of als negatief beoor
deeld. Met 'typisch Duitse' gebreken of vaardigheden had het weinig van doen, maar des 
te meer met een strijd tussen de voor- en tegenstanders van de aanwezigheid van buiten
lands huispersoneel, een strijd die ook in de krantekolommen werd gevoerd. 

Pleidooien voor beperking van de komst van Duitse vrouwen met het oog op de 
werkgelegenheid, ontlokten steevast jammerklachten over het gebrek aan goede Neder
landse dienstbodes. Duitse dienstmeisjes zouden 'williger' zijn en 'minder eischen'; men 
vond ze 'beschaafder' in vergelijking met Nederlandse dienstmeisjes die 'hun vak slecht 
verstaan en geen goede manieren hebben'.rn De conclusie die hieraan werd verbonden, 
was onveranderd dat Duitse dienstbodes vooralsnog onmisbaar waren voor de Nederland
se huishouding. Dat ging gepaard met een appel op de Nederlandse meisjes om te laten 
zien wat zij waard waren: 'Kom Antje, Grietje en Dien, met uw frissche, roode koonen, 
met uw helder katoenen japonnetje en hagelwitten boezel, met uw stevige arm, en handen, 
die naar werken staan, vreest gij den strijd met de bleeke meisjes en juffers van ginds?'122 

Nu hadden Antje, Grietje en Dien - voor zover zij verenigd waren in de Bond van 
Huispersoneel - direct al de strijd aangebonden met de concurrentie vanuit het buiten
land. Niet zozeer door tegen hun Duitse collega's op te bieden, als wel door de dienstbo
den-behoeftige dames te confronteren met de vraag hoe het kwam dat er zo'n tekort was 
aan hulp in de huishouding. Zelf antwoordden ze: 'Wij meisjes worden in schijn als 
huisgenoote genoemd, maar in werkelijkheid word je geduld als een noodzakelijk kwaad.' 
Een behoorlijk loon was er niet bij en aan vaste werktijden viel niet te denken. Het 
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Nederlandse huispersoneel wilde vrij zijn na een dag van hard werken, en het wilde 'een 
menswaardig bestaan'. Als de dames dat hadden ingezien, zo meenden de woordvoersters 
van de bond, was er geen tekort geweest. Maar nu wilden de werkgeefsters het probleem 
oplossen door Duitse en Oostenrijkse meisjes naar Nederland te halen en zodoende de 
lonen te drukken. 123 De dienstmeisjes in de Bond van Huispersoneel waren vast van plan 
om dit te voorkomen door 'onze makkers uit 't buitenland' op te wekken lid te worden 
van de bond. Dat gebeurde overigens zonder veel succes. Hun geëmancipeerde stem vond 
weinig gehoor, niet onder Nederlandse dienstmeisjes en al helemaal niet onder buitenland
se meisjes die zich in de Nederlandse dienstboden-houdende milieus moesten zien te 
handhaven. ' 24 

Ook al gedroegen de Duitse dienstbodes zich beleefd en gehoorzaam, de toon voor een 
meer kritische benadering van de buitenlandse hulp in de Nederlandse huishouding was 
gezet. Steeds vaker schreef men over de 'dienstboden-invasie' vanuit Duitsland, alsof het om 
een vijandelijke inval ging. Naarmate de werkloosheid op de Nederlandse arbeidsmarkt in 
het begin van de jaren twintig steeg, gingen er meer stemmen op om Duitse dienstbodes uit 
Nederland te weren. 125 De ongunstige berichtgeving uit Nederland over werkloosheid en de 
afnemende vraag naar buitenlandse dienstbodes werden in Duitsland aangegrepen om met 
hernieuwde inzet tegen het vertrek naar het buurland te waarschuwen: 'verlockt durch die 
Guldenlöhne' hadden veel Duitse meisjes hun heil in Holland gezocht. Dat was een tijd 
lang goed gegaan, maar nu was het tij gekeerd, berichtte de Kölnische Volkszeitung in juni 
1922: 'Die meisten finden keine Stellen, sind rat- und hilflos, schämen sich, ohne Erfolg 
nach Hause zurückzukehren, oft fehlen auch die Mittel dazu, die Mädchen verkommen, 
geraten auf die Strage und in die öffentliche Häuser. In grogen Städten, z.B. im Haag, stehe 
es ganz schlimm: 90% seien mit Geschlechtskrankheiten behaftet.'126 

Deze alarmerende informatie verspreidde zich door heel Duitsland. Zo kon men een 
identieke waarschuwing in de Zuidduitse Freiburger Tageszeitung aantreffen127 en ook in 
Berlijn drong de onheilstijding door. Via het gezantschap in de Duitse hoofdstad werd de 
Nederlandse regering geconfronteerd met deze negatieve berichtgeving.128 Dat leidde in 
1923 tot een serieus onderzoek in opdracht van het ministerie van Arbeid naar de invloed 
van Duitse dienstmeisjes op de werkloosheid onder Nederlands huispersoneel, en naar de 
zedelijke gevaren die Duitse dienstmeisjes in Nederland zouden bedreigen.129 Men kwam 
tot de conclusie dat de vraag naar en het aanbod van huispersoneel elkaar nagenoeg in 
evenwicht hielden. Het was dus niet nodig nog meer meisjes uit Duitsland te laten komen, 
maar verhinderen wilde men hun komst naar Nederland ook niet. Wat betreft de zedelijke 
gevaren was er volgens het overheidsrapport weinig reden tot ongerustheid: slechts spora
disch kwam het voor dat Duitse dienstbodes wegens slecht gedrag (meestal kleine diefstal
len die in dienstbetrekking waren gepleegd)130 over de grens werden gezet. Voor de 
Nederlandse overheid gaven deze resultaten geen aanleiding tot ingrijpen, zij het dat de 
arbeidsbeurzen de instructie kregen om aan Nederlandse meisjes de voorkeur te geven als 
er niet speciaal naar een Duitse dienstbode werd gevraagd.131 

Ondanks de gunstige uitkomsten van het overheidsrapport leidde de aanwezigheid van 
buitenlandse arbeidskrachten in combinatie met werkloosheid onder de Nederlandse 
bevolking tot het toeschrijven van 'nationale' kenmerken aan het Duitse huispersoneel -
zoals 'materialistisch' en 'niet zuinig' - die het ongeschikt zouden maken voor het werken 
in de Nederlandse huishouding. Nadat zij aanvankelijk met zoveel enthousiasme waren 
binnengehaald, zagen de Duitse dienstmeisjes zich nu geconfronteerd met een minder 



welwillende houding tegenover hun verblijf in Nederland. Maar voordat deze veranderde 
opstelling duidelijk voelbaar werd voor de dienstbodes zelf,132 veroorzaakte de stabilisatie 
van de Duitse mark een beweging terug naar het vaderland. 

Terugkeer naar Duitsland 

De introductie van de Rentenmark in november 1923 maakte een einde aan de hyperinfla
tie, waardoor de Duitse bevolking weer geld in handen kreeg dat niet direct z'n waarde 
verloor. Daarmee behoorde een toekomst in Duitsland weer tot de mogelijkheden. 'Immer 
mehr Mädchen kommen für dauernd nach Deutschland zurück,' signaleerde Fräulein 
Schmidt in haar verslag over het stationswerk in Emmerik van oktober 1924. Deze 
ontwikkeling deed haar goed, zo blijkt uit het vervolg: 'Wie manchen Seufzer der Erleich
terung, manchen Ausruf der F reude darüber, dais sie wieder auf deutschem Boden standen, 
mit der Aussicht in der Heimat bleiben zu können, habe ich von jungen Mädchen 
gehört.'133 Nationale sentimenten klinken door in haar vreugde over de terugkeer van haar 
landgenotes op 'Duitse bodem'. 

In de herinneringen van voormalige Duitse dienstmeisjes was hun blijdschap over de 
terugkeer minder verbonden met de Duitse grond, als wel met de vervulling van bestaande 
wensen. Het economisch herstel bood de mogelijkheid met hun Duitse vriend te trouwen, 
een opleiding te gaan volgen, ander werk te zoeken of weer bij moeder thuis te komen. 
Frau Döpken, toen nog Annie Wilken, behoorde tot de Duitse vrouwen die zich in 1924, 
zodra de verhoudingen in Duitsland verbeterden, naar hun verloofde terugspoedden om 
zo snel mogelijk te trouwen. Ook haar vriendin Martha, toen al negen jaar verloofd, keerde 
in datzelfde jaar terug, samen met andere Duitse vriendinnen die ze in Utrecht had leren 
kennen: 'Ja, wir sind alle wieder hier her gekommen, und zwar fast auf einmal.'134 Velen 
maakten van de gelegenheid gebruik hun verloving in een huwelijk om te zetten. 

Anderen hadden minder haast. Elisabeth Fink bijvoorbeeld bleef tot 1927. Gedurende de 
vijf jaar die ze in Nederland doorbracht, verdiende ze goed en had ze het naar haar zin. 
Voor haar was er dan ook geen aanleiding om direct na het financieel herstel naar 
Duitsland terug te gaan. Als zij haar jawoord niet daar al had vergeven, zo meent Frau 
Joepgen-Fink achteraf, dan was het heel goed denkbaar geweest dat zij, net als haar 
vriendin, in Nederland was gebleven en met een Nederlander was getrouwd.135 Uiteinde
lijk was het de betekenis van de banden met Duitsland, afgewogen tegen de waarde van de 
relaties die de Duitse vrouwen inmiddels in Nederland waren aangegaan, die doorslagge
vend was voor de keuze om te blijven of terug te keren. 

Levenslopen laten zich niet alleen door het ritme van maatschappelijke ontwikkelingen 
bepalen. Persoonlijke gevoelens van liefde, angst of nieuwsgierigheid lopen zelden parallel 
met de ontwikkelingen die zich buiten de persoonlijke invloedssfeer afspelen. Toch 
kunnen veranderingen op het politieke, economische en sociaal-culturele vlak de ruimte 
voor individuele keuzes vergroten of verkleinen. De verbetering van de levensvoorwaarden 
in Duitsland leidde dan ook vanaf 1923 tot een aanzienlijke vermindering van het aantal 
Duitse dienstmeisjes in Nederland.136 

Met het verdwijnen van het waardeverschil tussen de Nederlandse gulden en de Duitse 
mark verloor het werken in Nederland veel van zijn bekoring. De hoge visumkosten en de 
uitgaven voor de reis wogen niet langer op tegen het geringe inkomensverschil.'37 Het 
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vertrek van het Duitse huispersoneel maakte de dienstbodennood in Nederland weer 
actueel. Was in 1923 nog serieus overwogen Duitse dienstmeisjes terug te sturen omdat hun 
aantal te veel zou stijgen, een jaar later namen zij zelf het initiatief om terug te keren. 

Prompt voelden veel Nederlanders zich door hen in de steek gelaten: 'Nu de toestand in 
de Heimat ( ... ) wat is opgeklaard, hebben de meisjes de Hollandse huisvrouwen weer 
hulpeloos gelaten, velen zelfs onvoorbereid door met vakantie te gaan en niet meer naar 
Holland terug te keren,' verwoordde De Maasbode in maart 1924 de heersende stem
ming.138 Opnieuw prijkte 'het dienstbodenvraagstuk' bovenaan de agenda van vrouwen
organisaties en arbeidsbeurzen. Enquêtes over deze problematiek werden verspreid, 139 
artikelen werden eraan gewijd, en commissies maakten rapporten over mogelijke oplossin
gen voor de dienstbodennood, onafhankelijk van 'Duitsche hulptroepen'.140 Hoe konden 
Nederlandse meisjes ertoe gebracht worden hun diensten als huispersoneel aan te bieden, 
vroeg men zich af. Een voorstel om het werken in fabrieken aan meisjes beneden de vijftien 
jaar te verbieden, kwam toen nog niet ver. Wel werden de mogelijkheden van een 
vakopleiding, van geregelde werk- en rusttijden en van spoedcursussen voor werkloze 
meisjes onderzocht.141 Maar daarmee was het dienstbodentekort niet direct opgelost. 

Duitse dienstbodes die nog in Nederland waren, probeerde men te behouden door de 
voordelen van 'ons land van melk en honing' te benadrukken tegenover de Duitse 
omstandigheden. Onder de hoopvolle kop 'Komen de Kätchens terug?' publiceerde De 
Nieuwe Courant een artikel over spijtoptanten die tot de ontdekking waren gekomen dat 
zij in hun vaderland veel harder moesten aanpakken dan in Nederland, en dat 'die 
gemeubileerde boterhammetjes, die zij bij ons gewend waren' heel wat beter smaakten dan 
het 'stuk brood met een beetje slechte boter' dat zij in Duitsland kregen. Niet het loon, 
maar 'het princessenbestaan' zouden zij daar node missen. 142 In hoeverre het dienstboden
bestaan in Nederland toen werkelijk zoveel gunstiger afstak bij de Duitse situatie, is de 
vraag. Hier gaat het om de wijze waarop het werken in de Nederlandse en in de Duitse 
huishouding tegen elkaar werden afgezet, om zodoende te bevorderen dat Duitse dienst
meisjes in Nederland bleven. Erg overtuigend was het niet, gezien de vele meisjes die alsnog 
naar Duitsland terugkeerden. 

Behalve door loftuitingen op de arbeidsomstandigheden in de Nederlandse huishouding 
probeerde men de komst van Duitse dienstmeisjes ook te bevorderen door de Nederlandse 
consulaten in Duitsland meer bevoegdheden te verlenen bij de uitgifte van visa. Op die 
manier kostte het minder moeite de benodigde papieren te verkrijgen,143 Bovendien 
werden Duitse dienstmeisjes in 1924, twee jaar voor de afschaffing van de visumplicht 
tussen Duitsland en Nederland, uitgezonderd van de verhoogde visumtarieven - al kostte 
een visum toen nog altijd f 24,-.144 De bureaucratische rompslomp en de visumkosten 
wierpen echter minder hindernissen op dan de al eerder genoemde morele bezwaren tegen 
de migratie van jonge vrouwen. Van Duitse zijde werd daar weer meer de nadruk op 
gelegd, naarmate de economische noodzaak voor vertrek afnam. 

Mede op aandringen van de meisjesbescherming probeerde de Duitse overheid het 
vertrek van meisjes onder de achttien jaar in 1924 wettelijk aan banden te leggen.145 Een 
speciale verordening (Schutzparagraph) stelde voor meisjes beneden de achttien niet alleen 
de toestemming van ouders of voogd verplicht, maar ook de goedkeuring van de Raad voor 
de Kinderbescherming (Vormundschaftsgericht).146 Hoopten de Nederlanders dat deze 
maatregel zou leiden tot een toename van het aantal goed gekwalificeerde meisjes dat de 
huishouding kwam verrijken, in Duitsland was het motief juist om zo de migratie te 



beperken. Of de verordening inderdaad een remmende invloed heeft gehad op het aantal 
jonge meisjes dat naar Nederland ging, is moeilijk vast te stellen. Hun migratie was immers 
al gedaald onder invloed van de economische ontwikkelingen. 

Komst van een tweede generatie 

Had menig Duitse huisvrouw in 1924 opgelucht adem gehaald bij de terugkeer van de 
Duitse meisjes - 'Er is weer huispersoneel,' kopte Der Tag in juli 1924147 - na 1925 moesten 
zij aanzien hoe hun landgenotes opnieuw naar Nederland vertrokken.'48 Want ondanks de 
stabilisatie van de mark en de verbeterde levensomstandigheden bleef Duitsland kampen 
met een aanzienlijke werkloosheid, terwijl de Nederlandse arbeidsmarkt zich gunstiger 
ontwikkelde. Andermaal brachten 'die Verarmung Deutschlands und der Mangel an 
geeigneten Stellen'149 Duitse meisjes over de grens. 

'Warum denn in die Ferne scheifen, wenn das Gute liegt so nah?' kreeg Lize Wermert te 
horen toen zij in 1926 overwoog om werk in het buitenland te aanvaarden. Voor haar lag 
'het goede' eerder in Nederland dan in de buurt van haar woonplaats in Westfalen: 'Ich 
mugte hinaus, urn Geld zu verdienen,' motiveert zij haar vertrek van destijds.150 De jaren 
1924-1929 mogen dan de 'gouden jaren' van de Weimar Republiek worden genoemd,15' de 
jonge vrouwen die in deze periode naar Nederland trokken hebben dat niet zo ervaren.152 

'Uit nood' kwam mevrouw Van der Ven in 1926 als de veertienjarige Gita Schneider naar 
Nederland. Haar vader was werkloos en ondanks haar jeugdige leeftijd werd zij door de 
arbeidsbeurs in Duisburg naar Leiden bemiddeld.153 In datzelfde jaar vertrok Gisela Kuhn 
vanuit Duisburg naar Nederland, omdat zij in haar woonplaats geen werk kon krijgen. Dat 
was ook de reden waarom Anna Bermsen een jaar later deze industriestad verliet.154 

Werkloosheid en armoede kende men in heel Duitsland, maar vooral het industriële 
Ruhrgebied werd erdoor getroffen. Op het totaal aantal migrantes steeg het aandeel van 
Duitse dienstbodes uit dit gebied aanzienlijk na 1924.155 

De waarschuwingen uit officiële hoek voor de morele gevaren vonden minder gehoor dan 
de verhalen van vriendinnen en familie over de mogelijkheden die het Guldenparadies te 
bieden had. Bovendien waren de jonge vrouwen zich ervan bewust dat zij niet alleen in 
Nederland gevaar liepen. Ook binnen de Duitse grenzen verkeerden zij als inwonend 
huispersoneel in een kwetsbare positie.156 Maria Wüstefeld en Brigitta Hartwig waren niet 
de enigen die hun betrekking in Duitsland opzeiden, omdat meneer z'n handen niet thuis 
kon houden.157 Eenmaal zonder betrekking bood Nederland betere mogelijkheden om 
geld te verdienen. 'Sie verdient dort mehr. Die Familie kann das hohere Einkommen sehr 
gut gebrauchen,' liet een Duitse dominee weten toen de Auswandererberatungsstelle in 
Münster bij hem informeerde naar de reden waarom de vijftienjarige Martha Brake naar 
Nederland wilde gaan.158 Armoede en gebrek aan werkgelegenheid vormen een deel van de 
verklaring voor de hernieuwde trek naar Nederland. Maar ook in deze jaren kon het 
verlangen naar meer vrijheid en avontuur zeker zo belangrijk zijn. 

Lydia Rejek werkte al twee jaar in de huishouding van een kinderrechter in Duisburg, 
toen ze in 192 7 - via een kennis van haar zuster - het aanbod kreeg naar Den Haag te gaan. 
Mevrouw Huyser-Rejek weet nog welke overwegingen haar ertoe brachten om daarop in 
te gaan: 'Er werd wel verteld van: "Twee keer in de week en 's avonds na achten ben je vrij. 
Dan mag je voor jezelf wat doen, en zondags om de veertien dagen ben je vrij en één keer 
in het jaar krijg je veertien dagen vakantie." - En het loon was dertig gulden. Maar dertig 
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gulden was vijftig mark, en ik verdiende maar tweeëntwintig mark toen. Dus dat was een 
hele stap vooruit; èn veel meer vrijheid. - Want ik had een heel saai bestaan in die andere 
betrekking. - Dat was werken en slapen en werken en slapen, en alle veertien dagen een 
paar uurtjes naar huis. Dus dat was nou niet direct om over te juichen.'159 Het beeld van 
vrijheid en overvloed in het 'steenrijke' Nederland stimuleerde het vertrek van Lydia Rejek 
en veel anderen. Of dat beeld klopte, zou pas in Nederland blijken. 

De Duitse meisjes die na 1924 naar Nederland kwamen, vormden een 'tweede genera
tie'.160 Was er over hun voorgangsters al veel verontrustends te berde gebracht, dit keer 
ging hun komst met nog meer onrust gepaard. Onder de eerste generatie bevonden zich 
nogal wat meisjes uit de door de inflatie verarmde middenstand; zeker in het begin voelden 
zij zich onzeker en misplaatst in de ondergeschikte positie van dienstmeisje.161 Ze traden 
weinig naar buiten, gebrand als zij erop waren zoveel mogelijk te sparen om Nederland en 
het dienstbodenbestaan des te sneller achter zich te kunnen laten. Degenen die bleven of 
na hen kwamen, waren in hoofdzaak dochters uit de arbeidende klasse van het industrie
gebied. Zij konden vanzelfsprekender omgaan met hun positie als dienstbode en waren 
daardoor ook meer 'aanwezig'. 

Dit deels reële, maar deels ook overtrokken verschil in sociale herkomst werd aangegre
pen om de tweede generatie een minder gunstig karakter toe te schrijven. 162 Het zou om 
een ander soort vrouwen gaan: jonge meisjes die, als gevolg van hun jeugd tijdens de oorlog 
en de revolutionaire woelingen, ver van de christelijke deugden verwijderd waren ge
raakt. 163 De meisjes uit het Ruhrgebied zouden 'losser van zeden' zijn, en meer gehecht aan 
hun vrijheid.Juist deze meisjes die, volgens de meisjesbeschermende middenklasse, de zorg 
van de kerk zo goed konden gebruiken, gingen liever naar gemengde turnverenigingen en 
dansclubs dan dat zij zich in de speciaal voor hen georganiseerde confessionele meisjesver
enigingen ophielden. Met hun onbezonnen gedrag deden zij niet alleen zichzelf tekort, 
maar beschadigden zij ook het aanzien van andere Duitse meisjes en het Deutschtum in het 
algemeen, zo waarschuwde men vanuit Duitse burgerlijk-confessionele kringen.164 

Op deze manier ontstond een negatief beeld waarin het Duitse industriegebied, de 
arbeidende klasse, revolutionaire bewegingen, vrijheidsdrang, onkerkelijkheid, onzedelijk
heid en gebrek aan vaderlandsliefde in één associatieve reeb met elkaar verboden werden. 
Dat beeld werd ook door Nederlandse instanties overgenomen en bevestigd. Zo kreeg de 
directeur van de Nederlandse Arbeidsbeurs in Oberhausen in 1928 het verzoek om Duitse 
dienstbodes bij voorkeur niet in het industriegebied te werven, maar eerder uit de verder 
gelegen plattelandsdistricten. 165 De Amsterdamse politie wees in een rapportage uit januari 
1929 nadrukkelijk op het grote aantal meisjes uit het mijngebied (Bottrop, Hamborn, 
Gladbach en omgeving) dat zich 'minder oppassend' zou gedragen. Meermalen kwam het 
voor, aldus de politie, dat zij zonder opzegging uit hun betrekking wegbleven, kleine 
diefstallen pleegden of met gefingeerde telegrammen aantoonden dat zij wegens ernstige 
ziekte thuis moesten komen. 'Indien zij de door haar gewenschte vrijheid hebben verkre
gen, zal deze veelal niet bevorderlijk blijken voor hun welbegrepen belang en geraken zij 
of aan het zwerven of komen in minder goed gezelschap terecht,' luidde de conclusie van 
het rapport. 166 

Het Rijksbureau betreffende de Handel in Vrouwen, Kinderen en Onzedelijke Geschrif
ten signaleerde in 1929 een toename van het aantal Duitse vrouwen en meisjes dat zich in 
Nederland op zedelijk gebied zou misdragen. Dit laatste kon niet met cijfers worden 
gestaafd, maar viel af te leiden uit de steeds talrijker wordende klachten over 'het gehalte 

52 



der Duitse werkkrachten': 'In tegenstelling met eenige jaren geleden, toen vele Duitse 
vrouwen uit financieelen nood herwaarts kwamen en dan ook wisten aan te pakken, 
verlaten in den laatsten tijd talrijke jongere meisjes Duitsland, waaronder ook vele wufte 
naturen zijn, die zich maar al te gaarne aan het ouderlijk toezicht onttrekken.'167 Met 
dergelijke commentaren gaven overheidsinstanties en particuliere instellingen voedsel aan 
een vorm van 'morele verontrusting',168 die door de komst en aanwezigheid van ongehuw
de, 'vreemde' vrouwen werd opgeroepen. 

Duitse dienstmeisjes en hun werkgeefsters bleven niet onberoerd door de negatieve 
beeldvorming: 'Toen ik ging, gingen er nog maar heel weinig meisjes, en dat waren keurige 
meisjes: dochters van dokters en dominees,' luidt de stellige indruk van mevrouw Van 
Vliet-Haye die zelf in 1922 vanuit het Noordduitse stadje Oldenburg naar Nederland 
kwam en dus tot de eerste generatie behoorde. 'Naderhand,' vervolgt ze haar verhaal, 'kreeg 
je van die meisjes, dat waren heel gewone kinderen uit de volkswijken. - En dan gingen ze 
zondags uit, ze waren vrij, en ze gingen met jongens naar bed en dergelijke. - Wij waren 
toch ... ik niet alleen, er waren er meer, wij moesten dat niet, dat hoorde niet. Wij hadden 
thuis geleerd dat we dat niet moesten doen. En dat lag ons ook niet.'169 

In 1922 waren er tienduizenden Duitse dienstmeisjes in Nederland. Het is heel goed 
mogelijk dat zij zich in die eerste jaren meer omzichtig door het Nederlandse straatbeeld 
bewogen dan de meisjes die hen volgden en voor wie zij het pad min of meer hadden 
geëffend. Dat kan de indruk hebben gevestigd dat de eerste groep niet alleen minder 
omvangrijk was, maar zich ook 'beschaafder' - want meer op de achtergrond - gedroeg. 
Naarmate Duitse meisjes van de tweede generatie, vaak ingewijd door hun voorgangsters, 
zich minder timide opstelden en als groep meer herkenbaar in het Nederlandse straatbeeld 
verschenen, kregen zij de naam 'ordinair', 'luidruchtig' en 'onzedelijk' te zijn.170 

Net als mevrouw Van Vliet maakt Frau Jaswetz een onderscheid tussen 'de eersten' 
(waartoe zij zichzelf rekent) en degenen die later kwamen. Kwamen de eersten noodge
dwongen naar Nederland om geld te verdienen, de laatsten zou het meer om 'vrijheid' zijn 
gegaan. In haar ogen waren de meisjes van de tweede generatie Vergnügungszüchtig. 'Die 
gingen dansen en alles.' Dat waren dan vooral de Bottroper Mädel, zoals Frau Jaswetz de 
meisjes uit het industriegebied noemt. Hoewel ze zelf afkomstig was uit Bottrop, rekent ze 
zich niet tot deze groep die als 'vrijer' en 'van een minder gehalte' (billiger) bekend stond: 
'Die gingen immer so in Horden, die deutsche Mädchen waren ... ausgelassen, und so, so 
ordinär und laut in den Geschäften. Das mochten wir gar nicht. Wir waren ein anderem 
Schlag. Wir haben uns als Fledermäuschen gedrückt.'171 Beklaagde directeur Knischewitsy 
van de Auswandererberatungsstelle in Düsseldorf zich over meisjes uit Bottrop die het 
'Ansehen des deutschen Mädchen schädigen können',172 zo heeft Frau Jaswetz het over 
'Bottroper Mädel' en spreekt Frau Holz - zelf afkomstig uit Oberhausen - over 'das 
Krupp-Zeug' (met een verwijzing naar de staalfabrieken in het Ruhrgebied) als het gaat 
over andere Duitse meisjes in Nederland waar zij zich van wilden distantiëren.173 

Het onderscheid dat de betrokken kerkelijke instellingen en overheidsinstanties maakten 
tussen de eerste generatie Duitse meisjes die kort na de Eerste Wereldoorlog naar Neder
land kwam en de tweede generatie die hen in de tweede helft van de jaren twintig volgde, 
werd overgenomen door de vrouwen die zelf als eersten waren gekomen. Op die manier 
konden zij zich onderscheiden van hun latere lotgenotes. Werkelijke en vermeende 
verschillen in sociale herkomst werden uitvergroot, zoals mevrouw Van Vliet haar lande
lijke herkomst tegenover de meisjes uit de volkswijken stelt en Frau Holz haar hogere 
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opleiding benadrukt. Waren er geen aanwijsbare verschillen in sociale herkomst te vinden 
- zoals in het geval van Frau Jaswetz -, dan werd het onderscheid in de motieven gezocht 
waarmee de meisjes uit Duitsland waren vertrokken. Op die manier raakte de noodzaak om 
geld te verdienen verbonden aan een meer bescheiden opstelling van de eerste generatie, 
terwijl de wens om geld te verdienen in verband werd gebracht met de 'avonturenzucht' en 
losbandigheid van de tweede generatie.'74 

Mevrouw Mulder-Arndt is een van de weinigen die dit onderscheid ter discussie stelt. 
Opgegroeid in een Beiers dorpje kwam zij naar Den Haag, waar ze Duitse meisjes leerde 
kennen uit het Ruhrgebied. Samen met een van hen ging ze op sollicitatiegesprek bij de 
eigenaresse van een deftig pension op de Benoordenhoutseweg, die hen vroeg waar ze 
vandaan kwamen. 'Ik zeg: "Ik kom uit Beieren." En Sissie zei: "Ik kom uit Bottrop." "Haar 
wil ik hebben, maar jou niet! Meisjes uit Bottrop neem ik niet aan," zei ze.' Dit voorval 
heeft kennelijk veel indruk gemaakt, want in een volgend gesprek vertelt mevrouw Mulder 
er opnieuw over: 'Die mevrouw wou geen meisje uit de Kohlenpott. Ik zei: "Ga mee Sissie, 
hier gaan we weg." Dat meisje kon er toch ook niks aan doen? Ik bedoel maar: dat was 
discriminatie ten opzichte van dat meisje. Wat maakt het nou uit waar je vandaan komt? 
Als je werk toch maar goed is!' Terugkijkend op deze situatie trekt mevrouw Mulder 
zonder aarzeling één lijn met haar collega uit Bottrop. Op andere momenten tijdens onze 
gesprekken benadrukt ze echter wel weer het verschil tussen haarzelf en de meisjes uit het 
industriegebied, die 'een taal uitsloegen over seks en alles' waar zij zelf geen benul van had: 
'Dan zeiden ze dat ik stijf was, truttig, omdat ik uit een dorp kwam.' Op een meer 
zelfbewuste toon voegt ze daaraan toe: 'Ik bèn niet in een arbeidersgezin groot geworden. 
\Y/ij wàren geen arbeidersgezin; wij waren kleine zelfstandigen. Mijn vader was nooit in 
loondienst, mijn vader had een eigen boerderij. Ik heb nooit de inslag gehad van een 
arbeiderskind. '175 

Terwijl mevrouw Mulder het vooroordeel van de Haagse dame afkeurt, bevestigt ze het 
onderscheid door zichzelf als onnozel kind van het platteland (dat voortijdig zwanger 
werd) te plaatsen tegenover de op seksueel gebied vrijmoedige arbeidersdochters uit het 
industriegebied. Natuurlijk waren er verschillen in taalgebruik, kleding en andere gewoon
ten tussen Duitse meisjes uit de diverse regio's en van uiteenlopende sociale herkomst, 
maar die verschillen liepen door beide generaties heen en waren niet maatgevend voor de 
meer of minder 'fatsoenlijke' wijze waarop ze zich bewogen binnen de Nederlandse 
samenleving. Toch was de kracht van de negatieve beeldvorming zo sterk, dat ze nu nog 
doorwerkt in de wijze waarop de betrokkenen terugkijken op het verleden en zichzelf 
daarin een plaats geven. 

Naarmate de klachten over de 'kwaliteit' van de Duitse meisjes tegen het eind van de 
jaren twintig vermeerderden, werd de roep om controle voorafgaand aan hun vertrek 
sterker. Vomkomen moest worden dat 'onvolwassen elementen' over de grens trokken die 
de Nederlandse bevolking tot last werden en de Duitse natie te schande maakten:'76 

'Schadet es nicht dem Ansehen unseres Deutschtums im Auslande, wenn zum Beispiel im 
vergangenen J ahre nur aus Den Haag 132 deutsche Mädchen von der holländischen Polizei 
ausgewiesen worden sind, davon 55 wegen unsittlicher Führung, 55 wegen Eigentumsver
gehen, die restlichen wegen Mittellosigkeit und da sie ohne Papiere waren?' vroeg Käthe 
Kuhlenbäumer van het Nationalverband der Katholischen Mädchenschutzvereine zich af, na 
haar bezoek aan een Duits-Nederlandse conferentie in 1929 over de zorg om de Duitse 
meisjes in Nederland.'77 
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Op dezelfde conferentie werd benadrukt dat de Duitse meisjes op zedelijk gebied in 
Nederland niet meer gevaar liepen dan elders, maar dat het ontbreken van ouderlijk 
toezicht vooral op 'lichtzinnige naturen' een ongunstige invloed uitoefende.178 Daarom 
moest het vrije grensverkeer van jeugdige Duitse vrouwen worden ingeperkt. Ook van 
Nederlandse zijde wilde men daaraan meewerken door de bemiddeling van Duitse dienst
meisjes door de Nederlandse Arbeidsbeurs in Oberhausen te verbeteren. In het najaar van 
1927 werd het voorstel gedaan om speciaal voor de vrouwenbemiddeling een 'flinke vrouw' 
aan te stellen. Zij moest contacten leggen met plaatselijke arbeidsbeurzen, vrouwenorga
nisaties, geestelijken van verschillende kerkgenootschappen, jeugdhuizen en dergelijke, om 
'goed materieel' te krijgen. De bemiddelaarster zou controle moeten uitoefenen op de 
komst van Duitse dienstbodes: 'Een trek die nu vrij en frank, zonder noemenswaardige 
controle, geschiedt en talrijke elementen in ons land brengt die hier uit cultureel en moreel 
en hygiënisch oogpunt niet gewenscht zijn.' Ondanks de overtuiging dat vele gezinnen 
'economisch' en 'moreel' gebaat zouden zijn bij een 'goed geordende arbeidsbemiddeling', 
duurde het nog tot 1930 voordat de financiering was geregeld en de nieuwe kracht met haar 
werk kon beginnen.179 Dat was net op tijd, want niet veel later zou het aantal Duitse 
dienstmeisjes dat naar Nederland kwam een nieuw hoogtepunt bereiken. 

55 





3 Afstand en nabijheid in de Nederlandse huishouding 

Marie Seyler, ca. 1934. 

Voordat Marie Seyler naar Nederland kwam, had zij vijf jaar gewerkt bij het artsengezin 
Stieb in Frankfurt. Als Haustochterwas zij daar belast met lichte huishoudelijke werkzaam
heden en verder draaide ze mee in het gezin: 'Ik at met hen aan tafel en ging met hen naar 
de schouwburg; ik was een soort nichtje dat meehielp, zal'k maar zeggen. - In m'n vrije 
tijd bleef ik ook vaak gewoon thuis: ik kon de grammofoon draaien als ik wilde en ... het 
was eigenlijk m'n tehuis.'1 Na een minder gelukkige tijd bij haar moeder en stiefvader 
bracht deze episode in huize Stieb zowel emotionele geborgenheid als een intellectuele 
stimulans met zich mee. De combinatie van een onmogelijke flirt met de zoon des huizes 
en de behoefte aan meer financiële armslag en nieuwe ervaringen deed haar besluiten 
Duitsland te verlaten. Ze adverteerde in het Hamburger Fremden Blatt, waarop de Neder
lands-Duitse familie Handl uit Amsterdam reageerde. 

Op zondag I oktober 1933 vertrok Marie, 21 jaar oud, met de trein naar Nederland zonder 
dat zij zich daar veel bij kon voorstellen: 'Ik ging eigenlijk zo'n beetje ins Blaue hinein, en 
meneer Stieb zei nog: "Mariechen, wollen Sie dahin? Die putzen die Häuser von au.fen. "Die 
raadde het mij strikt af, want er werd veel te hard gewerkt. Ik wist van niets ... Ik was 
volkomen onvoorbereid.'2 Amsterdam met haar haven en zeeschepen ervoer zij als 'een 
poort tot de wereld', maar daartegenover stond de huishouding van de familie Handl waar 
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alles even 'klein en krap' was. Dat hetrof zowel het bovenhuis met de smalle trap in de 
Euterpestraat, als de leveranciers met hun openstaande rekeningen die zij de deur moest 
wijzen met de boodschap 'Belet, mevrouw is niet bij de hand' .3 

Al snel realiseerde ze zich dat zij in dit gezin een heel andere positie innam dan ze als 
Haustochter in Frankfurt gewend was:4 ze moest ruw werk doen, wat ze nog nooit eerder 
had gedaan; als ze haar mening ten beste gaf, werd dat absoluut niet gewaardeerd; en - het 
meest vernederend - ze werd door iedereen met 'je' en 'jij' aangesproken.5 Kortom: ze was 
nu echt een 'dienstmeid', die zich naadloos diende te voegen naar de wensen van meneer 
en mevrouw en zeker geen bezwaar moest maken tegen de beperkte vrije tijd of tegen de 
haar opgedragen taken: 'Bij het minste of geringste wapperde ze met "O, een Duits meisje 
kan je zo de grens over laten zetten". Ze hoefde maar tegen de vreemdelingenpolitie te 
zeggen: "Deze dienstbode is zonder emplooi."'6 

De overgang van Duitsland naar Nederland verliep niet altijd gemakkelijk. Werd Marie 
Seyler vooral pijnlijk getroffen door de sociale degradatie van Haustochter naar dienstmeis
je, anderen hadden weer moeite met de vreemde taal waardoor zij zich buitengesloten 
voelden, of met de onbekende omgeving waarin zij zich verloren waanden. Afhankelijk van 
hun ervaringen in Duitsland voelden de nieuwkomers zich in de Nederlandse situatie meer 
of minder vertrouwd, maar voor allen gold dat zij zich op meerdere terreinen moesten zien 
aan te passen aan nog onbekende gebruiken, zowel binnen de Nederlandse huishouding 
als daarbuiten. 'Alles was vreemd,' luidt het veelvuldige antwoord op de vraag naar de 
eerste indrukken na hun aankomst. De zorgen over de jonge Duitse meisjes die naar 
Nederland kwamen, waren dan ook niet overdreven. Maar hoe kon men deze 'schok van 
de migratie' opvangen? Wat was er nodig om de overgang zo soepel mogelijk te laten 
verlopen? Hoe te voorkomen dat zij ten prooi zouden vallen aan heimwee, depressies of 
onbetrouwbare mannen die misbruik maakten van hun verwarring en eenzaamheid? 

Beoordeling van meisjes en hun mevrouwen 

Hoewel men van meet af aan probeerde de meisjesmigratie vanuit Duitsland te beheersen 
door middel van leeftijdsbeperkingen en gezondheidscontroles, liet de mobiliteit van jonge 
vrouwen zich aanvankelijk maar moeilijk aan banden leggen. Eenmaal vastbesloten om 
naar het buitenland te gaan, trokken de Duitse meisjes - jong of oud, frivool of schuchter, 
tenger of robuust, gezond of ziekelijk - veelal buiten de overheidsinstanties om over de 
grens. Vriendinnen, kennissen of familie die hen voor waren gegaan, zorgden voor een 
betrekking zonder dat daar enige controle aan te pas hoefde te komen. Eventuele obstakels 
bij het verkrijgen van de nodige papieren konden in deze tijd nog worden omzeild door 
op te geven dat het om een familiebezoek ging. 

Maar de klachten over 'te jonge meisjes' die het werk niet aankonden, voor 'de verleidin
gen' bezweken, ziek werden van heimwee of zich uit wanhoop de polsslagader doorsneden, 
bleven aanhouden.7 Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' voerden de Duitse 
en de Nederlandse meisjesbescherming een gezamenlijk offensief voor strengere maatrege
len die het vertrek van vrouwen beneden de achttien jaar onmogelijk moesten maken, want 
de eerder genoemde Schutzparagraph bleek onvoldoende. Daarnaast zagen zij een wezen
lijke taak voor zichzelf weggelegd bij de controle van de 'kwaliteit' van zowel het vertrek
kende meisje, als van haar toekomstige werkkring. Het contact van de Auswandererbera
tungsstellen (emigratieadviesbureaus) en de arbeidsbeurzen in Duitsland met de betrokken 



organisaties in Nederland bestond aanvankelijk uit incidentele verzoeken om na te gaan of 
een bepaalde betrekking wel geschikt zou zijn, 8 maar in de tweede helft van de jaren twintig 
kreeg dit een meer structureel karakter. De inspanningen van de meisjesbescherming in 
Nederland beperkten zich niet langer tot de opvang en controle nádat het meisje was 
gearriveerd; men raakte ook betrokken bij de controle voorafgaand aan haar vertrek. Het 
archief van de Auswandererberatungsstelle in het overwegend katholieke Münster (Westfa
len) biedt gedetailleerde informatie over de bemoeienissen van Duitse ambtenaren en de 
meisjesbescherming in beide landen met de voorbereiding van het vertrek.9 

Wanneer een meisje zich aanmeldde bij het emigratieadviesbureau moest zij een speciale 
vragenlijst invullen met vragen over haar eigen achtergrond en de toekomstige werkkring 
in Nederland.10 Door Vertrauensdamen-veelal Duitse Fürsorgerinnen of vrouwen van de 
Nederlandse meisjesbescherming - werd informatie ingewonnen over de toekomstige 
werksituatie. Stond het gezin als einwandfteibekend? Kon het meisje haar godsdienstplich
ten vervullen? Was er wel een aparte slaapgelegenheid voor het huispersoneel? Wisselde de 
huisvrouw niet te vaak van personeel en was het werk niet te zwaar? Deze maatstaven 
waarmee de betrekking in Nederland werd beoordeeld, lieten veel ruimte voor eigen 
interpretatie: beoordeelde de ene vertrouwensdame een betrekking bij voorbaat als onge
schikt voor een katholiek meisje omdat het om een joods of protestants gezin ging,n een 
ander vond dat geen bezwaar zolang het om gut angesehene mensen ging die het meisje 
geregeld naar de mis zouden laten gaan. 12 

Het gebeurde ook dat ambtenaren van de Auswandererberatungsstelle een afwijzend 
oordeel over de potentiële werkgevers afzwakten tot een voorzichtige waarschuwing. 'Es 
geht urn eine anständige Familie. Herr V. ist an der Redaktion einer kleinen guten Zeitung 
beschäftigt,' begon het advies aan de zeventienjarige Erna Rudnick, gevolgd door de 
mededeling dat de woning van haar toekomstige werkgever geen ruimte bood voor een 
eigen slaapkamer. 'Sie ( ... ) werden im Badezimmer oder auf der Chaiselongue schlafen 
müssen. Die Stelle ist daher nur bedingt zu empfehlen.' In het geval van de zestienjarige 
Paula Szymik toonde men zich meer uitgesproken: 'De angegebene Familie steht schlecht 
angeschrieben, sodaE sie für ein junges Mädchen nicht empfohlen werden kann.'13 Viel de 
aanstaande werkgever een negatieve beoordeling ten deel, dan gaf men adressen van 
plaatselijke Duitse meisjesverenigingen in Nederland waar het meisje zich op een meer 
geschikt adres kon oriënteren. 

Tegelijkertijd informeerde het emigratieadviesbureau via de Duitse meisjesbescherming 
ook naar het meisje dat het land wilde verlaten. Was ze wel van onbesproken gedrag? Had 
ze een stabiele achtergrond? Was ze niet te jong en zou ze het werk aankunnen? Onderwij
zeressen, geestelijken of artsen werden benaderd om dergelijke vragen te beantwoorden.14 

Brav, jleifig en ftomm waren de termen waarin de meisjes goed geschikt werden bevonden 
voor migratie. Als zij dan ook nog gut erzogen, recht gesund en kräftig waren, stond niets 
hun vertrek meer in de weg, zelfs al waren ze nog geen achttien jaar oud. Liet het meisje 
echter een oberflächlichen, windigen Eindruck achter bij haar beoordelaars, of bestond het 
vermoeden dat er naast de betere verdiensten ook avonturenlust in het spel was, dan deed 
men er veel aan om haar vertrek te voorkomen. Zolang de jonge vrouwen door financiële 
nood werden gedreven, viel hun gang over de grens te rechtvaardigen. Maar de drijfveren 
van een ondernemende geest, zeker als die gehuld ging in een Jein und auffollig gekleed 
vrouwenlichaam, werden als Abenteuerlust gediskwalificeerd. Die hang naar avontuur zou 
haar onherroepelijk in het ongeluk storten, vreesden de meisjesbeschermers. 
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Net als bij de werkgevers, werden ook de criteria waarop het oordeel over het meisje 
berustte verschillend gehanteerd. Hechtte men aan een minimale leeftijd van achttien jaar 
en een 'goed nest' waarin het meisje was opgegroeid, tegelijkertijd konden verstoorde 
familieomstandigheden juist een reden zijn om de leeftijdsgrens te negeren. Een goede 
betrekking in het buitenland gaf het meisje immers de gelegenheid aan de zerrüttete 
gezinsverhoudingen te ontkomen. Zo redeneerde men bijvoorbeeld in het geval van de 
vijftienjarige Gertrud B.: 'Falls die Familie W. in Haarlem einwandfrei ist, wäre es für das 
Kind vielleicht ganz gut, wenn es aus den hiesigen V erhältnissen heraus käme, da es in der 
Familie weder religiösen noch sitdichen Halt hat.'15 Het oordeel over het aangemelde 
meisje stond zelden los van de beoogde werkkring en omgekeerd was dat ook het geval. Zo 
schreef Fräulein Johanna Schwer, de Duitse katholieke Fürsorgerin in Amsterdam, over de 
familie V. dat het om 'Israeliten' ging die 'in sittlicher Hinsicht' goed bekend stonden. 
Maar volgens haar was de veertienjarige Anna R. 'noch viel zu jung' om 'hier in Amsterdam 
bei Israeliten zu dienen'. In Haarlem oordeelde Fräulein Elisabeth Winkel op eenzelfde 
wijze over een protestantse familie, waar 'nichts Nachteiliges' over bekend was. Het beoogde 
dienstmeisje was echter nog geen zeventien jaar oud en 'so ein junges Kind (sollte man) doch 
unter allen Umständen nicht in eine protestantische Familie schicken.' Beide vrouwen 
betoogden bij deze gelegenheid nog eens 'daB gerade die deutsche Mädchen unter 18 Jahren 
für eine Stelle im Ausland doch viel zu jung seien und nach Möglichkeit an Stellen im 
Inlande verwiesen werden sollten'. 16 Als het meisje te jong of om andere redenen ongeschikt 
werd bevonden, zette men haar en haar ouders onder sterke druk om van de migratieplan
nen af te zien. Maar veel dwangmiddelen had men in de jaren twintig nog niet. 

De documenten van het emigratieadviesbureau laten zien hoe ook het beleid van deze 
Duitse overheidsinstelling vorm kreeg in het spanningsveld van steun aan en controle over 
de jonge meisjes die het land wilden verlaten. Bovendien tonen zij hoezeer het oordeel over 
het meisje verweven was met de beoordeling van de toekomstige betrekking. Op basis van 
adviezen van de meisjesbescherming in Duitsland en Nederland en van geestelijken, artsen 
en onderwijzers spraken de ambtenaren van het bureau zich uit over de vertrekkende 
vrouwen en de gezinnen waar zij naartoe wilden gaan. Bij de beoordelingen werden 
opvattingen over leeftijd en 'zedelijk gehalte' van het meisje gerelateerd aan de status, 
levensovertuiging en reputatie van de toekomstige werkkring. 17 Bepalend voor hun toe
komstige wel en wee was immers in de eerste plaats de huishouding waar de dienstmeisjes 
gingen werken en wonen. 

De centrale persoon met wie de Duitse meisjes te maken kregen, was de huisvrouw bij wie 
ze in dienst kwamen. Het pleidooi voor meer naastenliefde, oprechte belangstelling en 
begeleiding van het huispersoneel, dat in deze tijd zoveel ruimte kreeg binnen het debat 
over het dienstbodentekort, benoemde de Nederlandse huisvrouw tot de meest aangewe
zen persoon om het Duitse dienstmeisje wegwijs te maken in haar nieuwe omgeving.18 

Maar was ze dat ook? Hoe kreeg de zorg voor Duitse dienstmeisjes vorm binnen de 
Nederlandse huishoudens? Met welke verwachtingen kwamen het meisje en mevrouw bij 
elkaar en wat gebeurde er als die verwachtingen niet op elkaar aansloten? 

In principe kregen de Duitse meisjes bij hun aankomst in Nederland te maken met 
dezelfde arbeidsomstandigheden als hun Nederlandse collega's.19 Zij werden geconfron
teerd met een grote variatie aan eisen, die verband hielden met de economische en culturele 
basis van de huishouding en de grootte ervan. Die bepaalden de hoogte van het loon van 
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de dienstbode, evenals de duur en zwaarte van de arbeid, de sociale afstand die in acht werd 
genomen ten aanzien van het huispersoneel, en de ruimte die het dienstmeisje kreeg voor 
een eigen leefwereld met leeftijds-, land- of lotgenoten buitenshuis. 

Als het werkgeefstersgezin tot de notabelen behoorde en over de materiële middelen 
beschikte voor meer personeel, was de afstand tussen gezinsleden en personeel vaak 
vanzelfsprekend. Er was een wereld 'boven' en een wereld 'beneden' met ieder haar eigen 
ritme, regels en cultuur.20 Het werk kenmerkte zich meestal door een goed georganiseerde 
arbeidsdeling en een sterke hiërarchie tussen de personeelsleden onderling, die beslist niet 
conflictueus hoefde te zijn. De nieuwkomers moesten zich een positie zien te verwerven in 
relatie tot het huispersoneel dat er al langer was. Daarbij speelden leeftijd, opleiding en de 
aard van de eigen taken een belangrijke rol. De kokkin nam bijvoorbeeld een belangrijke 
plaats in binnen de verhoudingen 'beneden'. Zij zwaaide de scepter in de keuken, die vaak 
als gezamenlijke ontmoetingsplaats diende waar maaltijden en ervaringen met elkaar 
werden gedeeld. Maar er golden ook ongeschreven regels en de hiërarchie moest in iedere 
huishouding opnieuw uitgeprobeerd en uitgevochten worden. Opleiding stond dan tegen
over ervaring, macht in de keuken tegenover macht in het boudoir, ambitie tegenover 
onverschilligheid, angstige gehoorzaamheid tegenover zelfbewuste rebellie, en concurren
tie tegenover onderlinge solidariteit. Het reeds gevestigde en het nieuw aangekomen 
huispersoneel moesten elkaar aftasten, waarbij de sociale afstand met het werkgeefstersge
zin eerder een sfeer van collegialiteit en vriendschap bevorderde dan een klimaat van 
wederzijdse chicanes en concurrentie. 

In de huishoudens van minder welgestelde gezinnen zoals van ambtenaren en midden
standers - waar de meeste dienstmeisjes werk vonden - lagen de verhoudingen minder 
vanzelfsprekend, al was het alleen maar omdat het huis minder ruimte bood voor geschei
den werelden en het huispersoneel meer en directer in contact kwam met leden van het 
werkgeefstersgezin. Bij gezinnen met beperkte middelen was het dienstmeisje vaak alleen 
in dienst, soms gesteund door een werkster voor het zware werk, of een dagmeisje voor de 
lichtere karweitjes. Het vele werk dat zij alleen moest zien te klaren liet haar weinig tijd 
voor contacten buitenshuis, en het ontbreken van collega's met wie ze haar vrije tijd kon 
delen, maakte het uitgaan ook minder aantrekkelijk. In deze omstandigheden bevond het 
dienstmeisje zich sneller in een geïsoleerde positie, zeker als haar huiselijk verkeer werd 
ontzegd en de huisvrouw geneigd was de sociale afstand te benadrukken op een manier die 
door het dienstmeisje als krenkend werd ervaren. 21 

Gründlichkeit in ruil voor harde guldens 

De verdiensten, waar het de meeste Duitse dienstmeisjes in de eerste plaats om was 
begonnen, varieerden sterk. Zij waren afhankelijk van de regio, de leeftijd, de functie en 
de beloning die de gezinshuishouding kon opbrengen of bereid was te betalen. In de grote 
steden in het westen van het land werden de hoogste lonen betaald. Dat verklaart mede 
waarom verreweg de meeste Duitse dienstmeisjes zich in steden als Amsterdam, Den Haag 
of Haarlem vestigden. Maar ook daar liepen de inkomsten van het interne huispersoneel 
uiteen van een mager zakgeld tot zo'n veertig gulden per maand.22 Voor dienstmeisjes die 
intern waren, bestond het inkomen voor een deel uit kost en inwoning. Ook hiervoor 
golden grote verschillen: werd bij de één zo sterk bezuinigd op de faciliteiten voor het 
huispersoneel dat het dienstmeisje niet meer dan een tochtig zolderkamertje met een paar 
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dunne dekens kreeg toegewezen, bij de ander had ze een eigen zit-slaapkamer met 
verwarming tot haar beschikking. En werd er in de ene betrekking honger geleden, bij de 
andere huisvrouw was er voedsel in overvloed. Naast het overeengekomen loon werd het 
inkomen aangevuld met een bedrag aan fooien, dat afhankelijk was van het soort betrek
king. Bezoek dat mee-at of bleeflogeren, liet gewoonlijk een fooi voor het personeel achter 
vanwege de extra inspanningen die dat met zich meebracht. Kwamen er geregeld gasten, 
dan kon dat bedrag flink oplopen, terwijl bij een minder druk sociaal leven van de 
werkgevers de fooienpot leeg bleef. 

Al even willekeurig waren de loonsverhogingen. Gold in de ene huishouding een jaarlijkse 
loonsverhoging als iets vanzelfsprekends, in de andere moest het dienstmeisje er voorzichtig 
om vragèn. Weer elders werd haar gezegd dat ze dan maar naar een andere betrekking moest 
omzien. Loonsverhoging was eerder een gunst dan een recht. Tegen loonsverlaging kende 
het huispersoneel geen enkele bescherming. Zodra de financiële positie van het werkgeef
stersgezin achteruitging, omdat bijvoorbeeld de kostwinner ziek werd of ontslag kreeg of 
omdat de kinderen gingen studeren, had dat gevolgen voor het dienstmeisje. Zij kon dan te 
maken krijgen met een verlaging van haar loon, een taakverzwaring door vermindering van 
het aantal personeelsleden, of zelfs met ontslag. 

In de loop van de jaren dertig deden deze bezuinigingen zich meer structureel gelden, toen 
onder invloed van de wereldcrisis de inkomsten in de vrije beroepen verminderden, de lonen 
van de ambtenaren daalden, de fabrikanten hun afzet zagen verminderen en ook bij de 
middenstand de verkoop terugliep. Zo noemt het ene dienstmeisje 'de terugslag in de 
diamant' waardoor zij na vijf jaar werd ontslagen, terwijl de ander de 'slechte beurs' als reden 
noemt voor het einde van haar betrekking. 23 Hoezeer de crisis doorwerkte in de inkomsten 
van het huispersoneel, toont een vergelijking van advertenties voor dienstbodes in het Leidsch 
Dagblad. Het gemiddelde maandloon dat daarin werd aangeboden, bedroeg in 1925 nog 
f 31,60, vier jaar later was dat opgelopen tot f 36,54, om in 1934 sterk te dalen naar f 21,17. 24 

Het inkomen van de gezinshuishouding en de prioriteiten die golden bij de besteding 
ervan, waren bepalend voor de hoeveelheid geld die het dienstmeisje verdiende. 25 Haar 
inkomenspositie was echter ook afhankelijk van de noden van haar eigen familie. Had de 
familie thuis moeite om rond te komen - en dat gold voor veel gezinnen waaruit de Duitse 
dienstmeisjes afkomstig waren - dan stuurde ze vaak een bepaald bedrag naar haar 
moeder26 in Duitsland. Mevrouw Akkerman-Heuten kan zich niet meer herinneren 
hoeveel geld zij tijdens de inflatietijd naar huis zond, maar wel dat haar moeder van haar 
eerste postcheque 'een hele wintervoorraad kolen voor de kachel' kocht en een andere keer 
'nieuwe kleding voor mijn zusje'.27 Eise Katzner stuurde in de jaren dertig geregeld geld 
naar haar familie, getuige de brieven die zij heeft bewaard uit die tijd. In maart 1935 schreef 
haar zuster: 'Deine IO M haben uns am Samstag groBe Freude bereitet. Unsere Worte 
waren, wenn die Not am hö(c)hsten (ist), (ist) Gottes Hilfe nächsten. Fritz hat auch 
seinem Teil erhalten, (ich) habe ihm einen Arbeitsanzug genäht.' Ruim een jaar later 
berichtte Else's zuster opgetogen over het werk dat haar echtgenoot Kurt als machinist op 
een hoogovenbedrijf kon krijgen. Ze eindigde haar brief met excuses dat ze niet direct had 
teruggeschreven om Eise voor het toegestuurde geld te bedanken, 'aber Kurt soll morgen 
seine Arbeit anfangen - und Du kannst dir denken, daB alles übrige Nebensache ist.'28 

Met de beelden van de armoede en werkloosheid nog levendig voor ogen, gold het voor 
velen als vanzelfsprekend om een deel van hun inkomsten naar huis te sturen. 29 Meer dan 
een halve eeuw later herinnert mevrouw Luurtsema-Aissen zich dat haar werkgeefster wel 
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eens bezwaar aantekende tegen de veelvuldige geldzendingen naar huis: 'Dan zei mevrouw: 
"Hoeveel moet er nu weer naar huis?" "Nou, vijftien gulden." Dan gaf ze me wat geld en 
zei: "Dat kan toch niet aldoor zo doorgaan!'" Laconiek voegt mevrouw Luurtsema eraan 
toe: 'Dan heb ik zelf zeker ook wat nodig gehad.' 3° Kost en inwoning betekenden niet dat 
het dienstmeisje geen geld voor zichzelf nodig had, al was het alleen maar voor een tube 
tandpasta of een klosje garen. Wat overbleef kon ze besteden aan meer frivole zaken, zoals 
de bioscoop of ander vertier buitenshuis, al was die vrijheid aan grenzen gebonden. Ze 
werd immers verondersteld voor haar uitzet te sparen, zeker wanneer ze eenmaal vaste 
verkering had. 'Als ich meinen Mann kennen lernte, bin ich auch nicht mehr so viel 'raus 
gegangen,' vertelt Frau Jaswetz. 'Dann hab' ich immer an meiner Aussteuer gearbeitet, 
abends, nicht, gestickt und genäht. Meine ganze Bettwäsche. Das war so die Zeit. - Die 
deutschen Mädchen waren so sparsam, so sparsam, dag die nur spanen und sparten, jeden 
cent. Viele von denen waren verlobt hier [in Deutschland, BH], und die haben sich 
absichtlich so ein bigchen reserviert verhalten.'3' 

Hoewel de inkomenspositie in principe gelijk was voor Nederlands en Duits huisperso
neel, was er toch een groot verschil. Want ook al kw11inen Duitse dienstmeisjes in een 
slecht betaalde betrekking, dan was dat nog altijd beter dan het inflatoire loon - voor zover 
ze überhaupt werk en loon konden krijgen - dat zij in Duitsland ontvingen. Het weinige 
loon dat zij in Nederland verdienden, was in Duitsland veel meer waard. Dat gold niet 
alleen tijdens de inflatietijd, maar ook nog daarna. 'Wenn wir in Urlaub gingen, dann 
nahmen wir das Geld mit und da konnten wir uns hier in Deutschland eine Menge für 
kaufen,' vertelt Frau Wienand over het begin van de jaren twintig.32 Hetzelfde gold tien 
jaar later voor Käthe Meirose. Zij verdiende in 1930 twintig gulden, die ze in Duitsland 
kon omwisselen voor zo'n veertig mark. 'Und später kam Hitler und der machte dann auch 
noch für die Auslandsdeutschen Begünstigungen. Der wollte Geld ins Land. - Dann 
kriegten wir in Deutschland für dreiunddreifüg Gulden schon hundert Mark. - Und dann 
hab' ich mich in Deutschland ganz eingekleidet, weil ich das da billiger konnte, und ich 
habe mir eine Nähmaschine gekauft und Bettwäsche, obwohl ich ans Heiraten noch nicht 
dachte.' 33 Door de nood gedreven en begunstigd door de aanzienlijke valutaverschillen was 
een deel van de Duitse dienstmeisjes bereid met weinig loon genoegen te nemen. Weinig 
was nog altijd veel meer dan ze in Duitsland konden krijgen. Om die reden ontstonden er 
wel fricties tussen Nederlands en Duits huispersoneel, waarbij de Nederlandse dienstmeis
jes hun Duitse collega's verweten dat ze 'onder het loon' werkten.34 

Net als in Duitsland liet het huishoudelijk werk zich in vier categorieën onderscheiden: 
de woning, de was en kleding, het koken en de keuken, en de persoonlijke bediening van 
de familie en hun gasten. 35 Voor ieder van deze categorieën bestonden specialiseringen 
binnen het beroep: zo waren er voor het onderhoud van de woning speciale kamermeisjes 
en een werkster voor het grove werk, voor de was waren er wasvrouwen of wasserijen, voor 
de bediening waren er kamermeisjes, de kokkin beheerste het domein van de keuken, en 
dan waren er nog kindermeisjes of gouvernantes voor de kinderverzorging. De werkzaam
heden van de meeste dienstmeisjes waren echter noch exclusief, noch gespecialiseerd. Zij 
werkten als 'meisje voor alles' of 'meisje-alleen' en moesten taken op verschillende 
gebieden vervullen. Om hiervan een indruk te geven volgt een werklijst van één dag (de 
maandag):36 



6.30 uur 
7.00-8.00 

8.00-8.30 

8.30-9.30 

9.30-IO.O0 

IO.00-I0.30 

I0.30-11.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

13.30-14-00 

14.00-17.30 

17.30-18.30 

18.30-19.30 

Opstaan 
Huiskamer stoffen ('s winters kachel verzorgen), pap koken, 
schoenen poetsen, dekken 
Ontbijt 
Trappen stoffen, matten kloppen 
Ontbijtboel afwassen, keuken afstoffen 
Badkamer en wc's nazien 
Slaapkamers aan kant maken 
Koffietafel verzorgen 
Koffiedrinken 
Eten schoonmaken 
Koffietafel afwassen en bijstoffen 
Grote kamerbeurt (salon) 
Koken en keuken onderhouden 
Tafeldekken, eten 

19.30-20.30 Afwassen, spreien afnemen, theeboel verzorgen 
22.00 Theeboel afnemen en afwassen 

Voor een inwonende dienstbode in een burgerlijke huishouding begon het werk al vroeg. 
Voor dienstmeisjes in een boerenbetrekking was dat nog veel vroeger. Daar begon de 
werkdag veelal bij het krieken van de dag met het melken van de koeien. Bovenstaande 
werklijst was echter bedoeld voor een meisje-alleen in een stadse huishouding. Voordat de 
familie naar beneden kwam, moest zij de ontbijttafel in gereedheid brengen. 's Winters 
stond ze nog een half uur eerder op om de kolenkachels aan te maken. Was de ontbijtboel 
afgewassen en waren de keuken, de trappen en de gang gedaan, dan kwam de bovenver
dieping aan de beurt. Daarbij werd het dienstmeisje regelmatig onderbroken door de bel, 
want de leveranciers zoals de bakker, slager, melkboer en groenteman kwamen tussendoor 
hun bestellingen opnemen en bezorgen. 

De huishouding waarvoor deze werklijst gold, maakte waarschijnlijk gebruik van een 
wasserij of wasvrouw, anders was maandag de dag bij uitstek die het dienstmeisje achter de 
tobbe doorbracht. Of het meisje bij de grote kamerbeurt gebruik kon maken van een 
stofzuiger, of op haar knieën het tapijt moest schuieren staat niet vermeld. In de periode 
tussen de beide wereldoorlogen werd steeds meer elektrische apparatuur in gebruik geno
men. De verlichting die dit voor het werk met zich meebracht, betekende echter nog geen 
vermindering van de werkzaamheden. De invoering van elektrische hulpmiddelen zoals 
stofzuigers, strijkbouten en wasmachines ging gepaard met hogere eisen aan properheid en 
hygiëne. Zo werd de maandelijkse grote was op het wasbord omgezet in een wekelijkse 
wasbeurt om het linnengoed vaker te kunnen verschonen. 

Was de kamer aan kant, dan werd het tijd voor de voorbereiding van de warme maaltijd. 
Thee- of koffiepauzes worden in deze werklijst niet vermeld. Na de afwas om acht uur 
's avonds was de werkdag nog niet afgelopen: eerst moest de theeboel nog verzorgd 
worden. Als er visite kwam of als er op de kinderen gepast moest worden, was het 
vanzelfsprekend dat het dienstmeisje tot laat in de avond beschikbaar bleef. Dat werd wel 
'de tijd van de dienstbaarheid' genoemd. 'De vrije tijd is zeer gering,' luidde de weinig 
verrassende constatering op grond van een enquête onder het huispersoneel in 1931.37 De 
dagen werden gevuld met zwaar werk. De zwaarte van de taken en de waardering voor het 



resultaat waren mede bepalend voor de mate waarin het dienstmeisje zich prettig kon 
voelen in haar nieuwe omgeving. 

Dat gold evenzeer voor Nederlandse als voor Duitse dienstmeisjes, al bracht het verschil 
in nationale herkomst een extra belasting met zich mee voor de laatsten. Zo herinnert Klara 
Robra zich hoe haar vriendin Grethe in de problemen kwam, toen zij de opdracht kreeg 
blinde vinken klaar te maken voor het avondeten. In paniek kwam ze bij Klara langs: 'Hör 
mal, ich soll blinde vinken machen heute Abend. Was ist das eigentlich und wie mache ich 
das?' Ook Klara had geen idee, maar ze had wel een Nederlands kookboek tot haar 
beschikking, waarin ze samen achterhaalden hoe Grethe de wensen van haar werkgeefster 

Herta Gerdes als Duits 
dienstmeisje werkzaam bij 
boeren in Groot-Am
mers, ca. 1935. 

Wally Eberl (rechts) met Duitse collega Lenie Bierbach in hotel Oranje Nassau. Arnhem, november 1930. 



kon vervullen.38 Was het Duitse dienstmeisje de Nederlandse taal nog niet machtig en 
sprak de huisvrouw geen Duits, dan was het soms moeilijk te begrijpen wat er van haar 
werd verwacht en in hoeverre ze aan de verwachting had voldaan. 

Maar niet alleen de verhoogde kans op misverstanden door het taalprobleem en het 
verschil in huishoudelijke gebruiken maakte Duitse meisjes extra kwetsbaar; ook liepen zij 
het risico het land uitgezet te worden bij ontslag. Hun onbeschermde rechtspositie als 
buitenlandse arbeidskracht maakte dat ze bereid waren voor minder geld meer te doen. 
Mevrouw Stip vat dat als volgt samen: 'Wij dorsten niet tegen de draad in te gaan of eens 
een keer te zeggen "Nu heb ik geen zes uur maar tien uur gewerkt", als ze dan met nog een 
karweitje kwamen. Wij dorsten niks te zeggen, want dan was het: "Hup, d'r uit!" En je kon 
toch niet naar huis? Thuis was niks: daar was het zo vreselijk slecht toen ik er wegging.'39 

Behalve de externe dwang om zich te schikken naar de wensen van de werkgevers, noemt 
mevrouw Stip ook de behoefte onder Duitse meisjes zelf om aan de wensen van werkgeef
sterszijde te voldoen. De zuster van haar Nederlandse vriend, die zelf ook in betrekking 
was, verweet haar en haar Duitse collega's dat ze 'te gewillig' waren. Zij zouden het voor 
hun Nederlandse collega's 'verpesten' door veel te hard te werken. 'Jullie kijken die 
mevrouwen naar de ogen en dat moet je niet doen. Doe wat ze je opdragen en verder klaar, 
afgelopen,' luidde het dringende advies van Marie. Maar daar kon Lize niet mee uit de 
voeten: 'Dat kon ik nooit. Als mevrouw Carp bijvoorbeeld vroeg of ik de slaapkamer wilde 
doen, dan vond Marie dat ik het beddegoed moest verschonen en de vloer goed moest 
doen. Maar bij mij hield dat in: al het houtwerk afstoffen, alle ramen zemen en de 
gordijnen eraf halen. Dat was bij mij een kamer goed doen, zoals ik het geleerd had. Als ik 
dan 's avonds bij m'n vriend thuis kwam, werd er wel eens gevraagd: "Heb je het druk 
gehad vandaag of was er iets bijzonders?", zoals je met elkaar praat. "Ja, ik heb het druk 
gehad, want de slaapkamer kreeg een grote beurt .. .'' "Heb je haar weer,'' zei Marie dan. 
Dat kon ze niet hebben. Ze was een beetje bang dat dat van hen ook geëist werd op den 
duur. - Zo van: de Duitse meisjes doen het, dus dan moeten jullie het ook doen. Misschien 
had ze wel gelijk. Maar dat ligt nou eenmaal in onze aard. Ik weet niet of de Duitse meisjes 
die hier van de grens kwamen, of van Oostenrijk, of die dat ook hadden, maar in 
Zuid-Duitsland zijn ze altijd bezig.' 'U wilde datzè/fook graag?"Ja, ik vond hetfijn als m'n 
dagtaak gedaan was, en mevrouw was tevreden en je kon het ruiken of je kon het zien. -
Dat heb je liever als dat je een reprimande krijgt. Dan sta je toch een beetje, op z'n 
Hollands gezegd, voor Piet Snot.'40 

Als mevrouw Stip haar eigen behoefte om aan hoge properheidsnormen te voldoen aan 
de orde stelt, verandert het perspectief waarmee ze op haar positie van destijds terugkijkt: 
waren zij en haar Duitse collega's eerst nog slachtoffer van de ongelijke maatschappelijke 
verhoudingen die hen dwongen zo hard te werken, daarna zijn zij handelende personen 
die kozen voor de voldoening van een grondige werkwijze. De dwang van buitenaf en de 
drang van binnenuit versterkten elkaar. Beide worden ook door voormalige Nederlandse 
dienstmeisjes naar voren gebracht. 

Mevrouw Luider-van Zanten behoorde destijds tot de actieve leden van de Bond van 
Huispersoneel, die vanaf 1930 hernieuwde pogingen ondernam om de arbeidsvoorwaarden 
van dienstbodes, werksters en ander huishoudelijk personeel te verbeteren.41 Terugkijkend 
op deze periode herinnert zij zich de patstelling waarin haar Duitse collega's zich bevon
den: 'Juist toen wij begonnen met onze bond, kwamen die Duitse dienstmeisjes.42 Wij 
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streefden er dus naar dat er geregelde werktijden zouden komen enzovoort, en daar zaten 
die Duitse dienstboden wel als een ... eh ja ... hoe moet ik dat nou zeggen ... als een vervelend 
iets tussen. Van wat wij eigenlijk voorstonden, dat braken die af. - Die moesten aan de 
slag, hoe dan ook. - Dus dat was "horen, zien en zwijgen" .'43 In haar oordeel legt mevrouw 
Luider de nadruk op de externe dwang en de machteloze positie waarin Duitse dienstmeis
jes verkeerden. 

Mevrouw Klein-van Doorn daarentegen benadrukt de interne drang en kan vanuit dat 
perspectief ook nu nog geen begrip opbrengen voor de problematische positie van haar 
collega's uit Duitsland. Zij was al jarenlang als kamermeisje in dienst van de familie W., 
toen mevrouw in de crisistijd besloot haar personeel tot één intern meisje in te krimpen: 'Ik 
zeg: "Alleen?!" 0 God, ik was zo gewend met twee meisjes, dat was altijd zo gezellig. Ik zeg: 
"Dat doe ik niet.'" Na haar ontslag nam mevrouw W. een Duitse dienstbode in dienst, die 
maar al te graag aan de gestelde eisen voldeed. De reactie van mevrouw Klein laat zich raden: 
'Dat zijn zulke strebers ... - die Duitse dienstbodes waren veel gewilliger dan Nederlandse 
dienstmeisjes. Als mevrouw van plan was uit te gaan, dan stond ze al met de jas klaar om 
die aan te doen. - Dat deden wij niet; dat was niet nodig. Dus vonden ze dat die Duitse 
dienstmeisjes veel flinker waren. Dat hoorde je - als er bezoek was, van die dames onder 
mekaar ... dat die Duitsers veel flinker waren dan die Hollandse dienstbodes.'44 

Gevraagd naar het verschil tussen Duitse en Nederlandse dienstmeisjes zien de eersten 
zich veelal als vlijtiger, bereidwilliger, onderdaniger, goedkoper en zelfs 'slaafser' in verge
lijking met hun Nederlandse collega's. Ter verklaring verwijzen zij niet alleen naar hun 
kwetsbare positie als 'gastarbeidster'45 in de Nederlandse huishouding, maar ook naar hun 
Duitse opvoeding die hen tot gedisciplineerde dochters van tüchtige huisvrouwen had 
gemaakt.46 'Wir Deutschen übertreiben es ein bifkhen mit der Arbeit,' zegt Frau Tebel 
enigszins verontschuldigend, terwijl Frau Hakmann het positiever benadert: 'Wir deutsche 
Mädchen waren einfach arbeidsfreudiger.'47 

Of het nu om voormalige Nederlandse of Duitse dienstmeisjes gaat: zij bevestigen een 
gangbaar beeld - rijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk48 - over de werklust en 
de gehoorzaamheid van Duitse dienstmeisjes, hetgeen door Nederlandse dienstmeisjes al 
snel als 'zoet gevlei' of 'uitsloverij' werd afgedaan. 49 De behoefte om degelijk werk af te 
leveren - wat wel als deutsche Gründlichkeit wordt getypeerd - kwam voort uit de 
werkwijze en levensstijl die van huis uit waren bijgebracht. Eenmaal in Nederland werd 
deze bovendien gevoed door de wens hun positie in de Nederlandse huishouding veilig te 
stellen, zo nodig door zich af te zetten tegen de 'oppervlakkige' werkwijze en 'gemakzuch
tige' houding van Nederlandse collega's. 50 Juist de combinatie van een kwetsbare positie 
als buitenlandse werkneemster binnen de gezinssfeer, èn de hoge properheidsnormen die 
Duitse meisjes van kinds af aan hadden meegekregen, maakte velen van hen tot scrupuleus 
en gehoorzaam huispersoneel. 

Grenzen aan het persoonlijk dienstverband 

De verhouding tussen huisvrouw en dienstmeisje vormde in meerdere opzichten het 
centrum van de verhoudingen binnen de huishouding, althans vanuit het perspectief van 
het dienstmeisje. Beide vrouwen waren door hun betrokkenheid bij hetzelfde werkterrein 
op elkaar aangewezen, de ene als opdrachtgeefster, de ander als uitvoerster. De bijzondere 
nabijheid die door het persoonlijk dienstverband en de gezamenlijke inzet werd veroor-



zaakt, kon echter een verschrikking worden wanneer de wederzijdse verwachtingen niet 
werden waargemaakt. 

Met zestien jaar kwam Walli Arndt vanuit het Beierse Andersmadorf naar Den Haag. 
Daar vond ze werk en onderdak bij het gezin van een drukker: 'Er was een werkster en ik 
was dan het dienstmeisje. - En daar heb ik het zo slecht gehad! 's Ochtends kreeg ik twee 
boterhammen met suiker voorgeschoteld ... Nou, ik had van mijn leven nog geen boterham 
met suiker gegeten, want dat aten wij niet thuis. En 's middags kreeg ik een hap eten 
voorgezet en dat moest ik in de keuken opeten. En altijd oude thee. Thee die zij 
overhielden werd in een potje gegooid, en die moest ik opdrinken. Toen heb ik een keer 
verse thee voor mezelf gezet en dat hebben ze gemerkt. Toen zei ze of ik soms vergeten was 
dat ik van armoe hier was gekomen, en dat ik hier genadebrood vrat en dat ik blij moest 
zijn dat ik hier kon zijn, en ze heeft me door mekaar geschud ... God, ik voelde me zo 
ellendig. Ik heb zo gehuild, o, wat heb ik gehuild! Ik zal het mijn leven lang niet vergeten. 
- Ik was jaloers op de hond en de kat. Die werden veel beter behandeld dan ik. Ik werd 
echt als een slaaf behandeld. - Die mevrouw hield nooit langer een meisje dan een maand 
of vier, vijf. Dat is me dan later verteld. - En daar kwam ik dan. - Een stofzuiger hadden 
ze niet, alles ging er nog met stoffer en blik, alle kamers moest ik op m'n knieën aanvegen. 
- Het was een heel groot huis met drie ineenlopende kamers: de salon, de huis- en de 
eetkamer met allemaal van dat grijze tapijt, allemaal muisgrijs. - Ik moest 's ochtends om 
half zeven beginnen en 's avonds om half negen was ik pas klaar, wanneer ik de afwas had 
gedaan.'51 

Het verhaal van mevrouw Mulder-Arndt is dramatisch, maar niet uniek. Ook anderen 
herinneren zich uitputting, honger en kou, en vermelden hoe zij in sommige betrekkingen 
ais 'slaaf ,5 2 'lijfeigene'53 of'koelie'54 werden behandeld, terwijl de huisvrouw liet doorsche
meren dat ze blij mochten zijn dat ze werk, eten en onderdak kregen: 'Leibeigene waren 
wir, - alleine in dem groBen Haus. Abends saB ich in solch einer groBen Küche und die 
war kalt, eiskalt. Mein Zimmer da oben war kalt mit diesen Leinendecken, alles war kalt.' 55 

Het waren vooral de jonge, onervaren meisjes die zich verloren voelden: weerloos, eenzaam 
en overvraagd. Van huis uit waren ze vaak gewend aan huishoudelijk werk, maar dan in 
samenwerking met hun moeder of anderen. Met het onderscheid tussen 'boven' en 
'beneden' waren zij nog niet eerder in aanraking gekomen, terwijl zij - zo jong en zo ver 
van huis - juist behoefte hadden aan een vertrouwenspersoon, of op z'n minst gezelschap. 
In plaats daarvan voelden ze zich op hun geïsoleerde plaats gewezen, waar ze in de kou 
stonden, zowel letterlijk als figuurlijk.56 

Het was de huisvrouw die haar personeel te weinig eten verschafte en die het onderscheid 
maakte tussen de betere kwaliteit voor 'boven' en de mindere kwaliteit voor 'beneden' in 
de keuken. De huisvrouw besliste over de inkopen, zij controleerde de voorraadkast en zij 
bepaalde het moment, de hoeveelheid en de verdeling van het eten. Haar beknibbelen op 
het voedsel, op de inrichting van het dienstbodenkamertje of op de verwarming van de 
keuken is deels terug te voeren op haar onzekere economische en sociale positie. Vooral als 
het ging om de opklimmende burgerij die nog druk doende was haar positie op de 
maatschappelijke ladder veilig te stellen,57 was het de huisvrouw nog niet duidelijk wat ze 
zich kon permitteren. Zij werd geacht de huishoudbeurs te beheren, maar het ging om geld 
dat zij van haar echtgenoot had gekregen en waarover zij aan hem rekenschap verschuldigd 
was. Alleen van zijn geld kon ze sparen. Dan was het makkelijker om op de boter van het 
dienstmeisje te bezuinigen dan op de sigaren van haar man. De spaarzaamheid - of 
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'krenterigheid' zoals voormalige dienstmeisjes het noemen - van veel huisvrouwen was in 
zekere zin een alternatief voor een financiële bijdrage aan de huishouding door eigen 
verdienste. 58 Haar spaarzaamheid diende als bewijs van haar betrouwbaarheid, haar onmis
baarheid en haar organisatietalent. Tegelijkertijd zou de huisvrouw op die manier voorko
men dat het personeel te veel 'verwend' raakte binnen de burgerlijke huishouding. Met het 
oog op haar toekomst moest het dienstmeisje immers geschikt blijven voor een huwelijk 
met een man uit haar eigen klasse die haar niet veel comfort oflux:e te bieden had. Zo kon 
zuinigheid als verantwoordelijkheid en zorgzaamheid jegens de dienstmeisjes worden 
gepresenteerd. 

Maar er waren grenzen. Voor de eeuwwisseling brachten verlichte geesten al naar voren, 
dat er dames waren 'die ter wille van hare financiële verhoudingen heel wat verstandiger 
zouden doen met zelf de handen wat meer uit de mouw te steken, in plaats van een meid 
te huren, die ze werkelijk voor schralen kost en een minimum-loon behandelen als een 
slavin'.59 Binnen de discussie over het 'dienstbodentekort' tekende zich een steeds sterkere 
stroming af van vrouwen uit de burgerij, die hun zusters erop attent maakten dat zij voor 
een redelijke behandeling van het huispersoneel moesten zorgen. Zo werd enkele decennia 
later het reserveren van 'oudbakken eten' (oud brood en kliekjes) voor het dienstmeisje, 
terwijl zij voor 'boven' verse kost had moeten bereiden, als 'onredelijk' veroordeeld. Dat 
stond te lezen in het veel geraadpleegde etiquetteboek Hoe hoort het eigenlijk? van Amy 
Groskamp-ten Have. In datzelfde boek werd erop aangedrongen om 'wat gezelligheid' in 
de dienstbodenkamer aan te brengen: 'Men vergete nimmer, dat het meisje alleen is en de 
gezelligheid van den huiselijke kring moet missen.'60 

Naast de beperkte financiële armslag van de huisvrouw en haar opvattingen over de 
noodzaak van een spaarzame, zo niet Spartaanse, opvoeding van het huispersoneel speelde 
de behoefte aan sociale distantie tussen het werkgeefstersgezin en het huispersoneel. Met 
de toewijzing- of juist onthouding -van voedsel, warmte en comfort bracht de huisvrouw 
de ondergeschikte positie van het dienstmeisje tot uitdrukking. Deze onderscheidings
drang uitte zich ook op een meer symbolisch vlak, zoals in kledingvoorschriften, 61 aan
spreekvormen, of de uitsluiting van het dienstmeisje van de gezamenlijke maaltijden met 
het gezin. 62 

Mevrouw Van Vliet-Haye geeft blijk van een scherp inzicht in deze vormen van uitslui
ting, wanneer zij terugblikt op haar verschillende betrekkingen. In 'Een gastarbeidster in 
de twintiger jaren' vervolgt zij haar memoires bij haar aankomst in Utrecht.63 Ondanks het 
'stralende weer' was de ontvangst teleurstellend. Na een korte begroeting van mevrouw 
Rau bracht de oudste zoon haar naar haar zolderkamer, die ze met het Nederlandse 
keukenmeisje deelde: 'Het was een armzalig hok met twee bedden, een wankele kast, een 
wastafel en haken in de muur bij wijze van kapstok.' Had Anna uit de correspondentie met 
mevrouw Rau de indruk gekregen dat het ging om een betrekking als Stütze der Hausfrau, 
na aankomst realiseerde zij zich al snel dat zij een gewoon dienstmeisje was geworden. De 
daarbij behorende blauwe katoenen japonnen en witte mutsjes weigerde ze te dragen, maar 
aan de witte schorten viel niet te ontkomen: 'Grote (schorten) voor overdag en kleine met 
kant voor de namiddag en 's avonds.' Haar mooie witte zomerhoed waar ze zo trots op 
was, werd in de ban gedaan: 'Die kwam niet van pas.' Op aanwijzing van mevrouw werd 
'een saai bruin geval' aangeschaft, waarmee ze minder in het oog zou lopen. 'Het gevaar 
dat ik voor een familielid aangezien zou worden (was) nu in ieder geval van de baan,' voegt 
mevrouw Van Vliet hier achteraf niet zonder ironie aan toe. 64 



De aanwezigheid van een vreemde in huis bracht de afgeslotenheid van het gezinsleven in 
gevaar; daarop werd soms met extreme vormen van 'afgrenzing' gereageerd. Veel aanwij
zingen van de huisvrouw moesten ervoor zorgen dat het dienstmeisje haar werk zo 
onzichtbaar en onhoorbaar mogelijk verrichtte. Dat kon zo ver gaan dat zij haar schoenen 
voor pantoffels diende te verruilen, of haar zanglust voor buitenshuis moest bewaren. 
Nergens kwamen vrouwen uit verschillende sociale klassen elkaar zo na als in het persoon
lijk dienstverband binnen de huishouding. Dat betekende dat een 'bezitsloze' en 'onont
wikkelde' zich tussen de zo waardevolle en zorgvuldig gekoesterde privé-bezittingen 
bewoog. De meer algemene behoefte aan afstand vermengde zich wel met de vrees dat er 
onvoldoende zorgvuldig met de spullen werd omgegaan, om nog maar te zwijgen van de 
angst bestolen te worden. Een angst die nog versterkt werd door berichten over stelende 
of anderszins onbetrouwbare dienstbodes. 65 Als deze onrust eenmaal had post gevat, kon 
dat gepaard gaan met een rigide controle. Menig huisvrouw was geneigd alle kasten af te 
sluiten onder het mom dat zij het meisje 'niet in verleiding' wilde brengen.66 

De controle werd als een vorm van zorg gepresenteerd, al waren maar weinig dienstmeis
jes geneigd deze zienswijze over te nemen. Zij ervoeren het eerder als onverbloemd en 
ongefundeerd wantrouwen, wanneer de huisvrouw haar overwicht met dit 'sleutelgeweld' 
afdwong. Twijfel aan haar eerlijkheid werd als zeer vernederend ervaren. Dat komt ook 
naar voren uit de talloze verhalen over geld of kostbaarheden die het dienstmeisje onder 
het vloerkleed of achter het bed aantrof. 'Er zat een gulden achter een beddepoot geklemd, 
en het was onmogelijk dat de munt zo had kunnen vallen,' schrijft mevrouw Van der 
Linden-Hafner. 'Bij de lunch heb ik Mevrouw de gulden naast haar bord gelegd en gezegd: 
"Den Trik kannte ich schon. "' 67 Dergelijke verhalen fungeren als 'spiegelbeeld' voor de 
eerlijkheid van het dienstmeisje, tegenover de dubbelzinnige houding van mevrouw die er 
welhaast op uit leek te zijn van haar dienstmeisje een dievegge te maken. 

Naast angst voor verlies of beschadiging van de eigendommen bracht de aanwezigheid 
van meisjes uit de arbeidende klasse ook 'smetvrees' met zich mee. De gescheiden 'dienst
bodenwas', het verbod op het gebruik van de badkamer, of het voorschrift dat het 
dienstmeisje het hoofd moest afwenden als zij de baby in haar armen nam, duidt op een 
angst geïnfecteerd te worden met schadelijke bacillen oflatente ziektes die het dienstmeisje 
bij zich kon dragen. Deze smetvrees beperkte zich niet tot het lichamelijke vlak, maar 
kwam ook op andere terreinen tot uiting, bijvoorbeeld wanneer men bang was dat het 
dienstmeisje 'verkeerde' manieren of een 'onjuist' taalgebruik aan de kinderen zou over
dragen.68 

Het juiste evenwicht tussen afstand en nabijheid, tussen distantie en betrokkenheid, was 
een precaire aangelegenheid voor zowel huisvrouw als huispersoneel, zoals blijkt uit de vele 
aanwijzingen en terechtwijzingen die daar in de loop der jaren over verschenen in de 
diverse damesbladen en andere publikaties. 69 Aan het eind van de vorige eeuw werden de 
werkgeefsters al gewaarschuwd: 'Als wij, mevrouwen, niet veranderen; als wij blijven 
neerzien op onze dienstboden als wezens van lager orde; als wij ze niet opnemen in onzen 
kring als gelijken; als wij ze niet behandelen, zooals wij zouden wenschen behandeld te 
worden ( ... ), dan zullen de pogingen tot oplossing van het dienstbodenvraagstuk ijdel 
blijven en schipbreuk lijden.'70 Bijna twintig jaar later haalde jonkvrouwe Anna de 
Savornin Lohman fel uit naar de dames die zich zo beklaagden over het dienstbodentekort. 
'Ge ziet in Uw dienstbode niet Uw evenmensch, niet eene veel-minder-bevoorrechte dan 
gij, die vuil werk moet verrichten, schuren, vegen, Uw pot de chambre bezorgen, terwijl 
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gij uitgaat en mooie kleeren draagt en die reeds om zulke redenen verdient Uw belangstel
ling in haar en Uw toegevendheid, nee, ge beschouwt haar als Uw natuurlijke vijandin, die 
ge met achterdochtige oogen in huis ziet arriveren, voor wien ge al Uwe kasten afsluit, in 
wier tegenwoordigheid ge geheimzinnig Fransch of Maleisch spreekt, en die ge zoveel 
mogelijk "op een afstand" houdt om haar toch vooral hare minderwaardigheid, bij U 
vergeleeken, te doen gevoelen.' 

Zij eindigt haar artikel met een pleidooi voor 'naastenliefde' om de verhouding met het 
huispersoneel te verbeteren: 'Geloof me, als ge die eigenschap niet bezit, als ge altijd denkt 
aan den "afstand" (. .. ), als ge hen steeds mistrouwt, en Uw kasten reeds zorgvuldig afsluit 
vóór ge de bewijzen hunner oneerlijkheid, als ge in een woord dagelijks kwetst hun gevoel 
en hun eigenwaarde, en hun laat ondervinden dat ze U niets anders zijn dan een noodzake
lijk kwaad, dan kun't ge 't hun niet kwalijk nemen dat ze (. .. ) U in den steek laten zoodra 
ze iets beters vinden.'71 Het was een vurig pleidooi voor een meer gelijkwaardige behande
ling van de dienstbode, waarmee deze adellijke dame haar zusters uit de burgerij bestookte. 

Amy Graskamp-ten Have koos vijftien jaar later voor een meer omzichtige formulering, 
waar het de omgang met het huispersoneel betrof. In haar etiquetteboek besteedde ze 
aparte aandacht aan het 'afstand bewaren tegenover ondergeschikten'. Daarbij benadrukte 
zij de noodzaak van een 'gepaste afstand' tussen werkgeefster en werkneemster. Bij het 
thema 'dienstboden' komt zij hier nogmaals op terug. 'Is de huisvrouw de overtuiging 
toegedaan, dat naast en boven de verhouding werkgeefster-werkneemster nog een andere 
verhouding n.l. die van mensch tot medemensch dient te bestaan, tusschen haar en haar 
personeel, dan zal dit ongetwijfeld aan den indruk, dien het meisje maakt ten goede 
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komen. De meeste meisjes zijn zeer gevoelig voor hartelijkheid, echte belangstelling en af 
en toe een grapje. ( ... ) De groote moeilijkheid is, dat zij, die vriendelijk en vroolijk zijn van 
aard al te vaak den afstand uit het oog verliezen en te gemeenzaam worden, hetgeen zich 
altijd vroeger of later wreekt. Het is niet gemakkelijk om vroolijk en vriendelijk te zijn en 
zich toch stipt te laten gehoorzamen, maar wanneer men van den beginne af aan onwrik
baar vasthoudt aan datgene wat afgesproken werd als plicht, dan moet het lukken. 
Snauwen, grauwen en mopperen is ten allen tijden misplaatst. (. .. ) Heeft de meesteres 
bijzondere reden tot tevredenheid, dan late zij niet na hiervan in woord en daad te doen 
blijken. Een weinig aanmoediging werkt waarlijk verrassend.'72 

De uitspraken en voorschriften omtrent de juiste omgang met het huispersoneel waren 
niet eenduidig in deze jaren van emancipatie van vrouwen uit de arbeidende klasse en de 
kleine burgerij. Maar ze kwamen in zoverre overeen, dat de auteurs een groter inlevings
vermogen en meer interesse voor het wel en wee van de dienstmeisjes bepleitten. 

Huisgenote als onmisbaar goed en noodzakelijk kwaad 

Hoe verschillend er met de spanning tussen afstand en nabijheid binnen de betrekking 
werd omgegaan, toont het verhaal van mevrouw Van der Bron-Korona. Onvoorbereid op 
wat haar te wachten stond, vertrok Liesel Korona in 1922 op veertienjarige leeftijd naar 
Amsterdam. Haar vriendin Troutchen Moscher, die al eerder naar de Nederlandse hoofd
stad was gegaan, had een betrekking voor haar gevonden. Ze trof het slecht bij de familie 
Vastmaar in de Saxenburgerstraat.73 Niet dat mevrouw Van der Bron zich ruzies kan 
herinneren, maar wel het isolement waarin ze terechtkwam. Liesel werd uit de familiekring 
geweerd: 'Ze hadden me niet graag om zich heen. - Ik kan me niet herinneren dat ik ooit 
een avond in de huiskamer ben geweest.'74 Een uitzondering vormde Sinterklaasavond, 
toen ze verrast werd met een nieuwe afwasborstel en een paar te grote, tweedehands 
schoenen. Eten mocht ze wel bij de familie aan tafel, maar ook dan werd de afstand tussen 
haar en haar huisgenoten pijnlijk voelbaar wanneer mevrouw haar boterhammen met 
margarine besmeerde, terwijl dochter Lucie boter op het brood kreeg. 'Nier dat ik het thuis 
beter had, maar het stak me,' luidt het commentaar van mevrouw Van der Bron. Hetzelfde 
gold voor haar kamer: een met board afgescheiden, slecht verlichte ruimte op zolder met 
afgedankte dekens op het bed. Daar voelde ze zich 'een noodzakelijk kwaad'. 'Ik ging 
iedere avond uit, de hele Overtoom af naar het Leidsche Boschje, daar ging ik op een 
bankje zitten en dan weer terug en naar bed.'75 De Linnaeusstraat, waar Troutchen en haar 
zuster in betrekking waren, was te ver weg. Het contact met hen ging verloren en haar 
eenzaamheid groeide. 

Mevrouw Van der Bron koestert weinig vrolijke herinneringen aan de eerste anderhalf jaar 
in Nederland, maar destijds zag de jonge Liesel geen alternatief: 'Er waren geen dingen die 
ik goed vond of niet goed vond, ik kon toch niet weigeren, want ik kon ook niet naar huis. 
Daar hadden ze geen geld, ze waren blij dat ze me kwijt waren: tenminste ééntje die nog iets 
binnenbracht, want ik stuurde iedere maand tien gulden, en vijf gulden hield ik zelf. Maar 
als ik iets brak, was ik die vijf gulden kwijt.'76 Hoe ze erbij kwam weet mevrouw Van der 
Bron niet meer, maar op zekere dag kondigde zij haar vertrek aan, en wel 'voorgoed'. Ze 
pakte haar twee koffers en keerde nooit weerom bij de familie Vastmaar. Thuis kon ze echter 
niet blijven. In Duitsland was de hypeïinflatie weliswaar bestreden, maar in het gezin 
Korona was armoe nog steeds troef en na een paar weken ging Liesel terug naar Nederland. 
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'Wat een groot verschil, ik kan niet vertellen hoe goed ik het had,' schrijft mevrouw Van 
der Bron over de overgang van de familie V astmaar naar de familie Van Oppen in 
Scheveningen.77 De sociale afstand tussen het dienstmeisje en de overige huisgenoten, die 
in het Amsterdamse ambtenarengezin steeds weer werd benadrukt, kreeg in dat gezin niet 
zo'n krampachtig accent. Het onderscheid tussen de dochter van een tuinman en de 
gegoede familie van de expediteur was zo vanzelfsprekend, dat dat in het geheel geen 
nadruk behoefde, en zeker niet in de vorm van boter versus margarine. 78 In plaats daarvan 
ontfermde mevrouw zich over het Duitse dienstmeisje en maakte haar wegwijs in het 
Haagse cultuurgoed: 'Als de heer Van Oppen in Engeland was, gingen mevrouw en ik 
samen wandelen. Ze leerde me mooie dingen zien, naar musea gaan, etcetera.'79 Deze 
opstelling sloot aan bij Liesels behoefte aan menselijke omgang en haar dorst naar kennis 
en informatie. Ze voelde zich niet langer genegeerd en buitengesloten, maar ervoer dat ze 
een eigen, gewaardeerde plaats innam binnen dit liberale ondernemersgezin. Als dienst
meisje was zij weliswaar ondergeschikt, maar niet ongeschikt om deel te nemen aan een 
vorm van huiselijk verkeer. 

Voor Liesel waren afstand en betrokkenheid op deze manier in evenwicht, al illustreert 
het verhaal over haar ontslag hoe kwetsbaar dit evenwicht bleef: 'Ik ben bij de Van Op pen' s 
weggegaan ... doordat ik ziek werd. - Ik kreeg van die hele grote zweren in m'n oor en toen 
was ik sacherijnig. We hebben nooit woorden gehad, mevrouw Van Oppen en ik, maar 
toen zei ze wat, en ik zei: "Weet u wat het beste is: dat ik hier wegga." Liesel hoorde van 
een betrekking bij een Engelse familie in Voorburg, waar ze direct op afstapte en werd 
aangenomen. Hoewel mevrouw Van Oppen vroeg of ze niet toch wilde blijven, en zij zelf 
spijt had van haar ondoordachte optreden, had Liesel het gevoel dat ze niet meer op haar 
afspraak in Voorburg kon terugkomen.80 Juist als het om een verhouding ging die in 
termen van vertrouwen en erkenning wordt beschreven, kon een pijnlijke opmerking in 
combinatie met een kwetsbare conditie ertoe leiden dat het dienstmeisje zich onverwacht 
weer geconfronteerd zag met haar ondergeschikte positie en daar diep teleurgesteld door 
raakte. De afstand was net iets te ver uit het zicht geraakt. 

In de discussie over de juiste omgang met het personeel kreeg de werkgeefster deels de rol 
van de moeder toegewezen die een strikte opvoeding moest paren aan een oprechte 
belangstelling voor het dienstmei.efe. Via het werken in de burgerlijke huishouding onder 
begeleiding van de huisvrouw werd een weg uitgestippeld die het dienstmeisje als kind uit 
de lagere volksklasse tot volwassenheid en beschaving zou brengen.81 Wanneer het dienst
meisje van haar kant er ook van overtuigd was dat zij het nodige kon leren van haar 
werkgeefster en bereid was de 'beschavingsarbeid' van mevrouw te ondergaan, was de basis 
aanwezig voor een verhouding die van de kant van de huisvrouw als 'zorg' en van de kant 
van het dienstmeisje als 'toewijding' en 'leergierigheid' werd ervaren. Na verloop van tijd 
kon zich dat zo ver ontwikkelen dat het dienstmeisje zich een deel van het gezin ging 
voelen. Opgenomen als 'eigen dochter' of als 'huisgenote' zijn de trefwoorden waarmee 
voormalige Duitse dienstmeisjes aangeven hoezeer ze zich thuis waren gaan voelen in hun 
Nederlandse betrekking. Afhankelijk van het leeftijdsverschil tussen beide vrouwen en de 
duur van hun samenzijn nam hun verhouding dan de vorm aan van een moeder-dochter
relatie of een meer kameraadschappelijke zusterrelatie. Daar getuigen niet alleen de 
herinneringen van voormalige dienstmeisjes van, maar ook de bewaardgebleven brieven 
van werkgeefsters, die schrijven hoe stil het is zonder hun liebe Eise, of hoe de hond treurt 
om de afwezigheid van Lize. 82 
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Frieda Blömers. Den Haag, jaren dertig. 

Ook Frau Stark-Blömers denkt met veel genegenheid terug aan haar betrekking bij de 
weduwe Noordijk. Leergierigheid en de wens om zich te kunnen bewegen in 'de' wereld 
vormen terugkerende thema's in haar levensverhaal. Voordat zij in 1930 naar Den Haag 
trok, had zij al de nodige ervaring opgedaan als tweede meisje in de huishouding van de 
textielfabrikant Stroink in Gronau en als meisje-alleen in het gezin van een textielvertegen
woordiger in Enschede. Ze was 25 jaar oud, toen zij bij haar nieuwe werkgeefster in Den 
Haag arriveerde. 'Das war erst noch ein biBchen fremd ... Auch die Frau Noordijk war ein 
biBchen fremd, denn die Frau war ganz anders als das, was ich gewöhnt war. Die Frau war 
mehr wie eine Künstlerin, und Sie wissen ja wohl: Das sind ganz andere Leute. - Sie hatte 
ja alles so umhängen: Perleketten, und alle Finger voll Ringe, Armbänder urn, das 
klingelte, und klapperte und wapperte alles bei ihr. Und das war - für mich ein bi{khen ... 
schockierend, nicht. Die sah mir so ... so billig aus. Nehmen Sie mir das nicht übel: Ich war 
von Stroink gewohnt, das waren Verwandte von Van Delden und Van Heek. 83 Sie können 
sich wohl vorstellen: das war eine ganz andere Atmosphäre. -Aber das dauerte nicht lange, 
denn ich hatte mich daran gewöhnt, und wir sind séhr gut miteinander fertig geworden.'84 

Frau Stark schetst een beeld van een wat excentrieke weduwe op leeftijd, die weinig 
aansluiting vond bij het keurige Haagse damesgezelschap waar ze op aangewezen was. 
Mevrouw Noordijk moet zich een buitenstaander hebben gevoeld, die in haar eenzaamheid 
eerder naar haar Duitse dienstmeisje trok dan naar haar deftige kennissenkring. Frieda 
vergezelde haar mevrouw regelmatig naar het Kurhaus, de schouwburg en andere uitgaansge
legenheden, waar ze Josefine Baker, Richard Tauber, Adolf Busch, Sonja Henny en vele 
beroemdheden uit die tijd mocht aanschouwen. Bij een van die gelegenheden troffen ze een 
kennis van mevrouw Noordijk. Frau Stark imiteert - in perfect Nederlands - de reactie van 
deze dame in woord en gebaar, waarbij de langgerekte toon en de toegespitste mond een wereld 
van afkeuring verraden: "'Goh, Jo, ga je met je meisje uit?" "Nee," luidde het prompte 
antwoord dat Frau Stark zich herinnert van haar werkgeefster, "ik ga met mijn huisgenote 
uit.'"85 Tot drie keer toe vertelt F rau Stark deze anekdote om aan te geven welke positie zij zich 
inmiddels had verworven: 'Damit hat sie mich auf die gleiche Stufe gestellt. U nd das war schon 
für mich eine Stufe höher. Und so habe ich mich immer weiter gebildet. Ich habe gedacht: 
"Mensch, wenn die schon mit dir ausgeht ins Kurhaus oder ins Königliche Schouwburg, dann 
kannst du dich doch benehmen. Ich hab' auch mit ihr auBer Haus gegessen und das tat eine 
Mevrouw nicht leicht. Nun war sie ziemlich einsam, mu8 ich auch sagen .. .'86 
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Het is een bijzondere verhouding tussen de alleenstaande werkgeefster en haar dienst
meisje, zoals die uit de verhalen van Frau Stark naar voren komt. Toch kwam ze vaker voor. 
Vooral als de werkgeefster een weduwe, ongehuwde of gescheiden vrouw was, gaf dat 
ruimte om wederzijdse waardering om te zetten in een vertrouwens- of vriendschapsband. 
Iets soortgelijks gold voor de relatie tussen Frieda en de gepensioneerde rechter Van Tiel, 
die bij mevrouw Noordijk inwoonde. Introduceerde mevrouw Noordijk haar in de wereld 
van theater en muziek, de weduwnaar Van Tiel maakte Frieda vertrouwd met de literatuur. 
'Durch ihn hab' ich Bücher kennengelernt: Goethe, Schiller und so was alles.'87 Naast de 
Duitse klassieken liet hij haar ook kennis maken met Nederlandse literatuur. Als ik Frau 
Stark vraag of ze de boeken die ze toen las nog in haar bezit heeft, onderbreekt ze haar 
verhaal en knielt neer bij een kast om triomfantelijk met een stapel boeken te voorschijn 
te komen: Johan van Essens Donkere jaren, De martelgang van Kromme Lindertvan N. de 
Jong, De kleine Rudolf van Aart van der Leeuw en Nico van Suchtelens Tat Dvan Asie. 
Vooral de Kromme Lindert is haar bijgebleven: 'Das war nämlich ein ganz armes Luder, 
nicht. Er sagte immer: "Ach ja, moeder, een prikje aardappel en een hapje brood. "Er war auch 
sehr arm, und das werde ich nie vergessen.'88 Ook nadat haar dienstbetrekking bij 
mevrouw Noordijk was beëindigd, ging Frieda nog lange tijd wekelijks bij de heer Van 
Tiel langs om bij een kopje thee over boeken te spreken. 'Das war eine väterliche 
Freundschaft. - Ich hab' von ihm gelernt und er hat mich auch mal ausgeschimpft, aber 
das gehört ja einfach dazu, nicht.'89 Door de omgang met haar werkgeefster en met meneer 
Van Tiel raakte Frieda Blömers niet alleen vertrouwd met de Nederlandse taal en cultuur, 
maar kreeg ze ook meer zelfvertrouwen en voelde ze zich steeds beter op haar plaats in de 
Nederlandse samenleving. 

Een ander soort verhouding, die vooral door wat ouder en meer ervaren huispersoneel als 
prettig werd ervaren, was een relatie waarin mevrouw de huishouding aan haar dienstbode 
overliet. Voor de huisvrouw bood dit alle gewenste bewegingsvrijheid buitenshuis, terwijl 
de dienstbode meer ruimte kreeg om zelfstandig de huishouding te bestieren. Als ze dat 
aankon, woog haar autonomie ruimschoots op tegen de extra belasting die daarmee 
gepaard ging. Een dergelijke positie bekleedde Frieda Blömers bij het oudere echtpaar 
Mulder Canter. Nadat ze vier jaar bij mevrouw Noordijk had gewerkt, raakte haar 
werkgeefster in ernstige financiële problemen. 'Sie hat ein biBchen zu flott gelebt -, die 
Frau konnte einfach nicht rechnen und sie hat zu viel ausgegeben,' zegt Frau Stark 
hierover.90 Haar werkgeefster zag zich genoodzaakt haar huis te verkopen aan een buur
vrouw die er een pension wilde beginnen. Zelf kon mevrouw Noordijk er blijven wonen 
en ook de heer Van Tiel en Frieda mochten blijven. De laatste twee voelden echter niets 
voor deze gedwongen verandering en besloten te vertrekken. Met hulp van mevrouw 
Noordijk vond Frieda een nieuwe betrekking in de buurt, bij het echtpaar Mulder Canter. 
Bridge was de voornaamste tijdspassering van meneer en mevrouw. Dagelijks gingen ze 
naar Hotel des Indes om daar hun bridgepartners te ontmoeten. Frieda bleef alleen achter, 
zorgde voor de huishouding en nam telefonisch contact op wanneer de loodgieter of 
schilder vragen hadden over reparaties, die zij bij de vele huurhuizen van huiseigenaar 
Mulder Canter moesten verrichten. Ze kon prima met haar werkgeefster overweg, verdien
de behoorlijk en heeft over het geheel genomen goede herinneringen aan de vijf jaar die ze 
daar is gebleven. 
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Lief en leed met de heren en kinderen des huizes 

Hoewel de huisvrouw in het centrum stond van de dienstbetrekking, werd de positie van 
het dienstmeisje niet alleen door haar bepaald. Ook de overige leden van het werkgeefsters
gezin waren van invloed op haar welbevinden. Zo staat in de herinnering van mevrouw 
Hettema-Elsen aan haar vijfde betrekking in Nederland de relatie met meneer centraal: 
'Mevrouw, die enige jaren jonger was dan ik, liet alles aan mij over en als er gasten waren 
besprak mijnheer dat met mij.' Ze was 27 jaar oud, toen zij in dienst kwam bij het 
vermogende gezin De Marez Oyens. Daar beleefde ze een 'drukke maar heerlijke tijd': 
'Mevrouw was dikwijls even naar Parijs (couture) en Amsterdam. Ook gingen we samen 
met hun zoon Willempje naar Amsterdam, of we gingen zwemmen en dan hadden we veel 
pret. Gelukkig hadden we een flink dagmeisje. Het kon allemaal. Mijnheer wist dat hij op 
mij kon rekenen. Wanneer er 's avonds om tien uur nog gasten kwamen en hij klopte aan 
mijn kamerdeur: "Wilt u nog even helpen?", dan was ik ook altijd bereid om dat te doen. 
Hij stelde mij ook altijd voor als "onze huisgenote".'91 

Hoezeer haar inspanningen werden gewaardeerd, moge blijken uit een brief die 
meneer De Marez Oyens schreef ter gelegenheid van haar afscheid in 1930, toen ze in 
het huwelijk trad: 'Ich darf dann also auch hier wieder Ihnen vor allen Dingen von 
ganzen Herzen Danken für alles was Sie in meinen Hause taten und waren. Was ich 
Ihnen hier schreibe, schreibe ich mit ganz besonderer Hingabe und Liebe, mit meiner 
vollen Dankbarkeit dafür daG Sie speziell auch mich in diesen beiden J ahren so reizend 
versorgt und geradezu verwöhnt haben: Ich meine hier natürlich viel mehr als Ihre 
pflichtgetreue, gewandte, unvollpriesene Arbeit, (. .. ) Ihren unersetzlichen Takt, Ihr ver
nünftiges, intelligentes Miterleben und Mitschwingen mit allen Dingen! ( ... ) Ich halte 
Sie also, im tiefsten Sinne, für einen ausserst empfindlichen, gefühlsreichen, "Emo
tions"bedürftigen Menschen. '92 

De rol die mevrouw Hettema aan de heer De Marez Oyens toeschrijft en die zich in zijn 
brief weerspiegelt, was zeldzaam. Meestal hield de heer des huizes zich afzijdig van de 
omgang met het huispersoneel. Hij werkte veelal buitenshuis, en eenmaal thuis hoefde hij 
nauwelijks in contact te komen met het huispersoneel. Terwijl het dienstmeisje vooral op 
de huisvrouw als opdrachtgeefster, leermeesteres of naaste medewerkster was gericht, 
ontging haar toch zelden de betekenis van meneer voor de onderlinge verhoudingen in 
betrekking. Spanningen in het huwelijk hadden al snel hun weerslag op de verhouding met 
het huispersoneel, hetzij doordat de sfeer in huis om te snijden was, hetzij doordat 
mevrouw of meneer steun zocht bij het dienstmeisje. 

Mevrouw Rijsbaarman-Fitsch herinnert zich hoe zij haar werkgeefster troostte tijdens 
haar zwangerschap: 'Zij was net in verwachting toen ik daar kwam en meneer vond het 
verschrikkelijk. Als ze dan moest huilen, zei ik: "Ach mevrouw, heus, dat komt allemaal 
wel goed. Als dat kind er eenmaal is, dan komt dat allemaal oké." Ik heb haar eigenlijk een 
beetje ... eigenlijk was dat ... naderhand was dat eigenlijk een beetje een verhouding als van 
twee zusters. - Je was daar geen meisje eigenlijk. .. maar meer een huisgenote.'93 Een 
dergelijke vertrouwdheid groeide ook tussen Alma Rinser en haar werkgeefster, wier 
echtgenoot nogal eens 'rare sprongen' maakte, zoals mevrouw Zwiers-Rinser het uitdrukt. 
Als hij 's avonds niet thuiskwam, ging zij op verzoek van mevrouw mee om te kijken waar 
hij uithing. Omgekeerd gaf mevrouw haar de nodige adviezen om na te gaan of haar - wat 
oudere - Nederlandse vriend niet heimelijk getrouwd was. 'Ik heb me aan die mevrouw 



anvertrouwd,' zegt mevrouw Zwiers achteraf en de vermenging met haar moedertaal lijkt 
dat nog te benadrukken.94 

De werkgeefster kon zich ook de minachting van haar dienstmeisje op de hals halen door 
de heersende normen van een goed huwelijk te overtreden, of - in de ogen van haar 
dienstmeisje - onvoldoende zorg aan haar echtgenoot te besteden. Over haar betrekking 
bij het gezin van een textielvertegenwoordiger met drie kinderen vertelt Frau Stark: 'Die 
Dame, ja ... ich will die nicht schlecht machen, aber die war ein biGchen fragwürdig. - Die 
lief dann mal ganz gerne in eine andere Hose; die war mit ihr Mann allein nicht zufrieden, 
wie man so sagt. U nd das war nichts für mich. - Der Mann war ein feiner Mann, er wurde 
auch nachher geschieden von seiner Frau. - Einmal ist die Frau weggegangen nach Paris, 
mit ihrer Freundin, und ich hatte die drei Kinder alleine, und der Mann war da. Eines 
Nachts hatte er mich 'runtergeholt. Ich dachte: "Die Kleine ist unten." Die stand immer 
auf, nachts. Dann ging sie nach unten, und dann wollte sie ein kokaatje haben, Schokolade. 
-Aber sie war nicht da. Ich sagte: "Was wollen Sie denn?" Er war besoffen. Ich hatte ein 
Mantel 'rüber gezogen, lieber Gott, wir waren noch nicht so reich daG wir Morgenröcke 
hatten ... und dann stand er da weinend, und hat mir sein Le ben erzählt. -Also, seine ganze 
Ehegeschichte, da wuGte ich alles. Er war eigentlich von ganz armen Leuten, aber er hat 
sich hoch gearbeitet, und er war ein feiner Mann. - Nachher sagte ich: "Ich möchte 
meinen guten Namen behalten, so, wenn Sie jetzt morgen erzählen daG ich hier unten 
gewesen bin, bin ich stehenden FuGes aus der Stellung 'raus." Ich sagte: "Wir waren beiden 
anständlich. Sie waren anständig, Sie sind sitzen geblieben, Sie haben mich nicht berührt." 
Aber man konnte doch nicht sagen was wir mit einander getan hatten? Das war nicht so 
einfach. '95 

Het verhaal van Frau Stark laat niet alleen zien dat zij de houding van haar werkgeefster 
veroordeelde en zich met meneer - die net als zij van arme afkomst was - identificeerde, 
maar ook hoezeer zij zich ervan bewust was dat een vertrouwensrelatie met meneer gevaren 
met zich meebracht. Het risico dat zo'n relatie seksuele verlangens zou oproepen, was niet 
denkbeeldig. Van de kant van meneer kon deze vertrouwelijkheid, in combinatie met de 
zeer lijfelijke aanwezigheid van het bukkende, kloppende of op de knieën poetsende 
dienstmeisje, aanleiding geven tot seksuele fantasieën. Daarnaast waren dienstmeisjes zelf 
ook niet vrij van begeerte en behoefte aan tederheid, al wisten zij maar al te goed dat de 
heren of zonen des huizes wel de laatsten waren bij wie ze daarvoor terechtkonden.96 

Maar ook zonder vertrouwensrelatie sloegen de seksuele fantasieën wel eens op hol. Het 
beeld van het dienstmeisje was sterk verbonden geraakt met seksualiteit. De trek van grote 
aantallen jonge, ongehuwde vrouwen van het land naar de stad had toen al de nodige 
onrust veroorzaakt over de morele gevaren - met name de meisjeshandel en prostitutie -
die hen zouden bedreigen. De Duitse historica K. Walser laat zien hoe dit beeld zijn 
weerslag vond in en gevoed werd door romans uit die tijd, waarin het dienstmeisje stond 
voor het 'onbeheerste', 'primitieve' en 'seksuele' tegenover de 'beschaafde', 'reine' en 
'a-seksuele' huisvrouw uit de burgerij.97 Daar kregen zowel Nederlandse als Duitse dienst
meisjes mee te maken. Maar de komst van ongehuwde Duitse dienstbodes gaf, zoals al 
eerder gesignaleerd, een hernieuwde impuls aan deze morele onrust. Behalve met bescher
mende maatregelen ging deze ook samen met beelden van 'seksuele losbandigheid' onder 
de 'reislustige' meisjes uit den vreemde.98 

Frau Stark-Blömers vertelt hoe zij in een latere betrekking van doen kreeg met een 
opdringerige werkgever. Het kwam tot een pittige confrontatie, waarbij ze hem te verstaan 
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gaf dat hij zijn handen thuis moest houden. 'Ich hab ihm gesagt: "Rühren Sie mich nicht 
an." Ich sagte: "Meneer, wenn ich was haben will, dann suche ich rnir das auiserhalb dieses 
Hauses. Im Hause bio ich tabu für alle. - Ich bio nicht hier urn rnit den Männer zu huren, 
ich bio hier urn den Haushalt zu führen. Ich bio hier als Arbeitskraft und - wenn ich einen 
Mann brauche, was für's Herz, dann such' ich rnir den drauissen."'99 Nadien heeft hij geen 
toenaderingspogingen meer ondernomen en kon zij ook met hem goed overweg. Frieda 
Blörners was de dertig toen al gepasseerd. Ze wist van de gevaren en ze was in staat voor 
zichzelf op te komen. Voor veel Duitse - en ook Nederlandse - dienstmeisjes lag dat een 
stuk moeilijker. Het beeld van de verleidende, aanrandende of verkrachtende meneer is 
een cliché, maar clichés zijn niet zonder realiteitswaarde. 

Naast de bedreiging die er van seksueel geïnteresseerde heren uitging, was er ook een 
positieve rol voor werkgevers weggelegd. Het beeld van de 'beschermheer', de vriendelijke 
echtgenoot die een buffer vormde tussen het dienstmeisje en een veeleisende, beknibbelen
de of onredelijke huisvrouw verschijnt geregeld in de herinneringen van voormalige 
dienstmeisjes. Toen Dina Elsen in haar vierde betrekking bij het gezin W esterouwen van 
Meeteren na een jaar opslag vroeg 'omdat ik vond dat ik met mijn verantwoorde dagtaak 
te min verdiende', ontstak haar werkgeefster in razernij. 'Maar mijnheer, die de woorden
wisseling had gehoord, kwam uit zijn kamer en zei tegen mevrouw: "Zij verdient het."' 
Nadien was het overigens wel met de vriendelijkheid van haar werkgeefster gedaan.100 Op 
een heel ander gebied kreeg mevrouw Walz steun van meneer: 'Hij was een boerenzoon en 
zijn moeder had de meisjes altijd binnengehaald, dat was hij gewend. - Maar mevrouw 
was meer, zij was van hogere afkomst en zij was dat rijke gewend: met dienstbodes en 
huisknechts en van alles, altijd dienstbaar. - In het begin moest ik altijd in de keuken 
blijven en hing er in elke kamer een belletje voor het keukenmeisje. 0, dat vond ik zo 
vreselijk! Mevrouw kwam nog wel eens in de keuken, maar ... die zei niks en die zag niks. 
Toen kwam meneer eens in de keuken en die zag dat ik gehuild had.'101 Hij heeft er toen 
voor gezorgd dat Anna werd opgenomen binnen de huiselijke kring. Nadien groeide er 
zo'n hechte band tussen haar en het echtpaar Verbree-van Voorst van Beest, dat mevrouw 
Walz tot de dood van meneer en mevrouw bij hen in dienst is gebleven. 

Behalve het beeld van de beschermheer bestaat er ook het beeld van de 'te beschermen' 
meneer, de te goede echtgenoot die door de dienstbode tegen de luimen of het onvermogen 
van zijn vrouw in bescherming genomen moest worden. Frau Stark tekent een dergelijk 
profiel, als ze het heeft over haar ervaringen in betrekking bij een tandarts en zijn veel 
jongere Duitse echtgenote, waar ze na Mulder Canter in dienst kwam. 'Diese junge Frau 
war ein biischen hysterisch, muis ich ganz ehrlich sagen. - Die war rnir nicht so ganz 
angenehrn. Mit ihrn konnte ich aber sehr gut. Ich werde nie vergessen: Der Mann wollte 
mal gerne einen holländische Hutspot essen. Aber sie verstand das nicht und dann sagte er 
zu rnir: "Friedaatje, kan jij Nederlandse hutspot maken?" Ik zeg: 'Ja, meneer." Ich sagte: 
"Aber sie muis rnir freie Hand lassen." Dann sagte er: "Ich gebe Dir Geld; kaufen Sie mal 
ein.'' - Ich wufste genau wie es gernacht wird, und denn kam sie in die Küche und sagte: 
"Das gehört nicht da hin." Ich sagte: "Ich will Ihnen mal was sagen: Ich koch' das für 
meneer. Wenn Sie was anderes haben wollen, dann brauchen Sie das nur zu bestellen, dann 
koch' ich Ihnen was anderes, aber meneer kriegt das so wie ich das ... wie er das haben will." 
Na ja, ich hab' es dann gekocht und heim Mittagessen sagte meneer. "Of Mmmm: hutspot, 
hutspot!" Dann war er ganz glücklich. Und sie rürnpfte die Nase. - Sie hat sich rnit ihrn 
gar nicht verstanden. - Und dann habe ich ihr gesagt: "Ich will Ihnen mal was sagen, 



mevrouw," mit ihr sprach ich ja Deutsch, "ich will Ihnen mal was sagen, Frau Coebergh. 
Sie haben einen alten Herrn geheiratet" (Sie war nämlich ungefähr in meinem Alter), ich 
sagte: "Und die Liebe geht durch den Magen. Wenn Sie ihm bei Gnaden behalten wollen, 
merken Sie sich das. Schreiben Sie sich das mal auf, wie das gemacht wird."'102 

Als volwassen vrouw met ervaring in de Nederlandse huishouding en met verstand van de 
Nederlandse keuken voelde Frieda Blömers zich in zeker opzicht de meerdere van haar 
Duitse werkgeefster. In haar terugblik keert ze de verhoudingen om: met een beroep op het 
belang van meneer zegt zij mevrouw wat zij moet doen in plaats van andersom. In haar geval 
wordt het beeld van de verwaarloosde echtgenoot tot twee keer toe ingezet ter ondersteuning 
van het negatieve beeld van de onbekwame en onachtzame huisvrouw, die - in de beleving 
van haar voormalige dienstmeisje - als werkgeefster èn als echtgenote faalde. 

Wanneer F rau Stark zich haar eerdere betrekking bij het gezin van de textielvertegenwoor
diger herinnert, heeft zij niet alleen kritiek op de opstelling van mevrouw tegenover haar 
echtgenoot, maar ook op haar omgang met de kinderen. 'Die Frau konnte keine Kinder 
erziehen -, das war furchtbar. - Wenn die Kinder durch die Küche gingen, haben die den 
Käse aufgegessen, oder die Tischdecke 'runter gezogen, oder einen Topf kaputt geschmis
sen, und ich kriegte immer die Schuld.' Door het ontbreken van enige steun van de 
huisvrouw voelde zij zich overgeleverd aan de jonge huistirannen, die haar het bloed onder 
de nagels vandaan haalden. Na weer een confrontatie met een van de kinderen nam Frieda 
ontslag. 'Ich hab ja gesagt: "Ich kann es hier nicht mehr aushalten," ich sagte: "Es tut mir 
leid, aber die Kinder. .. das ist zu roll." Ich war mit meinen Nerven am Ende. - Seitdem 
hab ich keine Stellung mehr angenommen mit Kinder. Immer nur alte Leute genommen. 
Ich war so fertig von den Kinder, ich konnte kein Kind mehr sehen, obwohl ich sehr 
kinderlieb bin. '103 

Afgezien van meer onrust en irritaties, brachten kinderen veel extra werk met zich mee. 
Kinderen betekenden meer en grotere maaltijden die vaak op verschillende tijden gekookt 
moesten worden, meer was, meer vuil en meer onderbrekingen van het werk. Kinderrijke 
families waren dan ook weinig in trek bij dienstmeisjes. Geen wonder dat de discussies over 
de bestrijding van het dienstbodentekort in katholieke kring sterk verbonden raakten met 
de vraag hoe de verhouding tussen de kinderen en het dienstmeisje beter geregeld kon 
worden. Onder de kop 'Onze kinderen en de dienstbode' maande het tijdschrift De 
Katholieke Vrouw zijn lezeressen in deze jaren: 'Wij (kunnen) zelf den toestand heel veel 
verbeteren door de kinderen te leeren vriendelijk en hulpvaardig voor de meisjes te zijn. 
Met een bezwaard hart komt het meisje in haar betrekking bij die mevrouw met al die 
kinderen. Een paar vriendinnen zijn wel zoo vriendelijk geweest haar den angst op het lijf 
te jagen met verhalen van heel brutale kinderen en massa's werk. Nu moet ze na een paar 
weken zelf tegen die vriendinnen kunnen zeggen: "Het valt mij erg mee." En daar doet de 
houding der kinderen veel aan toe. Let er toch op dat de kinderen haar 's morgens goeden 
morgen zeggen, haar bij het open doen der deur maar niet als een meubelstuk voorbijloo
pen maar vriendelijk groeten. ( ... ) Het spreekt vanzelf dat ze haar niet mogen plagen of in 
het werk bemoeilijken, nog minder moedwillig den boel vuil maken.'104 Daarnaast werd 
de huisvrouw vooral op het hart gedrukt geen klachten over de dienstbode te bespreken in 
het bijzijn van de kinderen: op die manier kregen zij 'geen greintje achting voor de nieuwe 
huisgenoote'. 105 En in een andere aflevering van het blad signaleerde de redactie situaties 
waarin men 'te veel van een meisje eischt, haar onvriendelijk of hooghartig bejegent of laat 
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bejegenen door de kinderen'.106 Nee, het was duidelijk dat de katholieke huisvrouw niet 
alleen haar eigen houding, maar ook die van haar kinderen moest herzien. 

Tegelijkertijd werden de katholieke dienstmeisjes aangespoord om zich in dienst van 
'goed katholieke' en dus kinderrijke gezinnen te stellen: 'Waar blijven onze flinke, ferme, 
brave Roomsche meisjes, die met de familie meeleven, die de grootere zorgen van het 
grooter wordende gezin mee helpen dragen. ( ... ) Vreest niet het "groote" gezin, maar 
prefereert het daar werkzaam te zijn, waar Roomsche blijdschap hoogtij viert, ook al schijnt 
het u mooier het leven makkelijk te maken; later, wanneer ge zelf een degelijk roomsch 
gezin moogt krijgen, zult ge dankbaar zijn, uw jeugd benut, gevormd en gestaald te hebben 
voor deze prachtige roeping, zielen te vormen tot Gods meerdere eer en glorie. 'IO? 

Voor de meeste katholieke dienstmeisjes was het leven echter sterker dan de leer: zij 
verkozen de huishoudens met minder kinderen. Dat gold ook voor Martha Küster, die als 
katholiek dienstmeisje geregeld met haar Duitse collega's samenkwam in de Duitse 
katholieke Mädchenverein in de Rijnstraat of in Huize Lydia in Amsterdam. Zij herinnert 
zich een kapelaan die af en toe langskwam om 'in kromgebrouwen Duits' de mis voor te 
lezen en die de meisjes voorhield dat ze toch vooral in eigen kring, bij katholieke gezinnen, 
in dienst moesten gaan: 'Kijk, katholieke vrouwen willen allemaal veel kinderen, maar die 
kregen slecht meisjes, want je ging toch niet in een huishouden met vijf, zes kleine 
kinderen?! Dat wisten ze ook wel. - Die vrouw die die bijeenkomsten leidde, had zelf ook 
vijf kinderen, en dat meisje kwam nergens, die zag je heel weinig, die was altijd nog 
's avonds aan het werk. Kijk, dat was ook onrechtvaardig. En dan wilden ze dat wij ... !'rn8 

Was er genoeg huispersoneel in de kinderrijke gezinnen, ofliet de minder omvangrijke 
kinderschaar het dienstmeisje voldoende tijd en ruimte voor de nodige aandacht, dan kon 
zich een diepgaande band ontwikkelen tussen haar en (een van) de kinderen. In veel 
opzichten vertoonde de positie van dienstmeisjes en kinderen overeenkomsten: zij kregen 
hun aanwijzingen van dezelfde mensen, zij deelden de uitsluiting van de wereld van deze 
opdrachtgevers/opvoeders, zij aten soms samen in de keuken, en stonden ook op relatieve 
afstand van deze wereld waar zij (nog) niet toe behoorden. Toch scheidde het verschil in 
sociale status de kinderen en de dienstmeisjes van elkaar. Maar bij veel kinderen wekte dat 
eerder nieuwsgierigheid dan hoogmoed, en hoefde het geen belemmering te vormen voor 
een innige en exclusieve relatie met het dienstmeisje. De kinderen waren vaak de eerste en 
soms de enige gezinsleden, die het dienstmeisje als persoon waarnamen en vriendschap 
wilden sluiten. Zij waren in de positie om de sociale afgrenzing en het isolement van het 
huispersoneel te doorbreken en de wederzijdse behoefte aan nabijheid te vervullen. Vooral 
de kinderen worden dan ook genoemd als degenen van wie het Duitse dienstmeisje 
Nederlands leerde spreken, en die zij op haar beurt een woordje Duits bijbracht. Hun 
openheid en onbevangenheid moedigden het dienstmeisje aan zich emotioneel te binden 
en lief te hebben, als de huisvrouw daar tenminste voldoende ruimte voor liet.109 

Grethe Witt was nog maar een paar maanden bij de heer en mevrouw R. in Amsterdam, toen 
hun dochter Loulou werd geboren. 'Das ist Loulou, und das bin ich und Loulou, und das ist 
Loulou mit ihren zwei Kindern,' zegt Frau Jüdt en wijst op de foto's in het album op haar 
schoot. 'Die Kinder lieben mich; ich bin die Tante. Ich krieg immer Bilder.' Loulou werd na 
haar geboorte aanvankelijk verzorgd door een 'kinderzuster', maar dat veranderde na de 
scheiding van haar ouders. 'Loulou war zwei Jahre alt und dann haben sie mich ins Schlafzim
mer gerufen, und haben gesagt: "Wir lassen uns scheiden, und was möchtest du: Möchtest du 
Dir eine andere Stellung suchen, oder willst du bleiben? Dann kannst du aber nicht mehr so 
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Grethe Witt met Loulou, het kind van haar 
werkgeefster. Amsterdam ca. 1933. 

viel verdienen." Ich sagte: "Ich bleib' doch bei Loulou." - Und dann ist die Schwester 
weggeschickt worden und ich hab' das Kind versorgt, und wir haben ein anderes Mädchen 
gekriegt. Also brauchte ich nur für das Kind zu sorgen, für die kleine Loulou. Fünf Jahre war 
ich da. - Dann verdiente ich zehn Gulden weniger, aber ich habe viele kleine Geschenke 
gekriegt. - Loulou war ein kleines Mädchen von drei, vier, fünfJ ahren. Die har immer so nach 
mir geweint. U nd ich, ich war ihre Mutter. Ihre Mutter hatte keine Zeit, weil sie - sie war eine 
Schauspielerin - immer auf Tournee war. Und sie hat auch ... ich will mal sagen ... nicht die 
Geduld, die Liebe für das Kind gehabt. Alles im allen war ich Loulou's Mutter.'II0 

Vooral als het ging om druk bezette huisvrouwen, die de verantwoording voor het kind 
grotendeels aan hun dienstmeisje overlieten zonder zich bedreigd te voelen in hun positie 
als moeder, kon er een onlosmakelijke band groeien met het kind. Als 'tweede moeder' 
nam het dienstmeisje dan een bijzondere vertrouwenspositie in - al was een emotionele 
binding met het kind niet zonder risico, omdat haar relatie met het kind afhankelijk was 
van haar positie binnen het werkgeefstersgezin. Om die niet in gevaar te brengen, kon ze 
- zoals het verhaal van Frau Jüdt toontm - afzien van andere belangen. 

Al met al konden de contacten van het dienstmeisje met de andere leden van het gezin van 
doorslaggevend belang zijn voor haar welbevinden. De dienstbode leerde dat ze in iedere 
betrekking opnieuw de mogelijkheden van contact met ieder lid van de huishouding moest 
uitproberen: ze moest uitvinden of de huisvrouw streng was of onverschillig, of de heer des 
huizes arrogant, vriendelijk of seksueel geïnteresseerd was, en in hoeverre de kinderen 
warmte en genegenheid bij haar zochten of zich eerder als verwende tirannen gedroegen. 
En als ze met collega's samenwerkte, was het van belang te weten of zij welwillend 
tegenover haar stonden, of dat ze zich bedreigd voelden door haar aanwezigheid. 

De huishouding bestond echter niet alleen uit individuele verhoudingen; ook de verwe
venheid van de onderlinge relaties - het Beziehungsgejlecht, zoals het in het Duits wordt 
genoemdn3 - moest ze leren doorgronden. Een strenge of zuinige huisvrouw kon bij 
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meneer juist een beschermende houding oproepen; spanningen in het huwelijk konden 
gepaard gaan met een grotere vertrouwensband tussen het dienstmeisje en mevrouw of 
meneer; een goede relatie met meneer of de kinderen kon bij de huisvrouw verdrin
gingsangsten teweegbrengen; en een blinkend gepoetste gang kon door de collega's gewan
trouwd worden als een poging bij mevrouw in het gevlij te komen. Zelfs als de verhoudin
gen gestabiliseerd waren, moesten alle betrokkenen steeds opnieuw een evenwicht zoeken 
zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordeden, bijvoorbeeld omdat er een nieuw dienst
meisje werd aangenomen, een kind werd geboren of wanneer er op zekere dag een vrijer 
bij het dienstmeisje in de keuken verscheen. 



4 Opvang en afgrenzing in de Duitse meisjesverenigingen 

Vanaf het moment dat Duitse meisjes zich in groten getale over de grens begaven, richtte 
de Nederlandse meisjesbescherming zich met het stationswerk op de begeleiding en 
opvang van deze meisjesmigratie. Controle voorafgaand aan het vertrek en tijdens de reis 
was immers niet genoeg: de gevaren waren nog niet voorbij als de betrokkenen veilig op 
de plaats van bestemming waren gearriveerd. Bij aankomst moesten de Duitse dienstmeis
jes sociale contacten, ontspanning en advies kunnen vinden om te voorkomen dat zij zich 
in eenzaamheid of overmoed afgaven met onbetrouwbare figuren. 1 Hoewel dat risico in 
Nederland niet wezenlijk verschilde van de gevaren die hen in Duitsland bedreigden 
wanneer zij voor dag en nacht in betrekking gingen, vreesde men dat veel Duitse meisjes 
zich - zo ver van huis - meer vrijheden zouden veroorloven dan in eigen land. 'Diese 
U ngegeniertheit ist vielfach gepaart mit grenzenlosem Leichtsinn und Abenteuerlust, zwei 
Eigenschaften, die den Mädchenhändlern die Opfer geradezu in die Arme treiben,' 
waarschuwde de Duitse priester Heinemann in zijn wijdverbreide pamflet Deutsche katho
lische Mädchen in Holland 2 Als het geen vrouwenhandelaren waren waar zij na de reis 
alsnog aan ten prooi konden vallen, dan vreesde men wel de ontmoetingen met mannen 
in het algemeen. De 'oppervlakkige' contacten met de andere sekse zouden al te vaak tot 
ongehuwd moederschap, prostitutie of andere dramatische situaties aanleiding geven en 
eindigen met uitzetting over de grens. 

De Nederlandse meisjesbescherming: tegen zedeloosheid 

Al vanaf hun oprichting aan het eind van de vorige eeuw zagen de organisaties die zich 
bezighielden met de bescherming van vrouwen en meisjes hun werkterrein breder dan 
alleen de opvang aan de stations. Minstens zo belangrijk waren de diverse nazorg-voorzie
ningen. Voor vrouwen die op de bonnefooi van het platteland naar de stad waren gekomen 
en nog geen betrouwbaar woon- en werkadres hadden, werden opvanghuizen ingericht 
waar zij tegen 'matige' prijzen een voorlopig onderkomen konden vinden. Daar waren zij 
verzekerd van een 'nette' omgeving onder de hoede van een directrice die hen 'als een 
hoogstaande en moederlijke vriendin' met raad en daad zou bijstaan.3 Verbonden aan de 
opvanghuizen was vaak een verhuurkantoor of bemiddelingsbureau zonder winstoogmerk, 
waar werkzoekende meisjes 'van onbesproken gedrag' geholpen konden worden aan een 
'fatsoenlijke' betrekking. Op vaste tijden hielden vrouwen van de meisjesbescherming daar 
zitting om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Bovendien belegde men voor 
werkende meisjes die van buiten de stad afkomstig waren, een of meermalen per week 
avondbijeenkomsten waar zij terechtkonden voor 'gepaste' ontspanning, lering en ver
maak. Naaicursussen, zangkoortjes en bijbellessen in 'vriendelijk ingerichte zalen' moesten 
hen van de straat en uit de danslokalen en bioscopen houden. 

Voor meisjes die buiten de beschermende organisaties om een betrekking hadden gevon
den, werd er nog een laatste vangnet gespannen in de vorm van 'ledenhulp' (protestants) 
of 'stadsonderzoek' (katholiek). Stationsdames, sympathisanten en desgevraagd ook 



Uitnodigingen voor bijeenkomsten van de Duitse Mädchenvereine die overal in Nederland werden 
georganiseerd. 



ambtenaren van de burgerlijke stand gaven de adressen door van pas gearriveerde meisjes 
van buiten de stad. Deze 'buitenmeisjes' werden dan bezocht door leden van de meisjes
bescherming om hen uit te nodigen voor de avondbijeenkomsten. Tegelijkertijd peilden 
de bezoeksters of de omgeving waarin het meisje verkeerde, geen gevaar voor de goede 
zeden met zich meebracht en of zij wel een deugdzaam bestaan leidde. Wanneer de dames 
de indruk hadden dat het daaraan schortte, probeerden zij het meisje 'voor verder afglijden 
te bewaren' door haar in een andere betrekking te plaatsen of terug te sturen naar huis.4 

Hadden deze beschermende activiteiten niet kunnen voorkomen dat het meisje toch 
ongehuwd zwanger was geraakt of als prostituée in haar levensonderhoud voorzag, dan was 
het van belang haar van deze 'zondige wegen' terug te leiden. Met het oog op dit 'reddende 
werk' werden doorgangshuizen gevormd van zowel protestantse, katholieke als neutrale 
signatuur, waar 'gevallen vrouwen' een toevluchtsoord konden vinden) Zo werden er 
vanaf het eind van de vorige eeuw voorzieningen getroffen voor meisjes en vrouwen die 
alleen naar de stad trokken en 'door de vrijheid van den nieuwen tijd steeds meer 
onbeschermd kwam(en) te staan'.6 

Betrof dit opvangwerk aanvankelijk alleen Nederlandse meisjes van buiten de stad, met de 
komst van grote aantallen werkzoekende meisjes uit het buitenland kregen deze voorzienin
gen in de periode tussen de beide wereldoorlogen een nieuwe impuls. 'Door den vergrooten 
toevloed van buitenlandse meisjes, vooral van Duitsche meisjes, zagen zeer vele plaatselijke 
afdeelingen zich genoodzaakt(. .. ) afzonderlijke bijeenkomsten voor deze meisjes te organi
seren en in vele gevallen gesalarieerde Duitsche krachten aan te stellen opdat deze meisjes, 
losgerukt uit huisgezin en familieleven, in Holland in de vereeniging een steun zouden 
vinden ter bewaring harer eer, onschuld en deugd,' vermeldt het jaarverslag over 1922 van 
de Federatie van R. K. Vereenigingen tot Bescherming van Meisjes. 

De Nederlandse meisjesbescherming kreeg het er druk mee. In Haarlem breidden de 
activiteiten van de katholieke Marthavereeniging zich uit: naast een verdubbeling van het 
aantal bijeenkomsten in Haarlem zelf, kwamen er ook speciale avonden voor Duitse 
dienstmeisjes in Heemstede en Bloemendaal, omdat voor velen de afstand naar de stad te 
groot was. Behalve de protestantse U nion verzorgde de katholieke Notburga Verein in 
Utrecht en Amsterdam 'gezellige en nuttige' avonden voor katholieke Duitse meisjes, 
waarvoor de belangstelling zeer groot was. Ook in Breda was een Notburga Verein 
opgericht, die geleid werd door Duitse dames. De bijeenkomsten op donderdag- en 
zondagavond werden daar door zo'n 120 meisjes bezocht. Dertig Duitse dienstmeisjes 
hadden zich in Den Bosch ingeschreven en het katholieke bemiddelingsbureau in Tilburg 
kreeg vele aanvragen vanuit Duitsland, net als het bemiddelingsbureau in Nijmegen. Ook 
overal elders bracht 'den enormen toevloed' van buitenlandse dienstmeisjes een sterke 
toename van de opvangactiviteiten met zich mee, waarbij ook de tehuizen druk bezet 
raakten met Duitse meisjes die er tijdelijk 'een veilig onderdak' zochten_? 

Of het nu om Nederlandse of Duitse meisjes ging, zij moesten allen beschermd worden 
tegen de gevaren die hen bedreigden. Maar de Duitse meisjes verdienden extra aandacht 
vanwege het ontbreken van familie die hun steun kon bieden. Zeker zo belangrijk was dat 
de Nederlandse samenleving gevrijwaard moest blijven van de smetten die de komst van 
deze 'vreemde' vrouwen met zich mee kon brengen. De discussie over prostitutie en 
zedelijkheid die aan het eind van de vorige eeuw was losgebrand, had seksualiteit tot een 
thema van publiek debat gemaakt. Op het moment dat vrouwen uit het buitenland erbij 
betrokken raakten, werd het nationale belang in de discussies over zedeloosheidsbestrijding 



naar voren gebracht. Dat gold evenzeer voor Nederland als voor Duitsland, waar men 
vreesde voor 's lands eer wanneer Duitse landgenotes zich in het buitenland onfatsoenlijk 
zouden gedragen. Behalve over de begeleidende zorg tijdens de reis en aan de stations, 
voerden de Duitse en Nederlandse meisjesbescherming dan ook intensief overleg over de 
vraag hoe de nazorg in Nederland het beste gestalte kon krijgen. 

Hoe internationaal de meisjesbescherming ook georiënteerd mocht zijn, en hoe goed de 
Duitse en de Nederlandse organisaties ook samenwerkten, in de alledaagse praktijk van de 
avondbijeenkomsten werd al snel duidelijk dat de Duitse en Nederlandse dienstmeisjes 
beter apart georganiseerd konden worden. 8 De aanwezigheid van dertig Duitse en tien 
Nederlandse meisjes op een zondagavondbijeenkomst van de Marthavereeniging in Haar
lem leidde tot 'onaangenaamheden' tussen de meisjes onderling. In de plaatsen waar 
Duitse meisjes een ruime meerderheid gingen uitmaken, voelden de Nederlandse meisjes 
zich verdrongen. Niet alleen in de letterlijke zin omdat de zaal vaak onvoldoende ruimte 
bood, maar ook omdat zij zich niet vertrouwd voelden tussen hun Duitssprekende 
collega's. Deze spanningen werden nog versterkt door het eerder genoemde verwijt van 
Nederlandse dienstmeisjes, dat hun Duitse collega's de lonen zouden drukken. Omge
keerd voelden de Duitse meisjes zich niet thuis bij hun Nederlandse collega's, die zich 
tegenover de buitenlandse meisjes veelal als 'gevestigden' gedroegen, ook al waren zij allen 
nieuwkomers van buiten de stad. Gescheiden bijeenkomsten voor Duitse en Nederlandse 
dienstmeisjes pakten beter uit. Maar deze oplossing droeg er wel toe bij dat de onderlinge 
verschillen veel meer nadruk kregen dan de overeenkomsten die er evengoed waren. 

Het werk van de meisjesbescherming was hetzelfde, of het nu om Nederlandse of om 
Duitse dienstmeisjes ging. Zowel Nederlandse als Duitse meisjes konden onderdak vinden 
in de opvangtehuizen als zij nog geen betrekking hadden; ongeacht hun nationaliteit 
werden de meisjes geholpen door de bemiddelingsbureaus als zij werk zochten; en voor 
zover men over hun adressen beschikte kregen zij allen een uitnodiging voor de - weliswaar 
gescheiden, maar inhoudelijk gelijke - avondbijeenkomsten. Ook de inspanningen van de 
dames die nieuwkomers bezochten kwamen overeen: of het nu om Nederlands of om 
Duits huispersoneel ging, er waren altijd meisjes die geholpen moesten worden als zij ziek 
werden, heimwee kregen of bij 'verkeerde' families terecht waren gekomen. De klachten 
over het gebrek aan godsdienstige belangstelling of de omgang met 'andersdenkenden' 
golden voor Nederlandse en Duitse meisjes gelijk, en de bioscoop of de danszaal oefende 
niet minder aantrekkingskracht uit op Duitse dan op Nederlandse meisjes. Het was ook 
niet afhankelijk van hun nationale herkomst of de jonge vrouwen voortijdig zwanger 
raakten en in die situatie steun zochten bij de meisjesbescherming. Het enige - maar niet 
onbelangrijke - verschil was wel dat de Duitse meisjes zonder pardon over de grens gezet 
konden worden. Vooral dat maakte hen kwetsbaarder dan hun Nederlandse collega's en 
vergde meer bemoeienis van de meisjesbeschermende instanties. 

Net als bij de begeleidende zorg aan de stations, was ook bij de nazorg de wens om jonge 
meisjes te beschermen vermengd met de sterke behoefte hun gedrag te controleren. Dit 
bracht de vrouwen van de meisjesbescherming nogal eens in conflict met de werkgeefsters, 
die zichzelf - als verantwoordelijken voor hun huispersoneel - mede gecontroleerd voel
den. Met het toezicht op het gedrag van het dienstmeisje was immers ook haar opstelling 
in het geding. Lette mevrouw wel voldoende op haar dienstmeisje? Gaf zij haar niet te veel 
vrijheid? Of bood zij haar dienstbode wel de gelegenheid ter kerke te gaan? Het persoonlijk 
dienstverband bracht met zich mee dat het meisje werd beoordeeld binnen de context van 
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het werkgeefstersgezin. Viel het oordeel over de werkgeefster of haar gezin ongunstig uit, 
dan liep het meisje de kans daar weggehaald en eventueel teruggestuurd te worden. Stond 
de huisvrouw goed bekend maar had het dienstmeisje zich een slechte naam verworven, 
dan was de houding van mevrouw bepalend voor haar lot. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de besprekingen binnen de Haarlemse Marthavereeniging over 
de vierentwintigjarige Clara L. uit Mainz, die volgens de notulen 'niet zo'n net meisje zou 
zijn als ze zich voordoet'. Ze had aan een ander dienstmeisje verteld dat ze ging dansen in 
de Kleine Houtstraat en dat ze in Zandvoort ging zwemmen. Een badpak had ze daarvoor 
niet nodig: 'Je kon ook volstaan met je hemd onder dicht te spelden en later droogde dat 
toch wel voordat je verder aangekleed behoefde te zijn,' zou ze gezegd hebben. Zodra dit 
bekend was geworden, werd zij ernstig onderhouden door de dames van 'de Martha'. 
Hetzelfde lot trof de achttienjarige Sophie M, die bij Kwekkeboom ging dansen en getracht 
zou hebben 'haar vriendin mede te tronen' en van de avonden van de Marthavereeniging af 
te houden.9 Meisjes die zich op dergelijke wijze 'misdroegen', moesten zo snel mogelijk 
geïsoleerd worden om te voorkomen dat zij anderen zouden aansteken met hun 'losbandig' 
gedrag. Als zij hun houding niet snel wilden herzien of als zij 'te ver' over de schreef waren 
gegaan, dan dreigde een enkele reis richting grensstation. Bij Clara en Sophie kwam het niet 
zover, mede dankzij het verweer van hun werkgeefsters, die beiden goed bekendstonden en 
verzekerden dat het om 'nette' meisjes ging die zij beslist niet kwijt wilden. 

Hoeveel waarde men in brede lagen van de samenleving hechtte aan de bestrijding van 
'zedeloos' gedrag, blijkt wel uit de omvang van de inspanningen op dit vlak van de 
(vreemdelingen)politie, marechaussee, spoorwegbeambten en diverse particuliere organi
saties.10 Wanneer men vond dat het betreffende meisje niet in Nederland 'gered' kon 
worden of een gevaar vormde voor de 'fatsoenlijke' Nederlandse samenleving, werd zij in 
vaak eendrachtige samenwerking terug over de grens geleid. In Nederland was men dan 
van het probleem verlost, terwijl men in Duitsland het idee koesterde dat het meisje beter 
begeleid kon worden in eigen land. Meer dan eens liet de Duitse meisjesbescherming 
weten dat een meisje vanuit Nederland was teruggekeerd en men alles in het werk zou 
stellen om haar weer op het rechte pad te brengen. n 

De vrees voor de aantasting van de goede zeden bleef niet beperkt tot de kringen van de 
meisjesbeschermende burgerij en andere bestrijders van de zedeloosheid. Ook onder 
Duitse meisjes zelf heerste - naast fascinatie - grote angst voor 'losbandigheid' en vrije 
omgang met de andere sekse. 'Ik was altijd bang dat jongens iets geks met me zouden doen. 
Je hoorde zoveel nare dingen van Duitse meisjes die door Nederlandse jongens werden 
lastiggevallen,' vertelt mevrouw Rijsbaarman-Fitsch die 'de mazzel had' - zoals ze zelf zegt 
- dat ze 'een fatsoenlijke jongen' trof waar ze later mee trouwde. 12 Angst voor iets 
onbekends, iets bedreigends dat haar onverwachts kon overvallen zonder dat zij daar zelf 
invloed op kon uitoefenen - een vaag idee over de 'ontembare', 'dierlijke' seksuele lusten 
van mannen13 - is een thema dat regelmatig terugkeert in de herinneringen van voormalige 
Duitse dienstmeisjes. Behalve door de ontbrekende voorlichting en de raadselachtige 
vermaningen die zij van huis uit meekregen, in de trant van 'ga niet met mannen mee, 
anders krijg je een kind' of 'kom terug zoals je gegaan bent', werd deze angst gevoed door 
de vele verontrustende berichten over lotgenotes die unter die Räder (aan lager wal) waren 
geraakt. 

Dat die angst wel degelijk ergens op gebaseerd was, tonen de notulenboeken van de 
Marthavereeniging in Haarlem. Zij laten een aantal schrijnende 'gevallen' zien van Duitse 



meisjes die overrompeld waren door de gevolgen van hun contacten met de andere sekse. 
In het najaar van 1922 stond het bestuur lang stil bij een Duits meisje dat 'er blijkbaar 
ingevlogen (is)' en ongehuwd zwanger was geraakt. De geestelijk adviseur vond dat zij zo 
snel mogelijk teruggestuurd moest worden, 'daar 't misschien een goede les zou kunnen 
zijn voor anderen'. Het meisje echter schaamde zich om zo in haar geboorteplaats terug te 
keren en vroeg of de Marthavereeniging haar wilde bemiddelen naar een inrichting in 
Duitsland waar zij geholpen kon worden. Zo geschiedde.14 Zij kreeg nog enige steun, net 
als Regina R. die ongehuwd zwanger was geraakt. Omdat dit Duitse dienstmeisje 'altijd 
goed van gedrag is geweest' kon ze na de bevalling weer in haar betrekking terugkomen. 
Het kind zou in de Theresiastichting worden ondergebracht. Aan de kosten van f 5,- per 
week zou Regina zelf f 3,- bijdragen, de werkgeefster betaalde f 1,- en de Marthavereeni
ging was bereid het resterende bedrag van f I,- aan te vullen. 15 

Anderen echter werden zonder meer de grens over gezet en moesten dan maar zien hoe zij 
terechtkwamen. Dat overkwam Anna F. zodra bekend werd dat zij zwanger was. Zij was 
door het bemiddelingsbureau van de Marthavereeniging aan een betrekking geholpen en 
diende onverwijld naar Duitsland terug te keren: 'Want indien dit geval bekend wordt, zou 
dit ten nadele (komen) van ons bureau.'16 Weer anderen probeerden uitzetting te voorko
men door abortus te plegen.17 Mevrouw Mulder-Arndt weet nog hoe haar collega uit hotel 
De Twee Steden in Den Haag bijna doodbloedde, nadat ze 'het' voor vijfentwintig gulden 
had laten 'wegsteken'. 18 Zelf had ze meer geluk: haar Nederlandse vrijer wilde wel met haar 
trouwen toen zij in verwachting bleek te zijn. 'Maar als je geen jongen had die voor je 
opkwam ... '19 Zonder vriend die met het Duitse meisje wilde trouwen of zonder werk volgde 
onherroepelijk de uitzetting, hetzij voor dan wel kort na de geboorte van het kind. 

De omstandigheden waarin de ongehuwde moeders en hun pasgeboren kind over de 
grens werden gestuurd, waren verre van gelukkig: 'Sie werden, selbst in kältesten Winter
monaten, am 9. oder 10. Tag nach der Entbindung mit dem kleinen Wesen auf die Wache 
geholt, verbringen mit ihm unter dürftigen Decken die Nacht und werden auch am 
nächster Tage mit dem Ausweisungstransport nach Emmerich gebracht.'20 Verontwaardi
ging klinkt door in de verslagen van het Duitse grenswerk, dat zich namens de evangelische 
of katholieke kerk over hen ontfermde. Als de alleenstaande moeders met hun baby niet 
bij hun familie in Duitsland terechtkonden, duurde het vaak weken voordat de Grenefür
sorgerin een onderkomen had geregeld. 21 

De secretaresse van de R.K. Vereeniging tot Bescherming van Meisjes in het bisdom 
Haarlem waarschuwde in een voordracht over 'het vraagstuk der hulpverleening aan de 
buitenlandsche ongehuwde moeder in Nederland' voor 'een ideaal van vrijheid' waarmee 
de buitenlandse meisjes naar Nederland zouden komen. Zij stelde daar tegenover dat het 
Duitse meisje in Nederland, zonder familie of vast tehuis, eerder aangewezen was op cafés, 
bioscopen en dancings om haar vrije avonden door te brengen. Daardoor liep zij meer 
gevaar dan anderen: 'We kennen allen het verloop van de zaak: de baby wordt verwacht, 
de vader heeft zich uit de voeten gemaakt ofis onbekend, van een huwelijk kan geen sprake 
zijn.'22 Dit soort dramatische situaties probeerden de organisaties en autoriteiten die zich 
met de zorg voor Duitse meisjes bezighielden, te voorkomen. Zij slaagden er echter niet in 
een consistente gedragslijn te ontwikkelen. Net als de bestuursleden van de meisjesbescher
mende organisaties en andere hulpverlenende instanties,23 handelde ook het hoofd van 
politie in iedere gemeente naar eigen inzicht en waren Duitse meisjes in nood overgeleverd 
aan willekeur. 24 
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Duitse meisjesverenigingen: voor kerk en vaderland 

Van Groningen tot Zierikzee en van Winterswijk tot Tilburg organiseerden vrouwen van 
de protestantse en katholieke meisjesbescherming aparte bijeenkomsten voor Duitse meis
jes. Indien mogelijk werkten zij daarbij samen met Duitse confessionele organisaties in 
Nederland, zoals de Deutsche Evangelische Gemeinden en - later - de Vereine fiir Deutschspre
chende Katholiken en de ]ugendbünde fiir Entschiedenes Christentum. Vooral in de gebieden 
waar veel Duitse dienstmeisjes werkten, kwam de opvang van Duitse meisjes in toenemende 
mate in handen van deze Duitse organisaties. Zij speelden dan ook een belangrijke rol bij 
de plaatsbepaling van Duitse dienstmeisjes in de Nederlandse samenleving. 

Raakte de Nederlandse meisjesbescherming vanuit haar strijd tegen zedeloosheid en 
dubbele moraal betrokken bij de opvang van Duitse dienstmei-9es in Nederland, de Duitse 
confessionele organisaties in Nederland kregen daar vanuit een andere invalshoek mee te 
maken. Hun inspanningen voor de Duitse dienstmeisjes kwamen in de eerste plaats voort 
uit een verbondenheid met het Duitse vaderland en het evangelische of katholieke geloof. 
Vanaf hun oprichting in het midden van de negentiende eeuw zagen de Duitse evangeli
sche gemeenten in Nederland het als hun plicht hun land- en geloofsgenoten met 
kerkelijke zorg bij te staan.25 Het vaderland hield immers niet op bij de grenswachten. Het 
ging erom Duitsers 'in de diaspora'26 een eigen kerk te bieden, waardoor zij noch voor het 
vaderland Gods, noch voor het Duitse vaderland verloren zouden gaan. 

Bij de vorming van de evangelische Auslandsgemeinden lag de nadruk al meteen op het 
Volkstum en de eenheid van kerk en natie, maar na de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog 
en het verlies van de keizer als hoofd van het Duitse Rijk en van de evangelische kerk kreeg 
de verbondenheid tussen geloof en vaderland binnen Duits-evangelische kring nog meer 
nadruk. Toen onverwachts een groot aantal Duitse meisjes van protestantse herkomst naar 
Nederland kwam, werden voor hen binnen de Deutsche Evangelische Gemeinden extra 
voorzieningen getroffen. Het ging immers om 'ein Stück Zukunft unseres Volkes', zoals 
dominee Herbst van de Duitse evangelische gemeente in Den Haag het formuleerde. 27 Als 
toekomstige moeders die voor het evangelie en het Volkstum bewaard moesten blijven, 
verdienden zij de volle aandacht binnen eigen meisjesverenigingen.28 

Dit streven sloot aan bij de inspanningen van de Nederlandse protestantse meisjesbe
scherming. Samen met de plaatselijke afdeling van de Union financierde de Deutscher 
Evangelischer Verein in Amsterdam de aanstelling van de professioneel geschoolde F räulein 
Dora Behrens.29 Vanaf 1922 leidde zij drie keer per week een Duitse meisjesavond in het 
Amsterdamse Tehuis.3° Een jaar later volgde de benoeming van Fräulein Herta Karbe als 
clubleidster van de Duitse evangelische gemeente in Haarlem.31 In Rotterdam was inmid
dels de Duitse Fürsorgerin Eder actief. Zij toonde zich tevreden over de 'recht fröhlicher 
Ton' onder de Duitse dienstmeisjes die daar wekelijks in de Duitse evangelische gemeente 
bijeenkwamen. Er werd genaaid, gezongen of gelezen, terwijl 'das hier in Holland übliche, 
unentbehrliche "kopje thee"' niet ontbrak.32 Ook in de Mädchenverein van de Haagse 
evangelische gemeente konden de meisjes zich onder toeziend oog van een Duitse dame 
'in geselligem Kreis mit Gesellschaftsspielen' amuseren.33 Een oproep voor een piano in de 
Gemeindenachrichten van oktober 1921 wijst erop dat de wekelijkse bijeenkomsten door 
gezang werden omlijst. Net als in Amsterdam en Haarlem kampte men ook in Den Haag 
al spoedig met ruimtegebrek. De Duitse meisjes moesten zich over twee avonden verdelen, 
omdat de Gemeindesaal hun aantal - dat in de honderd liep - niet meer kon bergen. De 



vele inspanningen om een grotere ruimte te vinden, werden in 1924 door de Haagse 
gemeenteraad beloond. Voortaan konden de evangelische Duitse meisjes elkaar dagelijks 
ontmoeten in de drie ruimtes boven de voormalige brandweerkazerne aan de Prinsenstraat. 

Tegen die tijd maakte de terugkeer van veel Duitse dienstmeisjes naar Duitsland een 
grotere ruimte minder noodzakelijk, maar dat deed niets af aan de blijdschap over de nieuwe 
verworvenheid, te oordelen naar de kleurrijke beschrijving ervan in het Gemeindeblattvan 
mei 1924: 'Da ist zuerst der groBe, freundliche Versammlungssaal; seine Wände schmücken 
ein Bild unseres Dr. Martin Luther, sowie einige deutsche Landschaftsbilder. Ein gutes 
Klavier lädt ein zum fröhlichen Musizieren. Neben diesem Saal ist ein kleineres Zimmer, in 
dem die Mädchen sich in geselligem Kreis mit Gesellschaftsspielen usw. unterhalten 
können. Das dritte Zimmer haben wir als Schreibzimmer eingerichtet. Da kann sich jeder 
ruhig niedersetzen, urn an das Elternhaus zu denken und den Verwandten zu erzählen, mit 
wieviel Liebe hier für die deutschen Mädchen gesorgt wird.' Onder leiding van Fräulein 
Plücker was het Mädchenheim iedere avond van acht tot tien uur 's avonds en zondags al 
vanaf drie uur 's middags geopend. Datzelfde gold voor Huize Westeinde, waarheen de 
vereniging twee jaar later verhuisde. Om zoveel mogelijk meisjes voor de vereniging te 
interesseren, werden er in de loop van de week verschillende activiteiten georganiseerd: een 
gezellige avond, een muziekavond, een bijbellezing (Bibelbesprechstunde), een naaiavond en 
een turnavond. In 1927 bezochten wekelijks ongeveer driehonderd meisjes de vereniging. 
Dat was waarschijnlijk nog geen twintig procent van het totaal aantal protestantse Duitse 
meisjes in Den Haag.34 Zolang hun aantal de volle honderd procent niet naderde, bleven 
de begeleidsters zich zorgen maken over de vele meisjes die zich niet bij hen aanmeldden.35 

Voor meisjes die liever hun eigen weg gingen of vrij wilden zijn om met vriendinnen en 
vrienden de stad in te gaan, konden zij maar weinig begrip opbrengen. 

De Mädchenvereine boden een vertrouwd onderkomen, waar Duitse dienstmeisjes bij 
elkaar kwamen en ervaringen uitwisselden, liedjes zongen of grapjes maakten in hun eigen 
taal.36 Terwijl de deelneemsters weinig meer verwachtten dan de samenkomst met gelijk
gestemden en enige praktische steun als dat zo uitkwam,37 probeerden de Duitse dominee 
en zijn medewerksters daar een dimensie aan toe te voegen door de band met het vaderland 
keer op keer te benadrukken. Een diapresentatie, die in februari 1923 niet kon doorgaan 
als gevolg van de spoorwegstaking in het door de Fransen bezette Ruhrgebied, ontpopte 
zich later volgens het blad van de Haagse evangelische gemeente tot 'ein vaterländischer 
Abend an dem mit Wort und Liedern in Liebe und Treue der armen deutschen Heimat 
gedacht wurde' .38 En toen de Duitse meisjes zich in december van dat jaar met honderden 
rond de brandende kerstboom schaarden, werd het kerstfeest aangegrepen om hen te 
motiveren voor de Deutschlandsammlung van het Rode Kruis. Zij wisten honderdvijftig 
gulden op te halen ter ondersteuning van behoeftigen in het vaderland.39 

De Duitse katholieke kerk bleef niet lang achter, al beschikte zij in Nederland niet over 
een met de evangelische kerk vergelijkbare traditie. De eerste Duitse katholieke instellin
gen in Nederland kwamen pas in de loop van de jaren twintig tot stand. Alleen in 
Rotterdam was vanaf 1910 een Duitse franciscaner pater gestationeerd voor de zogenaamde 
Auswanderermission. 40 In dienst van de Duitse St. Rafaelverein hield pater Mazurowski zich 
bezig met Duits- en Poolssprekende emigranten, die zich inscheepten in de Rotterdamse 
haven. Zij konden bij hem terecht voor raad, steun en de laatste zegen voorafgaand aan 
hun vertrek. Met de afname van de emigratie overzee en de komst van Duitse dienstbodes 



naar Nederland kregen zijn werkzaamheden na de Eerste Wereldoorlog een ander karakter. 
Mazurowski ging zich richten op de Duitse katholieken die zich in Rotterdam en 

omgeving hadden gevestigd. Hij wilde hen bijeenbrengen in een Duitse katholieke ge
meente, naar het voorbeeld van de Duitse evangelische gemeente in Rotterdam. Zijn plan 
stuitte echter op bezwaren van de Nederlandse katholieke geestelijkheid, die zich op het 
standpunt stelde dat de Duitse geloofsgenoten moesten integreren binnen de Nederlandse 
katholieke gemeenschap. Veel Duitse katholieken deelden die mening, te oordelen naar de 
magere opkomst binnen de Rotterdamse Verein für Deutschsprechende Katholiken die 
Mazurowski in 1928 had opgericht. Meer succes oogstte hij met de Mädchenverein, waar 
Duitse meisjes elkaar op woensdag- en zondagavonden konden treffen. Met zijn kerkdien
sten en biechtgelegenheid in de Duitse taal nam Mazurowski vooral de zielzorg op zich, 
terwijl hij de dagelijkse opvang binnen de Duitse meisjesvereniging goeddeels overliet aan 
vrouwen van de Nederlandse katholieke meisjesbescherming. 

Ook in andere steden was de opvang van katholieke Duitse meisjes vaak in handen van 
plaatselijke afdelingen van de Nederlandse katholieke meisjesbescherming, die daarvoor 
soms een Duitse kracht aantrokken. Zo kwam Fräulein Reinholt op 1 februari 1922 naar 
Haarlem, terwijl Fräulein Schwer in 1923 door de Amsterdamse afdeling werd benoemd. 
In juni van datzelfde jaar openden Duitse franciscanessen een tehuis aan de Nieuwe 
Heerengracht, waar Duitse katholieke meisjes hun vrije tijd door konden brengen. Op 1 

januari 1924 kwam er in de hoofdstad nog een derde plaats van samenkomst bij: de pas 
opgerichte Amsterdamse Verein für Deutschsprechende Katholiken ging wekelijkse bijeen
komsten verzorgen. Er was sprake van een goede samenwerking, waarbij de drie organisa
ties de stad onderling min of meer hadden opgedeeld: Fräulein Schwer richtte zich vanuit 
Huize Lydia op de Duitssprekende meisjes in Amsterdam-Zuid, de franciscanessen namen 
de meisjes in Oost voor hun rekening, tervvijl de Verein für Deutschsprechende Katholiken 
de meisjes in Noord en het centrum onder zijn hoede nam.41 

De Duitse pater Mazurowski was niet de enige die, geconfronteerd met de naoorlogse 
migrantenstroom uit Duitsland, streefde naar een eigen Duitse katholieke gemeente. De 
Duitse professor Ditscheid had in Amsterdam meer succes met zijn plannen om het 
'gesamte deutsche katholische Element' bijeen te brengen. Vanaf 1926 kon de Verein für 
Deutschsprechende Katholiken beschikken over een kerk, het zogenaamde 'Torentje' op de 
Singel.42 In hetzelfde jaar werd de dominicaner pater O.P. Alvarus de Bièvre benoemd tot 
zielzorger voor de Duitssprekende katholieken in Amsterdam en omgeving. 43 Net als in 
Rotterdam werd de aandacht van de katholieke pater vooral in beslag genomen door 
Duitse en Oostenrijkse dienstmeisjes. Naast de diensten die hij in vier verschillende 
katholieke kerken in Amsterdam verzorgde, reisde hij regelmatig naar Haarlem, Hilver
sum, Bussum en Baarn om ook daar over het zieleheil van de Duitssprekende katholieke 
meisjes te waken.44 

In Den Haag was het niet anders. In de jaren 1922 tot 1926 stond mevrouw Verbeet
Schmidt, zelf van Duitse afkomst en actief binnen de Nederlandse katholieke meisjesbe
scherming, de Duitse katholieke meisjes 'als liebevolle Mutter' ter zijde. 45 Regelmatig liet 
zij een priester uit Duitsland overkomen, die met een voordracht of een preek 'auf die Seele 
der Mädchen einwirkte'. Maar dat was niet genoeg. Voorkomen moest worden dat de vele 
katholieke meisjes 'in handen van de protestanten' vielen, die met hun eigen Duitse kerk 
en tehuis voor Duitse meisjes vooropliepen. Alleen al daarom was een Duitse katholieke 
instelling dringend gewenst. 46 
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De Nederlandse katholieke kerk bood weliswaar een toegankelijk alternatief, waar het 
Latijn een gezamenlijke taal en de internationaal bekende symbolen en rituelen een 
vertrouwde basis boden. Toch waren er verschillen waardoor sommige Duitse meisjes zich 
niet op hun gemak voelden in de Nederlandse katholieke kerk: het waren vooral de vaste 
plaatsen en tijden die vervreemding teweegbrachten. 'Ik weet niet of u over de kerk wat in 
dat boek wil zetten of niet,' begint mevrouw Beukema-Gerlach haar verhaal over haar 
eerste en tevens laatste bezoek aan de katholieke kerk in Hilversum. Ze was van huis uit 
streng katholiek opgevoed en vertrok op de eerste zondagmorgen dat zij in Nederland was 
naar de mis. 'Om een uur of elf zou het afgelopen zijn, maar ik kwam om half elf al thuis. 
Toen zegt mevrouw: "Maar kind, de kerk is toch nog niet afgelopen?" Ik zeg: "Nee hoor, 
de mis is nog niet afgelopen, maar als ik naar de kerk ga en ik moet een bioscoopkaartje 
kopen, dan kom ik er niet meer." Zegt ze: "Maar kind, wat is er dan gebeurd?" Ik had geen 
geld, ik was achttien jaar, vroom, goed opgevoed, en ging gewoon naar de kerk. In de derde 
of vierde bank was nog plaats, want ik was vroeg genoeg. En toen kwamen ze met zo'n stok 
met zo'n zak eraan. Dat had ik nog nooit gezien en daar deden ze allemaal wat in. Nou, ik 
had niks. En toen kwamen ze een tweede keer ... De eerste keer was geloof ik voor de kerk, 
en de tweede keer voor de paus, maar de derde keer moèst je er wat indoen, want je moest 
je plaats betalen. Dat wist ik niet. Ik kon geen woord Hollands verstaan, ik had geen ene 
rooie cent, maar ik moest uit de bank, ik moest eruit, en ik moest achter onder de toren 
gaan staan. - Toen dacht ik: wie rijk is mag voor zitten, en wie arm is moet achter staan -
zijn we dan niet allemaal even gelijk voor onze Lieve Heer? - En ik ben meteen naar huis 
gegaan en ik ben niet meer naar de kerk gegaan. - Later heb ik gehoord: je mocht in 
Duitsland wel overal gaan zitten, maar dat werd per jaar bij de belastingen betaald. Dat 
wist ik niet. Daar werd nooit over gesproken, dat was gewoon. Maar hier moest je per 
plaats betalen.'47 

Ook anderen vertellen dat zij niet konden aarden in de Nederlandse katholieke kerk. 
Mevrouw Görtz heeft zich destijds aan dezelfde dingen gestoten. 'Het was heel anders dan 
bij ons thuis. Bij ons thuis was het veel vrijer, hier was het veel stijver: ieder had z'n eigen 
plaats, en bij ons kon je gaan zitten waar je wilde. En als je de behoefte had om naar de 
kerk te gaan, dan liep je even binnen na het boodschappen doen. Dat deden er veel: even 
kijken en dan weer weg. Maar hier was alles dicht.'48 

In 1926, tegelijk met de hernieuwde trek van Duitse meisjes naar Nederland, zond de 
beschermheer (Protektor} van de Duitse katholieke Auslandsseelsorge in West-Europa, 
kardinaal K.J. Schulte van Keulen, de Duitse pater Louis naar Den Haag. Hij arriveerde 
in het gezelschap van een drietal zusters van het Elisabettinnenkonvent in Aken, die de 
opvang van Duitse meisjes op zich zouden nemen binnen de zogenaamde St. Elisabethstif
tung.49 In samenwerking met de Nederlandse katholieke meisjesbescherming besteedden 
de zusters veel aandacht aan de bemiddeling van katholieke meisjes om te waarborgen dat 
zij in betrekking kwamen bij 'goed katholieke' gezinnen. Op deze manier kwamen Duitse 
katholieke organisaties tot stand, die vergelijkbaar waren met de Duitse evangelische 
gemeenten in Nederland. Na Rotterdam, Amsterdam en Den Haag volgden Haarlem met 
de St. Agnesstiftung in 1930 en Twente met een Auslandsseelsorgestelle in 1933.50 Behalve in 
Zuid-Limburg, waar de aandacht van de Duitse pater vooral door de Duitse mijnwerkers 
en hun gezinnen in beslag werd genomen,51 vormde de opvang van Duitse dienstmeisjes 
in deze jaren de belangrijkste opgave voor de Duitse katholieke gemeenten. Daarbij 
werkten zij intensief samen met de Nederlandse katholieke meisjesbescherming. 
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De wijze waarop de opvang van de Duitse katholieke meisjes binnen de meisjesvereni
gingen gestalte kreeg, verschilde niet wezenlijk van de manier waarop dat binnen de 
evangelische meisjesverenigingen verliep. Ook de katholieken organiseerden verenigings
avonden die goed werden bezocht. 'Bei Spiel, Gesang u. Tanz schwanden die Stunden 
immer gar zu schnell, auch für Handarbeit u. ernste Lesung zeigten die meisten Mädchen 
recht viel Interesse,' schreef Johanna Schwer over 1924. En wellicht zullen de katholieke en 
protestantse meisjes elkaar wel eens getroffen hebben op een wandeling 'durch Heide und 
Wald', een boottocht naar Volendam of een uitje naar de bloembollenvelden.52 

Net als bij de Duitse evangelische gemeenten werden ook de aparte organisaties van 
Duitse katholieken beargumenteerd met een beroep op 'die Erhaltung des Deutschtums'.53 

Duitse geloofsgemeenschappen in Nederland-van katholieke of protestantse signatuur -
beschouwden zichzelf als een tweede Heimat voor hun landgenoten in den vreemde. Zij 
vormden een band met het vaderland en met de 'Duitse' waarden en normen waar de 
meisjes van huis uit mee grootgebracht zouden zijn. De Duitse kerk wilde een Zuhause 
zijn, waar de Duitse dienstbodes een oriëntatiepunt konden vinden voor hun doen en 
laten. Dit moest religieuze onverschilligheid voorkomen, die als een direct gevaar voor het 
zedelijk welzijn van Duitse meisjes en als een bedreiging van het Deutschtum werd gezien.54 

Omdat een vreemde taal en een onbekende liturgie de religieuze vervreemding in de hand 
werkten, was het zaak Duitse diensten te realiseren met Duitssprekende geestelijken bij wie 
de meisjes in hun moedertaal hun hart konden uitstorten of te biecht konden gaan. 55 Toch 
kreeg de relatie tussen geloof en vaderlandsliefde onder de Duitse katholieken, georiën
teerd als zij waren op Rome, minder nadruk dan de Duitse protestanten dat gewend waren. 
De uitstapjes buiten Nederland gingen voor de katholieke meisjes dan ook eerder naar 
Lourdes,56 terwijl de protestantse meisjes bij voorkeur een tochtje langs de Rijn maakten.57 

J ugendbünde für Entschiedenes Christentum: gedreven evangelisatie 

Naast de Duitse katholieke en evangelische kerken raakte ook de Duitse tak van de 
beweging voor Entschiedenes Christentum - of het Ernstig Christendom, zoals het in 
Nederland werd genoemd - actief betrokken bij de opvang van Duitse dienstmeisjes in 
Nederland. In Amsterdam kwam het initiatief voor een ]ugendbund für Entschiedenes 
Christentumvan een Duits dienstmeisje. Zij plaatste in 1921 een advertentie met de oproep: 
'lch suche deutsche Mädchen, diemit mir die Bibel lesen.' De gezochte meisjes kwamen 
en al snel was de keuken waar zij elkaar troffen te klein. De Vrije Evangelische Gemeente 
stelde een zaal ter beschikking, waar zij met zo'n vijfendertig à veertig meisjes bijeenkwa
men. Binnen twee jaar groeide deze groep onder leiding van de Duitse diacones Schwester 
Johanna Bock uit tot het centrum van de ]ugendbünde für Entschiedenes Christentum in 
Nederland, waarbij zich in de daarop volgende jaren vele honderden Duitse meisjes 
zouden aansluiten.58 

De beweging voor Ernstig Christendom ontstond aan het eind van de vorige eeuw in de 
Verenigde Staten. De eerste bond werd opgericht door een predikant uit Maine, die vooral 
jonge mensen tot een actieve godsdienstige levenshouding wilde brengen. Daartoe organi
seerde hij zogenaamde opwekkingsbijeenkomsten, waar jongeren zich tot het geloof 
konden bekennen om het vervolgens actief uit te dragen via de jeugdbonden voor Christian 
Endeavour. Ook in Europa, en vooral in Duitsland, sloeg de beweging aan. In Nederland 
was ze minder succesvol, ondanks de inspanningen van enkele protestantse predikanten.59 
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Duitse meisjes van de Jugendbund für Entschiedenes Christentum in Amerongen, augustus 1934. 

Dat veranderde toen de komst van Duitse dienstmeisjes gepaard ging met een groeiend 
aantal Duitse Jugendbünde for Entschiedenes Christentum in Nederland. Het begon met 
drie ]ugendbünde in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, maar in de tweede helft van de 
jaren twintig groeide de beweging uit tot meer dan tien afdelingen over heel Nederland, 
die werden geleid door Duitse diaconessen uit het moederhuis Hensoltshöhe in het Beierse 
Gunzenhausen.60 Net als dat het geval was bij de Mädchenvereinevan de Duitse evangeli
sche en katholieke gemeenten, gold ook voor de Duitse ]ugendbünde in Nederland dat zij 
zichzelf als een 'Stück Heimat in der Ferne'61 zagen, waar Duitse meisjes een veilige 
thuisbasis konden vinden in een onbekende omgeving. 

De Jugendbünde hadden een minder vrijblijvend karakter dan de overige Duitse meisjes
verenigingen. Bij de eerste kennismaking werden de meisjes opgenomen in een 'vrienden
kring' (Freundeskreis), waar men extra aandacht aan hen besteedde. Beviel het hen in de 
Jugendbund en voelden zij zich aangesproken door de piëtistisch-evangeliserende geloofs
praktijk, dan konden zij toetreden tot de kring van Freundschaftlichen. Als 'vriendschappe
lijk lid' werd van de meisjes verwacht dat zij zich aansloten bij een van de comités of groepen 
die de Jugendbund kende. Zo was er het Einladungskomitee dat nieuw aangekomen meisjes 
uitnodigde voor de bijeenkomsten, of de Ordnungsdienst die de ruimte van samenkomst in 
gereedheid bracht. De Schriftendienst zorgde voor de boekentafel met christelijke lectuur, 
terwijl het Empfongskomitee bij de deur stond om nieuwe gasten te verwelkomen. Daarnaast 
was er ook de Sonnenscheingruppe die op zondagen met gitaren en gezang langs ziekenhuizen 
trok om 'licht en liefde' bij de zieken te brengen, terwijl het Missionskomitee handwerkjes 
maakte en geld inzamelde voor de missie onder de 'heidenen'. 62 

Zodra een vriendschappelijk lid had bewezen dat zij 'het levende geloof had aangeno-
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men', kon zij de volgende stap maken: door het afleggen van de gelofte werd zij 'actieflid' 
(tätiges Mitglied). Daarmee verplichtte zij zich 'dagelijks Gods Woord te lezen en in 't 
gebed Zijn gemeenschap te zoeken', zij diende de kerkelijke gemeente 'naar vermogen te 
steunen' en de godsdienstige samenkomsten 'zoo getrouw mogelijk bij te wonen'. 63 De 
actieve leden werden op wekelijkse Geschäftsstunden intensief betrokken bij alles wat er 
moest gebeuren binnen de bond. Het actieve lidmaatschap ging bovendien gepaard met 
een forse verhoging van de financiële bijdrage aan de ]ugendbund. 64 

De zorgvuldig georganiseerde vorm waarmee de ]ugendbünde for Entschiedenes Christen
tum de nieuwkomers trachtten te winnen - door hen met specifieke taken in kleine 
groepen bij de bijeenkomsten te betrekken - had veel succes, te oordelen naar hun snelle 
uitbreiding. Daarnaast komt uit de gesprekken met voormalige fugendbündlerinnen naar 
voren hoezeer de sterke geloofsovertuiging waarmee zusters en leden zich gezamenlijk 
inzetten voor de ]ugendbund en de verbreiding van het evangelie, een grote aantrekkings
kracht uitoefende. Een van de Duitse meisjes die zich bij de Duitse fugendbund in 
Amsterdam aansloten, was Lina Blume. 

Mevrouw T omas werd in januari 1900 als Lina Blume geboren in het evangelisch-lutherse 
gezin van een spoorwachter. Drie jaar later overleed haar vader en het verhaal van haar 
jeugd wordt getekend door de armoedige omstandigheden waarin haar moeder met vijf 
kinderen kwam te verkeren. Zodra ze op veertienjarige leeftijd van school kwam, moest ze 
voor dag en nacht in betrekking. De periode tussen haar veertiende en vierentwintigste 
levensjaar beschrijft mevrouw Tomas-Blume in termen van goede en minder goede 
ervaringen in de verschillende boerenhuishoudens waar zij woonde en werkte. Maatgevend 
voor haar oordeel is de vraag of ze goed te eten kreeg in deze jaren van oorlog en armoede. 

Zodra mevrouw T omas in haar levensverhaal het punt gepasseerd is waarop ze - rond 
1924 - van het land naar de stad trok, klinkt er een groeiend zelfbewustzijn door in haar 
herinneringen. Het verslag van de verbreking van haar verloving vormt de overgang van 
een meer op overleven gerichte fase op het land, naar een meer op ontdekking gerichte 
episode die daarna volgde. Haar vriend had ze leren kennen op een feest van de Krieger
verein:65 'Hij was een lustige Bauer, hij heette ook Bauer. En ik was altijd een beetje ... ja, 
een beetje bang, een beetje minderwaardig, doordat ik uit zo'n arm gezin kwam. -Hij had 
een zorgeloos leven, ook omdat ik voor alles zorgde. We kochten onze ringen en voor de 
winkel zegt ie: "Ja, maar ik heb geen geld." Ik had altijd geld. En zo heb ik allebei die ringen 
betaald: mijn ring èn de zijne.' Mevrouw Tomas herinnert zich een reeks van soortgelijke 
voorvallen, waarbij zij steeds de rekening gepresenteerd kreeg. Toen zij ook voor de 
betaling van het trouwpak van haar verloofde dreigde op te draaien, schreef ze hem zeven 
weken voor de geplande huwelijksdatum een brief waarin ze hem de wacht aanzei: 'Nou 
ja, en toen was ik het zat op het land.'66 

Op hetzelfde moment waarop ze afstand nam van haar boerenverloofde, nam Lina Blume 
ook afstand van het platteland. Ze vond werk in de huishouding van een kruidenier in 
Hildesheim. In dit verband refereert ze voor het eerst aan haar leergierigheid: 'Weet u, ik 
vond het altijd leuk, in iedere huishouding leer je iets anders. - En hoe meer je bij andere 
mensen kwam, des te meer leerde je.' Haar laatste betrekking in Hildesheim was bij een 
alleenstaande vrouw met een inwonende dominee. Zijn zondagsbladen met advertenties 
voor dienstmeisjes in Nederland prikkelden Lina's ondernemingslust: 'Toen kreeg ik het 
te pakken. Ik wilde de wereld in. Het was '29 - en ik loop met het jaartal mee, dus ik was 
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zelf ook negenentwintig- en als je zo oud was, trouwde je niet meer. Dan was je een ouwe 
vrijster. En toen heb ik gedacht: "Nu wil ik de wereld leren kennen."'67 Het dienstboden
beroep, dat Lina eerder als een tijdelijke fase in haar leven ter voorbereiding op het 
huwelijk had gezien, bood haar op dat moment een springplank naar nieuwe mogelijkhe
den. Na een vijftienjarige loopbaan in Duitse huishoudens wist ze wat zij waard was, en 
met dat zelfbewustzijn gewapend trok ze naar Amsterdam. 

Pas gearriveerd in de Nederlandse hoofdstad raakte Lina Blume betrokken bij een wereld 
die haar in Duitsland volstrekt onbekend was gebleven: het Entschiedenes Christentum. 
'Dinsdagavond kwam ik hier aan en woensdagochtend was er een meisje aan de deur. Mijn 
voorgangster had haar verteld dat er weer een Duits meisje kwam. Dus ze kwam langs en 
nodigde me uit om mee te gaan naar een christelijke vereniging. Ik zei: "Nee, ik ga niet." 
Ik had er geen zin in. Woensdagavond was ze er weer. Ik vroeg haar: "Wat wil die 
vereniging?" "Slechte meisjes goed maken," zei ze. Ik zeg: "O, dankjewel, daar hoor ik niet 
bij." Ik verbeeldde me: ik was al goed. Donderdagochtend was ze er weer. Ik zal dat kind 
nooit vergeten. Ze had een hazelip en ze lispelde een beetje ... en dat hoorde die mevrouw 
en toen zegt ze: "Probeer het toch, ga er toch naartoe. En bevalt het je niet, dan ga je niet 
meer." Toen ben ik er die donderdagavond meteen naartoe gegaan.'68 

In haar herinnering laat mevrouwTomas-Blume het Duitse meisje drie keer terugkomen, 
als om het belang van deze ervaring te onderstrepen. De opbouw van haar verhaal vertoont 
overeenkomsten met het stramien dat we ook in sprookjes en bijbelteksten terugvinden: 
het 'goede' spreekt niet voor zich, maar moet vaak meerdere weerstanden overwinnen om 
pas in derde instantie gehoor te vinden. Hoe belangrijk het treffen in de Duitse ]ugendbund 
for Entschiedenes Christentum voor Lina was, blijkt wel uit het vervolg van haar verhaal: 'Ik 
had niet verwacht dat ik daar zo opgevangen zou worden. - Toen ik hier aankwam, dacht 
ik: "Wanneer zal ik weer Duits praten?" En ik kwam die zaal in: helemaal vol met Duitse 
meisjes. Dat was een belevenis! Achterin stond een tafel, waar de zusters achterzaten. De 
ene heeft eerst gelezen en gebeden, en die andere zuster hield meer een preek. Daarna 
zongen we een lied dat ik die zondag tevoren met m'n moeder bij het avondmaal had 
gezongen. Nou, dat deed me wat. Toen had ik het zo te pakken.'69 

De Duitse taal en de Duitse liederen boden een eerste herkenningspunt in een verder 
vreemde omgeving. Het was echter niet alleen het Duitse maar ook het christelijke, 
waardoor Lina zich aangesproken voelde tijdens deze eerste avond. Haar entree in de 
Jugendbund maakte de herinnering wakker aan een gebeurtenis in het begin van de Eerste 
Wereldoorlog, toen haar moeder 'vreselijk verdrietig' was. Verscheidene vrienden van haar 
broer Friedrich waren in Frankrijk gevallen en moeder Blume was bang om na haar man 
ook haar oudste zoon te verliezen. Geschokt door het hevige verdriet van haar moeder had 
Lina God gebeden het leven van haar broer te sparen, desnoods in ruil voor haar eigen 
leven, 'en als God mijn leven niet wilde, zou ik later iets voor arme kinderen doen'. Haar 
broer keerde gezond terug en Lina 'vergat haar gelofte', zoals ze dat zelf zegt, totdat zij een 
van de zusters van de fugendbund uit de bijbel hoorde voorlezen over 'betaal God je 
gelofte' .7° Lina ervoer dat God op deze manier tot haar sprak. Ze besloot haar salaris van 
de eerste twee maanden aan de zusters af te dragen om zo haar gelofte na al die jaren in te 
lossen. Binnen de context van de jugendbundkreeg deze herinnering aan een gebeurtenis 
in het verre verleden een welhaast mystieke betekenis. De materiële consequenties die ze 
eraan verbond, vormden voor Lina Blume een bewijs van haar overgave aan God en haar 
inzet voor de ]ugendbund. In het vervolg ging een tiende van haar maandsalaris naar de 



zusters, 'want in de bijbel staat: je moet elke maand je tiende geven'.71 

In Duitsland volgden haar moeder en zuster deze ontwikkelingen niet zonder zorg, 
vertelt mevrouw Tomas-Blume. Van huis uit was ze dan wel evangelisch opgevoed, maar 
veel begrip voor haar verregaande religieuze bevlogenheid was er niet. 'Omdat mijn hart 
er zo van vol was, schreef ik altijd over de ]ugendbund. Verder had ik toch niks te schrijven. 
Mijn moeder vroeg: "Je geeft toch niet al je geld aan de zusters?!" - En mijn zuster schreef: 
"Jij moet naar huis komen, want jij krijgt godsdienstwaanzin." Ik heb gezegd: "Ik krijg 
geen godsdienstwaanzin; ik ben gelukkig." Als er dan weer iemand was om te trouwen, een 
weduwnaar in het dorp of zo, dan schreven ze: "Is dat niks voor jou, wil je niet met hem 
trouwen?" En mijn moeder zei: "Ik zou zo blij zijn als je getrouwd was." Dan zei ik: 
"Mamma, ik ben gelukkig in Holland, ik hoef niet te trouwen." En dat meende ik echt, 
want ik heb mijn geluk in Holland gevonden, in de Wanningstraat door zuster Johanna.'72 

Toen Lina Blume het huwelijk als toekomstperspectief had verworpen en er als vrijgezelle 
vrouw op uittrok, kwam ze binnen de ]ugendbundin contact met ongehuwde vrouwen die 
in haar ogen groot respect genoten. Respect dat niet was gebaseerd op een 'goed' huwelijk, 
maar op een godvruchtige levenshouding en een oprechte inzet voor hun christelijke 
idealen. Door hen voelde ze zich gegrepen door de geest van het Entschiedenes Christentum. 
Het verhaal van mevrouw T omas-Blume over haar eerste tien jaar in Amsterdam staat dan 
ook in het teken van de ]ugendbund Haar herinneringen aan de verschillende betrekkin
gen worden daardoorheen geweven, maar haar ervaringen in de ]ugendbund, waar zij van 
freundliches Mitglied tot tätiges Mitglied evolueerde, staan voorop. Het ligt voor de hand 
haar te vragen waarom ze de laatste stap naar het Diakonissen-Mutterhaus niet heeft gezet. 
Daarvoor achtte ze zichzelf niet geschikt, legt mevrouw T omas mij uit: 'Ik heb ervoor 
gestaan, - maar dan dacht ik weer: "Nee, dat volbreng ik toch niet." - Je moest dan 
helemaal in de bijbel onderlegd zijn, - en dan kreeg je een opleiding van een paar jaar in 
de ziekenverzorging en alles wat daarbij hoort.'73 Het kan ook zijn dat haar moeder 
weigerde toestemming te geven waardoor de weg naar het moederhuis geblokkeerd was,74 

of dat Lina er uiteindelijk niets voor voelde om de vertrouwde sfeer van de ]ugendbund in 
de Amsterdamse Wanningstraat te verruilen voor een heel andere omgeving waar zij als 
diacones in het Duitse Mutterhaus mee te maken zou krijgen. Deze overwegingen kon ik 
helaas niet meer aan mevrouw Tomas-Blume voorleggen, omdat zij kort na ons eerste 
gesprek is overleden. Hoe het ook zij, voor Lina Blume vormde de Duitse ]ugendbund in 
de Nederlandse hoofdstad haar belangrijkste oriëntatiepunt in deze levensfase. Daar wist 
ze zich geborgen en voelde ze zich gestimuleerd. 

Netwerken voor vriendschap en gezelligheid 

In de loop van de jaren twintig groeide de Duitse confessionele opvang uit tot een 
wijdvertakt netwerk van lokale Mädchenvereine en ]ugendbünde door heel Nederland. Deze 
Duitse initiatieven konden zich zo snel uitbreiden dankzij de steun van de Duitse en 
Nederlandse overheid,75 van de meisjesbescherming in beide landen en van particulieren. 
Maar zeker zo belangrijk voor hun succes was dat deze georganiseerde opvang aansloot bij 
een levendige behoefte onder Duitse meisjes zelf, zoals menig Hollandgängerin van toen 
duidelijk maakt. Else Bauhoff stond 'helemaal alleen' bij aankomst in Amsterdam. Ze 
kende nog niemand, toen een Duits meisje van twee huizen verderop haar aansprak bij de 
groentewagen en vroeg of ze meeging naar een bijeenkomst van de Duitse ]ugendbund 
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'Wist ik veel wat een Duitse ]ugendbund for Entschiedenes Christentum was,' vertelt 
mevrouw Brands-Bauhoff achteraf. 'Ik was van huis uit katholiek, maar ik was veel te blij 
dat ik aanspraak kreeg. Daarom ben ik met dat meisje meegegaan. '76 De meisjesvereniging 
van de Duitse evangelische gemeente herinnert mevrouw Naber-Bach zich als 'een club die 
zich ontfermde over meisjes die alleen stonden, zodat we ergens heen konden gaan' .77 

Naast de activiteiten van voornamelijk confessionele organisaties, stelden ook sociaal 
bewogen dames en heren van Nederlandse of Duitse herkomst op persoonlijke titel hun 
huis open voor Duitse meisjes. 'Daar was het altijd gezellig, we spraken Duits en je voelde 
je er thuis,' schrijft mevrouw Van Kooten-Richter over de wekelijkse samenkomsten van 
Duitse dienstmeisjes bij een Duits echtpaar in Apeldoorn. 78 Vooral in de kleine provincie
steden en op het platteland was de zorg voor Duitse dienstmeisjes in handen van indivi
duele geestelijken of niet kerkelijk gebonden personen die zich bij hun welzijn betrokken 
voelden.79 Maar ook in de grote steden ontloken dergelijke particuliere initiatieven. Zo 
was er in Utrecht de heer Koetsdijk - Kutscheidt voor zijn naturalisatie-, bij wie Duitse 
meisjes in hun vrije tijd terechtkonden. Hij onderhield contacten met betrokken instanties 
zoals de vreemdelingenpolitie, en als de meisjes met problemen kwamen gaf hij hun raad 
of hielp ze aan een nieuwe betrekking.80 Zijn pogingen om aansluiting te vinden bij de 
plaatselijke afdeling van de protestantse Union liepen op niets uit. Zijn verontwaardiging 
over de 'exploitatie' van Duitse dienstmeisjes viel niet goed bij de bestuursleden van de 
Union, die zelf vaak werkgeefster waren. Maar bovendien vonden zij dat de heer Koetsdijk 
'veel te vrij' met de meisjes omging: hij dutzte hen zowaar.81 Wanneer particuliere initiatie
ven wel ingebed konden worden in bestaande organisaties, kregen ze vaak een meer 
geïnstitutionaliseerd karakter in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte onder betaalde 
leiding. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Den Haag, waar de oude 'Vater' Jonker Duitse 
meisjes bijeenbracht, die later de Haagse ]ugendbund for Entschiedenes Christentum zouden 
vormen.82 

Terugkijkend op de betekenis van dit soort georganiseerde samenkomsten benadrukken 
de deelneemsters van destijds dat het hen in contact bracht met andere Duitse meisjes en 
een vertrouwde thuisbasis bood. Een 'tweede Heimat' of Zuhause'zijn de trefwoorden die 
zowel in de documenten van de organisaties gebezigd worden, als in de herinneringen van 
de deelneemsters terugkeren. De Duitse meisjesverenigingen gaven de gelegenheid om in 
een respectabele omgeving met landgenotes van gelijke leeftijd in de eigen taal ervaringen 
uit te wisselen over het werken en leven in Nederland. Bovendien was het er gezellig met 
muziek, gezang en soms een dansje rond de koffergrammofoon. Vooral voor meisjes 
zonder zusters of vriendinnen in de buurt en zonder contacten met collega's of andere 
lotgenotes, konden de verenigingen een uitkomst bieden.83 

Dat gold overigens niet alleen voor de meisjes zelf, maar ook voor de werkgeefsters die er 
dan gerust op konden zijn dat hun huispersoneel ook buitenshuis in goed gezelschap 
verkeerde, of 'veilig was opgeborgen' zoals mevrouw Rijsbaarman-Fitsch het noemt.84 

Meer dan eens bracht de werkgeefster haar dienstmeisje in contact met een Duitse 
meisjesvereniging, waarbij de combinatie van welgemeende zorg en de wens tot controle 
over haar vrijetijdsbesteding de drijfveer vormde.85 Want als het huispersoneel zich in zijn 
vrije tijd niet 'fatsoenlijk' wist te gedragen, deed dat de naam en status van het werkgeef
stersgezin geen goed. 'Ze hielden ons bij elkaar van de straat,' zegt mevrouw Nieuwenhuy
se-Küster over de avondjes in Huize Lydia, waarmee ze de beide functies kernachtig 
samenvat.86 



Voor de individuele Duitse meisjes verschoof het belang van de bijeenkomsten met de 
duur van hun verblijf in Nederland. Wanneer zij eenmaal bekend waren geraakt met hun 
nieuwe omgeving, leerden zij ook andere mogelijkheden kennen om hun vrije tijd in 
vertrouwd gezelschap door te brengen.87 Zo vertelt mevrouw Cremer-Kalb hoe zij een 
poosje heeft 'meegelopen' met de ]ugendbundin Bussum. Ze trof er 'een lieve zuster' en ze 
heeft het leuk gehad met de andere meisjes. Maar naar haar eigen zeggen paste ze niet 
helemaal in 'dat gezelschap'. Ze ervoer het Entschiedenes Christentum uiteindelijk toch als 
'een beetje bekrompen'. Nadat ze er bevriend was geraakt met een ander meisje dat 'een 
beetje was zoals ik', gingen ze er samen op uit. De ]ugendbund hadden ze toen niet langer 
nodig. 88 

Troffen de Duitse dienstmeisjes elkaar binnen de Mädchenvereine rond boek, bijbel, 
handwerkje en theepot, buiten de confessionele meisjesverenigingen konden zij kennisma
ken met andere geneugten, zoals 'opzwepende' jazzmuziek in de danszaal, een 'ondeugend' 
cabaret in de theaters en vrije omgang met leden van de andere sekse. Talrijk waren de 
waarschuwingen tegen de gevaren van dergelijke vormen van modern amusement - dans, 
bioscoop en ongehuwd moederschap werden in één adem genoemd89 - maar dat weerhield 
de meisjes er lang niet altijd van om erop uit te gaan.90 Voor Adéle Krieger was de 
katholieke meisjesvereniging in Hilversum 'te vroom': 'Dat was wel opvang, maar je had 
er niets aan. Als je jong bent wil je wel eens wat anders, met jongens omgaan en plezier 
maken.'9' 

De bewegingsvrijheid van jonge vrouwen nam in de jaren twintig toe. Behalve in de grote 
aantallen meisjes die zelfstandig over de grens trokken, kwam dat ook tot uiting in het 
modebeeld van die tijd. Gingen vrouwen in de eerste decennia van de twintigste eeuw nog 
gehuld in getailleerde kledij die het hele lichaam omsloot, in de jaren twintig bepaalde la 
garçonne het beeld van de eigentijdse vrouw. Zij droeg hemdachtige jurken die boezem, 
taille en heupen vrijlieten en slechts tot de knie reikten. De lange, gekrulde lokken werden 
vervangen door een eenvoudige coupe tot vlak onder de oren. Deze nieuwe mode viel 
echter lang niet bij iedereen in de smaak. De associatie met (seksuele) vrijheid die door de 
vrije taille, het jongensachtige bebob-kapsel en de inkorting van de roklengte werd 
opgeroepen, versterkte de onrust over het gedrag van de 'moderne' vrouw en vooral de 
moderne meisjes die op deze uitdagende wijze gekleed de danslokalen betraden, of zich 
vergaapten aan de vrijheden waaraan vrouwen zich- met een sigaret losjes tussen de rood 
gestifte lippen - op het filmdoek waagden.9 2 

De dames van de meisjesbescherming, de geestelijkheid en andere hoeders van de goede 
zeden werd het angstig te moede als zij deze moderniteiten in ogenschouw namen.93 Maar 
ook veel meisjes zelf (en hun werkgeefsters) stonden toen - en staan in hun terugblik nog 
altijd - ambivalent tegenover de even vrijmoedige als verontrustende tendensen die zich 
in de roaring twenties openbaarden. Deze ambivalentie keert terug in de herinneringen van 
Frau Schiller, die met haar vriendin mee uit dansen zou gaan, 'obwohl mevrouw das nicht 
gerne sah'. Op het moment dat zij de danszaal betrad en daar 'nur Rauchwolken von 
Zigarren und Zigaretten' ontwaarde, maakte zij op de drempel rechtsomkeert. 'Das war 
mir zu gewöhnlich. Das war der reinste Plebs, der reinste Mob. - Sie müssen denken: In 
Deutschland gab es ein Schützenfest und Kirmes und so. Das waren alles Bekannte. Aber 
wie ich den Rauch da gesehen habe, - das war das reinste Biergelage.'94 

Binnen zekere grenzen stelde de komst naar Nederland de Duitse meisjes in staat het 
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avontuur tegemoet te treden. Maar dat kon ook een angstig of eenzaam avontuur worden. 
De overgang van de oude naar de nieuwe omgeving ging vaak gepaard met grote onzeker
heid, en daaruit sproot een behoefte aan vertrouwde opvang voort die de misschien wat 
brave, maar onverdachte meisjesverenigingen konden leveren. Daar kwam nog bij dat deze 
gesubsidieerde organisaties de beste garantie boden voor continuïteit. Binnen de informele 
vriendinnenclubs - waar in het volgende hoofdstuk langer bij stil wordt gestaan - deed 
zich het probleem van de wisselende samenstelling veel sterker voor. Als één of meer 
meisjes kennis kregen aan een vaste vriend, terugkeerden naar Duitsland of naar een andere 
stad verhuisden, viel het clubje makkelijk uiteen. Dat gold zeker voor de periode 1924 tot 
1926, toen zoveel Duitse meisjes terugkeerden naar huis. De achterblijvers en de nieuwko
mers moesten dan maar weer zien hoe zij een nieuwe kring vertrouwelingen om zich heen 
vormden. De opvang binnen de meisjesverenigingen ging ondertussen gewoon door. Ook 
zij kregen na 1923 te maken met een verminderd aantal deelneemsters waardoor de betaalde 
kracht in een enkel geval ontslagen moest worden,95 maar hun positie was inmiddels 
geconsolideerd. De verenigingen konden rekenen op steun van de overheid en particulie
ren, en ze bleven van betekenis voor de opvang van Duitse meisjes die nog in Nederland 
waren of nieuw aankwamen. Toen de trek van Duitse meisjes naar Nederland in 1926 weer 
toenam, stonden de Mädchenvereine dan ook gereed om de nieuwkomers op te vangen. 

Met de hernieuwde komst van Duitse dienstmeisjes naar Nederland beschouwde men 
hun aanwezigheid niet langer als een voorbijgaand fenomeen. De opvang zou dan ook 
beter gecoördineerd en meer professioneel aangepakt moeten worden, zeker naarmate de 
verhalen over 'het verminderde gehalte' van de nieuwe generatie Duitse meisjes aan kracht 
wonnen.96 Deze ontwikkeling ging samen met een versterkte inzet van de Duitse confes
sionele organisaties. De Nederlandse meisjesbescherming richtte zich in het vervolg vooral 
op het stationswerk en het overleg met de Nederlandse overheidsinstanties. Op aandrang 
van de regering sloten de katholieke, protestantse en neutrale meisjesbescherming zich 
vanaf 1928 aaneen in een interconfessionele stationscommissie om de opvang aan de 
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stations en de verdeling van de daarvoor bestemde rijkssubsidie beter op elkaar af te 
stemmen.97 Binnen de Nederlandse samenleving, waar de verschillende levensovertuigin
gen zich steeds meer tot aparte zuilen hadden geformeerd, vormde de strijd tegen de 
zedeloosheid kennelijk een terrein waar de onderlinge scheidslijnen doorbroken konden 
worden.98 

Hetzelfde gold voor de nationale verschillen, die bij de inzet en samenwerking op het 
terrein van de meisjesbescherming geen merkbare belemmeringen vormden. De toene
mende inspanningen van de Duitse confessionele organisaties bij de opvang van Duitse 
dienstmeisjes werden van Nederlandse zijde met vreugde begroet. Dat op die manier meer 
nadruk kwam te liggen op de nationale basis die de Duitse meisjes met elkaar verbond, 
werd nog niet als een mogelijke belemmering voor hun functioneren in de Nederlandse 
samenleving gezien. Integendeel: als dat de Duitse meisjes ervan kon weerhouden zich in 
het Nederlandse amusementsleven te begeven, werd het slechts als een positieve ontwik
keling opgevat. De uitbreiding en professionalisering van de zorg voor Duitse meisjes in 
de Duitse confessionele organisaties gingen dan ook gepaard met een toenemende samen
werking tussen de Nederlandse en Duitse meisjesbescherming en de arbeidsbemiddelende 
instanties in beide landen. 

Hoe kan nu het werk van de Duitse meisjesverenigingen beoordeeld worden? Hebben zij 
de positie van de betrokken meisjes in de Nederlandse samenleving versterkt of verzwakt? 
De Mädchenvereine en ]ugendbünde vormden Duits-christelijke eilandjes, waarop Duitse 
meisjes zich met ongehuwde vrouwen onder elkaar konden terugtrekken. Ze voorzagen in 
een behoefte aan veiligheid en continuïteit na de radicale breuk die met de emigratie 
gepaard ging. Door het zingen van Duitse liederen, het maken van uitstapjes naar de 
Duitse keizer in Doorn, of het inzamelen van geld voor de Duitse bevolking werd de band 
met de Heimat en het perspectief op terugkeer levend gehouden. In die zin zou men 
kunnen vaststellen dat de Duitse meisjesverenigingen het isolement van de Duitse dienst
meisjes in de Nederlandse samenleving eerder versterkten dan verminderden.99 Maar dat 
is te snel geconcludeerd. 

De verenigingen boden de nieuwkomers tegelijkertijd een plek waar zij zich thuis konden 
voelen, waar zij lotgenotes konden treffen en in hun moedertaal ervaringen uitwisselen, of 
waar zij terechtkonden voor raad als zich problemen voordeden. De samenkomsten onder 
leiding van een Duitse Fürsorgerin of Schwester namen deels de beschermende en contro
lerende rol van het gezin over. In die zin vormden de Duitse meisjesverenigingen ook een 
vertrouwde basis van waaruit de nieuwe omgeving verkend kon worden en bevorderden 
zij de integratie binnen de Nederlandse samenleving; al bleef het aantal Duitse meisjes dat 
zich erbij aansloot beperkt tot nog geen kwart van het totaal. 

Van Nederlandse zijde werd gedurende de jaren twintig vooral deze steunende en 
integrerende functie van de Duitse meisjesverenigingen onderkend. Hoe dat in de loop 
van de jaren dertig zou veranderen, komt verderop in dit boek aan de orde. 

101 





5 Met gelijken onder elkaar 

Drie Duitse dienstmeisjes met een Nederland
se vriend (vlnr Margot Riegel, Nico, Frieda 
Schatter en Lydia Rejek) op de Dam in 
Amsterdam, ca. 1933. 

De leefwereld van dienstmeisjes bleef zelden beperkt tot de huishouding waar zij woonden 
en werkten. Daarbuiten hadden zij hun familie, vrienden en andere bekenden die ze in 
hun vrije tijd ontmoetten. Veel Duitse dienstmeisjes misten dit soort vanzelfsprekende 
contacten bij aankomst in Nederland. Zij stonden alleen en moesten zich gaan oriënteren 
op de mogelijkheden en risico's die de onbekende omgeving hun bood. In welke mate en 
op welke wijze zij de kans kregen buiten hun betrekking contacten te leggen, werd mede 
bepaald door de tijd en ruimte die de huisvrouw en haar man verleenden. 

Mevrouw en meneer vonden het vanzelfsprekend dat zij het uitgaansleven van hun 
huispersoneel mede bepaalden, al was het alleen maar door het vaststellen van een 
tijdslimiet. De onverbiddelijke klokslag van tien uur of hooguit elf waarschuwde het 
dienstmeisje dat ze weer binnen moest zijn, en als zij ook maar even te laat was, kon ze 
haar ontslag krijgen. Dat ervoer Hilda Bilker toen ze op een avond de tram had gemist. De 
volgende morgen had mevrouw spijt en vroeg of ze toch niet wilde blijven. 'Dann sagte 
ich: "Nee, jetzt wollte ich nicht mehr bleiben, jetzt wollte ich auch weg." Dann war ich 
auch ein biGchen beleidigt, wegen der Viertelstunde mir zu kündigen ... eine Viertelstunde! 
Ich sagte: "Ich bin schlieBlich vierundzwanzigJahre alt, dann möchte ich doch ein biGchen 
mehr Freiheit."' 1 
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Angst voor de vrijheid 

Vrijheid vormde de kern van het probleem. Zodra het dienstmeisje in haar uitgaanskledij 
het huis verliet, onttrok zij zich aan het toezicht van mevrouw en meneer - en dat bracht 
in de ogen van haar werkgevers verschillende risico's met zich mee. Niet alleen kon via 
'roddel' van het huispersoneel informatie uit de besloten sfeer van het gezin naar buiten 
komen, maar bovendien stelde de uitwisseling van ervaringen met anderen het dienstmeis
je in de gelegenheid een nieuwe werkplek te zoeken waar ze meer kon verdienen of waar 
de arbeidsvoorwaarden gunstiger waren. Zeker zoveel onrust werd veroorzaakt door de 
angst dat het meisje in 'verkeerd' gezelschap zou raken. Al eerder kwam aan de orde dat de 
bewegingsvrijheid van jonge vrouwen in de jaren twintig toenam en dat de zelfstandige 
trek van jonge, ongehuwde Duitse vrouwen een verhevigde morele onrust teweegbracht. 2 

Hun migratie stond welhaast symbool voor de 'zucht naar avontuur', de dreigende 
'aantasting' van het gezinsleven en de 'verwildering' van de zeden, waartoe de moderne tijd 
met z'n nieuwe vormen van massacultuur zou uitnodigen. 

Vooral de 'ophitsende klanken' van de saxofoons in de danszalen en de 'opwindende 
beelden' die in de bioscopen of op het toneel werden vertoond, bracht men in verband met 
gevaren voor de zedelijkheid.3 Maar ook simpele ontmoetingen op straat met onbekende 
jonge mannen konden de 'eer en deugd' van jonge vrouwen fataal worden. De burgerlijke 
ingetogenheid, zo niet lichaamsvijandigheid, en de seksuele projecties vergrootten de vrees 
voor onbeheerste uitspattingen van dienstmeisjes in hun vrije tijd. 4 De veelvuldige waar
schuwingen voor onbetrouwbare mannen tonen dan ook niet alleen de gevaren voor het 
meisje zelf, maar vooral de angst van de burgerij voor de vrije omgang tussen de seksen en 
tussen sociale klassen binnen haar eigen levenssfeer. Zo goed als meneer en mevrouw zelf 
voor een gepaste afstand dienden te zorgen en hun spontane impulsen en verlangens in 
toom moesten houden, zo moest ook het inwonend huispersoneel zich weten te gedragen. 
Zij als werkgevers waren immers verantwoordelijk voor deze jonge vrouwen. Met een 
vroeggekozen tijdstip waarop het dienstmeisje weer thuis moest zijn, hoopte men haar en 
zichzelf voor risico's te behoeden. Dat gold evenzeer voor Nederlandse als voor Duitse 
dienstmeisjes, maar omdat vooral bij de laatsten elke controle vanuit het ouderlijk huis 
ontbrak, kwam hun doen en laten eerder voor een streng toezicht in aanmerking. 'Wenn 
ich etwas vorhätte, - mufüe ich urn Erlaubnis fragen. - Denn sie hatten die Verantwor
tung, und ich wäre eine Ausländerin. Also ich mu!he genau sagen wo ich hinging und mit 
wem,' vertelt Frau Meyer.5 

Frau Wienand herinnert zich dat zij op haar uitgaansavond om tien uur thuis moest zijn. 
Samen met haar Duitse collega bezocht zij dan de Deutscher Verein in de hoofdstad. 6 Voor 
een bezoek aan de schouwburg of de bioscoop ontbrak hen de tijd: 'Als junges Ding hat 
man gedacht: "Mensch ... !" - Man möchte doch gerne ins Theater, oder ins Kino, aber das 
war gefährlich in dieser Zeit, in Amsterdam, nicht. - Das wollten unsere Herrschaften 
nicht gerne, das wir so unterwegs waren. Sie hätten immer Angst, daB uns etwas passieren 
könnte, denn es waren zuviel Mädchenhändler unterwegs ... darum muBten wir immer 
punktzehn zu Hause sein.'7 Binnen één zin laat Frau Wienand twee verschillende perspec
tieven zien en legt daarmee de gemengde gevoelens bloot, waar zij mee te maken kreeg, 
Hoewel ze het destijds spijtig vond, toont ze achteraf ook alle begrip voor de beperkingen. 

Dat dienstmeisjes zo'n sterke inmenging in hun vrijetijdsbesteding tegelijkertijd als 
zorgzaamheid konden ervaren, maakte het nog moeilijker zich te verweren tegen de 



restricties van meneer en mevrouw op hun privé-leven. Het beeld van de 'grote gevaren' 
waarmee het stadsleven en de omgang met het andere geslacht gepaard zouden gaan, 
zorgde ervoor dat ook de eigen angst en onzekerheid het uitgaansleven van dienstmeisjes 
aan banden legden. Terwijl de één stelt dat zij toen 'niet wilde aanpappen met vreemden', 8 

schrijft de ander dat zij destijds niet 'op straat wilde rondslierten'9 - een woordkeus die 
veel zegt over de vrees en afweer, waarmee een leven in de anonieme wereld buitenshuis 
werd benaderd. 

Wanneer haar positie in de huishouding zodanig was, dat ze zich als huisgenote geaccep
teerd voelde en deelnam aan het huiselijk verkeer, kon het dienstmeisje ook genoeg hebben 
aan de contacten binnenshuis. Zo heeft Brigitta Hartwig dat ervaren: 'Ich kann eigentlich 
vom holländischen Leben gar kein U rteil abgeben. - Ich war nur eingebunden in diese 
Familie, und ich kannte auch nichts anderes als diese Familie und den Hund, mit dem ich 
jeden Nachmittag zum Strand ging. - Das war ein sehr feines Haus mit zivilisierten 
Menschen. - Da im Haus habe ich mich wohl gefühlt, sehr wohl. Obschon es fremd war 
und Ausland ... aber ich habe mich da so behütet gefühlt. - Sie haben mich sofort in diese 
Familie integriert. - Die haben mich nach allem gefragt, ich konnte auch sie nach allem 
fragen, - die lieBen Menschen Menschen sein.'10 

Als het dienstmeisje zelf geen initiatieven naar buiten toe ondernam, kwam het wel voor 
dat de werkgeefster haar stimuleerde contact op te nemen met een collega die bij bekenden 
in betrekking was, of haar aanmoedigde de avonden van een Duitse meisjesvereniging te 
bezoeken. Daarmee wilde zij voorkomen dat het dienstmeisje te zeer vereenzaamde, terwijl 
er toch enig toezicht werd uitgeoefend op haar vrijetijdsbesteding. Want ook waar het de 
vrije tijd betrof, bleven zorg en controle in de verhouding tussen huisvrouw en huisperso
neel nauw met elkaar verweven. Een verhouding die werd getekend door wederzijdse 
waardering en affectie, bood het dienstmeisje het nodige zelfvertrouwen en de ruimte om 
buiten haar betrekking contacten aan te gaan. Andersom versterkte een geïsoleerde positie 
van het dienstmeisje binnenshuis veelal haar isolement daarbuiten. 

Zonder steun van de huisvrouw of anderen viel het de jonge Duitse meisjes niet 
gemakkelijk nieuwe sociale verbanden te vinden, waarin ze zich buiten hun werk konden 
ontplooien. Zij zochten naar vormen van 'gereguleerd plezier', n die zowel de ruimte gaven 
voor nieuwe ervaringen, als iets vertrouwds boden binnen een vaststaand kader. Dat 
konden de Duitse meisjesverenigingen zijn, maar er waren talrijke andere mogelijkheden, 
variërend van een plaatselijke sportclub tot een kerkelijke zangvereniging, of van een 
zelfgeorganiseerde vriendinnenclub tot een vaste vriend en zijn familie. Afhankelijk van 
eerdere ervaringen in Duitsland en de interessen van het betreffende meisje, sloot ze zich 
aan bij deze of gene groep of bij een enkel individu. Op die manier werd het verlies van de 
oude, vertrouwde banden gecompenseerd door nieuwe banden aan te gaan. 

Onder socialisten 

Dat zien we weerspiegeld in de herinneringen van mevrouw Van der Bron-Korona. Eerder 
vertelde zij hoe de eenzaamheid die zij in haar eerste betrekking ervoer, ook haar avond
wandelingen door Amsterdam kleurde; eenmaal bij de Van Oppen's in Scheveningen was 
er voor eenzaamheid geen plaats meer. Dankzij de opstelling van mevrouw Van Oppen 
voelde ze zich geaccepteerd, zowel binnenshuis als daarbuiten. 

Voordat Liesel Korona naar Nederland kwam, was ze in Duitsland lid van de Sozialisti-



sche Arbeiterjugend, de SAJ. In Amsterdam zag ze geen kans met de Nederlandse evenknie, 
de Arbeidersjeugdcentrale (AJc), in aanraking te komen. Dat veranderde tijdens haar 
verblijf in Scheveningen. Op zekere dag kwam er een man aan de deur om boeken af te 
geven voor de studerende zoon: 'Die meneer zag er zo ... sportief uit, met een knickerbocker 
-en dan had hij een jasje aan met zo'n ronde kraag.' Gedetailleerd beschrijft mevrouw Van 
der Bron de vertrouwde symbolen, die zij uit de Duitse socialistische jeugdbeweging kende 
en die ook binnen de beweging in Nederland ingang hadden gevonden. 'Daaraan kon je 
zien dat hij anders was dan gewoon, en daaraan heb ik de moed ontleend om aan hem te 
vragen: "Weet u soms iets van de socialistische jeugdbeweging?" - Nou, dat wist ie.'12 

Dezelfde week nog werd ze opgehaald voor een bijeenkomst van de Scheveningse AJC. 
'Gelukkig,' zo voegt mevrouw Van der Bron daaraan toe, 'dat mevrouw Van Oppen het 

niet erg vond; gelukkig dat ze het altijd goed vond, ook met Eén Mei. Ik heb nooit gewerkt 
op Eén Mei. Op Goede Vrijdag had ik vrij omdat mevrouw Van Oppen protestant was, 
dat is een protestantse feestdag. - En op Eén Mei, de Dag van de Arbeid, heeft ze me ook 
altijd vrij gegeven.'13 De betrekking bij de familie Van Oppen bood voldoende gelegenheid 
om haar behoefte aan lering en vermaak in de socialistische jeugdbeweging te combineren 
met haar werken en wonen als dienstbode in een liberaal-christelijk milieu. Later, toen 
Liesel (dan Lizzy) bij het gezin van de Engelse accountant Mooton in betrekking kwam, 
stond haar socialistisch engagement niet meer ter discussie: 'De Engelsen hebben het ook 
altijd goed moeten vinden, want toen was ik al ouder en dan ben je ook bewuster.'14 Wel 
miste ze de belangstelling, die ze bij de Van Oppen's had ervaren. 'De Engelsen wisten 
waar ik naartoe ging, maar ze hadden geen flauw idee van wie of wat ook. Dat interesseerde 
ze niet. Bij Van Oppen waren ze wel geïnteresseerd, daar mocht ik erover vertellen. Ik heb 
de jonge heer Van Oppen, meneer Willem, later nog een keer opgebeld. Ik zeg: "Kunt u 
zich mij nog herinneren?" - Zijn vrouw wist het nog, die noemde ik dan juffrouw Tinie. 
- Toen zegt ie: "Maar nu bent u toch zeker geen socialiste meer, nu uw man aannemer 
is?!" Ik zeg: "Nog net zo hard, hoor, nog net zo hard!" Ik zeg: "Dat zit erin en dat gaat er 
niet meer uit.'"15 

Na haar afscheid van de socialistische jeugdbeweging in Duitsland vond Liesel Korona 
een nieuw onderdak in de Nederlandse zusterorganisatie.16 Met volle overtuiging voegde 
zij zich naar de AJC-stijl van deze jaren. Die kwam niet slechts tot uiting in haar hoedloze 
haardracht en korte jurken, maar ook in de manier waarop zij zich buitenshuis gedroeg: 
'We waren heel erg precies, bijvoorbeeld een ijsje likken op straat, dat deed je niet. Dat was 
te gewoontjes, dat deed een AJc'ster niet. - Of als we ergens brood aten in de duinen, dan 
ging dat papier in je zak, dat werd meegenomen, je mocht nooit iets achterlaten. Ik heb 
het nog hoor, ik zal nog niets achterlaten. - Je moest altijd getuigen; niet Jehova's 
Getuigen, maar wel getuigen, dat je van de AJC was.'17 

Doel van de AJ c was de vorming van een eigen gemeenschapsleven, waar de arbei
dersjeugd leerde haar vrije tijd op een persoonlijke en creatieve manier in te vullen en het 
leven stijl te geven. Net als de christelijke jeugdbeweging in deze tijd richtte ook de 
socialistische jeugdbeweging zich uitdrukkelijk tegen 'beuzelpraat en prikkellectuur, op 
straat rondhangen, in rokerige café' s zitten, zwoele dancings bezoeken, zwelgen in de valse 
romantiek van Hollywoodfilms, oppervlakkig geflirt, of geld wegsmijten aan roken, 
snoepen en drinken'. 18 Tegenover het 'gebrek aan zelfbeheersing, de gemakzucht en banale 
genotszoekers' stelde de AJC een ascetisch levensideaal met de nadruk op eenvoud, 
natuurbeleving en vorming.19 Dit streven naar verheffing en beschaving van het 'gewone' 
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volk sloot aan bij het liberaal-christelijke gedachtengoed, waardoor mevrouw Van Oppen 
zich liet inspireren.20 Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat mevrouw Van der Bron de 
christelijke feestdag van haar werkgeefster op één lijn stelt met de Eén-Meiviering van de 
socialisten. 

De welhaast religieuze beleving van de AJ c-samenkomsten komt ook naar voren, wan
neer ik mevrouw Van der Bron vraag naar de belangrijkste momenten in haar leven. Ze 
wijst op haar albums met foto's van de jeugdbeweging en zegt: 'Het belangrijkste was, toen 
ik nog jong was, dat we met de AJC naar de internationale dagen gingen. - Ik vroeg dan 
of ik vrij kon krijgen en ging er op m'n eigen centen naartoe. - Ik ben in Hamburg geweest, 
en in Amsterdam en in Wenen. Dat vond ik geweldig. Vooral als we dan allemaal in een 
kring stonden en elkaar de hand gaven en dan met de handen hoog de Internationale 
zongen, dat is iets dat je diep en diep beweegt.'21 Haar ervaringen in de AJ c en het belang 
dat mevrouw Van der Bron er achteraf aan toeschrijft, duiden niet zozeer op een belang
stelling voor politieke kwesties, als wel op een intense behoefte aan saamhorigheid onder 
gelijkgestemden. 

En gelijk voelde ze zich, daar deed haar Duitse herkomst niets aan af. Ze was weliswaar 
Duitse, maar ze was vooral socialiste binnen een jeugdbeweging die sterk internationaal
en in deze tijd speciaal op Duitsland - was georiënteerd. Haar ervaring in de Duitse SAJ, 

haar kennis van de Duitse taal en haar Duitse herkomst gaven haar binnen de AJC eerder 
een extra aantrekkingskracht dan dat het tot uitsluiting leidde.22 De levensstijl die de AJC 

van haar leden verwachtte werkte selectief, maar het gevoel tot een elite te behoren 
smeedde de leden ook hecht aaneen. In de socialistische jeugdbeweging vond Liesel 
Korona een tweede thuis, waar zij met Nederlandse jongeren in contact kwam. Daar zou 
zij ook haar toekomstige man, Bertus van der Bron, leren kennen. 

Terugkijkend op haar leven zegt mevrouw Van der Bron: 'Ik geloof dat wat ik nu ben, dat 
ik dat allemaal in de AJC geleerd heb. Want wat moet een meisje dat in betrekking is en 
nergens naartoe gaat, of alleen maar gaat dansen met andere meisjes? Wat kan die nou 
leren?'23 Na haar ervaringen in de Duitse SAJ bood de Nederlandse AJC met haar overeen
komstige symbolen, idealen en strikte levensstijl Liesel een gevoel van continuïteit en 
geborgenheid, waardoor zij zich ook buiten haar betrekking in Nederland thuis ging voelen. 

Informele vriendinnenclubs 

De wijze waarop dienstmeisjes hun vrije tijd konden besteden was niet alleen afhankelijk 
van de ruimte die de werkgeefster hun bood, maar ook van een aantal uiterlijke omstan
digheden. Met de grootte van de woonplaats stegen de mogelijkheden om vriendinnen en 
vrienden met een gelijke achtergrond of belangstelling te leren kennen; in kleine steden of 
dorpen was daar minder kans op. Een socialistische jeugdvereniging, een christelijke 
meisjesvereniging of een Duitse turndub viel eerder in de grote steden aan te treffen dan 
daarbuiten. Daar stond tegenover dat de anonimiteit van de grote stad het uitgaansleven 
en het onbevangen aanknopen van contacten bemoeilijkte. De trek naar de Nederlandse 
steden borg het risico van isolement in zich, zolang het Duitse dienstmeisje nog geen vaste 
contacten had aangeknoopt. 

Als zij samenwerkte met een collega in dezelfde huishouding, kon deze een brug vormen 
naar de buitenwereld. Zo schrijft mevrouw Nijdam over het Nederlandse dagmeisje met 
wie ze in haar eerste betrekking samenwerkte: 'Ze was lief en vriendelijk en het harmoni-



Informeel treffen met Duitse vriendinnen. Nijmegen, 1932. 

eerde direct. ( ... ) We hadden alleen taalmoeilijkheden, wat na verloop van tijd steeds beter 
werd. ( ... ) Na twee maanden waren wij vriendinnetjes. Vaak voelde zij dat ik boordevol 
verdriet en Heimwehzat en dan probeerde ze mij steeds op te beuren. Ze nam mij mee naar 
haar ouders en ik was helemaal onder de indruk van dit grote gezin: zo gastvrij en 
vriendelijk! Dat was ik de maanden daarvoor niet tegengekomen, en ik zag Nederland 
direct vanuit een heel ander perspectief.'24 

Als meisje-alleen zonder naaste collega's, familie of vriendinnen moest de dienstbode 
echter zelf ingangen zien te vinden tot de wereld buitenshuis. Dat kon bijvoorbeeld een 
collega uit dezelfde straat zijn, die ze bij de kar van de groenteman of tijdens het wandelen 
met de kinderen in het park ontmoette. Want vooral een vriendin was van belang om de 
vrije tijd mee door te brengen en - min of meer beschermd door elkaars gezelschap - naar 
buiten te treden en eventueel ook met jonge mannen in contact te komen. Duitse 
dienstmeisjes die naar dezelfde plaats kwamen waar hun verwanten of vriendinnen eerder 
naartoe waren getrokken, werden - vaak al bij aankomst aan het station - opgevangen door 
degenen die hen vooruit waren gegaan. In hun vrije tijd zochten zij elkaar dan op. 

Lize Droll werd direct opgenomen binnen een al bestaande groep vriendinnen, van wie 
zij zich de namen nog weet te herinneren: Resl, Annie, Emmi, Lina, Käthe, Erna en 
Kassian. Haar nicht Resl - Thérèse Schuster - die Lize aan een betrekking had geholpen 
bij de dochter van haar werkgevers, introduceerde haar: 'Resl was hier al eerder. Zij werkte 
bij generaal Seyffardt. Daarnaast werkte ook een Duits meisje-, dat was Lina Sänglein. En 
Annie Stey was bij een zuster van generaal Seyffardt of van zijn vrouw. We waren allemaal 
zo'n beetje bij die mensen ondergebracht. Emmy Stey was weer een zusje van Annie, en 
dan hadden zij nog een nichtje, die noemden we Kassian, want die was bij Indische mensen 
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en die had veel Indische woorden overgenomen. Als we dan samen waren en ze vertelde 
iets van "ook zonde", dan zei ze "ah, kassian", dus wij noemden haar gewoon Kassian. 
Nou, wie was er nog: een van die buren, dat meisje, die kwam ook wel eens, Käthe. En het 
keukenmeisje bij Carp toen ik daar kwam, heette Erna Brabander - daar kwam ik dan 
eigenlijk voor in de plaats. - Het was een vereniging onder onszelf. We waren met z'n 
achten. En we hielden als klitten bij elkaar.'25 Op die manier konden informele samen
komsten zich uitbreiden tot vaste vriendinnenclubs van wel meer dan tien meisjes, die 
elkaar troffen in de keuken, aan het strand, in een lunchroom of voor de bioscoop. 'Dan 
gingen we naar Scheveningen, de pier op. Dat kostte vijftien cent entree. En als je naar 
binnen ging, moesten we daar iets drinken. Dan gingen we aan een tafeltje zitten waar al 
drie vuile kopjes stonden - en zo konden we lekker uitrusten zonder iets uit te geven,' 
herinnert mevrouw Van Gelder zich over zo'n uitstapje. 26 

Vanuit een andere optiek schrijft mevrouw Daubney-Smit over de bijeenkomsten van 
Duitse dienstmeisjes in haar ouderlijk huis. Als dochter van een Haags doktersgezin 
koestert zij dierbare herinneringen aan die tijd: 'Onze eetkamer voor aan de straat diende 
overdag als dokterswachtkamer. 's Avonds aten wij er om 7 uur en als alles aan kant was, 
gebruikten de Duitse meisjes die kamer als hun zitkamer. Er waren avonden dat zij wel 
met z'n tienen of twaalven om de tafel zaten te breien en naaien.( ... ) Daverende lachsalvo's 
klonken er soms op. Mijn moeder noemde het "de sociëteit". Als zij wel eens vroeg wie er 
geweest waren, was het antwoord altijd: "Oh, Die von Haak, Die von Exalto's, Die von 
Weijers, die von Boumeester, enz. enz."'27 

Het kwam geregeld voor dat de banden die er tussen de werkgeefsters bestonden, ook het 
huispersoneel bij elkaar brachten. 'Het was een klein wereldje waarin zij leefde,' meent de 
heer Weijel over Maria Palka, de Duitse dienstbode in zijn ouderlijk huis. Twee zusters 
van Marie, zoals zij werd genoemd, waren werkzaam bij de zusters van zijn moeder. 'En 
die kwamen in hun vrije tijd altijd bij elkaar, net als een Hollandse, Woutje, die ook bij 
een van die tantes werkte.'28 Woutje en Erna Brabander waren niet de enige Nederlandse 
dienstmeisjes die deelnamen aan de informele samenkomsten met hun Duitse collega's.29 

Wanneer zij van het land naar de stad waren getrokken en geen familie of bekenden in de 
buurt hadden, hadden zij dezelfde behoefte aan nieuwe contacten als de Duitse dienstmeis
jes. Dan wogen het gedeelde gemis van familie en de gezamenlijke ervaringen in betrekking 
zwaarder dan de eventuele taalproblemen of andere verschillen die met hun nationale 
herkomst verbonden waren.3° 

Het Deutschgefühl 

Toch trok het wel, die met andere Duitse migranten gedeelde herkomst. Vooral de 
dienstmeisjes die pas in Nederland waren gearriveerd, ervoeren deze gezamenlijke achter
grond als een belangrijke basis voor contact en vriendschap. Naast het informele samenzijn 
met Duitse vriendinnen onderling, waren er de in het vorige hoofdstuk beschreven 
bijeenkomsten van de Duitse meisjesverenigingen of van andere organisaties waar Duitse 
migranten elkaar troffen. 

De Deutscher Klub in Enschede vormde zo'n trefpunt waar Duitsers elkaar konden 
ontmoeten. Frau Stark herinnert zich hoe ze er wekelijks met andere Duitse jongeren 
samenkwam, in een zaal boven een café: 'Ein geschlossener Verein war das nicht. Es war 
nur eine Zusammenkunft: wer wollte, der kam. - Das Treffen sprach sich 'rum. Wenn sie 
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im Ausland waren, dann traf sich ein paar. Sie brauchten nur deutsch zu sein, und dann 
fragten sie: "Oh, sind Sie Deutsche?" - Schon war der Kontakt da - und dann sagten sie: 
"Du, Mensch, wir sind da und da immer zusammen -, geh doch mal mit, das ist da 
gemütlich." Wir Deutschen spielten da mal Karten oder machten Handarbeiten. Ich habe 
viele Handarbeiten da gemacht, ja, und dann habe ich auch einen Freund kennengelernt. 
Und Sonntags sind wir viel wandern gegangen, in Richtung Delden und dann wieder 
zurück. Unterwegs haben wir etwas getrunken und deutsche Lieder gesungen.'31 

In haar terugblik noemt Frau Stark het Deutschgefohl als de verbindende factor bij deze 
samenkomsten met landgenoten: 'Ich meine, ich konnte mit den Holländern allen sehr 
gut, aber man hat dann doch ... das Deutschgefühl.' 'Was ist das: Das Deutschgefohl?' vraag 
ik haar. 'Das Heimatgefühl. - Wenn Sie im Ausland sind, dann ist das ganz etwas anderes 
als wenn Sie im Lande sind. Wenn Sie hier sind, dann sagen Sie: "O, ist mir egal oh es ein 
Holländer ist oder ein Deutscher.'' Sind Sie aber in einem fremden Land, dann findet sich 
das Deutsche viel eher wieder zusammen. Wenigstens damals. '32 

Frau Stark brengt een paradox onder woorden die zij zelf heeft ervaren. Ondanks haar 
overtuiging dat iedereen in principe gelijk is en dat nationale verschillen - evenals 
verschillen in levensovertuiging ofhuidskleur33 - er niet toe doen, herinnert ze zich hoe ze 
in het buitenland voor het eerst heeft ervaren dat een verschil in nationale herkomst een 
rol van betekenis kan spelen. 'Dann zieht das Deutsche, oder das Holländische bei lhnen 
doch an. Weil Sie ihre Muttersprache sprechen können.' 1st es nur wegen der Muttersprache 
oder ... ?' 'Nur wegen der Muttersprache, nicht weil wir unbedingt sagten: Es muB eine 
Deutsche sein. - Das ist nur weil man sich besser ausquatschen kano. Aber wenn man so 
wie ich ungefähr dreizehn J ahre in Holland gewesen ist, dann werden Sie halb holländisch. 
- Wie soll ich sagen: Ich hab' einen deutschen Mann gekriegt; hätte ich einen holländi
schen Mann gekriegt, wäre alles anders geworden. Wo Sie mit leben, da müssen Sie sich 
auch mit halten. Ich hab' genau so "Hoch lebe die Königin" geschrien wie alle.'34 

Een verschil in nationale herkomst, zoals dat onder meer tot uitdrukking komt in de taal, 
hoeft volgens Frau Stark-Blömers de integratie binnen een ander land niet in de weg te 
staan. Als bewijs voor deze opvatting verwijst ze naar haar langdurig verblijf in Nederland, 
en ze onderstreept het nog eens met het enthousiasme van haarzelf en haar Duitse 
vriendinnen voor het nationale symbool bij uitstek: de Nederlandse koningin. 'Wir haben 
alle miteinander, alle vierzehn deutschen Mädchen, die wir da waren, haben wir alle 
miteinander "Hoch Willemientje" geschrien, alle. - Wir haben uns gesagt: Wir haben 
unser gutes Leben in Holland, wir verdienen unser Geld hier, und - Deutschland war da! 
Wir gingen wohl hin, wir waren froh, wenn wir mal in Deutschland waren, aber wir leb ten 
hier und Wilhelmina war hier die Königin.'35 De gedeelde moedertaal en de gezamenlijke 
banden met het Duitse vaderland - kortom: het Deutschgefohl - die zij in de Deutscher 
Klub in Enschede en later in het gezelschap van haar Duitse vriendinnen in Den Haag kon 
cultiveren, boden Frieda Blömers een vorm van continuïteit en vertrouwdheid. Vooral in 
de eerste jaren van haar verblijf in Nederland, maar ook later nog had zij daar sterk 
behoefte aan, naast de intensieve banden die ze met haar Nederlandse werkgeefsters en met 
andere Nederlanders onderhield. 

Dat gold ook voor Hilda Bilker, die destijds de Deutscher Verein Germania in Groningen 
bezocht:36 'Da wurde man einfach so genommen wie man war: Man war eine Deutsche 
und da sprach man mit.' Samen met haar zuster en nicht bezocht ze de feestavonden van 
de Deutscher Verein, waar ze ook wel met jonge mannen in contact kwam: 'Das waren oft 
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Geschäftsleute und so.' Maar toen ze schoolvriendinnen die ook als dienstmeisje in 
Groningen werkten, uitnodigde om mee te gaan, voelden die daar niet veel voor. 'Die 
sagten: "Nein, da gehören wir nicht hin, das sind ja alle Bürgermädchen.'' - "Ach," sagte 
ich, "wir sind doch alle hier aus dem selben Grunde?! - Komm da doch ruhig hin, da gibt 
es keinen Unterschied, die sind Deutsche wie wir.'' Die zogen sich aber selbst zurück. 
Dann meinten sie: Es gab Unterschiede. - Das war aber egal.'37 

In het buitenland werden de overeenkomsten op basis van een nationale herkomst 
gearticuleerd, maar dat betekende nog niet dat alle Duitsers zich ook in de eerste plaats als 
Duitsers aangesproken voelden. Voor velen was de nationale herkomst onvoldoende om 
andere verschillen te overbruggen zoals het sociale onderscheid, dat voor de vriendinnen 
van Hilda Bilker zwaarder woog: zij voelden zich eerder dienstmeisje dan Duitse. Voor 
zover zij graag met landgenoten onder elkaar wilden zijn, kwamen voor hen de Duitse 
meisjesverenigingen eerder in aanmerking. 

Op zoek naar burgerfatsoen 

Hoezeer een identificatie op basis van een gezamenlijke nationaliteit werd versterkt àf 
afgezwakt door andere vormen van identificatie, komt ook naar voren in de memoires en 
verhalen van mevrouw Van Vliet-Haye. Met succes streefde Anna Haye ernaar haar positie 
binnen de Nederlandse verhoudingen te verbeteren. De verdiensten waren daarbij van 
belang - wat wel blijkt uit de reeks steeds beter betalende betrekkingen -, maar ze 
realiseerde zich zeer goed dat ook sociale contacten tot het 'kapitaal' behoorden waarmee 
ze haar positie veilig kon stellen, zo niet kon verbeteren.38 

Ze toetste haar contacten stuk voor stuk met grote zorg aan haar eigen waarden en 
normen van smaak en fatsoen, op zoek naar mensen 'van niveau'. Tegenover hen die ze 'te 
gewoon' vond, nam ze de nodige afstand in acht.39 Zo was een ontmoeting met de broer 
van het Nederlandse keukenmeisje met wie ze in Utrecht samenwerkte tot mislukken 
gedoemd. 'Bij de eerste blik had ik al spijt van onze afspraak. Hij droeg een veel te blauw 
pak, poepgele schoenen en boven op z'n ronde bol was kaarsrecht een hoed geplakt,' 
schrijft ze afk.eurend.40 Maar wanneer Anna vond dat mensen 'te hoog' grepen, nam ze 
ook de nodige afstand in acht. Om die reden verbrak ze het contact met een Duitse 
kinderjuffrouw, die op het eerste gezicht een 'keurig' meisje leek te zijn. Zodra ze vernam 
dat zij met studenten uitging, hoefde het voor Anna niet meer: 'Dat was een meisje, niet 
zoals ik van het platteland, maar die kwam uit München. Dus die was heel anders 
opgevoed dan ik. - En toen ik dat hoorde, vond ik het natuurlijk geen net meisje meer om 
mee om te gaan. Ik had geen zin om me te bemoeien met studenten en professoren.'41 

Ondanks het feit dat Anna Haye afstand had genomen van het plattelandsleven en zelf 
meer een stadsmeisje was geworden, handhaaft mevrouw Van Vliet-Haye het onderscheid 
tussen meisjes van het land - als metafoor voor de onschuld - en meisjes van de stad - als 
metafoor voor verdorvenheid-, wanneer ze zichzelf wil plaatsen ten opzichte van anderen. 
Voorzichtig zocht Anna haar weg in de Nederlandse samenleving. Daarbij vormde een 
gezamenlijke Duitse nationaliteit geen basis voor contact. Het tegendeel was eerder het 
geval. Mevrouw Van Vliet herinnert zich het advies van een oudere dame die haar zei: '"Als 
je naar een vreemd land gaat moet je nooit aanpappen met landgenoten, want daar zijn 
vaak mensen bij die eigenlijk niet van de bovenste plank zijn. - Je moet eerst goed uitkijken 
en gewoon afwachten tot je iemand uit Nederland leert kennen." Dat was veel beter, vond 
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zij.'42 Deze raad viel in vruchtbare aarde. 'Ze had gewoon gelijk,' stelt mevrouw Van Vliet 
met terugwerkende kracht, 'overal waar migranten zijn heb je mensen die het avontuur 
zoeken.'43 En met avonturiersters - een andere metafoor voor 'verdorven' vrouwen - wilde 
zij niet vereenzelvigd worden. Hoewel mevrouw Van Vliet-Haye deze fase in haar leven 
presenteert onder de titel 'Een gastarbeidster in de twintiger jaren', wilde zij zich juist 
onderscheiden van de groep 'gastarbeidsters' door niet langer als vreemdelinge herkenbaar 
te zijn. Ze deed haar uiterste best perfect Nederlands te leren en ze meed de Duitse meisjes 
die zich als groep, in haar ogen te luid en duidelijk, manifesteerden: 'Dat was nou eigenlijk 
mijn type niet.' Ze associeert een dergelijk groepsgedrag met brutaliteit en losse zeden van 
meisjes uit 'de volkswijken' waar zij zich verre van wilde houden.44 

Dat kon overigens niet verhinderen dat ze op bepaalde momenten toch op haar Duitse 
herkomst werd aangesproken. Tijdens haar verblijf bij een doktersgezin in Amsterdam 
kwam in 1923 de vreemdelingenpolitie langs om haar paspoort te inspecteren. Volgens 
mevrouw Van Vliet had dat te maken met 'die geschiedenis' in het Doelenhotel: 'Daar 
hadden ze allemaal syfilis gekregen. Dat waren grote-stadsmeisjes die echt wel wat achter 
de rug hadden, begrijpt u. Die kwamen uit Frankfurt en München ... Nou, dan weet je het 
wel, hè. - Die meisjes, dat waren heel gewone kinderen uit de volkswijken. - Natuurlijk 
zullen er uit Frankfurt ook wel keurige meisjes zijn gekomen, maar dit stel was als 
kamermeisje terechtgekomen in het Doelenhotel, dus dat was hun beroep en die waren 
gewend om met de heren uit te gaan, voor een avondje, of zo. Daar draaiden ze hun hand 
niet voor om. Dat vonden ze heel gewoon. Maar wij waren ... ik niet alleen, er waren er 
meer ... wij moesten dat niet, dat hoorde niet. Wij hadden thuis geleerd dat we dat niet 
moesten doen. En dat lag ons ook niet.'45 De betrokken inspecteur verzekerde haar dat 
haar pas in orde was en dat ze nooit last zou krijgen. 'Daar was ik gewoon trots op, wat 
dacht u! Dat ik gerespecteerd werd en, wat je dan noemt, "een fatsoenlijk meisje" was. Ja, 
dat is misschien m'n eigen levenshouding, maar daar ben ik altijd erg op gesteld geweest.'46 

Mevrouw Van Vliet gebruikt dit voorval47 om een onderscheid tussen Duitse meisjes 
onderling te benadrukken. Net als de toenmalige woordvoerders uit christelijk-filantropi
sche kring maakt ook zij in haar terugblik een verschil tussen de 'fatsoenlijke' burgermeisjes 
van het begin van de migratie, en de minder omwikkelde meisjes uit de Duitse arbeiders
klasse die hen volgden. 48 Ze rekent zichzelf zonder meer tot de eerste groep. Direct aan het 
begin van het tweede deel van haar autobiografie schrijft ze: 'Er waren toen nog weinig 
Duitse meisjes in Nederland en die er waren kwamen uit nette burgergezinnen en hadden 
in de regel een goede opvoeding gehad.'49 'Fatsoenlijk' is de noemer waarop Anna Haye 
aangesproken wenste te worden, en dat bevorderde eerder dat ze zich afzette tegen haar 
Duitse lotgenotes dan dat ze zich met hen verbonden voelde. 

De behoedzaamheid waarmee ze over haar burgerfatsoen waakte, vormde overigens geen 
beletsel om met mannen in contact te komen. In haar memoires laat mevrouw Van Vliet 
een veelvoud aan potentiële huwelijkskandidaten de revue passeren. Het was uiteindelijk 
de zelfstandige loodgieter Nelis van Vliet met wie ze zou trouwen. 50 Het verhaal van hun 
kennismaking concentreert zich op een uitvoerige dialoog, waaruit blijkt dat Nelis er 
slechts bij toeval achterkwam dat Anna van Duitse herkomst was.51 Eens te meer levert 
mevrouw Van Vliet het bewijs van haar aanpassingsvermogen binnen de Nederlandse 
samenleving. Niet tot een Duitse, maar tot een fatsoenlijke vrouw voelde de jonge 
loodgieter zich aangetrokken. 

Op het moment dat ze een aanbod kreeg als doktersassistente verder carrière te maken, 
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bood ook Nelis van Vliet haar een nieuw toekomstperspectief. Het besluit om met hem in 
het huwelijk te treden viel Anna niet licht. 'Ik heb er lang over nagedacht,' schrijft 
mevrouw Van Vliet, 'want het aanbod van dokter Gaarenstroom vond ik erg aantrekkelijk. 
Maar het is tenslotte het huwelijksbootje geworden.' 52 Meer dan een halve eeuw na haar 
besluit om met Nelis te trouwen en meer dan tien jaar na zijn dood, licht mevrouw Van 
Vliet deze beslissing toe: 'Ik ben een praktisch mens in veel dingen, en als ik iets doe, denk 
ik daar eerst over na. Dus toen ik ging trouwen heb ik dat niet zomaar gedaan. - Hier in 
Nederland had ik bekeken hoe ze leefden, dat maakte je elke dag mee. - Toen is mij 
opgevallen dat de mannen over het algemeen veel beter voor hun gezinnen waren, en ook 
beter voor hun vrouwen. - De Nederlandse mannen zijn veel huiselijker, meer gezinsmin
ded, zal'k maar zeggen. - Dat was wel iets in het Nederlandse leven dat me beter beviel 
dan in Duitsland.' Dit ideaalbeeld van het Nederlandse gezinsleven relativeert ze vervol
gens meteen weer door eraan toe te voegen: 'Of misschien was ik al te veel gewend, dat kan 
ook wel. Ik wilde ook niet meer terug.' 53 

Toen het Anna Haye duidelijk werd dat zij in Nederland wilde blijven, was haar 
uiteindelijke toekomstperspectief toch een huwelijk met een Nederlandse man met wie ze 
een zeker bestaan kon opbouwen. Die man vond zij in de doortastende en hard werkende 
loodgieter Nelis van Vliet. Uit het met aandacht geschreven verhaal over het werk en het 
leven van Nelis van Vliet komt naar voren hoezeer Anna- inmiddels Van Vliet-Haye - als 
zijn echtgenote, als 'jonge bazin' in zijn zaak en als moeder van zijn kinderen geworteld 
raakte in de Amsterdamse middenstand. 

Verhalen als die van Frau Stark, mevrouw Van Vliet en anderen laten zien dat hun 
nationale identiteit geen eigenschap of vaststaand gegeven was, op basis waarvan Duitse 
dienstmeisjes per definitie aansluiting vonden bij andere Duitsers in de Nederlandse 
samenleving. Het was eerder een besef, een voorstelling, een vorm van bewustzijn die door 
de omstandigheden betekenis kreeg. Het vormde een punt van herkenning, dat hen 
gevoelig maakte voor hun positie als nieuwkomer in de ontvangende samenleving. 

Bood de gedeelde Duitse herkomst in de beginfase nogal eens een ingang om lotgenotes 
te leren kennen en samen de nieuwe omgeving te verkennen, zij kon ook - veelal na 
verloop van tijd - als een handicap worden ervaren. Het Duitse groepsverband gaf het 
meisje weliswaar geborgenheid en identiteit, maar het maakte haar ook meer herkenbaar 
en dus kwetsbaar als vreemdelinge in de Nederlandse samenleving. Dat was voor sommi
gen een reden om juist afstand te bewaren tot andere Duitsers en zo snel en onzichtbaar 
mogelijk op te gaan in de Nederlandse omgeving. Zo leerde mevrouw Walters van een 
ander Duits meisje om niet te hard te praten, opdat men niet in de gaten kreeg dat ze Duits 
waren. 54 Om dezelfde reden verkoos Frau Jaswetz - die twaalf jaar in Nederland verbleef, 
voordat zij uiteindelijk toch naar Duitsland terugkeerde - het gezelschap van Nederlandse 
vriendinnen: 'Die deutsche Mädchen ... die wug ten abends nicht wohin, und dann lief en 
sie auf die Stragen, und dann lachten sie so laut, und dann hieg es immer: "O, dat zijn die 
Duitse moffen. "Das fand ich degradierend. Darum hab' ich mich nicht zu dem Haufen 
leiten lassen.'55 Afstand nemen van landgenotes en accentloos Nederlands spreken waren 
de eerste vereisten om niet als vreemdelinge - en dus als 'minder' of 'onfatsoenlijk', zoals 
zij dat ervoeren - herkenbaar te zijn en gestigmatiseerd te worden. Maar bovendien gaf die 
afstand ruimte voor een eigen, individuele koers. Dat verklaart waarom Duitse dienstmeis
jes zich het ene moment als Duitse bij een groep Duitsers konden aansluiten, om er het 
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volgende moment weer uit te stappen en hun leven in een ander verband te organiseren; 
of waarom zij meerdere contacten met zowel Duitsers als Nederlanders onderhielden. 

Hun identiteit bestond immers niet alleen uit Duits-zijn, net zomin als ze alleen 
dienstmeisje waren. Binnen hun betrekking waren ze in de eerste plaats dienstmeisje, maar 
daarbuiten waren zij bijvoorbeeld socialiste in de Nederlandse AJC, gelovige in de kerk, 
sporter in een turnvereniging, of een vlotte meid op de dansvloer. 56 De identificatie of 
desidentificatie met de Duitse herkomst kreeg vorm in relatie tot verschillende andere 
deelterreinen waarop identificatie mogelijk was.57 Uit de verhalen wordt duidelijk hoezeer 
hun verschillende identiteiten als Duitse, als dienstmeisje en bijvoorbeeld als jonge, 
ongehuwde vrouw elkaar betekenis gaven en soms spanningen opriepen. Daaruit vloeiden 
verschillende zelfbeelden voort, al dan niet in dialoog of polemiek met beelden die anderen 
van hen hadden. 

Maar zowel in de verhalen van de voormalige Duitse dienstmeisjes als in die van hun 
omgeving keert één constante steeds terug, namelijk dat het om een tijdelijke positie ging. 
Het dienstbodenbestaan werd gezien als een overgangsfase tussen school en huwelijk, 
waarin het meisje niet alleen geld verdiende maar ook werd voorbereid op haar taken als 
huisvrouw en moeder. Voor Duitse dienstmeisjes kwam daar nog bij dat het migranten
bestaan als een tijdelijke fase werd gezien, voorafgaand aan een spoedige terugkeer als 
Duitse tussen de Duitsers of een definitieve vestiging als Nederlandse tussen de Nederlan
ders. In die zin kon hun verlangen naar een vanzelfsprekende plaats in de Nederlandse 
samenleving ook - en op den duur vooral - door een relatie met een vaste vriend worden 
verwezenlijkt. Het huwelijk met een Nederlander gaf niet alleen de gewenste zelfstandig
heid binnen een eigen huishouding, maar bood ook het Nederlanderschap waarmee hun 
positie in de Nederlandse samenleving werd geformaliseerd. Hoeveel Duitse dienstmeisjes 
met een Nederlandse man in het huwelijk zijn getreden valt niet meer na te gaan, maar het 
moeten er tienduizenden, zo niet meer dan honderdduizend zijn geweest. Mevrouw Stip 
is een van hen. 

Keuze voor het huwelijk 

Zij kwam als Lize Droll in 1931 vanuit Freiburg naar Den Haag. Direct na haar aankomst 
werd zij door haar nicht Resl geïntroduceerd in een hechte vriendinnenkring. Daarnaast 
kreeg ze binnen een paar maanden kennis aan Gerrit Stip. Hij was huisschilder en liet tijdens 
een opknapbeurt zijn gewonde vinger door Lize verbinden. 'Later zei hij nog wel eens tegen 
me: "Zo heb je me gevangen, met dat verbandje."' Zij maakten een eerste afspraak onder de 
klok van de Frankenslag: 'Het was helemaal niet gelijk zoenen of wat ook. Nee hoor, dan 
had ik hem gelijk niet meer hoeven hebben, want dat mocht immers niet. Nee, het was 
heel keurig.' 58 Keurig, beleefd en beschaafd zijn de begrippen die het eerst in haar opkomen 
als mevrouw Stip de eigenschappen omschrijft waarmee de jonge Hollander haar voor zich 
won. Want een beauty was Gerrit niet in haar ogen: 'Hij had een beetje grote oren en een 
beetje grote neus, maar een hartstikke lief gezicht.' Uiteindelijk gaf de kennismaking met 
zijn familie de doorslag: 'Toen ik voor het eerst met hem mee naar huis ging, viel me op 
dat hij zo lief was voor z'n moeder. Dat nam mij voor hem in, want als een jongen lief is 
tegen z'n moeder, dan is ie het ook tegen z'n vrouw, daar kan je echt donder op zeggen. -
En het gezin was ook gezellig. Hij kwam uit een goed nest. Het was een arm nest, maar 
een goed nest, en dat trok mij, dat vond ik heerlijk. Ik denk: "Nou, dan ben ik goed 
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Lize Droll met haar Nederlandse vriend 
Gerrit op het ijs. Voorburg, ca. 1931. 

geborgen."' Toen Gerrit haar eenmaal mee naar z'n ouderlijk huis had genomen, had Lize 
niet alleen vaste verkering maar ook een tweede thuis: 'Ik kwam binnen en ... het was net 
alsof z'n moeder me allang kende. Ik had een schat van een schoonmoeder.' 59 

Gerrit Stip ontfermde zich over zijn Duitse vriendin. Hij leerde haar fietsen in de 
Haagsche Bosjes, hij nam Nederlandse boeken voor haar mee uit de bibliotheek, hij 
verbeterde haar Nederlands en nam het voor haar op toen zij problemen kreeg in haar 
betrekking. Op die manier beschikte ze over een liefdevolle cavalier, die het onbekende 
pad in de Nederlandse samenleving voor haar effende. Tegelijkertijd was de omgang met 
Gerrit niet zonder risico. Hij was de eerste, en de enige, zo verzekert mevrouw Stip mij. In 
Duitsland had zij geen vriendjes gehad en ze was 'volslagen bleu' toen ze in Nederland 
aankwam. 'Als je leest of op de tv ziet hoe open en eerlijk ze over al die dingen praten, -
dan was dat vroeger heel anders. - Daar werd bij ons thuis nooit over gesproken -, ook 
niet met vriendinnen. In de tijd dat ik ongesteld werd, dacht ik: "Jezus, wat overkomt me 
nou?" Wisten wij veel! M'n moeder zei enkel wat ik doen moest, maar niet wat het was, 
dat was er niet bij. - Dat was beslist de invloed van de kerk, want je mocht over zulke 
dingen geeneens denken, dat was al zonde, laat staan praten. 60 Dat dorst je niet. Ik wist van 
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niets en achteraf gezien ben ik door het oog van de naald gekropen, wat dat betteft.'61 

Zoals dat voor Lize gold, bood de kennismaking met een Nederlandse vriend ook voor 
veel andere Duitse dienstmeisjes - naast het gevaar van een gebroken hart en angst voor een 
ongewenste zwangerschap - steun, geborgenheid en toegang tot een wereld waar zij niet als 
vanzelf deel van uitmaakten. In het aangaan van een relatie met een man kwam het 
verlangen tot uiting naar romantiek, respect, verzorging en zekerheid, ook in materiële zin. 
'Terugkijkend,' zegt mevrouw Ton-Seyler over haar verkering met de Nederlander Roel 
Ton, 'was ik niet verliefd op mijn man. - Hij was degene die aardig voor mij was en die mij 
wilde hebben. Toen heb ik hem genomen. Maar werkelijk dat je zegt "die man is het", nee. 
Ik wilde een tehuis hebben, ik wilde iemand hebben die goed voor me was.'62 

Jonge mannen - of het nu ging om Roel Ton, Gerrit Stip, Nelis van Vliet of anderen -
werden beoordeeld op de vraag in hoeverre zij als echtgenoot een toekomst konden bieden. 
De wens zich te binden kwam echter niet alleen voort uit zulke pragmatische overwegin
gen, maar ook uit de behoefte aan emotionele geborgenheid en sociaal contact. Daarnaast 
moeten ook zaken als het verlangen naar opwinding en avontuur en het plezier om begeerd 
te worden, niet worden onderschat. 63 In hoeverre de echtgenoot er na het huwelijk ook in 
slaagde de materiële en emotionele zekerheid te bieden waar zijn vrouw op hoopte, liep 
zeer uiteen. Onder invloed van de crisis- en oorlogsjaren zou dat nog een zware opgave 
blijken. 
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6 Als gastarbeidster in het land van belofte 

Vertoonde de Duitse arbeidsmarkt na het herstel in 1924 een wisselvallig maar niet 
ongunstig verloop, in 1929 ging het steil bergafwaarts. 'Zwarte donderdag', de herfstdag in 
1929 waarop de Newyorkse effectenbeurs haar ineenstorting beleefde, had onmiddellijke 
gevolgen voor de Duitse economie. Door het uitblijven van Amerikaanse leningen waar 
de Duitse industrie in belangrijke mate op draaide, gingen talloze bedrijven failliet, 
daalden de lonen en raakten miljoenen mensen zonder werk. Het aantal van 2.019.000 
werklozen, dat in het begin van 1929 werd genoteerd, was een jaar later gestegen tot 
3.483.000 en in 1931 stonden er 4.409.000 arbeidskrachten op straat. In 1932 was er zelfs 
sprake van meer dan zes miljoen werklozen in Duitsland. Dat waren er meer dan in alle 
andere Europese landen samen.1 Achter deze naakte cijfers doemt een wereld op van 
armoede, wanhoop en strijd om het bestaan, die velen tot emigratie dwong. 2 

Zo kwam ook Hennie Aïssen in het begin van de jaren dertig naar Nederland. Haar vader 
en beide broers waren werkloos en zelf kon zij in de buurt van Rüstingen (Noord-Duitsland) 
evenmin werk vinden. Haar vriendin Lotti bezorgde haar een betrekking in Groningen, van 
waaruit ze maandelijks geld naar Duitsland stuurde om haar familie te ondersteunen. 
'Meine liebe Hennie!' begon haar moeder een van de vele brieven waarin ze haar dochter 
bedankte voor het door haar gestuurde geld. 'Habe Deinen Brief und das Geld behalten, 
wofür ich Dir vielmals danke, deun liebe Hennie ich habe erst wieder 5 M Ackerpacht 
bezahlen können und ich harte auch ja noch paar Mark, wo ich mich erst wieder mit helfen 
konnte, deun liebe Hennie glaube sicher es ist schwer durchzukommen, hoffentlich kom
men noch mal bessere Zeiten, aber augenblicklich ist es ganz schlimm. Am teuersten ist ja 
Margarine, Fett.' 'Liebe Hennie,' schreef moeder Aïssen in een andere brief, 'Du schreibst 
daE Du viel Arbeit hast, das glaube ich gerne, aber laE Dir die Arbeit nicht zu viel werden 
deun wenn der Monat hin ist dann hast Du Dein Geld verdient deun die Mädels hier haben 
gar nichts.' En ook haar broer deed een duit in het zakje, toen hij haar in een brief bezwoer 
haar heimwee te onderdrukken 'deun Du hast es doch gut bei den lieben Leuten, und hier 
Hennie ist doch gar nichts los, nur immer Elend usw. ( ... ) Du müBtest einen Meter hoch 
springen vor Freude, daE Du jetzt in Holland bist.( ... ) Du weiBt was Du hast, wir dagegen 
müssen immer ums Dasein kämpfen.'3 

Versterkte migratie na 1929 

In Nederland had de beurskrach van 1929 geen directe gevolgen, omdat het bedrijfsleven 
niet - zoals in Duitsland - via hoge leningen afhankelijk was van de Amerikaanse situatie. 
Maar ook de Nederlandse economie stond niet op zichzelf. Na maatregelen van omringen
de landen om hun markt te beschermen werd ook het land van de harde gulden getroffen 
door een teruggang op de arbeidsmarkt en een stijging van de werkloosheid. In 1930 had 
Nederland echter nog veel te bieden aan werkzoekenden uit Duitsland. Dat gold zeker 
voor Duitse meisjes uit het zwaar getroffen industriegebied of uit gebieden daarbuiten, 
waar Nederland nog jaren als 'het Gouden Holland' te boek zou staan.4 'Das gelobte Land: 



Hennie Aissen met zoontje van de familie 
Behr. Groningen, ca. 1934. 

'het paradijs' en 'het land met de hoge gulden' zijn de termen die niet alleen in tijdsdocu
menten te vinden zijn, maar ook gebruikt worden door vrouwen die in het begin van de 
jaren dertig naar Nederland kwamen. 

Tussen 1929 en 1931 registreerde de Reichsstelle für das Auswanderungswesen meer dan een 
verdrievoudiging van het aantal dienstmeisjes dat vanuit Pruisen naar Nederland trok.5 In 
Den Haag werd een vergelijkbare stijging geconstateerd van zo'n 3000 à 4000 katholieke 
Duitse dienstmeisjes in 1929 naar ongeveer 10.000 in 1931. 6 Deze ontwikkeling zette zich tot 
in 1933 voort. 'Holland wird z. Zt. von arbeitslosen Deutschen geradezu überschwemmt,' 
schreef de Duitse gezant Zech von Burkensroda, niet zonder reserve, aan zijn superieuren 
in Berlijn.7 De economische nood veroorzaakte een ware 'Hochflut' (springvloed) van 
dienstmeisjes, vooral uit het nabij gelegen industriegebied in Rijnland-Westfalen, aldus 
rector Heinemann, de Duitse zielzorger in Den Haag. Volgens hem lag hun aantal nog 
hoger dan tijdens het dieptepunt van de inflatietijd. 8 In maart 1930 liet hij weten dat hij 
de zorg voor deze meisjes niet langer aankon. Per maand arriveerden meer dan tweehon
derd meisjes in de residentiestad en de katholieke St. Elisabethstiftungbeschikte slechts over 
twaalfbedden tegen dagelijks twintig tot vijfentwintig aanvragen voor overnachting.9 Een 
half jaar later konden zij onderdak vinden in een nieuw katholiek tehuis aan het Em-
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maplein. Naast uitbreiding van de ruimte was er dringend versterking nodig bij de opvang 
en begeleiding van de vele Duitse meisjes. In november van dat jaar kwam Fräulein 
Mathilde Röttgen naar Den Haag, terwijl Fräulein Lili Rosa in Rotterdam tot katholieke 
Fürsorgerin werd benoemd. 10 

Tegelijkertijd begonnen diaconessen van het moederhuis in Münster aan de opvang van 
protestantse meisjes in dienst van de Duitse evangelische gemeenten in Den Haag en 
Rotterdam, en later in Haarlem en Hengelo.n Ook in Amsterdam raakten de opvangfaci
liteiten overvol en draaide het stationswerk overuren om vooral Duitse meisjes aan 
onderdak te helpen. Een nieuw katholiek passantenverblijf voor vrouwen herbergde tussen 
1 oktober 1930 en 1 april 1931 maar liefst 420 Duitse logées.12 De meesten waren net 
gearriveerd, de overigen konden na hun ontslag niet direct een nieuwe betrekking vinden 
en zochten een tijdelijk onderkomen in een van de tehuizen. Van daaruit werden zij dan 
verder bemiddeld. 

Deze voorzieningen konden niet voorkomen dat talrijke Duitse meisjes zonder werk en 
zonder een cent op zak bij hun aankomst of bij ontslag in de problemen kwamen.13 Met 
de toename van het aantal buitenlandse - meest Duitse en Oostenrijkse - meisjes steeg ook 
het aantal grensuitzettingen van hen die ziek, 'zedeloos' of zonder middelen van bestaan 
waren. In 1929 werden aan het grensstation Emmerik nog 334 uitgewezen meisjes en 
vrouwen van Duitse herkomst geregistreerd, in 1930 waren dat er al 479, een jaar later ging 
het om 529 Duitse meisjes en vrouwen, en in 1932 bereikte hun aantal een hoogtepunt van 
590.14 

Bij de verhevigde trek van alleenstaande Duitse jonge vrouwen naar Nederland won de 
roep om bestrijding van de daarmee gepaard gaande misstanden aan kracht. Dat gold 
zowel aan Duitse als aan Nederlandse zijde. De president van de deelstaat Westfalen 
vreesde bijvoorbeeld dat de klachten over het 'dalend gehalte' van de Duitse dienstmeisjes 
ertoe konden leiden dat Nederland, net als de Verenigde Staten en andere Europese 
landen, de entree van Duitse werkzoekenden aan een maximum zou binden. Dat kon de 
zo dringend gewenste ontlasting van de Westfaalse arbeidsmarkt in gevaar brengen. Met 
een beroep op het algemeen belang en het persoonlijk belang van de Duitse meisjes, pleitte 
hij dan ook voor een strengere controle bij de uitgifte van paspoorten.15 Wilde men slechts 
'goede, gezonde en tüchtige' meisjes laten gaan, dan was de vereiste toestemming van 
ouders of voogden voor meisjes onder de achttien jaar niet voldoende. De ouders hadden 
vaak alle belang bij het vertrek van hun dochter, die zij zelf niet langer konden verzorgen. 
Dat maakte een uitbreiding en intensivering van de bemoeienis van de overheid noodza
kelijk.16 

Was het in de voorafgaande periode vooral de Duitse overheid geweest die activiteiten 
had ontplooid tegen het ondoordachte vertrek van jonge Duitse meisjes, in de jaren dertig 
raakte de Nederlandse overheid meer betrokken bij maatregelen om de komst van Duitse 
vrouwen 'in goede banen te leiden' .17 Aan de Nederlandse Arbeidsbeurs in Oberhausen 
ging op 1 februari 1930 een speciale vrouwenafdeling van start onder leiding van mejuf
frouw Eykholt. 18 Zij voerde gesprekken, bestudeerde getuigschriften en vroeg soms om een 
medisch attest en een bewijs van goed gedrag om een zekere selectie te bevorderen van 
meisjes die naar Nederland wilden gaan.19 In overleg met deze Nederlandse arbeidsbeurs 
concentreerden de katholieke Mädchenschutz en het evangelische ]ugendamt hun bemid
delende activiteiten voor vrouwelijke migranten in Oberhausen,20 terwijl ook Duitse 
arbeidsbeurzen intensiever met de Nederlandse arbeidsbeurs gingen samenwerken.21 Op 
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die manier hoopte men sneller uitsluitsel te krijgen over de kwaliteit van zowel de Duitse 
meisjes als de toekomstige werkgevers. Om te voorkomen dat meisjes zonder voorafgaande 
controle een betrekking in Nederland vonden, werd de ruimte voor particuliere arbeids
bemiddeling met winstoogmerk teruggedrongen. Nieuwe wetten op de arbeidsbemidde
ling moesten voorkomen dat Auslandsschwindler2 misbruik konden maken van de econo
mische nood en de lichtgelovigheid van werkzoekende meisjes.23 Al deze maatregelen en 
waarschuwingen ten spijt, reisde het merendeel van de Duitse meisjes toch op goed geluk 
naar het steinreiche Holland.24 

Terugwijzing en uitwijzing bij de grens 

J.J. Mackay, secretaresse van de Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belan
gen der Jonge Meisjes (Union), schetste in 1932 een even schrijnend als ambivalent beeld 
van de vrouwen en meisjes die 'bij drommen' in volgepakte treinen over de grens kwamen 
om 'het gebrek', 'de nood' en 'de harde werkelijkheid' in hun vaderland te ontvluchten. 
Onder hen bevonden zich meisjes van veertien, vijftien en zestien jaar die 'van het karig 
verdiende loon' nog een heel gezin in Duitsland moesten onderhouden. 'En als er geen 
arbeid te vinden is, welnu dan zijn er nog andere wegen om aan geld te komen. Noodge
dwongen vervallen velen van kwaad tot erger. Het behoeft geen betoog, dat hier grote 
gevaren dreigen voor deze meisjes en de moraliteit van ons land.' Om die redenen, zo 
vervolgde Mackay haar verhaal, hadden de verenigingen van meisjesbescherming met 
succes een rekest ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek 'de 
stroom van Duitse dienstboden naar ons land in goede banen te helpen leiden, ongeschikte 
krachten te weren en te willen bevorderen, dat de meisjes van een deugdelijken waarborg 
voorzien zijn dat zij werkelijk in een bepaalde betrekking komen.' 25 

Mackay paarde, als een van de woordvoersters van de meisjesbescherming, een welge
meend begrip voor de motieven waarmee de meeste meisjes Duitsland de rug toekeerden, 
aan angst voor de problemen die door hun komst naar Nederland konden ontstaan. Dat 
de materiële nood in Duitsland zeker zoveel morele gevaren voor deze jonge vrouwen met 
7.ich meebracht, en dat daarmee het pleidooi voor het terugsturen van Duitse meisjes in 
'hun eigen belang' iets dubbelzinnigs kreeg, vormde geen punt van overweging. In plaats 
van te onderzoeken of er alsnog bemiddeld kon worden wanneer meisjes zonder goede 
afspraken vooraf de grens wilden passeren, werden ze onverwijld teruggestuurd naar hun 
plaats van herkomst. Daar wachtten hun weliswaar armoede en ellende, maar dan wel 
binnen de vertrouwde omgeving van gezin en vaderland. 26 

Het weren van buitenlandse meisjes die op de bonnefooi naar Nederland kwamen, 
vereiste een verscherpte controle aan de grens. Op aandrang van de Nederlandse vereni
gingen van meisjesbescherming en met medewerking van de Koninklijke Marechaussee 
werd daarmee in de herfst van 1931 een begin gemaakt. Zonder schriftelijk bewijs van een 
vaste betrekking in de vorm van een werkgeversverklaring kon de douane meisjes onder de 
achttien jaar uit het buitenland de toegang tot Nederland ontzeggen.27 Gold deze maatre
gel aanvankelijk slechts voor de grensovergang bij Zevenaar, in de zomer van 1932 werd hij 
een algemene richtlijn voor alle grensposten, waaraan men vanaf maart 1933 streng de hand 
hield. Als extra voorwaarde was daaraan toegevoegd dat de werkgeversverklaring bekrach
tigd moest zijn door een stempel van het plaatselijke hoofd van de politie.28 Dit diende ter 
controle van de integriteit van de werkgeefster - beheerde zij bijvoorbeeld een 'huis van 

I20 



lichte zeden', dan mocht uiteraard geen stempel afgegeven worden - en tegelijkertijd was 
het een controle van de betrouwbaarheid van het meisje. 

'Hoe noodig een dergelijke maatregel is, wordt hier dagelijks ondervonden,' liet een 
beambte van de grenspost Zevenaar weten. 'Herhaaldelijk bleken niet door de politie 
gestempelde verklaringen gefingeerd. Onder alle mogelijke voorwendsels wordt getracht 
Nederland binnen te komen. Zoo wordt dikwijls als reden opgegeven familiebezoek, ziekte 
van kennissen of familieleden enz., terwijl dan bij onderzoek blijkt, dat men aan het 
opgegeven adres de betrokken vreemdelinge in 't geheel niet kent.'29 Benadrukte deze 
grenswacht vooral de listen en lagen waarmee buitenlandse meisjes de beperkingen pro
beerden te omzeilen, de meisjes zelf hadden weinig keus. Teruggaan was geen alternatief. 
Zij waren er immers op uit aan de nood in hun vaderland te ontkomen. Die nood hadden 
ze aan den lijve ervaren. Dat zij in Nederland opnieuw in een noodsituatie konden 
geraken, was vooralsnog denkbeeldig. Zovele voorgangsters hadden er al werk en verdien
sten gevonden, dus waarom zou het haar niet lukken? 

Op het station Zevenaar, 'de poort, die toegang geeft tot het land van belofte' ,30 speelden 
zich dramatische taferelen af. 'Was geht an der deutsch-holländischen Grenze vor?' luidde 
de verontruste kop van een artikel in Der Mittag in oktober 1932. De Duitse krant 
signaleerde 'böse Erlebnisse' als gevolg van een onaangekondigde en slecht voorbereide 
verscherping van de controle aan de grens.31 Ook van Nederlandse zijde had men oog voor 
de ontreddering onder de gestrande reizigsters, maar op deze wijze hoopte men erger te 
voorkomen. 

Onder de titel 'Trieste levens aan een grens-station' gaf Mackay een gedetailleerd beeld 
van de gang van zaken in Zevenaar.32 Zodra daar een Duitse trein stil hield, begaven de 
grenswachten zich in de compartimenten en controleerden 'hoofd voor hoofd' of de 
vereiste werkgeversverklaring aanwezig was. Zo niet, dan werd de passagiere gelast uit te 
stappen. Herhaaldelijk kwam het voor dat vijftien tot twintig meisjes per trein niet 
doorgelaten werden, omdat de bedoelde verklaring ontbrak of slechts gedeeltelijk in orde 
was.33 Met hun bagage verlieten deze meisjes de trein, waarna ze in de derde-klassewacht
kamer werden opgevangen door de stationsjuffrouw. Deze vertelde de vaak onwetende 
reizigsters waarom het ging en hoe de nodige verklaringen alsnog in hun bezit konden 
komen. De mevrouw die als werkgeefster werd opgegeven, kreeg bericht dat het meisje aan 
de grens was tegengehouden omdat de werkgeversverklaring of het politiestempel ontbrak. 
Verzocht werd dit zo spoedig mogelijk in orde te maken. De stationsdame hielp bij het 
telefoneren, voorzag brieven van postzegels, wisselde geld en deed haar best om de 
vertwijfelde reizigsters zoveel mogelijk gerust te stellen. Met de eerstvolgende trein richting 
Duitsland keerden de vrouwen terug naar Emmerik, waar zij in een van beide grenstehui
zen van de Duitse Bahnhofimission werden ondergebracht totdat de verklaring binnen
kwam. 

Niet alleen voor het betrokken meisje vormde dit een onverwachte en vervelende 
onderbreking van de reis, ook de werkgeefster werd onaangenaam verrast door de verlate 
komst van haar dienstbode.34 Vooral in de eerste periode, voordat de maatregel breed 
onder de aandacht van de bevolking was gebracht,35 gebeurde het meer dan eens dat noch 
het Duitse dienstmeisje, noch haar Nederlandse mevrouw op de hoogte was van de 
verplichte werkgeversverklaring. Of het kwam voor dat zij beiden ten onrechte in de 
veronderstelling verkeerden dat de maatregel in haar geval niet opging, omdat de dienst
bode al jarenlang in Nederland werkzaam was. Als haar dan bij terugkeer van vakantie de 
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toegang werd ontzegd en zij zich gedwongen zag de loop der gebeurtenissen in het 
Grenzheim af te wachten, was dat een verbijsterende ervaring, zoals uit de herinnering van 
Rosalie Daft moge blijken.36 

Toen Rosalie in 1933 samen met twee Duitse collega's terugkeerde van haar vakantie in 
Oberhausen, werden ze bij de Nederlandse grens tegengehouden: 'De Duitse douane liet 
ons door, maar de Hollandse douane stuurde ons weer terug, omdat we geen werk- of 
verblijfsvergunning in de pas hadden.'37 Er werd direct naar pension Eijkenburg in Den 
Haag opgebeld voor een bewijs dat de drie meisjes daar werkten, maar het duurde nog een 
week voordat ze hun papieren kregen. 'Ondertussen brachten ze ons in een soort Huis van 
Bewaring voor vreemdelingen. We moesten onze pas en geld afgeven en we sliepen op een 
grote zaal afgezet met witte gordijnen. Daar zaten we met allemaal verschillende nationa
liteiten, ongeveer 18 personen. 's Morgens moesten we het huis schoon houden en na de 
middag mochten we buiten lopen. In dat huis hadden we alle drie zeer veel heimwee. Na 
een week kwamen de papieren. Wij blij! We waren blij dat we weer naar Eijkenburg terug 
mochten. Voor dit verblijf in dat huis moesten we nog 120 mark kostgeld betalen. Dat was 
in die tijd veel geld en we verdienden f 5,- per week. Nu, dat was een belevenis om nooit 
te vergeten!!'38 

Rosalie Daft herinnert zich haar gedwongen verblijf in het Grenzheim als een verblijf in 
een Huis van Bewaring, dat zij en haar beide lotgenotes na aankomst van de verlangde 
papieren opgelucht konden verlaten. Voor anderen zou de verklaring nooit arriveren, 
omdat de opgegeven betrekking slechts een voorwendsel was om de grens te kunnen 
passeren. Geen wonder dat zij probeerden met gefingeerde verklaringen of langs clandes
tiene wegen Nederland alsnog te bereiken.39 

De maatregelen om buitenlandse meisjes zonder betrekking buiten de grenzen te houden 
en 'ongeschikte' arbeidskrachten te weren, beperkten zich niet tot controle voorafgaand 
aan hun vertrek en bij de grens. Ook als zij al in Nederland waren en na ontslag tijdelijk 
zonder werk waren of anderszins in de problemen waren geraakt, werden zij streng 
aangepakt. Op grond van de Vreemdelingenwet uit 1849 kon de politie elke vreemdeling 
zonder middelen van bestaan het land uitzetten.40 Dat dit in de praktijk ook veelvuldig 
gebeurde, was algemeen bekend onder de buitenlandse dienstmeisjes die zich in Nederland 
vestigden: 'Je mocht niet zonder werk zijn. Dan werd je direct over de grens gezet. Je kreeg 
ook geen steun of niets ... je was als buitenlandse totaal rechteloos,' zegt mevrouw Mulder
Arndt over de situatie waarin zij en haar Duitse collega's destijds verkeerden.41 

Ook andere voormalige dienstbodes wijzen erop hoe kwetsbaar en onzeker hun positie 
als vreemdelinge in Nederland destijds was. 'Je moest hard werken om je waar te maken. 
Weigeren kon niet, want dan volgde ontslag en dan ging je de grens over! - En je wilde 
toch ook je gezicht niet verliezen en met hangende pootjes terug in de Heimat,' schrijft 
mevrouw Schaap-Rössler.42 De dreiging van uitwijzing leidde er volgens mevrouw Zwiers
Rinser toe dat Duitse meisjes 'gezeglijker' waren dan de Nederlandse. 'Ze durfden niet 
tegen te sputteren, want waar moesten ze naartoe? Omdat ze hier in Nederland waren, 
moesten ze toch doen wat er gezegd werd!' Zelf was ze echter binnen een half jaar van 
betrekking veranderd toen het haar niet beviel. 'Maar u zocht toch ook een andere betrek
king?' leg ik haar voor, waarop zij antwoordt: 'Ja goed, dat hebben anderen natuurlijk ook 
gedaan. Maar dan moest je eerst een klein beetje geacclimatiseerd zijn. Je kon er natuurlijk 
niet zomaar, voor het vuistje weg, uitstappen. - Je mocht niet op straat komen te staan, 
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want dan ging je de grens over. Dus je moest eerst wat anders hebben vóór je had 
opgezegd.'43 

Hoe terecht de angst voor uitzetting was, wordt bevestigd door memoranda en dagrap
porten van de plaatselijke politiekorpsen. Daarin valt bijvoorbeeld te lezen dat op 6 juli 
1934 de Duitse Maria P. (negentien jaar oud) en haar zusje Paula (vijftien jaar oud) door 
een agent naar het hoofdbureau van politie in Groningen werden gebracht. Zonder verdere 
toelichting vermeldt het dagrapport dat zij de volgende dag 'als vreemdelingen zonder 
middelen van bestaan' werden 'afgegeven aan de Rijksveldwacht voor transport naar 
Nieuwe Schans'.44 Uitwijzing dreigde zowel voor hen die door werkweigering, ziekte, 
zwangerschap of andere oorzaken zonder werk raakten, als voor degenen van wie men 
vreesde dat zij een gevaar vormden voor de openbare orde of zedelijkheid. Beschuldigde 
mevrouw haar buitenlandse dienstbode van diefstal, deed het meisje een poging tot 
zelfmoord, of werd zij met haar vrijer 'onder de wol' aangetroffen, dan werd ze zonder 
pardon 'op transport gesteld'.45 De Amsterdamse vreemdelingendienst en de vreemdelin
genpolitie in andere grote steden zagen het als hun taak op gezette tijden in samenwerking 
met de zedenpolitie controles uit te voeren in dansgelegenheden, op straat, in hotels en 
zelfs bij particulieren. Bij zo'n inspectie gebeurde het wel dat buitenlandse meisjes 'gezien 
haar minder gunstig zedelijk gedrag' op stel en sprong werden teruggestuurd naar hun 
vaderland. 46 

De Duitse diplomaten in Nederland kregen geregeld klachten over de handelwijze van 
de vreemdelingenpolitie ter plaatse. Zo gold de Haagse politieinspecteur Lucas als beruèht 
bij het Duitse gezantschap in Den Haag.47 Voor hem en zijn collega's was één klacht van 
werkgeefsterszijde genoeg om het Duitse dienstmeisje bij de eerste de beste gelegenheid 
over de grens te zetten. Mevrouw hoefde slechts aan te geven dat er tussen de heer of zoon 
des huizes en het meisje een intieme verhouding bestond, of het meisje werd al meegeno
men. Over het bewijs maakte men zich niet druk en het verweer van het betrokken meisje 
haalde weinig uit, omdat de politie steeds verklaarde dat zij de regels 'humaan' had 
toegepast.48 Aan de andere kant van de grens constateerde de directeur van de Auswande
rerberatungsstelle in Düsseldorf niet zonder verontwaardiging 'daB in Holland in jedem 
Fall dem ausländischen Mädchen die Schuld in die Schuhe geschoben und ein Grund zu 
ihrer Ausweisung gefunden wird'.49 

Paradoxaal genoeg leidde deze praktijk ertoe dat' de vreemdelingenpolitie' als dreigement 
kon dienen om het meisje tot door haar ongewenste intimiteiten te bewegen. Toen Maria 
Bernbacher weigerde op de avances van meneer in te gaan, zinspeelde hij op de mogelijk
heid haar over de grens te laten zetten.50 Zij slaagde erin bijtijds een andere betrekking te 

· vinden, in tegenstelling tot de Duitse Margaretha G. Nadat deze problemen kreeg met de 
eigenaar van het hotel waar zij werkte - die al meer Duitse meisjes zwanger gemaakt zou 
hebben -, werd zij het land uitgezet.51 Buitenlandse meisjes in nood konden van de 
vreemdelingenpolitie weinig andere steun verwachten dan 'hulp' bij de terugkeer naar hun 
vaderland. 

In afwachting van hun uitzetting moesten de meisjes soms één of meer dagen in een Huis 
van Bewaring of een politiecel doorbrengen.52 Onder geleide van twee of meer recher
cheurs werden zij dan naar Zevenaar of een ander grensstation gebracht. 53 De dames van 
de meisjesbescherming signaleerden afkeurend dat bij het transport wat al te gemakkelijk 
vriendschappen werden gesloten, terwijl de mannelijke begeleiders de meisjes sigaretten, 
koffie of thee aanboden in plaats van een 'strenge terughoudendheid' in acht te nemen. 
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Verenigd in de Commissie voor de Belangen van de uit te leiden Vrouwelijke Vreemde
lingen54 deden zij dan ook een - vergeefs - beroep op de minister van Justitie om de 
'uitleidingstransporten' zoveel mogelijk gescheiden naar sekse en onder vrouwelijke bege
leiding te organiseren, om dit soort 'ongewenschte toestanden' te voorkomen. 55 De zorg 
voor de Duitse dienstmeisjes werd op ieder terrein beheerst door vrees voor de gevolgen 
van de vrije omgang met de andere sekse, ook als het de dienaren der wet betrof. 

Gescheiden vervoer onder vrouwelijk toezicht mocht dan niet haalbaar zijn, dankzij de 
commissie kregen de Grenefürsorgerinnen van de Duitse Bahnhofimission in Emmerik wel 
toestemming om bij de aankomst van uitgewezen meisjes in Zevenaar aanwezig te zijn. 
Van daaruit begeleidden de katholieke Schwester Gertrud en de evangelische Schwester 
Anna hen beurtelings over de grens. Onderweg knoopten zij alvast gesprekken aan om te 
verhinderen 'dais sie nach der Ankunft auf der deutschen Grenzstation aus Unwissenheit, 
Ratlosigkeit oder auch Leichtsinn in neues Unglück geraten'. 56 Eenmaal in Emmerik 
probeerden de zusters in samenwerking met de plaatselijke ]ugend- und Wohljàhrtsämter 
(bureaus voor jeugdzorg en sociale zaken) en met de confessionele verenigingen de meisjes 
bij hun terugkeer naar huis te begeleiden. 

Zo waren steun en controle ook aan de grens - het begin en soms ook het voortijdig 
eindpunt van een veelbelovende onderneming - onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
Grenefürsorgerinnen stonden de teruggewezen en uitgewezen vrouwen met raad en daad 
ter zijde, maar tegelijkertijd deden zij dienst als verlengstuk van de grenswachten: zij 
trachtten immers het gedrag van Duitse vrouwen en meisjes te controleren, en te voorko
men dat ze alsnog of wederom - maar dan clandestien - de grens overtrokken. Voor de 
tehuizen aan de grens, die ook wel met de eufemistische term Grenzasylwerden aangeduid, 
gold hetzelfde. Vrouwen die niet meer heen of terug konden, vonden er onderdak in 
afwachting van de nodige papieren, of om zich van daaruit te oriënteren op een nieuwe 
betrekking in Duitsland. Maar het Grenzasyl of Grenzheim functioneerde evenzeer - zoals 
Rosalie Daft dat heeft ervaren - als gevangenis, als een instrument om de meisjes te 
bewaken en op het 'juiste' spoor te houden. Dat alles niet zozeer in het belang van de 
betrokken meisjes, maar vooral in het belang van de Nederlandse volkshuishouding en 'het 
hele Duitse volk', zoals keer op keer werd benadrukt.57 

'Zij pikken de beste baantjes en de leukste jongens' 

De strengere controle aan de grens en de verharde opstelling tegenover buitenlandse 
arbeidskrachten zonder werk die in het begin van de jaren dertig hun beslag kregen, 
vergden geen wetswijzigingen. Het waren maatregelen die men op basis van de bestaande 
wetgeving kon doorvoeren. Officiële beperkingen van de entree en het verblijf van 
buitenlandse arbeidskrachten - zoals die in de Verenigde Staten en andere Europese 
landen al wel gangbaar waren - kende men in Nederland nog niet. Dat er mensen waren 
die daar niet zo gelukkig mee waren, blijkt wel uit een rijm dat De Haagsche Post in 
november 1930 pubiiceerde: 

'In Holland mag vrij zonder schromen 
Elke vreemdeling om arbeid komen 
In 't buitenland mogen wij slechts bivakkeeren 
En er ons goede geld verteren.' 58 



Het versje vormde de opmaat voor een discussie over de toelating van buitenlandse 
arbeidskrachten, die losbrandde zodra de economische malaise ook de Nederlandse ver
houdingen begon te beïnvloeden. 'Mit einer gewissen Spannung haben wir das Jahr 1931 
begonnen,' vermeldde het jaarverslag van de Duitse katholieke Mädchenschutz in Amster
dam. 'MuGten wir befürchten, daG das Gespenst der Arbeitslosigkeit, das in Deutschland 
verheerend umherzog und immer weitere Volksschichten umklammerte, auch die Nach
barländer heimsuchen würde? Oder durften wir hoffen, daG Holland, das Land mit 
stabiler Goldwährung und den reichen Kolonien, noch vorläufige Sicherheit und Arbeits
möglichkeit bieten würde?'59 

Maar juist het verbeten vasthouden aan die 'stabiele gouden standaard' zou nadelig 
blijken voor de positie van het Nederlandse bedrijfsleven op de wereldmarkt, en de 'rijke 
koloniën' konden het tij der werkloosheid evenmin keren. 60 Bij de afnemende bedrijvig
heid, de stijging van de werkloosheid en de dalende verdiensten zag menig huisvrouw zich 
gedwongen haar huispersoneel deels of geheel te ontslaan. Was het niet om puur financiële 
redenen, dan stond men wel onder morele druk om het buitenlandse huispersoneel als 
eersten de wacht aan te zeggen bij de steeds luider wordende protesten tegen de aanwezig
heid van buitenlandse arbeidskrachten op de krimpende Nederlandse arbeidsmarkt. Ne
derland was niet langer het rijke land met de begeerde gulden, dat de Duitse meisjes met 
open armen ontving. Integendeel: de eens om hun Tüchtigkeit zo gevierde dienstmeisjes 
kregen te maken met beperkende maatregelen tegen buitenlandse arbeidskrachten. 

Onder druk van de crisis kwam het dienstbodenvraagstuk in een ander daglicht te staan. 
Voorheen stond de behoefte aan goede en goedkope huishoudelijke krachten voorop, 
waarbij men dankbaar gebruik maakte van het potentieel aan buitenlandse dienstmeisjes. 
Maar met het voortschrijden van de werkloosheid gingen andere belangen prevaleren. In 
het artikel 'Werkloosheid en dienstbodennood' formuleerde de Nieuwe Tilburgsche Cou
rant de vraag die zoveel Nederlanders in deze jaren op de lippen brandde: 'Wat doen wij 
hier in Holland met die Duitsche, Oostenrijksche, Tsjechische en andere buitenlandsche 
meisjes? Terwijl er zooveel werkloozen zijn, die wij moeten onderhouden?' 'Vreemde 
indringsters' werden de buitenlandse dienstbodes wel genoemd, die niet alleen veel 
kostbare valuta over de grens lieten wegvloeien, maar bovendien met een Hollandse vrijer 
aan de haal gingen 'die anders voor een Nederlandsche maagd gereserveerd zou blijven'. 61 

Opvattingen over de concurrentie van niet-Nederlandse dienstmeisjes die de plaats van 
Nederlandse meisjes bezet hielden, beperkten zich niet tot de arbeidsmarkt. Ook de 
huwelijksmarkt was in het geding. De extra lading die dat gaf aan de discussies rond 
buitenlands huispersoneel werd niet alleen verwoord in de krantekolommen en literatuur 
van die tijd,62 maar komt ook nu nog scherp tot uiting in de reacties van Nederlandse 
tijdgenoten op de aankondiging van mijn onderzoek: 'De Duitse dienstboden, berooid van 
mannen en geld, kwamen bij tienduizenden. Ze stalen ons onze jongens af door zoet gevlei 
en onderdanige manieren. Het waren onderkruipsters bij rijke vrouwen, waarvoor de 
trotse Hollandse vrouw zich niet liet lenen. Zeer vele hollandse meisjes en gehuwde 
vrouwen zijn toen beroofd van hunne geliefden en hunne mannen, door zoete vogelaars 
en overgave,' schrijft Maria Zondernaam, 'een ongehuwde vrouw' zoals zij zichzelf noemt 
in haar anonieme brief. 63 En zij is niet de enige die zoveel jaren later nog tot dergelijke 
uitspraken komt. 64 

Duitse dienstbodes van toen herinneren zich de verwijten dat zij niet alleen de beste 
baantjes, maar ook de leukste jongens inpikten.65 Als jonge vrouwen op de grens van 
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volwassenheid bewogen zij zich zowel op de arbeids- als op de huwelijksmarkt, en hun 
positie op beide terreinen stond niet los van elkaar. Daar waren de meesten zich terdege 
van bewust: 'Ik heb vaak gedacht dat die Hollandse meisjes ons haatten, en dat kon ik me 
voorstellen: we namen hun beste betrekkingen, we werkten langer, we werkten onder de 
prijs, en toen namen we ook nog hun jongens weg. Ik zal het maar gewoon zo zeggen zoals 
het is,' zegt mevrouw Beukema-Gerlach, die als Duits dienstmeisje met een Nederlandse 
jongen trouwde. 66 

Bij de keukendeur als zij de boodschappen in ontvangst namen, tijdens het wachten op de 
tram, voor de bioscoop of in de winkel: Duitse meisjes bewogen zich in de Nederlandse 
samenleving en kwamen op die manier met Nederlandse mannen in contact. Mevrouw 
Cremer-Kalb leerde haar man op een dansavondje kennen: 'Daar zaten twee jongens en twee 
meisjes, dat waren mijn man met zijn zuster en een vriend van mijn man met zijn meisje. Toen 
ik met mijn vriendin binnenkwam, zei die zuster van mijn man: "Daar komt de concurrentie." 
Dat heeft ze me later verteld. En achter die concurrentie is mijn man aangegaan.'67 

Kijken we naar de verhoudingen op de huwelijksmarkt in deze periode, waarvoor de 
cijfers over aantallen ongehuwde mannen en vrouwen in de huwbare leeftijd een indicatie 
geven, dan blijkt dat er in de leeftijdsgroep van twintig tot dertig jaar meer ongehuwde 
Nederlandse mannen dan vrouwen waren.68 In die zin was de klacht over concurrentie op 
de huwelijksmarkt weinig gegrond. Maar dergelijke klachten laten zich niet statistisch weg 
redeneren. Geconfronteerd met de aantrekkingskracht van ongehuwde buitenlandse vrou
wen werd er niet alleen in de arbeidsverhoudingen, maar ook op het vlak van de persoonlijke 
relaties een afgrenzing op grond van nationaliteit in stelling gebracht: Nederlandse jongens 
zouden aan Nederlandse meisjes zijn voorbehouden. 

Een adequaat verweer hiertegen kwam van de Duitse Walli Arndt. Zij had al verkering 
met Koen, toen hij haar een keer kwam afhalen op haar vrije avond: 'Goh meid, wat heb 
jij een leuke knul aan de hand,' reageerde haar Nederlandse collega spontaan, om daar wat 
zuur aan toe te voegen: 'Die Duitse meisjes pikken al onze Hollandse jongens af.' 'Nou, 
dan moet je zien dat je er ook één krijgt,' herinnert mevrouw Mulder-Arndt zich haar 
reactie.69 De herinneringen aan Nederlandse meisjes die zich beklaagden over Duitse 
meisjes die 'de mooiste en beste knullen wegkaapten', zijn talrijk en dateren van het hele 
interbellum. Of het nu over het begin van de jaren twintig gaat of over het eind van de 
jaren dertig, deze spanning was aanwezig vanaf het moment dat, tegelijk met de Neder
landse mevrouwen, de Nederlandse jongens belangstelling kregen voor Duitse meisjes; en 
andersom, de Duitse meisjes ook voor hen interesse aan de dag legden. Voor Nederlandse 
jongens - die niet hoefden te concurreren op de markt van zilver en damast - kon de 
afhankelijke positie van de buitenlandse dienstbode juist een appel doen op hun gevoelens 
van mannelijkheid en de daarmee gepaard gaande behoefte het 'zwakke geslacht' in 
bescherming te nemen.70 Hij kon haar de weg wijzen in het onbekende Nederland, hij kon 
voor haar opkomen als zij onheus werd behandeld en hij kon haar de geborgenheid 
verschaffen die ze zo node miste. Al gebeurde het ook dat hij gebruik maakte van haar 
kwetsbare positie, en haar vervolgens liet zitten. 

Op het moment dat de houding tegenover de buitenlandse dienstmeisjes onder druk van 
de economische crisis veranderde, steeg ook de onvrede over hun aanwezigheid op de 
huwelijksmarkt. Het beleid van de overheid beperkte zich tot de vermeende concurrentie 
op de arbeidsmarkt, maar de steun voor dit beleid werd gevoed doordat men zich ook op 
andere terreinen bedreigd voelde door de aanwezigheid van Duitse dienstmeisjes. 
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Duits dienstmeisje aan tafel bij de familie Van Duyn. Scheveningen, juli 1937. 

Weren van vreemden en vrouwen op de arbeidsmarkt 

Het buitenlandse huispersoneel moest overbodig worden. Dat kon alleen door ervoor te 
zorgen dat Nederlandse meisjes hun werk overnamen. Want, zo luidde de redenering, was 
het geen schande dat duizenden Duitse meisjes met miljoenen klinkende guldens huis
waarts keerden, terwijl de Nederlandse meisjes in fabrieken of op kantoren de plaatsen van 
jonge mannen bezet hielden? Het debat rond het dienstbodenvraagstuk beperkte zich niet 
tot het weren van vreemde arbeidskrachten ten gunste van Nederlands personeel. Tegelij
kertijd stonden Nederlandse buitenshuis werkende meisjes en vrouwen onder druk om 
hun plaatsen in fabrieken en kantoren op te geven voor het werken in de huishouding. Het 
was niet de eerste keer dat zich een dergelijke discussie ontspon. Ook in het begin van de 
jaren twintig, toen de Nederlandse arbeidsmarkt een ongunstige ontwikkeling liet zien, 
vroeg men zich af of het dienstbodentekort nog langer met buitenlands huispersoneel 
bestreden mocht worden. Tot maatregelen was het toen niet gekomen, omdat de economie 
zich snel herstelde.71 Dit keer hield de depressie aanzienlijk langer aan, en de roep om een 
inperking van vreemden en vrouwen op de arbeidsmarkt werd met de jaren luider. 

Bepleitte een enkel Duits dienstmeisje voorzichtig haar goed recht om in Nederland haar 
brood te verdienen gezien de geringe mogelijkheden die Duitsland daartoe bood,72 meer 
effect sorteerden de geluiden van een groep invloedrijke huisvrouwen die zich ervoor 
beijverde hun zo gewaardeerde Duitse dienstbodes te behouden. Hoe konden de overbe
laste huismoeders hun gezin goed verzorgen zonder voldoende hulp? En vormde het gezin 
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niet bij uitstek de basis voor de volksgezondheid? Met een beroep op het algemeen belang 
hielden zij vol dat het buitenlandse huispersoneel vooralsnog onmisbaar was.73 Deze 
'dienstbodenlobby' had hechte contacten in overheidskringen, waar men zich ontvankelijk 
toonde voor de aangevoerde argumenten. Wellicht droeg de aanwezigheid van buitenlands 
huispersoneel bij de ministers en ambtenaren zelf daartoe bij. De verantwoordelijke 
minister Slingenberg benadrukte in ieder geval dat de terugkeer van Duitse dienstmeisjes 
'langs de lijnen der geleidelijkheid' diende te geschieden, omdat hij anders vele huisvrou
wen - 'en ook mijn eigen vrouw' - ten zeerste zou duperen.74 Toen het huispersoneel in 
1934 werd uitgezonderd van de Wet op de Vreemde Arbeidskrachten die het werken van 
buitenlanders aan banden legde, zagen de dames hun inspanningen beloond.75 Dat 
betekende echter niet dat zij ongevoelig waren voor de bezwaren die van overheidswege 
werden aangevoerd - en onder steeds bredere lagen van de bevolking weerklank vonden -
tegen de aanwezigheid van buitenlandse dienstbodes. Ook zij beschouwden de heersende 
werkloosheid als een groot probleem dat met alle middelen bestreden moest worden; en 
ook zij zochten de mogelijkheden daartoe bij Nederlandse vrouwelijke arbeidskrachten. 

Hoe kan het tekort aan Nederlands huispersoneel worden aangevuld, zodat buitenlandse 
dienstbodes geleidelijk kunnen verdwijnen? Dat was de nijpende vraag waarmee het 
ministerie van Sociale Zaken zich in overleg met verschillende vrouwenorganisaties bezig
hield, zodra het wetsontwerp betreffende buitenlandse arbeidskrachten aanhangig was 
gemaakt. Weliswaar bleef het niet-Nederlands huispersoneel buiten de beperkende maat
regelen zolang er geen voldoende Nederlandse dienstmeisjes zouden zijn, maar dat nam 
niet weg dat het dienstbodenvraagstuk in 'de tegenwoordige toestand' om een nieuwe 
aanpak vroeg.76 De minister overwoog 'zachte dwang' om meisjes uit gesteunde gezinnen 
tot het dienstbodenberoep te brengen, terwijl de vrouwenorganisaties eerder dachten aan 
verbeterde opleiding en arbeidsvoorwaarden om zo tot een verhoging van de status van het 
dienstbodenberoep te komen.77 

Hoezeer deze kwestie als een vraagstuk van algemeen maatschappelijk belang werd be
schouwd, blijkt wel uit de aandacht die de Vereeniging van N ederlandsche Arbeidsbeurzen 
eraan besteedde op haar jaarvergadering van juni 1934. Vooraf waren vier deskundigen 
aangezocht om advies uit te brengen over de vraag welke maatregelen er genomen konden 
worden om te bevorderen dat meer Nederlandse meisjes werk zochten in de huishouding. 
De keuze was gevallen op mejuffrouw T. van Andel, bezoldigd secretaris van de Algemeene 
Bond van Huispersoneel; mevrouw mr. D.R.E. Oppenheimer-Belinfante, secretaris van 
de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen; de heer K.L. Henri van der Putt, 
voorzitter van de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Sigarenfabrikanten en lid van de 
Tweede Kamer voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij; en mevrouw M.G. van Vooren
Onnes, adjunct-directrice van de gemeentelijke arbeidsbeurs in Rotterdam. Hun adviezen 
geven boeiende informatie over de manier waarop toen van verschillende kanten tegen 'het 
dienstbodenvraagstuk' werd aangekeken. 

Mevrouw Oppenheimer-Belinfante begon haar advies met de constatering dat het tekort 
aan Nederlands huispersoneel niet nieuw was. Nieuw was echter wel de situatie van 
economische malaise waarin het vraagstuk zich voordeed. Gezien de groeiende werkloos
heid meende zij dat het niet langer verantwoord was om 'een zoo groot contingent aan 
vreemdelingen voortdurend arbeidsgelegenheid te blijven verschaffen, terwijl haar werk 
toch evengoed door landgenooten zou kunnen worden verricht'. Bij een schatting van 

128 



40.000 buitenlandse meisjes die in de huishouding werkzaam waren met een gemiddeld 
loon van vijfentwintig gulden per maand, werd er per jaar alleen al aan salaris twaalf 
miljoen gulden uitbetaald, nog afgezien van de waarde van kost, inwoning, reisgeld en 
dergelijke, zo rekende de adviseuse haar publiek voor. Dat geld werd volgens Oppenheimer 
slechts mondjesmaat in Nederland besteed. Het zou grotendeels naar het buitenland gaan 
ter ondersteuning van familie of om te sparen, 'zoodat aldus dubbele schade voor onze 
landgenooten ontstaat'. Met het oog op de miljoenen die aan steun werden uitgekeerd, 
vond zij deze 'abnormale' toestand niet langer verantwoord. 

Mevrouw Oppenheimer bekritiseerde die werkgeefsters, ook binnen haar eigen vereni
ging, die zich beperkten tot de vraag of een buitenlandse dan wel een Nederlandse hulp in 
de huishouding het beste voldeed. 'Hebben zij dan met klem van redenen aangetoond, dat 
de buitenlandsche wegens grootere vakkennis en beleefder omgangsvormen de voorkeur 
verdient' - hierbij verwees Oppenheimer naar ingezonden stukken in diverse kranten -
' dan is daarmee voor haar de zaak afgedaan.' Voor de secretaris van de Vereeniging van 
Huisvrouwen begon dan eigenlijk pas het probleem. Naar haar mening was het immers de 
bedoeling - overeenkomstig de vraag die haar was voorgelegd - te bevorderen dat 
Nederlandse meisjes de Duitse dienstbodes zouden gaan vervangen. De suggestie van 
regeringswege om dit via dwangmaatregelen te bereiken, bijvoorbeeld door fabrieksarbeid 
voor jonge meisjes onder de zestien jaar te verbieden, wees zij echter van de hand. Juist bij 
het huishoudelijk werk ging het om een gemotiveerde keuze, want 'met onwillige honden 
is het slecht hazen vangen, en met ontevreden en verbitterde ontslagen meisjes slecht 
huishouden,' zo diskwalificeerde zij deze mogelijkheid. Geen dwang maar drang was er 
nodig, en daarom pleitte zij voor meer propaganda ten gunste van het dienstbodenberoep, 
voor verbeterde arbeidsvoorwaarden en voor huishoudcursussen voor werkloze meisjes.78 

In deze opvatting werd zij gesteund door twee van de andere deskundigen. Van Vooren
Onnes besteedde in haar advies veel aandacht aan de noodzaak van een vakopleiding tot 
dienstbode, naast een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Dwangmaatregelen werden 
door haar ten sterkste ontraden: 'Slechts wanneer tengevolge van de verbetering van de 
positie van de dienstbode ( ... ) dit beroep door de meisjes uit de arbeidersklasse uit eigen 
vrijen wil wordt gekozen, (is) op den duur blijvend succes te verwachten.'79 Ook in het 
advies van de sociaal-democratische Van Andel, die het standpunt van het georganiseerde 
huispersoneel vertegenwoordigde, lag de nadruk op een van overheidswege gesteunde 
vakopleiding en op maatregelen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Dat kon een 
opwaardering van de huishoudelijke arbeid teweegbrengen, waardoor Nederlandse meisjes 
uit zichzelf aan deze werkkring de voorkeur zouden geven boven de fabriek. 80 

Tegenover deze benadering, waarin de vertegenwoordigsters van werkgeefsters, werk
neemsters en bemiddelende instanties elkaar vonden, stond het advies van de vierde 
adviseur, de katholieke ondernemer Van der Putt. Met een beroep op morele en sociaal
economische argumenten verdedigde hij de noodzaak om de grenzen die 'normaal' aan 
vrouwenarbeid werden gesteld, nog verder in te perken. Want, zo luidde zijn retorische 
vraag, 'mogen wij de man - beschouwd als tegenwoordig of toekomstig gezinshoofd- bloot
stellen aan het gevaar van werkloosheid door het ongebreideld deelnemen van de vrouw 
aan de produktie?' Hij had geen enkele moeite met maatregelen die het werken van 
vrouwen in fabrieken en op kantoren moesten inperken, zolang het bedrijfsleven er maar 
geen nadeel van ondervond. Zo nodig moest een toeslag van overheidswege het nadelig 
verschil tussen mannen- en vrouwenlonen overbruggen. De katholieke volksvertegen-
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woordiger meende dat de vrouw al te lang als 'concurrente', ja zelfs als 'verdringster van de 
man' had kunnen optreden. 

Van der Putts veronderstelling dat vrouwen zich meer ruimte op de arbeidsmarkt hadden 
toegeëigend ten koste van mannen, leefde inmiddels in brede kring. Maar dat dit beeld 
eerder op vooroordelen dan op exacte informatie berustte, toonden de publikaties van de 
econome Posthumus-van der Goot nog geen twee jaar later.81 Daarin liet zij zien dat het 
globale aandeel van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt in de jaren dertig niet veel 
verschilde van hun aandeel aan het begin van de eeuw. Van der Putt waarschuwde echter 
in krijgshaftige bewoordingen tegen de 'invasie' van vrouwen op de arbeidsmarkt, die naar 
zijn idee reeds te veel 'moreel kwaad' teweeg had gebracht. De 'lichtzinnigheid' die met de 
gemengde arbeid van mannelijk en vrouwelijk personeel in de fabrieken gepaard ging, zou 
toekomstige moeders geen goed doen. Met gevoel voor pathos wees hij op 'de duizenden 
meisjes die staan te hunkeren naar een levenstaak, en die daarin gehinderd worden, 
doordat haar vriendinnen de mannen werkloos maken'. Dat het werken en sparen van 
jonge vrouwen het sluiten van een huwelijk kon bespoedigen viel buiten zijn blikveld, 
evenals de noodzaak voor veel gehuwde vrouwen om met hun werk het karige gezinsinko
men aan te vullen. Van der Putt, als vertegenwoordiger van het spraakmakende deel der 
katholieke natie, benadrukte daarentegen dat niet alleen de man zelf, maar hele gezinnen 
-vrouw en kinderen - geschaad werden door de intrede van vrouwen in de fabriek. 82 

Om zijn advies kracht bij te zetten beriep de sigarenfabrikant zich op een brochure van 
Veen-Brons, ook wel bekend als 'Famke', woordvoerster van de conservatieve Nieuw-Fe
ministen Vereeniging, die zich fel afzette tegen het streven naar een gelijkwaardige positie 
van man en vrouw. 83 Zij vond dat vrouwen zich moesten beperken tot het werk dat het 
meest met haar 'roeping' overeen zou komen. Met Veen-Brons was Van der Putt van 
mening dat de overheid behoorde in te grijpen 'in deze tijd dat de kantoren vol zitten met 
goed geld verdienende jonge vrouwen, en de jonge mannen voor niets het Amsterdamse 
Vondelpark omspitten en er papierkorven knutselen'. 84 

De adviezen laten zien hoe van verschillende kanten tegen de positie van vrouwen op de 
nationale arbeidsmarkt werd aangekeken. De vier adviseurs waren het erover eens dat het 
goed zou zijn wanneer het buitenlandse huispersoneel niet langer nodig was in de Neder
landse huishouding. Zij achtten het daartoe nodig dat meer Nederlandse meisjes in de 
huishouding zouden gaan werken. Dit gezamenlijke streven naar meer Nederlandse 
dienstmeisjes duidt bovendien op een ander uitgangspunt dat de vier adviseurs deelden. 
Zij vonden het werken in de huishouding bij uitstek geschikt voor Nederlandse meisjes uit 
de arbeidende klasse, 'omdat zij aldus met het oog op een later huwelijk - en het 
meerendeel trouwt immers - een betere vooropleiding genieten dan door het verrichten 
van bijna machinale, elk initiatief uitsluitende fabrieksarbeid,' zoals Oppenheimer het 
formuleerde. De 'vrouwelijke aard' en het idee dat bepaald werk 'van nature' beter aan 
vrouwen overgelaten kon worden, stonden in deze tijd nog niet ter discussie. Wat wel ter 
discussie stond, was de vraag of vrouwen gedwongen moesten worden zich te beperken tot 
specifieke 'vrouwelijke' beroepen, of dat het 'algemeen belang' meer gebaat was bij een 
vrije beroepskeuze. 85 

De overtuiging dat vrouwen gedwongen moesten worden zich te beperken tot het werk 
dat hun 'van nature' paste, vinden we terug in het voorontwerp van een Wet Vrouwelijke 
Arbeidskrachten uit 1935. Het ging erom meisjes beneden de zestien jaar het werken in 
fabrieken, werkplaatsen en kantoren te verbieden. In zijn toelichting schreef minister 
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Slingenberg: 'Het gaat er hier om (. .. ) te bevorderen, dat de man eenige meerdere posities 
kan innemen op een terrein, dat van nature voor de vrouw niet het meest geëigend is, een 
streven, dat in de dagen van groote werkloosheid geheel voor zichzelf spreekt.'86 Zo 
vanzelfsprekend was het kennelijk toch ook weer niet, want na het nodige protest moest 
het voorontwerp worden ingetrokken. Hetzelfde lot onderging een half jaar later een 
tweede wetsontwerp van dezelfde vrijzinnig-democratische minister, waarin hij een maxi
mum-percentage wilde vastleggen voor het aantal vrouwelijke werknemers in een fabriek 
of werkplaats. 

Al vonden deze beperkende maatregelen geen doorgang, de druk op vrouwen om hun 
arbeidsplaats in de nijverheid of industrie op te geven voor huishoudelijk werk, werd wel 
steeds sterker.87 Overeenstemming over een verbod op werk buiten de 'vrouwelijke sfeer' 
mocht dan niet haalbaar zijn, alle partijen waren het eens over de noodzaak om het werken 
van vrouwen in de huishouding te bevorderen. Beter toegankelijke opleidingen in het 
huishoudelijk werk moesten de status van het vak ten goede komen en de kwaliteiten van 
Nederlandse dienstmeisjes bevorderen. Het ervaren tekort aan dienstbodes was immers 
niet alleen het gevolg van een te klein aantal beschikbare meisjes, zeker zo belangrijk was 
het geringe aantal 'geschikte' meisjes. 88 Vandaar ook dat meisjes uit ondersteunde gezin
nen of meisjes die werkloos waren geworden, niet zonder meer gedwongen konden worden 
het 'dienstbodenschap' te aanvaarden. Dat vergde enige voorbereiding. 

Wat jarenlange aandrang van georganiseerde dames en dienstbodes niet had bewerkstel
ligd, kregen de stijgende werkloosheidscijfers binnen korte tijd voor elkaar: een gratis 
vakopleiding voor huispersoneel. Het was de bedoeling dat de meisjes na afloop van de 
cursus als dienstbode aan het werk gingen. Met het opzetten van internaatsopleidingen en 
spoedcursussen voor werkloze meisjes in verschillende delen van het land werd ernaar 
gestreefd het aanbod van Nederlands huispersoneel te vergroten.89 Meer Nederlandse 
vrouwen in de huishouding betekende - volgens de gangbare redenering - niet alleen een 
verlichting van de druk op de arbeidsmarkt ten gunste van mannen, maar ook een 
verlichting voor de Nederlandse volkshuishouding doordat men niet langer afhankelijk 
was van buitenlandse dienstbodes. Deze groep zou dan alsnog onder de Wet op de 
Vreemde Arbeidskrachten gebracht kunnen worden.9° 

Terugkeer naar de Heimat 

Het streven van de Nederlandse overheid om meer Nederlandse meisjes in de richting van 
het dienstbodenbestaan te leiden, werd in nauwe samenwerking met de betrokken groepe
ringen gerealiseerd. Dat blijkt wel uit de hiervoor aangehaalde adviezen over de vraag hoe 
het tekort aan Nederlands huispersoneel kon worden aangevuld. Ook het opzetten van 
spoedcursussen en andere initiatieven ter bevordering van de keuze voor het dienstboden
beroep gebeurden in overleg met vrouwenorganisaties, onderwijsinstellingen, bemiddelen
de instanties en de Bond van Huispersoneel. 

Deze activiteiten gingen gepaard met een levendige discussie in dagbladen, tijdschriften 
en naar aanleiding van spreekbeurten. Van overheidswege zette de referendaris van de 
Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, Van Lier, de toon: 'Het 
is een besch2.ming voor de Nederlandse vrouw, dat welhaast 30 à 35.000 vrouwen uit den 
vreemde onze huishoudingen moeten helpen beredderen, terwijl er in Nederland tiendui
zenden meisjes zijn, die niet weten wat ze met haar tijd moeten doen, of die de werkloos-
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heid van mannen helpen vergroten en op de arbeidsmarkt met de mannen concurreren. 
Het klinkt ironisch bij het gejammer over werkloosheid en slechte tijden, dat plm. 40.000 

buitenlandse meisjes hier de plaats innemen van Nederlandse meisjes in de huishouding 
en hotel, en jaarlijks aan loon en kost en inwoning meer dan 20 millioen gulden ontvangen, 
waarvan eenige millioenen per jaar naar het buitenland gaan.'91 Met deze vlammende 
aanklacht, waarin hij eerdergenoemde argumenten van de liberale Oppenheimer en de 
katholieke Van der Putt tot één geheel samensmeedde, maakte Van Lier de weg vrij voor 
verdergaande maatregelen. 

In 1936 achtte de minister het moment gekomen om de Wet op de Vreemde Arbeids
krachten van 1934 ook voor het buitenlandse huispersoneel van toepassing te verklaren. In 
februari werd eerst nog een persconferentie gehouden om 'de openbare meening' over deze 
kwestie te peilen. De weinig kritische vragen die er door de aanwezige journalisten werden 
gesteld en de welwillende toon van de berichten die erover verschenen, wijzen erop dat het 
gros van de Nederlandse bevolking tegen die tijd overtuigd was van de noodzaak van deze 
beperkende maatregel.92 Zo schreef De Huishouding, dat zich afficheerde als 'tijdschrift 
voor moderne huisvrouwen', in termen van de overbekende en enigszins platgetreden 
metaforen over de 'invasie' van Duitse meisjes waar de laatste jaren 'paal en perk' aan was 
gesteld, waardoor er een einde was gekomen aan het 'maar lukraak komen van die meisjes 
naar ons land'. Het voornemen om ook het huispersoneel onder de Wet op de Vreemde 
Arbeidskrachten te laten vallen betekende niet, stelde de redactie haar lezeressen gerust, dat 
de buitenlandse dienstbodes op stel en sprong moesten vertrekken. De dames bij wie zij in 
betrekking waren, hoefden slechts een arbeidsvergunning voor hen aan te vragen tegen 
geringe kosten: een nieuwe vergunning kostte twee gulden en een verlenging één gulden. 
Voorlopig zouden die verlengingen wel verleend worden, verzekerde de redactie.93 Op 1 

oktober 1936 was het zover: wilden de werkgeefsters hun Duitse dienstbodes behouden, 
dan moesten zij betalen voor een arbeidsvergunning. 

Maar voor die tijd was hun aantal al sterk teruggelopen. Vanaf 1933 kwamen er steeds 
minder Duitse meisjes naar Nederland en werd een toegenomen terugkeer naar Duitsland 
gesignaleerd.94 Het verblijf in Nederland had veel van zijn aantrekkelijkheid verloren, 
sinds de economische crisis de hoogte van het inkomen aantastte.95 Toen Eykholt in de 
zomer van 1935 'om zuiver persoonlijke redenen' haar ontslag indiende als bemiddelaarster 
aan de Nederlandse Arbeidsbeurs in Oberhausen, was er voor de Nederlandse overheid dan 
ook geen aanleiding een opvolgster te benoemen. Door een verminderde komst van Duitse 
dienstbodes naar Nederland was een speciale vrouwenafdeling aan de beurs overbodig 
geworden.96 De strengere controle aan de grens had Nederland een stuk minder toegan
kelijk gemaakt, terwijl ook het uitwijzingsbeleid aangescherpt was. Duitse dienstbodes die 
na ontslag zonder middelen van bestaan waren, kregen nauwelijks meer de tijd om een 
andere betrekking te zoeken. Zij werden snel het land uitgewezen: abgeschoben, zoals de 
Duitsers dat zo treffend verwoordden.97 Konden zij in Duitsland geen werk vinden, dan 
bood de door het Hitler-regime gepropageerde en vanaf juli 1935 verplichte Arbeitsdienst 
een alternatief.98 Dankzij de arbeidsdienst, 'der viele jugendliche Arbeitslose und Nichts
tuer erfaBt', zouden de 'ziel- und planlose Anfragen' van jeugdigen voor werk in het 
buitenland zijn afgenomen, berichtte in december 1934 de directeur van de Auswanderer
beratungsstelle in Keulen.99 

Ook de ontwikkelingen in Duitsland zorgden ervoor dat het aantal Duitse meisjes in 
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-· Alwine Dostal met de dochters en zwager van 'haar' joodse familie Koppel, Wijk aan Zee, ca. 1930. 

Nederland verminderde. De machtsovername van Hitler maakte hun verblijf in het 
buitenland uit economische motieven minder noodzakelijk. Terwijl Nederland steeds 
minder werk en geld te bieden had, brachten de oorlogsvoorbereidingen in nazi-Duitsland 
op den duur meer werkgelegenheid en een zekere welvaart met zich mee.100 Althans, voor 
zover het de niet-joodse bevolking betrof. Dat gold aanvankelijk vooral voor het Ruhrge
bied en andere gebieden waar de oorlogsindustrie op volle toeren begon te draaien. In de 
landelijke streken liet het herstel langer op zich wachten. 

Dat moest Käthe Meirose ervaren, toen zij in 1933 vanuit Nederland terugkeerde naar 
Oldenburg. 'Ich hatte gedacht: Das geht aufwärts. Das hat man gehofft. Viele sind 
zurückgegangen aus dem Grund. Das zog wieder an und dann muB es Arbeitsplätze geben, 
nicht.'101 Zo kort na de machtsovername heerste kennelijk al wel het beeld van vooruitgang 
dat velen terug naar Duitsland trok, maar beeld en ervaren werkelijkheid kwamen lang niet 
altijd met elkaar overeen. Nadat ze een half jaar lang tevergeefs had geprobeerd werk te 
vinden, kreeg Käthe de kans naar Nederland terug te gaan. In 1936 zou zij zich alsnog en 
voorgoed in Duitsland vestigen. Tegen die tijd was de werkgelegenheid ook in haar streek 
van herkomst verbeterd. In datzelfde jaar keerde Hilda Bilker terug naar Oost-Friesland: 
'Dann zogen die deutschen Mädchen fast alle ab, weil es hier in Deutschland wieder Arbeit 
genug gab. Die konnten ja alle junge Leute gebrauchen. Es war ja dann ... heute wird es die 
Wende genannt,102 denn auch so, durch Hitler, dieses Militär und alles. Er brachte ... hier 
wurde auch wieder verdient, und oben [in Nederland, BH] merkte man, daB man uns 
nicht mehr so brauchte.'103 Over en weer namen de Duitse en Nederlandse overheid 
maatregelen ter bescherming en stimulering van hun arbeidsmarkt. Dat bracht veel Duitse 
meisjes terug naar hun vaderland. 

Daarnaast konden zij zich door het groeiende antisemitisme in Duitsland gedwongen of 
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geneigd voelen hun betrekking bij joodse werkgevers in Nederland op te zeggen. Op I 

januari 1936 traden de Neurenberger wetten in werking, die het aan 'weibliche Staatsange
hörige deutscher oder artverwandter Blutes' onder de vijfenveertig jaar verbood om huis
houdelijke arbeid in joodse gezinnen te verrichten. Hoewel de Neurenberger wetten 
officieel alleen in Duitsland van kracht waren, bleek dat ook Duitse meisjes in Nederland 
geprest werden hun werk bij joodse gezinnen op te geven: 'Gevraagd naar de reden van 
vertrek, zeiden zij, ( ... ) dat er in Duitsland druk op hen wordt uitgeoefend, door bedreigin
gen, geuit tegen de aldaar wonende familieleden of ouders. Deze bedreigingen bestaan bijv. 
uit het ontnemen van arbeid of pensioen, boycot enz. Natuurlijk is het gevolg hiervan dat 
de familie haar dochter verzoekt, de dienstbetrek.1<:ing bij de Joodse familie te verbreken.'ro4 

Deze berichtgeving in Het Huispersoneel wordt bevestigd door de herinnering van 
mevrouw Luurtsema-Aissen. Voor haar had het groeiend antisemitisme in Duitsland al 
vóór 1936 gevolgen. In november 1934 nam zij ontslag bij de joodse familie Behr: 'Dat was 
die toestand in Duitsland, met die Hitler begon dat al-, en die wisten dat ik bij joden was. 
- Dat spreekt sich gar 'rum. - Mijn ouders hadden daar last van - en zo heb ik tegen 
mevrouw Behr gezegd, dat ik een andere betrekking zocht - en toen ben ik bij dokter 
Roelofs gekomen.'ro5 Aan andere Duitse dienstmeisjes gingen de antisemitische tendensen 
aanvankelijk voorbij. Zij bleven nog lange tijd in dienst bij hun joodse werkgeefsters, soms 
ook nadat de Duitse autoriteiten maatregelen hadden genomen om dat onmogelijk te 
maken.ro6 

Het wettelijk vastgelegde antisemitisme van de Neurenberger wetten werkte ook door in 
de bemiddeling van Duitse meisjes naar Nederland. Bij de beoordeling door de Auswande
rerberatungsstellen stuitte een 'israelitische' achtergrond van de Nederlandse werkgevers in 
het begin van de jaren dertig zelden op bezwaren, zolang er ruimte bestond voor het 
vervullen van de 'religieuze plichten' door de katholieke en protestantse dienstmeisjes.ro7 

Maar vanaf 1936 gold 'joods' of 'niet-arisch' als een vanzelfsprekende diskwalificatie,1°8 

waardoor een groot aantal - veelal aantrekkelijke - betrekkingen niet langer in aanmerking 
kwam voor 'arische' Duitse meisjes. In die zin had de antisemitische wetgeving in Duitsland 
ook gevolgen voor de joodse bevolking in Nederland, en voor de niet-joodse Duitsers die 
bij hen in dienst waren of wilden komen. 

Deden de ontwikkelingen op de Duitse arbeidsmarkt, de oprichting van de arbeidsdienst 
en de antisemitische maatregelen veel Duitse meisjes besluiten thuis te blijven of uit 
Nederland terug te keren, anderen - zij het veel minder in aantal - werden er juist door 
bewogen Duitsland de rug toe te keren. 'Door de steeds moeilijker wordende toestanden 
in Duitsland, zochten heel veel meisjes, jonge vrouwen en ook mannen een goed heenko
men naar Holland, waarbij zich tragische tooneelen voordeden,' vermeldt het jaarverslag 
van het katholieke stationswerk over 1936. Het ging zowel om jonge meisjes die de 
verplichte arbeidsdienst bij boeren in Oost-Pruisen probeerden te ontduiken, als om 
joodse meisjes die als dienstmeisje naar Nederland trachtten te ontkomen.ro9 Soms ook 
betrof het niet-joodse meisjes die met hun joodse werkgevers mee de grens over wilden 
gaan.no Daar zagen zij zich echter geconfronteerd met een strenge grenswacht, die hen 
maar al te vaak de toegang weigerde. m 

Duitse dienstmeisjes die na 1933 nog in Nederland verbleven, kregen niet alleen te maken 
met het verwijt dat zij het werk en de mannen in beslag zouden nemen die voor 
Nederlandse meisjes waren bestemd. Onder invloed van de antisemitische en oorlogszuch-
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tige opstelling van de nationaal-socialisten groeide er een politiek getint wantrouwen tegen 
Hitler-Duitsland en daarmee tegen veel wat Duits was.m Dat wordt geïllustreerd door het 
optreden van een journalist van het dagblad De Rotterdammer, die in 1936 op een 
persconferentie over de inperking van de aanwezigheid van Duitse dienstbodes de vraag 
stelde of 'de invasie van deze buitenlanders ook van beteekenis (is) voor de pénétration 
pacifique van het Nat. Socialisme'? 'Niet onmogelijk,' luidde het onbevredigende ant
woord van overheidswege, daarmee alle ruimte openlatend voor verdachtmakingen en 
wilde speculaties. n3 

Het groeiend wantrouwen en de toenemende angst voor Duitse agressie in Nederland 
gingen niet aan de Duitse dienstmeisjes voorbij. Signaleert Frau Meyer-Bilker eerst dat 
men de Duitse meisjes niet meer zo hard nodig had, even later voegt ze daaraan toe: 'Ich 
wollte nicht blei ben. Den Kampf ging denn los, politisch, und denn war es mir ein bi{khen 
ungeheuer.'n4 Net als Frau Meyer legt ook Frau Wenken-Meirose de nadruk op de 
ongemakkelijke positie waarin de politieke ontwikkelingen haar brachten, ter verklaring 
van haar terugkeer in 1936: 'Wei! die Zeit schlechter wurde für uns in Holland. - Die 
Drohung des Nationalsozialismus steigerte sich und das drückte schon auf die anderen 
Länder. Und davor fürchten wir uns, daG die Holländer uns mal nicht mehr sehen 
möchten. Und dann warnte Frau Van Delft auch: "Wenn der Krieg kommt, dann sperren 
sie Sie alle ein." Ja, und dann hatte ich auch Angst.'n5 Ook Frau Tebel herinnert zich de 
waarschuwingen van haar toenmalige werkgeefster. Na het uitbreken van de burgeroorlog 
in Spanje keerden meneer en mevrouw Kaiser in de zomer van 1936 vervroegd van vakantie 
terug: 'Dan sagte sie: "Milli, ga ganz vlug nach huis toe, es gibt oorlog." - Ich sollte denn 
nach Hause gehen. Ich sagte: "Ja, das möchte ich auch."'II6 

Soms waren het de Nederlandse werkgeefsters die vreesden voor het lot van hun Duitse 
dienstmeisjes, dan weer waren het haar ouders. Nadat Leni Polter drie zomerseizoenen 
achtereen als kamermeisje in hotel Huis ter Duin in Noordwijk had gewerkt, mocht ze van 
haar ouders niet nog eens gaan. 'Dann kam der Adolf Hitler und dann hatte man Angst. 
Meine Eltern haben gesagt: Hélène, bleibe zu Hause. Und dann dürfte ich nicht mehr. Es 
war eine unruhige Zeit, das wurde ja in alle Länder übertragen damals. - Mir hat keiner 
was in der Weg gelegt, aber wenn man die Zeitung las, oder irgendwie, das war doch alles 
nicht ganz angenehm_'II7 

In 1939 zag ook Grethe Görtz zich geconfronteerd met een brief van haar vader, die haar 
aanspoorde naar Duitsland terug te keren. Ze werkte toen in de huishouding van haar 
gescheiden 'pleegzuster' Saar Porrenga en wilde daar het liefst blijven, maar de briefbracht 
haar in verwarring. 'Hij schreef: "Het begint half en half, kind, het is beter dat je hier komt, 
want de Nederlanders doen je straks wat aan, als er oorlog komt." - Ik dacht: "Wat moet 
ik nou?" Toen kreeg ik het ook opeens benauwd. - Dus ben ik toch maar eerst naar huis 
gegaan. Ze lieten me niet met rust ... ze maakten me bang. Maar afijn, ik was, geloof ik, 
nog geen veertien dagen thuis, of ik ben hier weer teruggekomen. - Ik zat daar, en dat was 
verschrikkelijk. - Je moest ja heel fijn oppassen wat je tegen anderen zei. - Het was altijd: 
"Stil, niks zeggen, je weet niet wat de buren denken." - Ik denk: "Als ik hier moet blijven ... 
dat weet ik niet." - Ik zeg; "Ik moet weer terug; ik heb m'n kleren nog allemaal in 
Groningen liggen." - Ik ben toen mooi weer op tijd teruggekomen, hier.' Saar Porrenga 
had nog geen andere hulp en was er ook nog niet aan toegekomen Grethe bij het 
bevolkingsregister af te melden, anders was het wellicht moeilijker geweest. ns Maar nu was 
ze dolblij dat Grethe er weer was. 'Ze zei wel: "Je moet goed weten wat je doet." Ik zeg; 
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"Ja, ik weet het wel, maar m'n vader. .. " Toen heeft ze m'n vader nog geschreven. "Je moet 
het zelf weten," schreef hij terug.'u9 Met haar terugkeer naar Nederland nam Grethe Görtz 
een risico, maar ze voelde zich meer op haar plaats en beschermd binnen de Groningse 
familie Porrenga dan binnen haar eigen familie in nazi-Duitsland. 

De toenemende oorlogsdreiging droeg ertoe bij dat een meerderheid van de Duitse 
meisjes Nederland in de loop van de jaren dertig verliet. Zij vreesden bij het uitbreken van 
de oorlog van hun familie afgesneden te worden en waren ook beducht voor eventuele 
repercussies van Nederlandse zijde bij een inval van de Duitsers. Daarnaast waren er ook 
Duitse dienstmeisjes die zich aangesproken voelden door het nationaal-socialisme en om 
die reden terugkeerden naar hun vaderland. 

Afgezien van de ontwikkelingen in de individuele levensloop die uiteindelijk doorslagge
vend waren voor de keuze in Nederland te blijven of naar Duitsland terug te keren, 
stimuleerde de wisselwerking van economische en politieke ontwikkelingen in beide 
landen dat een meerderheid van de Duitse dienstbodes naar hun vaderland terugkeerde. 
Voor hen had Duitsland in de loop van de jaren dertig meer te bieden dan het eens zo 
aantrekkelijke Nederland. De beweging van Duitse dienstbodes keerde zich ten tweeden 
male om: steeds minder waren nog geneigd Duitsland te verlaten en steeds meer keerden 
Nederland de rug toe om hun heil weer in de Heimat te zoeken. Zij die niet meegingen in 
de stroom van deze beweging, waren over het algemeen hecht verankerd geraakt in de 
Nederlandse samenleving. 



7 Duitse meisjesverenigingen en het nationaal-socialisme 

Zedelijkheid en vaderlandsliefde vormden van meet af aan de - eerst nog enigszins 
abstracte - inzet bij de opvang van Duitse dienstmeisjes door Duitse organisaties in 
Nederland. Het ging erom jonge, alleenstaande landgenotes te vrijwaren van zedelijk en 
moreel verval en te voorkomen dat zij op die manier het vaderland te schande zouden 
maken. De nationalistische sentimenten die hiermee gepaard gingen, vormden op zich 
geen barrière tussen de Duitse organisaties en de Nederlandse samenleving. Integendeel: 
van Nederlandse zijde bestond grote waardering voor de inspanningen van de Duitse 
organisaties bij de opvang van hun landgenotes. Het nationalistische element bij deze inzet 
werd als vanzelfsprekend gezien en vormde geen belemmering voor een intensieve samen
werking. Maar deze samenwerking zou steeds minder worden, naarmate het nationaal-so
cialisme meer invloed kreeg op de Duitse confessionele organisaties in Nederland. Wat 
waren de gevolgen van deze ontwikkeling voor de opvang van Duitse dienstmeisjes binnen 
de meisjesverenigingen? 

De evangelische gemeenten en het nieuwe Duitsland 

Van het begin af aan stonden vooral de Duitse protestanten afwijzend tegenover de 
Weimar Republiek. Toen keizer Wilhelm II op 9 november 1918 afstand deed van de troon 
en twee dagen later de wapenstilstand werd ondertekend, heerste in evangelische kring 
pure ontzetting: 'Die Herrlichkeit des deutschen Kaiserreiches, der Traum unserer Väter, 
der Stolz jedes Deutschen ist dahin,' heette het tijdens de landelijke Kirchentagvan 1919.1 

Eeuwenlang had er een nauwe relatie tussen 'troon en altaar' bestaan: evangelisch, kaisertreu 
en deutschnational waren inwisselbare begrippen. Iedere Duitse dominee had bij het 
aanvaarden van zijn ambt gehoorzaamheid gezworen aan zijn vorst als de bezitter van 
wereldlijke en geestelijke macht. Met de vlucht van de keizer naar Nederland was het 
Duitse protestantisme kopflos geworden. Dat werd nog eens benadrukt, toen de scheiding 
van kerk en staat werd doorgevoerd bij het uitroepen van de Weimar Republiek. 

Aan evangelische zijde vormde zich een politiek verzet tegen de nieuwe republiek en de 
republikeinen, tegen democratie en democraten, tegen liberalen, socialisten en communis
ten. Het politieke vijandbeeld van de democratie en vooral de 'goddeloze' sociaal-demo
cratie bleef gedurende de hele Weimar-periode gehandhaafd. Het waren immers de 
sociaal-democraten (samen met het katholieke Zentrum) die het 'smaadverdrag' van 
Versailles hadden getekend. Door het erkennen van schuld aan het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog hadden zij niet alleen de keizer en het Duitse volk verraden, maar bovendien 
hadden zij de protestanten ernstig tekort gedaan, omdat juist de evangelische kerk veel van 
haar werkterrein - in Posen en Pruisen - aan de overwinnaars had moeten afstaan. Nee, 
met deze verraderlijke politici voelde de evangelische kerk van Duitsland geen verwant
schap. Maar een alternatieve partij - zoals het Zentrum voor de katholieken - hadden de 
protestanten niet. De officiële kerkvlag, het violette kruis op witte achtergrond, stond 
symbool voor de onoverbrugbare afstand tussen de evangelische kerk en de republiek. 
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Aan het eind van de jaren twintig kwam het tot een nieuw offensief tegen het marxisme 
en bolsjewisme. Dit politieke verzet was sterk verweven met een meer sociaal-cultureel 
verzet tegen modernisme, veranderende normen en 'onzedelijkheid'. Daarbij liet de evan
gelische vrouwenbeweging zich niet onbetuigd. Tegenover het externe (politieke) front 
stelde zij haar innerlijke (morele) gevechtslinie ter redding van de 'oud-Duitse nationale 
eer'. 2 De evangelische vrouwen noemden zichzelf weliswaar a-politiek, maar dat weerhield 
hen er niet van het 'goddeloze' bolsjewisme, het 'decadente' atheïsme en het 'zedeloze' 
liberalisme te verwerpen. Een zuivering van het openbare leven achtten zij dringend 
gewenst om de 'morele verwording' van Weimar-Duitsland te bestrijden.3 Dit ging 
gepaard met de roep om een 'ijzersterke man' die het vaderland kon redden.4 Op deze 
thema's konden Duitse protestanten en nationaal-socialisten elkaar vinden. Hitler en het 
nationaal-socialisme zouden Duitsland van het bolsjewisme redden en tucht en orde weten 
te herstellen. Zo was het mogelijk dat de evangelische kerk zich 'dankbaar verbonden' 
voelde met het 'nieuwe Duitsland' en zich van harte bereid toonde mee te werken aan 'de 
nationale en zedelijke verheffing van ons volk' .5 

Dat gold ook voor de Duitse dominees van de Deutsche Evangelische Gemeinden in het 
buitenland.6 Als hoofd van de Westeuropese Pfàrrkonferenz, waarin de predikanten van de 
Auslandsgemeinde in Nederland, België en Frankrijk waren georganiseerd, speelde dominee 
Herbst van de Duitse evangelische gemeente in Den Haag een voortrekkersrol. '(Wir) 
können und wollen unseren Jahresbericht über das Jahr 1933 nicht beginnen, ohne 
unserem Dank gegen Gott Ausdruck zu verleihen, daB Er im letzten J ahre dem Deutschen 
Volke jenes groBe Erleben und Geschehen gescheukt und damit unser deutsches Vaterland 
und darüber hinaus den westeuropäischen Kulturkreis vor grosser und ernstester Gefahr 
bewahrt hat,' schreef hij in het Haagse Gemeindeblattvan maart 1934. Met de komst van 
Hitler was het gevaar van het bolsjewisme bezworen en kon eindelijk begonnen worden 
aan een nationale Erhebung na de vernedering van Versailles, meenden Herbst en zijn 
collega's. 

Met dergelijke uitlatingen volgden zij bisschop Heckel, het nieuwe hoofd van het 
Kirchliches Aussenamt (de afdeling buitenland) van de genazificeerde evangelische Rijks
kerk.7 In zijn circulaires en voordrachten liet Heckel niet na het belang van de 'nationale 
herleving' voor de kerk te benadrukken. Dit vond aandachtig gehoor onder de dominees 
van de Duitse evangelische gemeenten in Nederland, waar godsdienst en nationaal gevoel 
al zo lang en innig samengingen. 8 De positieve houding tegenover de ontwikkelingen in 
Duitsland drong ook door tot de evangelische meisjesverenigingen. Dankzij de rijke 
documentatie in het archief van de Duitse evangelische gemeente in Den Haag is het 
mogelijk daar iets van te laten zien. 

Frau Elisabeth Herbst, die zich intensief bezighield met het werk onder Duitse evangeli
sche vrouwen in Den Haag, was net als haar echtgenoot en samen met andere vrouwen 
binnen het evangelische vrouwenwerk vol vertrouwen over de omwenteling in het vader
land. In het jaarverslag van de Deutsch-Evangelische Frauenhi/fe over 1933 schreef zij 
opgetogen over de verbeterde verhoudingen in Duitsland, 'wo Väter und Brüder wieder 
Arbeit gefunden haben, und eine hoffnungsvollere Stimmung herrscht als früher'. Dit 
vertrouwen in de Duitse toekomst straalde af op de meisjes in de evangelische Mädchen
verein, die ooit 'unverdorven der Heimat zurückgegeben werden können und als künftige 
Mütter des Volkes sich bei der Herabbildung des neuen deutschen Geschlechtes zu 
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bewähren vermögen'. Hadden evangelische vrouwen het christelijke geloof en het Duitse 
Volkstum in de voorafgaande Weimar-periode met inspanning van al hun krachten voor 
de om zich heen grijpende goddeloosheid bewaard, nu konden zij hun 'moederlijke 
krachten' ongeremd inzetten voor de nieuwe staat, citeerde Elisabeth Herbst de woorden 
van de nieuwe landelijke voorzitster van het evangelische vrouwenwerk, Agnes von Grone.9 

In de woorden van de domineesvrouw uit Den Haag weerklonk geestdrift voor de politieke 
ommekeer in Duitsland, en in het bijzonder voor de taak die Duitse meisjes als toekom
stige 'Moeders van het Volk' daarbij konden vervullen. Zij moesten helpen de vertrouwde 
orde in de Duitse samenleving terug te brengen door de 'natuurlijke' grenzen tussen de 
seksen te herstellen en de ontwrichting van het gezinsleven te bestrijden. 

De euforische stemming die Hitlers greep naar de macht in Den Haag teweegbracht, 
werd nog datzelfde jaar in daden omgezet door de organisatie van een tocht naar het Duitse 
vaderland om daar op 12 november 1933 te gaan stemmen. Meer dan zestig Duitse 
dienstmeisjes uit verschillende steden namen eraan deel, nog afgezien van dominee Herbst, 
zijn vrouw en een van de Duitse diaconessen. Voor de meisjes was het een 'unvergefüich 
schöne Erinnerung', volgens Frau Herbst.ro Haar indruk van deze Wahlfahrt (verkiezings
tocht) naar Kleef wordt bevestigd door het jaarverslag van de evangelische meisjesvereni
ging: 'Welche groBe Freude war er für uns, als wir ( ... )ander groBen deutschen Wahlfahrt 

In het buitenland levende Duitsers mochten daar volgens de wet niet deelnemen aan de Duitse verkiezingen. 
Om die reden werden vanuit Nederland zgn. Wahlfahrten naar Duitse grensplaatsen georganiseerd. Daarnaast 
vertrokken zowel uit Amsterdam als uit Rotterdam schepen, waarop Duitsers in de buitenterritoriale wateren 
hun stem uitbrachten. Dat gebeurde ook in andere landen, zoals op deze foto die werd genomen op een schip 
voor de Spaanse kust op 9 maart 1933. 
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nach Cleve teilnehmen konnten, urn dort dem Ruf des deutschen Volkskanzlers folgend 
teilzunehmen an der Abstimmung des deutschen Volkes und dadurch vor aller Welt 
einzutreten für unseres deutschen Volkes Recht und Freiheit!'n 

In soortgelijke extatische bewoordingen werd een verkiezingsuitstapje in het Gerneinde
blatt van oktober 1934 beschreven.12 Schwester Frieda Seip was in augustus met een 
onbekend aantal Duitse meisjes naar Hoek van Holland gereisd, om aan boord van een 
Duits schip buiten de territoriale wateren een blijmoedig 'ja' aan te tekenen bij de 
bevestiging van Hitlers absolute macht. 13 Maar in haar persoonlijke correspondentie gaf 
Frieda Seip blijk van een nuchterder kijk. Aan Schwester Louise in Münster schreef ze dat 
zij de tocht op zee -waar ze 's avonds laat pas van was teruggekeerd-wel 'interessant' had 
gevonden. Maar ze voegde daar direct aan toe dat haar stem en die van de meisjes - 'die 
mit soviel Opfer und Umständen verbunden sind' - eigenlijk dubbel moesten tellen.14 

Haar beleving van dit verkiezingsuitstapje toont eerder een gevoel van nationale plicht dan 
van politieke bevlogenheid. 

Maar hoe dan ook: de evangelische meisjesvereniging in Den Haag - althans haar 
woordvoersters - was onmiskenbaar in de ban van de radicale omwenteling in Duitsland. 
Op de herdenking van de gevallen helden (Heldengedenkjèier) waren de aanwezige meisjes 
vervuld van trots dat zij met hun liederen konden bijdragen aan deze deutsche Kundgebung, 
terwijl zij bij de viering van de nationale feestdag op I mei 1934 met drie diaconessen 
present waren om uiting te geven aan hun verlangen bij 'die deutsche Volks- und 
Schicksalsgemeinschaft' te horen, 'der wir durch Blut und Arbeit angehören und der wir 
ruit reiner und heiliger Kraft dienen wollen - auch, ja gerade hier im Ausland!' aldus het 
jaarverslag van de meisjesvereniging.15 Ook dit keer was Frieda Seip van de partij. Van 
tevoren schreef ze haar vriendin Louise hoezeer zij zich op het feest verheugde: 'Am 
Dienstag gehen wir vonder Gesandtschaft aus alle zum "Dierentuin" abends urn 8 Uhr 
und feiern den Tag der Arbeit dort. Es wird auch ein Film gedreht. Nur mit dem deutschen 
Pais <larf man hinein. Ich denk mir, daG es sehr fein werden wird. So ist immer wieder 
etwas anderes los.'16 Vooral de laatste woorden wijzen erop dat niet alle aanwezigen 
gedreven werden door een politieke overtuiging, maar dat het ook als een gezellig uitje 
('weer eens iets anders') beschouwd kon worden. Het nationaal-socialistische gedachten
goed drong echter wel door tot de aanwezigen. 

Dat was ook het geval tijdens de wekelijkse activiteiten van de meisjesvereniging: op de 
Besprechungsabendevan dominee Herbst kwamen vrngen over volk, familie en hygiëne aan 
de orde 'die uns jeweils sehr am Herzen lagen'. Met het oog op de 'grote opgaven' die het 
nieuwe Duitsland aan vrouwen stelde, werden er voordrachten gehouden over thema's als: 
'Der Frauen Würde ist des Volkes Kraft', 'Ans Vaterland treue schlid~ dich an' of 'Die 
deutsche Frau im Kriege'. 17 Het koor, zo lezen we in de jaarverslagen van de meisjesvere
niging, zong naast religieuze liederen ook 'das vaterländische und das jugendbewegte 
Volkslied', op de turnavonden verzamelden de meisjes zich om 'in einem gesunden Körper 
einen gesunden und fröhlichen Geist zu pflegen', en volksdansen maakten 'die Freude am 
deutschen Volkstum' weer levendig. Geen Volkstum zonder gezond lichaam. En dus werd 
er ook druk gewandeld, met het vaandel voorop.18 

De geestdrift voor de nationaal-socialistische omwenteling die uit de jaarverslagen van de 
Haagse meisjesvereniging spreekt, laat de vraag open of die door de Duitse meisjes zelf 
werd gedeeld. Gesprekken met vrouwen die destijds deelnamen aan de evangelische 



meisjesverenigingen, geven daarover geen uitsluitsel. Achteraf krijgen de vrolijke anekdo
tes over gezamenlijke fietstochten, kooroptredens, turnuitvoeringen en dagjes naar het 
strand veel nadruk, terwijl de herinnering aan de politieke ommekeer, de verkiezingsuit
stapjes en de Duitse nationale feestdagen uit het geheugen zijn verbannen. 

Schwester Klara Robra, die als dienstmeisje in Den Haag werkte voordat zij eind 1936 
intrad in het diaconessenmoederhuis in Münster, weet zich nog wel een Wahlfahrt te 
herinneren. Ze haalt haar oude paspoort te voorschijn en op de laatste pagina vinden we 
het stempel van het Duitse gezantschap in Den Haag met de tekst 'Stimmschein zur 
Reichswahl am 29. März 1936 erteilt'. Met dit document reisde zij samen met vriendinnen 
en bekenden van de meisjesvereniging naar Emmerik om daar haar stem uit te brengen. 19 

Wat ze heeft gestemd, kan ze zich niet meer herinneren. Al laat haar antwoord op mijn 
vraag waarom ze ging stemmen, daar weinig twijfel over bestaan: 'Ja, wir muBten doch 
wählen! - Das war freiwillig natürlich, aber ... als Deutsche muBte man natürlich wählen, 
das ist klar!'20 

De meeste dienstbodes kwamen bij de Duitse meisjesverenigingen om hun moedertaal 
te kunnen spreken en ervaringen uit te wisselen met lotgenotes. Het was geen politieke 
belangstelling die hen naar de meisjesvereniging dreef. Dat neemt niet weg dat zij zich 
moeilijk konden onttrekken aan de onvoorwaardelijke steun aan het nieuwe Duitsland, 
die zeker tot eind 1936 de boventoon voerde binnen de Haagse evangelische gemeente. 
Naast de eerder beschreven economische en politieke maatregelen in Nederland en 
Duitsland, vormde dit positieve beeld van het nieuwe Duitsland voor de deelneemsters aan 
de Duitse meisjesverenigingen een stimulans om terug te keren: 'Der Zustrom weiblicher 
Jugend hat aufgehört, die Heimat ruft sogar ihre Kinder zurück, unsere Heimat [de Duitse 
evangelische gemeente in Den Haag, BH] entvölkert sich langsam und stetig,' staat in het 
jaarverslag van de Haagse Frauenhi/feover 1936. Dominee Herbst en zijn vrouw sloten zich 
bij deze tendens aan. Na bijna twintig jaar vertrokken zij in september 1936 naar Berlijn, 
waar Herbst bij de Gustav AdolfStiftungging werken.21 

Zijn opvolger, de meer gematigde dominee Kaetzke, had vanaf 1932 de Duitse evangeli
sche gemeente in Haarlem geleid. Ook Kaetzke stond aanvankelijk niet onwelwillend 
tegenover de ontwikkelingen in nazi-Duitsland. In 1933 was hij nog 'voll Staunen und 
Bewunderung über das gewaltige Geschehen, das sich in unserem Heimatvolk und in 
unserer Heimatkirche vollzogen hat'.22 Volgens zijn eigen zeggen kwam in 1936 een 
ommekeer in zijn denken, tijdens een ontmoeting met de kritische dominee Niemöller op 
een geheime vergadering van de Bekennende Kirche (Belijdende Kerk) in de buurt van 
Berlijn.23 Na Kaetzkes komst naar Den Haag treffen we in het archief weinig Heil Hitler's 
meer aan; de verslagen van nationale feestdagen en de oproepen tot stemplicht of tot een 
bijdrage aan de Winterhulp waren meer ingetogen verwoord dan voorheen. Maar evenals 
zijn Duitse collega's elders in Nederland waakte Kaetzke ervoor kritiek op het Duitse Rijk 
en zijn groot-Germaans gedachtengoed te uiten.24 

En zo volgden de Duitse predikanten in Nederland de officiële lijn die hun vanuit 
Duitsland werd gedicteerd.25 Uit deze hoek konden de door de nationaal-socialisten om 
hun geloof, ras of politieke overtuiging vervolgden dan ook niet veel steun verwachten. 
Zelfs niet als het ging om joden die zich tot het christendom hadden bekeerd. Dat wordt 
pijnlijk geïllustreerd door een briefwisseling tussen dominee Henn van de Duitse evange
lische gemeente in Rotterdam en Fräulein Gräber van de Verein für Innere Mission in 
Bremen. Zij vroeg hem te bemiddelen voor een joods meisje, dat sinds een jaar catechisatie 



volgde en in Duitsland in de problemen raakte. Hoewel Fräulein Gräber wist dat het niet 
meer zo makkelijk was om in Nederland een betrekking te vinden, hoopte zij toch dat Henn 
behulpzaam kon zijn: 'In diesem Fall hängt ja nun aber viel davon ah und deshalb möchte 
ich Ihnen doch schreiben und Sie herzlich bitten in diesem Falle 1hr Bestmöglichstes zu 
versuchen.'26 De Duitse dominee, een voorzichtig man die zich liever buiten de politiek 
hield,27 antwoordde negatief: 'Bitten wie die Ihrigen werden leider dauernd an mich 
gerichtet und es ist schmerzlich, nicht in der Lage zu sein, helfen zu können.'28 

Met een beroep op de verscherpte maatregelen van de Nederlandse overheid om de 
werkloosheid te bestrijden, schreef Henn dat hij tot zijn spijt geen hulp kon bieden. Het 
is onwaarschijnlijk dat hij zich veel moeite heeft getroost, gezien de blijvende vraag naar 
huispersoneel en de groeiende behoefte in joodse kring om Duitse joden te helpen. De 
man die door de Duitse consul werd omschreven als een 'aufrechter Deutscher und Hüter 
deutschen Kulturgutes', die zich steeds loyaal had getoond tegenover de nationaal-socia
listische beweging,29 durfde of wilde zijn vingers niet branden aan een dergelijke bemid
deling. Voor zover valt na te gaan, geldt dat evenzeer voor zijn collega's van de overige 
Duitse evangelische gemeenten en de diaconessen die zich in dienst van deze gemeenten 
over de Duitse dienstmeisjes ontfermden.3° 

Al met al kan men constateren dat de Duitse dominees en de vrouwen die verantwoor
delijk waren voor het vrouwen- en meisjeswerk binnen de Duitse evangelische gemeen
schap, zich aanvankelijk verheugd toonden over de machtsovername in 1933. Ook toen de 
kritische geluiden - vooral vanuit de Belijdende Kerk31 - tot de Duitse gemeenschap in 
Nederland doordrongen, bleven zij de rol vervullen die hun vanuit Berlijn werd opgedra
gen. De Duitse evangelische gemeenten in Nederland, die zichzelf zo lang als 'tweede 
Heimat' voor Duitsers in de diaspora hadden gezien, konden er niet toe komen de aard 
van hun band met het vaderland kritisch te herzien. Dat was ook moeilijk, omdat daarmee 
hun bestaansrecht als plaatsvervangend vaderland in den vreemde ter discussie kwam te 
staan. Anderzijds had een kritische herziening van de verwevenheid van nationale en 
religieuze identiteit ertoe kunnen leiden dat men zich ging beschouwen als vertegenwoor
diger van een 'ander', meer humaan Duitsland.32 Maar dat gebeurde niet, ook niet nadat 
het vertrek van het dominante en door het nationaal-socialisme bezielde echtpaar Herbst 
in het najaar van 1936 daar meer ruimte voor bood. Ondanks de verontrustende berichten 
over vervolging en geweld - ook jegens de kerk- hielden de Duitse dominees in Nederland 
zich verre van de oppositie tegen het nationaal-socialisme die zich onder protestanten in 
Duitsland en Nederland begon te ontwikkelen.33 

Dat betekende overigens niet dat de Duitse dienstmeisjes in de evangelische meisjesvere
nigingen zich tot het nationaal-socialisme bekenden. Zij waren veeleer gericht op ontspan
ning en gezellig samenzijn, en politiek kon hen weinig boeien. Maar zij kregen wel - zeker 
tot het najaar van 1936 - een zeker enthousiasme voor het nationaal-socialistische Duits
land mee, zonder dat dit door een kritisch tegenwicht werd getemperd. 

Het volksmissionair elan van het Entschiedenes Christentum 

Naast de evangelische meisjesverenigingen boden ook de ]ugendbünde für Entschiedenes 
Christentum (Ec) Duitse meisjes van protestantse en andere geloofsrichtingen de gelegen
heid hun vrije tijd gezamenlijk door te brengen. Tegen de tijd dat de nationaal-socialisten 
in Duitsland aan de macht kwamen, bestond er in Nederland een netwerk van meer dan 
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tien Duitse ]ugendbünde. Alleen al in Amsterdam kwamen daar in de jaren dertig zo'n 
honderd tot tweehonderd meisjes bijeen.34 

Formeel vielen de Duitse ]ugendbünde onder de in 1921 opgerichte Nederlandse Bond 
voor Ernstig Christendom, al waren hun banden met Duitsland zeer sterk omdat de 
dagelijkse leiding in handen was van Duitse diaconessen uit het moederhuis Hensolts
höhe.35 Dit moederhuis onderhield intensief contact met het Duitse Verband der ]ugend
bünde für Entschiedenes Christentum. Samen maakten zij deel uit van het Duitse Verband 
fiir Gemeinschaftspjlege und Evangelisation, beter bekend als het Gnadauer Verband. 36 Deze 
organisatie was ontstaan als een spontane lekenbeweging binnen het Duitse protestantisme 
in de negentiende eeuw. Men wilde dwars door alle confessionele grenzen heen een eigen 
vorm van 'vroomheid' realiseren en zelf verantwoordelijkheid nemen voor de openbaring 
van het evangelie. Deze missionaire opdracht stond voorop. Voor het Gnadauer Verband 
gold, net als voor de Deutsche Evangelische Kirche, dat men zich politiek gesproken 
'Duits-nationaal' oriënteerde, voor zover niet iedere politieke interesse als 'wereldlijk' werd 
afgedaan. Enkel de strijd om het geloof en om de 'zuiverheid' van het openbare leven was 
van belang, en wat dat betreft bood Hitler - die het bolsjewistische gevaar had gekeerd en 
tucht en orde herstelde - betere garanties dan de democratische W eimar Republiek. 

Binnen het Gnadauer Verband heerste een sterke stroming die ervan overtuigd was, dat 
het nationaal-socialisme met zijn streven naar één volkskerk de mogelijkheid bood om het 
evangelie met hernieuwde inzet onder het volk te brengen. Met de 'nationale herleving' 
zou de eenheid van het Duitse volk worden hersteld en daarmee konden ook volk en kerk 
weer één worden, meenden zij. Een mengeling van volksmissionair elan en politiek 
opportunisme was kenmerkend voor deze groep, die zich aansloot bij de Deutsche Christen, 
de beweging van nationaal-socialisten binnen de evangelische kerk.37 Daartoe behoorde 
ook de leiding van het diaconessenmoederhuis Hensoltshöhe, Rektor Ernst Keupp en 
Schwester Anna Kolitz. In augustus 1933 opende Hensoltshöhe de deuren van haar Zion 
Halle voor een bijeenkomst van ruim drieduizend Deutsche Christen. De gezamenlijke 
regionale SA, Hitler ]ugend, Bund Deutscher Mädel en het Beierse Verband für Entschiedenes 
Christentum waren daarbij aanwezig.38 

Had de Duitse EC-bond zich in de jaren voor 1933 nog gedistantieerd van het nationaal
socialisme omdat het 'unsere von Gott geschenkte Aufgabe ist, das Reich Gottes zu 
verkündigen und J ugendliche aller Parteirichtungen zum Glaubensgehorsam zu führen' ,39 

kort na de machtsovername werd duidelijk dat de Duitse beweging voor Entschiedenes 
Christentum zich demonstratief achter de hakenkruisbanier schaarde.40 'Nun ist eine neue 
Zeit angebrochen. ( ... ) Wir vom EC, ja die gesamte Evangelische Jugend Deutschlands hat 
sich entschlossen, diesen neuen Weg mitzugehen. Nein nicht nur das, sie will mitbauen 
am neuen deutschen Reich. Der Opferweg der Nation ist auch unser Weg. Der Kampf der 
Nation ist auch unser Kampf. Der Sieg der Nation soll auch unser Sieg werden. (. .. ) 
Evangelische Jugend! Deine Aufgabe ist es, bei diesem Aufbruch der Nation in ganz 
besonderer Weise im Auftrage Gottes mitzuhelfen, da8 es ein Aufbruch zu Gott wird.' 

De secretaris van de Ec-bond beheerste de kunst van de ritmische retoriek, als we mogen 
afgaan op bovenstaande woorden die hij bij aanvang van het landelijk treffen in de zomer 
van 1933 in Dresden op z'n gehoor losliet.4' Daar hadden zich op de met vlaggen versierde 
Adolf Hitler Platz meer dan drieduizend ]ugendbündler verzameld. De golven van natio
nale extase spatten hoog op, toen men het verzenden van een telegrafische groet aan 
rijkskanselier Hitler, rijkspresident Von Hindenburg en de jeugdleider Baldur von Schi-
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rach gepaard liet gaan met een drievoudig Sieg Heil. Ook de inwijding van de hakenkruis
vlag bij volle maan en flakkerende fakkels vormde een zorgvuldig geënsceneerd moment 
van overgave aan dit symbool, dat stond voor 'een nieuwe zonnewende-dag' in de Duitse 
geschiedenis. 42 

Enkele aanwezigen zagen het gebeuren in Dresden met gemengde gevoelens aan. In zijn 
verslag voor de Nederlandse Bond voor Ernstig Christendom constateerde de secretaris 
van de Nederlandse Jeugdbond, de hervormde predikant G.C. van Niftrik, dat hij tot zijn 
leedwezen de Duitse Be-bond niet meer terugkende: 'Vroegere Tagungen hielden zich 
uitsluitend met geestelijke arbeid bezig: er moesten zielen voor Christus gewonnen wor
den! Thans werd er gemarcheerd en parade gehouden en ontzaglijk veel met vlaggen 
gezwaaid! Ettelijke malen is het "Deutschland, Deutschland, über alles" en het Horst-Wes
sel-lied gezongen. Ik wil daarvan niets kwaads zeggen ( ... ), maar ieder, die den Duitschen 
Be-bond vóór de revolutie van Adolf Hitler heeft gekend, zal mij toestemmen, dat er heel 
groote veranderingen hebben plaats gegrepen. (. .. ) We kunnen zeggen dat de Be-bond in 
Duitsland als één man de zijde van het nieuwe Duitschland heeft gekozen.' Met een 
mengeling van afkeer en bewondering beschrijft Van Niftrik de plechtigheid waarbij de 
bondsleider Schürmann de hakenkruisvlag inzegende als 'banier, die ons volk een toe
komst brengt'. Het viel Van Niftrik zwaar, zo schreef hij, een oordeel te vellen: 'Een feit is 
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dat in Duitschland rust en orde is teruggekeerd. Men heeft sterk het gevoel: Duitschland 
voelt zich weer. Het volk heeft ongetwijfeld weer ruggegraat gekregen. Maar alles wat er op 
geestelijk gebied geschiedt (geestelijk hier in den wijdsten en engsten zin genomen) moet 
een meelevend mensch met zorg vervullen!'43 

Tussen deze beide polen van enthousiasme voor het nieuwe regime bij de Duitse 
gelovigen èn een afkeer van deze vorm van politiek engagement binnen de Nederlandse 
Ec-beweging,44 bevonden zich de Duitse diaconessen en de leden van de Jugendbünde für 
Entschiedenes Christentum in Nederland. Zij wisten zich echter nog lang te onttrekken aan 
de politieke discussie en stellingnames die de ontwikkelingen in Duitsland met zich 
meebrachten. De aandacht van de diaconessen en de Duitse meisjes binnen de Jugendbün
de werd vooral in beslag genomen door de verbreiding van het geloof: de dagelijkse zorg 
voor de bijeenkomsten en de evangeliserende activiteiten daaromheen, de uitbreiding van 
afdelingen naar plaatsen als Baarn en Apeldoorn, en de aankoop van het Zendings-Diaco
nessenhuis in Amerongen.45 

Vergelijken we de politieke opstelling van de Jugendbünde für Entschiedenes Christentum met 
die van de Duitse evangelische gemeenten in Nederland, dan rijst het beeld op dat de eerste 
meer afstand tot het nationaal-socialisme wisten te bewaren dan de laatste. Oproepen voor 
en beschrijvingen van georganiseerde verkiezingstochten of een uitbundige viering van het 
Heldengedenkfèierontbreken; de aankondigingen en verslagen van gezamenlijke activiteiten 
blijven ook na 1933 beperkt tot de 'pinksterconferenties', de 'evangelisaties' ,46 uitstapjes naar 
Huize Pniël in Zandvoort of Huize Elim in Rijsenburg47 en jaarvergaderingen met god
vruchtige toespraken, liederen en dedamaties.48 De opname van Schwester Johanna Bock in 
het hoofdbestuur van de Nederlandse Bond voor Ernstig Christendom in september 1933 
zal er ook toe hebben bijgedragen dat zij en de andere Duitse zusters zich verre hielden van 
de openlijk beleden instemming, waarmee veel van hun 'broeders' en 'zusters' 49 in Duits
land het nationaal-socialisme aanvankelijk tegemoet traden. 50 

De hooggespannen verwachtingen onder de Duitse geloofsgenoten werden echter getem
perd, zodra Hitler het plan opvatte de verschillende geloofsgemeenschappen in één 
Rijkskerk onder te brengen en de confessionele jeugdbewegingen binnen de Hitler Jugend 
te voegen. Vanaf dat moment stond het eigen voortbestaan op het spel: 'Nur dann, wenn 
wir dieser Bewegung, die nun einmal die Herrschaft bekommen hat, ein freudiges Ja 
entgegenbringen und uns unter Aufsicht stellen, werden wir die Möglichkeit bekommen, 
den uns von Gott aufgetragenen Dienst für die Kirche zu verrichten,' motiveerde rector 
Keupp van Hensoltshöhe - niet vrij van politiek opportunisme - zijn aansluiting bij de 
Deutsche Christen in augustus 1933.5' Door positieve medewerking wilde hij voorkomen dat 
de evangelische jeugdbeweging gedwongen werd op te gaan in de Hitler JugendY Daarmee 
kon hij echter niet verhinderen dat vanaf december 1936 alle leden van de Jugendbünde fi1r 
Entschiedenes Christentum onder de achttien jaar verplicht werden lid te worden van de 
Hitler Jugend. 53 De groeiende repressie jegens de kerken en het christendom onder het 
Hitler-regime bracht de Nederlandse en Duitse EC-beweging op den duur weer dichter bij 
elkaar. In september 1938 keerde Van Niftrik 'bemoedigd en dankbaar' terug van een 
Duitse EC-conferentie in Berlijn. Daar was hij ervan getuige geweest dat 'het Evangelie een 
nieuwe overtuigingskracht (krijgt) wanneer het wordt gesmaad en aangevallen'. 54 

Ondertussen hadden de Duitse diaconessen in Nederland hun eigen zorgen. Met de 
verslechterde economische omstandigheden in Nederland en de verscherpte toelatingsei-
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sen aan de grens nam het aantal Duitse meisjes na 1934 snel af. Vanaf 1936 moesten steeds 
meer Jugendbünde worden opgeheven, totdat alleen de bonden in Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag- waar ook Nederlandse meisjes bij aangesloten waren - nog functioneerden. 
Het ziet ernaar uit dat de Duitse diaconessen van de ]ugendbünde für Entschiedenes Chris
tentum er o~der leiding van zuster Johanna Bock in slaagden zich in de jaren dertig zoveel 
mogelijk afzijdig te houden van de wereldlijke machten. Deze afzijdigheid sloot aan bij hun 
levensovertuiging, die de verbreiding van het evangelie vooropstelde, ongeacht de kerkelijke 
of politieke herkomst van degenen die hun pad kruisten. Uit verhalen en geschriften komt 
zuster Johanna - die eerst vanuit Amsterdam en later vanuit Amerongen de spil vormde 
waaromheen de ]ugendbiinde georganiseerd waren - naar voren als een vrouw, die deze 
principieel a-politieke stellingname combineerde met een humaan, zij het wat angstig hart. 55 

Haar devies om 'een ieder te helpen die de Heer op onze weg brengt' kon er tijdens de Duitse 
bezetting evengoed toe leiden dat zij een zuster van joodse herkomst trachtte te helpen,56 als 
dat zij de Kreisleitervan de Utrechtse NSDAP voor het kerstfeest ontving.57 

In gesprekken met vrouwen die destijds binnen de ]ugendbünde waren georganiseerd, 
wordt ook meermalen benadrukt dat het 'uitsluitend om het geloof en niet om politiek 
ging'. Een tegenwicht tegen de invloed van het nationaal-socialisme in Nederland vorm
den de ]ugendbünde op die manier niet. Het was eerder een overtuigd pragmatisme dat de 
leidraad vormde voor de omgang met de nationaal-socialistische invloeden vanuit Duits
land en later in Nederland. 

Toch laat het neutrale beeld van de ]ugendbünde naar buiten toe - dat door meerdere 
participanten van destijds met nadruk wordt bevestigd - ruimte voor een positieve 
opstelling tegenover het nationaal-socialisme in besloten kring. Een dergelijke opstelling 
schemert door in de herinneringen van mevrouw Brands en haar echtgenoot. Beiden zijn 
tot op de dag van vandaag actief in de evangeliserende Maranatha-beweging. 

Mevrouw Brands kwam in 1925 als de zestienjarige Else Bauhoff naar Nederland. Daar 
sloot ze zich aan bij de Amsterdamse ]ugendbund für Entschiedenes Christentum. Hoeveel 
de ]ugendbund voor haar heeft betekend en hoeveel plezier ze er heeft beleefd met andere 
Duitse meisjes, tonen de twee albums waarin foto's uit die tijd met zorg zijn ingeplakt en 
van onderschriften voorzien. 'Eine fröhliche Schar Freizeitlerinnen, Juli 1933 staat onder 
een foto van een groepje jonge vrouwen in Zandvoort, waar de ]ugendbund ook actief was. 
In de speeltuin en aan het strand zijn beelden vastgelegd van uitgelaten jonge vrouwen op 
hobbelpaarden, met opgeheven rokken in de golven, of in wollen zwempakken op het 
strand. In datzelfde jaar poseerden Else en haar vriendin Elli in de tuin van Huize Pniël, 
een onderkomen van de ]ugendbund Tijdens de pinksterdagen van dat jaar in Huize Elim 
in Rijsenburg werden eveneens foto's gemaakt en ook voor het pas opgerichte moederhuis 
in Amerongen werd Else Bauhoff vereeuwigd. 'De Duitse ]ugendbund for Entschiedenes 
Christentum was overal. Er is zo'n prachtig werk gedaan, die hebben de Duitse meisjes echt 
opgevangen,' zegt mevrouw Brands-Bauhoff als we de fotoalbums doorkijken. En niet 
zonder nostalgie voegt ze daaraan toe: 'Ik heb pas een jeugd gehad toen ik in de ]ugendbund 
kwam. Ik was de oudste van tien kinderen, dus .. .'58 

In deze jaren besloot Else dat ze diacones wilde worden. 'Maar ja, het was mijn weg niet, 
want het was zo: als het een roeping van de Here was, dan moest je de zegen van je ouders 
hebben, en ik kreeg van mijn ouders geen zegen, als katholieke ouders. Die vonden het al 
verschrikkelijk dat ik niet meer katholiek was. Ik had het al twee of drie keer gevraagd, en 



in die tijd heb ik mijn man leren kennen.' Via het liefdadigheidswerk van de ]ugendbund 
leerde ze Jacob Brands kennen, die actief was in de evangelisatiebeweging van Johannes de 
Heer. Deze beweging was sterk verwant aan de bond voor Ernstig Christendom, en aldaar 
hield men ook regelmatig contact met deze evangelist.59 Jacob Brands hield bijbelavonden 
aan huis en Else werd samen met haar Duitse vriendin uitgenodigd daar eens naartoe te 
komen. 

'Ik heb direct verteld dat ik diacones wilde worden en dat ik zo'n moeite had met thuis: 
dat ik geen toestemming kreeg. Mijn man zocht helemaal geen meisje, hij wilde graag 
zendeling worden. Toen had iemand tegen hem gezegd: "Dat meisje, zou dat geen goede 
vrouw voor jou zijn?" En mijn man doet alles biddend met de Here, en hij heeft de Here 
gevraagd of de Here hem twee of drie getuigen wilde geven, om aan te geven dat dat de 
weg van de Here voor hem was. En dat heeft de Here wonderbaar verhoord. En toen wist 
mijn man zeker dat hij met mij wilde trouwen. Het ging bij ons heel anders, het ging bij 
ons niet dat je, zeg maar, verliefd werd en verkering had en alles. Het werd dus geleid door 
de Here. Toen was ik weer op een bijbelavond geweest en ik zei: "Nu heb ik voor de derde 
keer gevraagd aan mijn moeder - mijn moeder was eigenlijk de baas in huis - of ik diacones 
mag worden." Maar het kwam niet in Frage. Onderhand was ik negenentwintig jaar. Ik 
was meerderjarig geworden, en je werd toen als diacones uiterlijk tot je dertigste jaar 
aangenomen. Maar zonder toestemming van de ouders ging dat niet. Ik zei tegen mijn 
man: "Ik wil het nog één keer proberen." Toen zegt ie: "Wacht daar nog even mee, ik had 
eerst nog wat anders met jou willen bespreken." Toen wist ik in enen: "Die vraagt me." 
En zo is het ook gebeurd, en zo ben ik de vrouw van mijn man geworden. 60 - Ik ben in 
1938 getrouwd. Toen was Hitler al bezig. Het was nog geen oorlog in Holland, maar ik 
vond het verschrikkelijk dat ... De Wanningstraat was toen helemaal voor Hitler, dat heeft 
een beetje een ... scheiding veroorzaakt, eigenlijk. Dat ik daar niet meer naartoe ging, want 
ik voelde: dat was niet goed, met Hitler, want ja ... de meeste Duitsers hebben dat niet 
gezien, wat daarachter zat. Maar ik heb direct gemerkt: dit is niet goed. Dus ik ben ook 
niet meer naar de Wanningstraat gegaan.' 'Hoe merkte u dat het niet goed was?"Ja, ik voelde 
dat aan -, en in die tussentijd had ik mijn man ook leren kennen. En mijn man had heel 
veel liefde voor het joodse volk. Omdat het Gods volk is. En door deze dingen merkte ik 
dat het niet goed was. En dat heeft eigenlijk de scheiding gemaakt, dat ik niet meer naar 
de Wanningstraat ging. - Later ben ik nog wel in Amerongen geweest. Zuster Marie 
Weber, die leeft nog, die lieve schat, die was toen de jongste zuster in de Wanningstraat, 
maar de meesten zijn overleden. Ja, ze hebben ook ingezien dat ze verkeerd waren.' 'Hoe 
weet u dat?"Door de gesprekken met hen. Dat hebben ze wel ingezien.'61 

In ons tweede gesprek, waar meneer Brands deels bij aanwezig is, kom ik terug op de 
]ugendbund, waar Else jarenlang zoveel inspiratie, plezier, vriendschap en geborgenheid 
had gevonden: 1n de ]ugendbund waren ze sterk op Duitsland georiënteerd ... ' 'Daar wil ik 
liever niet over praten, want ik ben zo bang dat u ... Wij waren ertegen ... ,' reageert 
mevrouw Brands. Was zij tijdens ons eerste gesprek spontaan begonnen over het enthou
siasme voor de omwenteling in Duitsland binnen de ]ugendbund in Amsterdam, in ons 
tweede gesprek wil ze dat thema liever laten rusten. Maar dan neemt haar man het gesprek 
over: 'Ja kijk, met alle respect voor de diaconessen ... maar toen daar dat portret van Hitler 
hing in de Wanningstraat, heb ik gezegd: "Dat kan niet, want Hitler misleidt dat hele 
Duitse volk, en ook als christen moet je dat kunnen weten." Maar ja, zij hadden helaas te 
weinig kennis van het profetische woord.' 
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Meneer Brands komt tot de slotsom dat de diaconessen van de]ugendbund'in onkunde' 
van Hitler een uitkomst verwachtten voor de grote moeilijkheden waarin het Duitse volk 
verkeerde. 'Maar ze vergaten dat "mijn koninkrijk niet van deze wereld (is)", dat wil zeggen 
niet van dit wereldsysteem. - Dat heb ik mijn vrouw verteld en die heeft dus wel wat anders 
leren zien, wat ze op de Ec-bond niet leerde. Toen zij met Hitler meegingen, bracht dat 
natuurlijk in zekere zin een soort scheiding. Toen moesten wij ons daarvan distantiëren. 
Niet een scheiding dat we elkaar niet meer wilden erkennen; ik erkende ze altijd en ook voor 
hun gezegend werk, maar op dat punt waren zij fout, en daar heb ik ze voor gewaarschuwd 
en dat bleek ook fout te zijn, want Hitler ... was geen christen, dat was een ... een nationaal
socialist. Ook dat hakenkruis zei het al. - Toen Hitler eenmaal zijn ware gelaat toonde en 
Nederland binnenviel, maar ook wat er gebeurde met de joden, toen kwam zijn ware aard 
vanzelf aan het licht ... Maar voor die tijd zijn sommigen toch wel verblind geweest.'62 

De heer en mevrouw Brands delen een kritische herinnering aan de opstelling van de 
Duitse diaconessen van de Jugendbund tegenover het nationaal-socialisme. De ruimte voor 
een dergelijke herinnering kan mede geschapen zijn door de overstap van mevrouw Brands 
naar een andere evangeliserende beweging. Anderzijds kunnen de overstap en de wens deze 
te motiveren er achteraf toe hebben bijgedragen dat zij en haar echtgenoot een beeld 
hebben gecreëerd, waarin de ]ugendbund zich onvoldoende gedistantieerd zou hebben van 
het nationaal-socialisme. De bewaard gebleven documenten geven hierover geen uitsluit
sel, evenmin als de herinneringen van de direct betrokkenen. 

De brennende Sorge van de katholieke kerk 
Behalve de ]ugendbünde for Entschiedenes Christentum en de evangelische meisjesverenigin
gen kregen ook de Duitse katholieke meisjesverenigingen te maken met de nationaal-so
cialistische invloeden vanuit hun vaderland. De afkeurende houding van de katholieke 
bisschoppen in Nederland tegenover het nationaal-socialisme kon niet voorkomen dat het 
Derde Rijk ook door een belangrijk deel van de Duitse katholieke gemeenschap in 
Nederland met instemming werd begroet. Met hun evangelische christenbroeders en 
-zusters deelden veel Duitse katholieken de angst voor het communisme en voor 'norm
vervaging' door een vrijere omgang tussen de seksen, waar de pluriforme Weimar Repu
bliek meer ruimte voor liet. 63 Het idee dat het nationaal-socialisme daaraan een halt kon 
toeroepen, gaf voldoende reden om de nieuwe ontwikkelingen welwillend tegemoet te 
treden. Daarnaast gold ook voor de Duitse katholieke gemeenten in het buitenland - het 
katholieke Auslandsdeutschtum - dat geloofsovertuiging en vaderlandsliefde een innig 
verbond waren aangegaan. 

Onder de Duitse katholieke geestelijken in Nederland bekleedde rector Müller van de St. 
Elisabethstiftung in Den Haag een vergelijkbare positie als dominee Herbst onder de Duitse 
protestanten. Hij onderhield de meest intensieve contacten met de kerkelijke autoriteiten 
in Berlijn, speciaal met het Reichsverband for die Katholischen Auslandsdeutschen. Deze 
organisatie was in oktober 1918 opgericht om' der Schutz von Glaube und Volkstum' onder 
katholieken in het buitenland te bevorderen en kreeg aanzienlijke subsidies van de Duitse 
overheid om het nationaal bewustzijn onder Duitse minderheden in het buitenland te 
ontwikkelen. 64 Vanaf 1934 zou het katholieke Reichsverband samen met het Kirchliches 
Aussenamtvan de Duitse evangelische kerk deel uitmaken van de genazificeerde Volksbund 
for das Deutschtum im Ausland. 65 



Evenals zijn superieuren in Duitsland benadrukte rector Müller vanaf 1933 de overeen
komsten tussen katholieke en nationaal-socialistische ideeën en probeerde hij de banden 
tussen de katholieke kerk en de nationaal-socialistische overheid aan te trekken. Dit 
streven vinden we terug in zijn verslag van de inwijding van de nieuwe Duitse kapel in Den 
Haag in 1934.66 Van de gasten die de inwijding bijwoonden, noemde hij onder meer een 
vertegenwoordiger van het Duitse gezantschap, twee vertegenwoordigers van de Reichs
deutsche Gemeinschaft, de leider van de Duitse Kolonie in Den Haag, 67 de directeur van het 
Duitse Realg;ymnasium en niet in de laatste plaats dr. Emil Clemens Scherer, de secretaris 
van het Reichsverband for die Katholischen Auslandsdeutschen. 68 De financiële steun van 
deze organisatie had de aankoop van de St. Elisabeth-kapel mogelijk gemaakt. 

Scherer viel de eer te beurt tijdens de inwijding een preek te houden, waaruit Müller in 
zijn verslag uitvoerig citeert. Met de Duitse kapel had de katholieke kerk zich als 'Hüterin 
und Förderin des deutschen Volkstums' doen gelden, aldus deze katholieke autoriteit uit 
Duitsland. Juist in het buitenland- in de 'Diaspora des Deutschtums' - konden de Duitse 
'Stammesbrüder' elkaar in het kerkgebouw treffen om hun 'teuere Muttersprache' (dier
bare moedertaal) openlijk te laten weerklinken, samen een Duits lied te zingen en 'das 
deutsche Volksbrauch' (de Duitse gebruiken) te onderhouden. Op die manier bouwden 
zij mee aan de grote Duitse 'Volksgemeinschaft'. Het was geen toeval, vond Scherer, dat 
de kapel juist in deze tijd van nationale vernieuwing werd gerealiseerd. 'Die Erkenntnis 
vonder Einheit der Nation über alle staatlichen Grenzen hinaus ist heute in der Zeit der 
nationalen Erneuerung wertvollster Besitz der weitesten Kreise unseres Volkes geworden.' 
Hij eindigde zijn gelegenheidspreek met de wens dat de kapel 'ein Stück deutscher Heimat' 
zou zijn, waar het katholieke geloof en het Duitse Volkstum elkaar wederzijds konden 
bevruchten ter ere van God en tot zegen van het Duitse volk. 69 

Van Scherers woorden was het maar een kleine stap naar een identificatie met de 
'nationale vernieuwing' en daarmee met het nationaal-socialistische gedachtengoed. Naast 
Müller in Den Haag zat ook de Duitse pater Gippert in Haarlem op een dergelijk spoor: 
'Das neue Deutschland lebt auch im Ausland,' constateerde hij verheugd. De 'Heimatver
bundenheit' en de verwantschap naar 'Blut und Boden' boden door God gegeven aankno
pingspunten om de Duitse families bij zijn kerk te betrekken. Hij vond dan ook dat de 
Duitse katholieke gemeenschap deel moest uitmaken van de Duitse Kolonie in Haarlem, 
die inmiddels op nationaal-socialistische leest was geschoeid.7° 

In tegenstelling tot hun collega's in Den Haag en Haarlem hielden pater Mazurowski in 
Rotterdam, pater Kösters van de katholieke Duitse gemeente in Amsterdam en pater Otten 
in Twente zich meer op de vlakte. Het belang van het werken aan de 'religiösen, sittlichen 
und sozialen Hebung unserer Volksgenossen' en aan de 'Pflege des Deutschtums' werd door 
hen wel beklemtoond, maar zij brachten dit niet direct in verband met het 'nieuwe' 
Duitsland.71 Met het voortschrijden van de tijd en mogelijk onder druk van de katholieke 
autoriteiten in Nederland voelden zij zich bovendien genoodzaakt meer afstand te nemen 
van de heersende sympathie onder hun parochianen tegenover de ontwikkelingen in 
Duitsland. In mei 1935 bood pater Kösters in Amsterdam zijn ontslag aan.72 Deze domini
caner pater van Nederlandse herkomst, die in 1930 pater De Bièvre was opgevolgd, 
bespeurde 'eine veränderte Geistesrichtung' onder de Duitse katholieken. In een brief aan 
kardinaal Schulte in Keulen suggereerde hij dat zijn werk met meer succes door een Duitse 
priester uitgeoefend kon worden.73 Maar ook zijn Duitse opvolger, pater Joseph Helmus, 
kreeg problemen. Hij moest zijn post na enkele maanden alweer opgeven, toen bekend werd 
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dat hij zich eerder in Duitsland tegen de Einheitsschule- de afbraak van het confessionele 
onderwijs - en het gedwongen lidmaatschap van de Hitler Jugend had gekeerd.74 Uitein
delijk vond het Reichsverband for die Katholischen Auslandsdeutschen een meer gezagsge
trouwe zielzorger in de persoon van de Duitse pater Jan Janssen.75 

Kreeg het nationaal-socialisme dus meer vat op de Duitse katholieke gemeente in 
Amsterdam, in Haarlem verloor het juist zijn greep met het vertrek van pater Gippert in 
mei 1936. Zijn opvolger, pater Theissen, organiseerde kort na zijn aanstelling een vijfdaagse 
bustocht naar de slagvelden en de Heldenkriegshöfen in Vlaanderen.76 Misschien was het 
toen nog zijn bedoeling de gevoelens voor het nieuwe Duitsland te versterken. Maar weldra 
ontpopte hij zich tot een uitgesproken opponent van het Derde Rijk. In maart 1937 had hij 
de onverbloemde kritiek van paus Pius XI op het nationaal-socialisme, zoals verwoord in de 
encycliek Mit brennender Sorgevan de kansel verspreid.77 Dit werd althans vermeld als een 
van de redenen voor zijn arrestatie door de Duitse Sicherheitspolizei in de herfst van 1940.78 

Ook pater Ten Winkel in Twente - de opvolger van Orten - die in 1937 nog een lezing met 
dia's organiseerde over 'Deutsche Soldaten an der Front',79 stond niet onverdeeld positief 
tegenover het nationaal-socialisme. Na de Duitse bezetting zou dat eveneens tot zijn 
arrestatie leiden.80 Vanuit Rotterdam uitte de oude pater Mazurowski in 1936 zijn ongenoe
gen over 'die Angriffe auf den Glauben' door de nationaal-socialistische staat.81 Het deed 
zijn zwakke gezondheid geen goed: in 1938 trok hij zich terug ten gunste van pater 
Sigismund Cleven, wiens 'nationale Haltung' geen bezwaren met zich meebracht voor de 
Duitse autoriteiten. 82 

Pogingen om de zielzorgers van de Duitse katholieke gemeenten in Nederland, net als 
hun evangelische collega's, op één lijn te brengen in hun houding tegenover het Derde 
Rijk, hadden geen succes.83 De opstelling van de geestelijken van de Duitse katholieke 
gemeenten in Nederland liep sterk uiteen en ging met meer terughoudendheid of zelfs 
kritiek gepaard dan bij de dominees van de Duitse evangelische gemeenten. Deze indruk 
wordt bevestigd door de leider van de Reichsdeutsche Gemeinschaft in Nederland, Otto 
Butting, die probeerde de Duitse confessionele organisaties onder te brengen binnen de 
nationaal-socialistisch getinte Duitse Kolonien. In een rapport aan Berlijn van eind 1938 
beklaagde hij zich over de geringe medewerking van katholieke zijde, in vergelijking met 
hun Duitse evangelische collega's. 84 

Binnen het katholieke Auslandsdeutschtum namen de Mädchenvereine een speciale plaats 
in, hetgeen zich weerspiegelt in de opzet van een themanummer van Die Getreuen over 
'Katholisches Deutschtum in Holland'. Naast bijdragen van de geestelijken over hun 
Duitse katholieke gemeente in Nederland, was er een apart artikel opgenomen over 
'Katholischer deutscher Mädchenschutz in Holland'. 85 Elisabeth Denis, voorzitster van het 
Nationalverband der Katholischen Mädchenschutzvereine, had zich voor deze bijdrage geba
seerd op de verslagen van Fräulein Schwer (Amsterdam), Fräulein Rosa (Rotterdam), 
Fräulein Bockx (Den Haag), Fräulein Prange (Enschede) en de Herz-Jesu-Schwestern 
(Haarlem). Net als in de Duitse evangelische gemeenten kregen ook binnen de katholieke 
gemeenschap de meisjes aparte aandacht in afzonderlijke meisjesverenigingen. Met hun 
specifieke, op 'vrouwelijke behoeften' afgestemde activiteiten onder leiding van een vrouw 
vormden deze verenigingen een beperkt, doch autonoom vrouwendomein binnen de 
Duitse confessionele gemeenten. 86 

Maar terwijl de evangelische Mädchenvereine voortkwamen uit de al bestaande Duitse 



evangelische gemeenten en onder het gezag van de plaatselijke Duitse dominee - en zijn 
vrouw - vielen, waren de katholieke Mädchenvereine veelal op initiatief van de katholieke 
meisjesbescherming tot stand gekomen. Ook al speelde de Duitse priester als geestelijk 
adviseur en zielzorger ter plaatse een voorname rol, de katholieke leidsters van de meisjes
verenigingen vielen in de eerste plaats onder de Duitse meisjesbescherming. Denis vormde 
met haar naaste medewerksters Bonnenberg en Kuhlenbäumer een belangrijk aanspreek
punt waar ze met hun vragen en problemen terechtkonden. 87 

Denis en de haren stonden aanvankelijk niet onwelwillend tegenover het nationaal-so
cialisme. Zij verwelkomden, zoals zovelen in Duitsland, het autoritaire regime in Berlijn 
dat beloofde het atheïstische socialisme te bestrijden en de 'verloren harmonie' tussen de 
mannelijke en vrouwelijke sfeer te herstellen. Deze houding ging bij de katholieke voor
vrouwen wel met meer reserves gepaard dan bij de vrouwen uit de protestantse vrouwen
beweging. 88 De reserves groeiden, naarmate de katholieke vrouwen zich geconfronteerd 
zagen met maatregelen die haar traditie van autonomie binnen de beperkte sfeer van 
liefdadigheid en andere 'typisch vrouwelijke' taken aantastten. Dit gebeurde al in 1934, 
toen de Mädchenschutz te maken kreeg met acties om alle vormen van arbeidsbemiddeling 
onder staatstoezicht te plaatsen. Nadat Denis zich tevergeefs voor steun tot de Duitse 
bisschoppen had gewend, 89 probeerde zij de activiteiten van de Mädchenschutz op dit 
terrein veilig te stellen door de overeenkomstige doeleinden van haar organisatie en de 
nieuwe Duitse staat te benadrukken: 'Diese Arbeitsvermittlung stellt sich durchaus und 
bewufst in den Rahmen der gro8en Ziele des Staates.'90 

Denis was erop uit haar organisatie te behouden door conflicten met de Duitse overheid 
te vermijden. Om die reden ontbrak ieder woord van protest, toen de joodse bijdrage aan 
het interconfessionele stationswerk al in 1933 onmogelijk werd gemaakt.91 Ze nam geen 
enkel risico, zoals ook blijkt uit haar negatieve reactie op het voornemen van pater Otten 
uit Twente om de joodse Fräulein Simons, voorheen voorzitster van de katholieke Fürsorg
everein van Emmerik,92 als leidster van de meisjesvereniging in Twente te benoemen. 
Denis wilde voor alles vermijden dat de aanstelling van een 'Nichtarierin' het wantrouwen 
van de Duitse overheid zou kunnen wekken. Alle posten in het buitenland werden immers 
als 'Hilfsstellen für die Propagierung deutschen Geistes' (steunpunten voor Duitse propa
ganda) gezien. Dan kon men van tevoren weten dat een dergelijke voordracht niet in goede 
aarde zou vallen, ook al dacht de plaatselijke Ortsgruppenleiterdaar kennelijk anders over. 
Zo reageerde Denis enigszins geagiteerd op zijn voorstel.93 

In haar bijdrage aan Die Getreuen over 'Katholischer Deutscher Mädchenschutz in 
Holland' valt geen instemming met, noch afkeuring van de nieuwe ontwikkelingen in 
Duitsland te bespeuren. Denis beperkte zich tot een historisch-organisatorisch overzicht 
van de Duitse katholieke meisjesverenigingen in Nederland, waarbij ze - net als voor 1933 
- de nadruk legde op de gevaren die verbonden waren aan het verlies van de binding met 
familie en Heimat. Dàt was immers het thema waarop katholieke vrouwenorganisaties en 
de nationaal-socialistische autoriteiten elkaar konden vinden. De jaarverslagen en andere 
geschriften van de lokale Duitse katholieke meisjesverenigingen in Nederland geven de 
indruk dat de Duitse leidsters eenzelfde houding aannamen als Denis. Hun aandacht werd 
voornamelijk in beslag genomen door de praktische zorg voor hulpbehoevende en gezel
ligheidzoekende Duitse meisjes, waarbij zij zich gemotiveerd wisten door het belang van 
het behoud van geloof en Volkstum. 

Een spontane omhelzing van het nieuwe Duitsland, zoals die aanvankelijk bij de evange-



lische metsJesveremgmg in Den Haag te zien was, komt in de documenten over de 
katholieke meisjesverenigingen niet voor: geen juichende verslagen over het Heldenge
denkfeier, noch over geslaagde verkiezingsuitstapjes naar de Heimat. In zoverre de leidsters 
en een deel van de katholieke meisjes daaraan deelnamen, werd dat niet als activiteit van 
de meisjesverenigingen naar buiten gebracht. Hun georganiseerde bijdrage aan het nieuwe 
Duitsland bleef beperkt tot creatieve inspanningen (handwerkjes en dergelijke) voor het 
Winterhilfiwerk ten bate van arme en noodlijdende landgenoten94 en hun enthousiaste 
deelname aan de pelgrimstochten, die vanaf 1937 niet langer naar Heiloo maar naar 
Dokkum werden ondernomen, om aldaar de heilige Bonifatius als 'den grossen Apostel 
Deutschlands' te eren.95 

Zomin als de Duitse katholieke meisjesverenigingen zich positief uitlieten over het 
nieuwe Duitsland, zomin werd er enige kritiek of twijfel geuit over de ontwikkelingen in 
het vaderland. Men onthield zich eenvoudigweg van commentaar, ook toen bijvoorbeeld 
de Vereine for Deutschsprechende Katholiken vanaf 1935 opgingen in de genazificeerde 
Duitse Kolonien, en het zogenaamde 'rein kirchliche' werk werd ondergebracht in het -
eveneens vanuit Duitsland gecontroleerde - Bonifatiuswerk.96 Terwijl de Duitse priesters 
in preek en gebed nog wel eens kritiek uitoefenden op of instemming betuigden met het 
nieuwe Duitse regime, hielden de katholieke meisjesverenigingen zich op de vlakte. Op 
die manier vormden zij een plek waar politieke discussies angstvallig werden vermeden. 

Zo werd dat ook door Lize Wermert ervaren, die in de jaren 1931-1935 als dienstmeisje 
in Amsterdam werkzaam was. Haar werkgeefster bracht haar in contact met de katholieke 
Mädchenverein van Fräulein Schwer. Van de wekelijkse bijeenkomsten in Huize Lydia 
herinnert zij zich in hoofdzaak 'Gesellschaftsspiele, Tänze, Theaterspiele und alles so 
was'. Behalve in Huize Lydia kwam zij ook op de Herengracht: 'Da war ein Deutscher 
Verein - oder nannte er sich dann Nord-Deutscher Klub? - Da kamen alle: Familien, 
Kinder und alles d'rum und d'ran. - Und dann gab's Diskussionen und wir haben 
gesungen, sehr viel: Volkslieder. Aber, mir gefiel das nicht, wenn die dann anfingen sich 
zu streiten, der Politik wegen - wegen diesen braunen Bewegung. Das hat sich ja hier 
auch alles durchgesetzt. - Da waren welche für Hitler und manche waren ganz dagegen, 
nicht, und dann hatten die Reibereien und auch schon mal Handgreiflichkeiten. - Das 
war am Anfang nicht so. Aber, das hat nicht lange gedauert. Ja, wann hat diese Bewegung 
von Hitler denn auch eingesetzt? Neunzehnhundertdreiunddreifüg. - Dann hatte man 
doch das Gefühl: "LaB das sein, du bleibst weg." Dann bin ich nur noch in das Hause 
Lydia gegangen.'97 

Binnen de Duitse meisjesvereniging bleven de deelneemsters gevrijwaard van dergelijke 
uitgesproken politieke conflicten. Daar was de invloed van het nationaal-socialisme impli
cieter dan in de gemengde Duitse verenigingen, waar de deelnemers een gemêleerd en vaak 
meer politiek geëngageerd gezelschap vormden. Dat wordt ook geïllustreerd door de 
herinneringen van Frau Meyer aan de Deutscher Verein in Groningen. Haar aanvankelijk 
enthousiasme voor de Deutscher Verein 98 zou na 1933 snel minder worden: 'Dann ging das 
Politische los. Für uns auch -, da gab es natürlich Diskussionen überall.' Ze stond niet 
negatief tegenover Hitler. Hij was immers tegen het communisme en 'mit Kommunismus 
wollten wir alle nichts zu tun haben'. Maar toen een bijeenkomst met een spreker van de 
NSDAP uitliep op een confrontatie met Groningse antifascisten, besloot Hilda er niet meer 
naartoe te gaan. 'Ich wollte da nichts mit zu tun haben; ich harte ja meine Arbeit in 
Holland, und mir war das alles ein biBchen .. .' Op de vraag of de Deutscher Verein ook 



nationaal-socialistische propaganda maakte, antwoordt Frau Meyer bevestigend: 'Ja, aber 
viele wollten das nicht, die waren nicht dafür. Es gab nur sehr wenige, die da was mit zu 
run haben wollten.'99 

Gelijkschakeling en groeiend isolement 

Hoewel de inspanningen van de Duitse organisaties in Nederland van het begin af aan 
gevoed werden door nationalistische ideeën, speelden zij aanvankelijk een gewaardeerde 
rol bij de opname van Duitse dienstmeisjes in de Nederlandse samenleving. Dat verander
de echter, toen Hitler in 1933 aan de macht was gekomen. De bestaande ideeën over het 
behoud van het Deutschtum in het buitenland kregen steeds meer het karakter van een 
virulent nationalisme, dat ook tot de Duitse organisaties in Nederland doordrong. Het 
aanvankelijk enthousiasme waarmee grote delen van de Duitse gemeenschap in het 
buitenland de 'nationale Erhebung' begroetten, maakte de Duitse sociaal-culturele orga
nisaties tot een geschikte plaats waar landgenoten in de diaspora gemobiliseerd konden 
worden voor de Führer. 

Dat was ook de intentie van Duitse nationaal-socialisten in Nederland. Zij trachtten de 
bestaande Duitse verenigingen - vaak verenigd in een plaatselijke Duitse Kolonie - in 
nazi-geest om te vormen of te hervormen 'tot een politieke stoottroep in dienst van het 
Derde Rijk' .100 Overal waar Rijksduitsers in het buitenland verenigd waren, probeerden 
nationaal-socialisten de leiding in handen te krijgen. Rijksduitsers die lauw of vijandig 
tegenover het Derde Rijk stonden, werden gedwongen hun functies neer te leggen en vaak 
werd de gehele Duitse Kolonie gereorganiseerd. Deze machinaties veroorzaakten de nodige 
wrijvingen: heel wat Duitsers die jarenlang in besturen van Duitse scholen, sportclubs of 
verenigingen hadden gezeten, weigerden plaats te maken voor de nationaal-socialistisch 
bezielde nieuwkomers en verloren in deze machtsstrijd hun welwillende houding tegen
over het Derde Rijk. Maar na enkele jaren was de 'gelijkschakeling' van Duitse organisaties 
onder de nationaal-socialistische paraplu van de Reichsdeutsche Gemeinschaftvrijwel overal 
in Nederland een feit. 101 Dat moest _ertoe leiden dat het 'noch nicht erfafste Deutschtum' 
alsnog georganiseerd zou worden, en wel ' im engen Anschlufs an den Geist des neuen 
Deutschlands' .102 Ook de Duitse meisjesverenigingen, zeker wanneer zij deel uitmaakten 
van een bredere Duitse confessionele organisatie in Nederland, kregen hiermee te maken. 

De Duitse meisjes die elkaar in de meisjesverenigingen of ]ugendbünde troffen, hadden 
echter andere interesses: zang, sport, spel en diverse vormen van lering en vermaak stonden 
voorop. Hier werd de eenzaamheid bestreden, en vonden zij de geborgenheid van een 
'tweede Heimat, ongeacht de politieke voorkeuren die binnen de overkoepelende organi
saties bestonden. In een meer en meer gepolitiseerde context werd het echter steeds 
moeilijker de nationaal-socialistische druk te negeren. Zo werd de bemiddeling naar joodse 
gezinnen onder invloed van het nationaal-socialisme taboe; bij officiële optredens werden 
de evangelische kerkliederen vervangen door nazi-liederen, de jaarlijkse katholieke pel
grimstocht werd een Duits-nationale manifestatie, en de sportoefeningen of naaicursussen 
werden gepresenteerd als een noodzakelijke voorbereiding op het Duitse moederschap. 

Het nationaal-socialistische gedachtengoed drong niet alleen door binnen de cultuur van 
de Duitse meisjesverenigingen, maar had ook gevolgen voor de positie van de verenigingen 
binnen de Nederlandse samenleving. De waardering voor hun bemoeienissen met de 
opvang van Duitse nieuwkomers vermengde zich met een zekere argwaan tegenover de 

153 



Duitse organisaties en de meisjes die er samenkwamen. Met hun weinig kritische houding 
tegenover het nieuwe Duitsland droegen ze bij aan een groeiend isolement van hun Duitse 
leden in de Nederlandse samenleving en blokkeerden zij hun integratie, die in de crisisja
ren dertig toch al sterk onder druk stond.103 

Aan de Duitse meisjes zelf ging deze ontwikkeling grotendeels voorbij. Hun belangrijkste 
drijfveer werd immers gevormd door de wens ergens bij te horen. Dat de klank van de 
liederen of de aard van de festiviteiten na 1933 kon verschuiven, bleef daarbij op de 
achtergrond. 'Gemeenschappelijkheid' staat centraal in de herinneringen van de betrokken 
vrouwen. Alles wat die gemeenschappelijkheid bedreigde - zoals politieke discussies -
diende vermeden te worden. 104 Toch drong de invloed van het nationaal-socialisme wel 
door. De Duitse meisjesverenigingen vormden in zekere zin een steunpunt voor het 
nationaal-socialisme in het buitenland, ook al werden zij door de meeste meisjes als een 
neutrale plek ervaren, vrij van politieke discussies en de conflicten die daarmee gepaard 
gingen. 

Bij dit alles mag echter niet uit het oog worden verloren, dat het overgrote deel van de 
Duitse dienstmeisjes in Nederland niet binnen de Duitse meisjesverenigingen was georga
niseerd. Verder verminderde het aantal meisjes dat participeerde binnen de verenigingen 
na 1933 snel. Steeds meer meisjes keerden terug naar het vaderland; en zij die in Nederland 
bleven, waren vaak zo sterk verankerd geraakt binnen de Nederlandse samenleving, dat 
hun band met de Duitse verenigingen verwaterde. 105 

Wel hebben de gelijkgeschakelde Duitse organisaties en de publieke manifestaties van 
hun sympathie voor het Derde Rijk ertoe bijgedragen dat het beeld van Duitse dienstmeis
jes - en Duitsers in Nederland in het algemeen - aan het eind van de jaren dertig 
nazi-bruine tinten aannam. De argwaan tegenover Duitsers in Nederland, ook tegenover 
diegenen die al jaren als vreedzame burgers hun plek hadden gevonden in de Nederlandse 
samenleving, groeide in deze jaren. 
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8 Onder druk van het Derde Rijk 

De positie van Duitse dienstmeisjes in Nederland stond in de loop van de jaren dertig 
steeds sterker onder druk van de economische malaise, terwijl aan de andere kant van de 
grens de komst van het nationaal-socialisme gepaard ging met een opbloei van de werkge
legenheid en een hernieuwd vertrouwen in de toekomst. In de tweede helft van de jaren 
dertig was er dan ook een sterke daling van het aantal Duitse dienstmeisjes in Nederland. 
Zij die na 1936 nog in Nederland verbleven, hadden vaak een goede betrekking, een 
serieuze vrijer, of ze waren zo geworteld geraakt in de Nederlandse samenleving dat ze er 
niet over dachten naar Duitsland terug te gaan. Voor zover zij hun Duitse nationaliteit niet 
voor de Nederlandse hadden verruild door met een Nederlander te trouwen, werden zij in 
december 1938 geconfronteerd met een sommatie van de Duitse overheid om naar Duits
land terug te keren. Het vaderland riep. 

Nu had het vaderland wel vaker geroepen: een zieke moeder die verzorgd moest worden, 
het verlangen naar het Duitse berglandschap, of de schrijnende heimwee met de kerstda
gen. De Heimat had haar aantrekkingskracht, maar aan de andere kant trokken de banden 
die de Duitse meisjes met hun nieuwe omgeving waren aangegaan. Ieder voor zich had 
steeds moeten beslissen wat het zwaarste woog. Maar nu werd er voor hen besloten. Het 
vaderland, bij monde van de nationaal-socialistische autoriteiten, deed een beroep op de 
Duitse meisjes - waartoe sinds 1938 ook de Oostenrijkse meisjes werden gerekend1 - om 
terug te komen. Het Duitse Rijk had zijn dochters nodig. Weigerden ze, dan zou hun het 
staatsburgerschap worden ontnomen. 

Hausmädchenheimschajfungsaktion 

De actie tot collectieve terugkeer van de Duitse dienstmeisjes werd in het Duitse over
heidsjargon Hausmädchenheimschajfungsaktion of Hausangestelltenheimschaffimgsaktion ge
noemd. Het heersend tekort aan huispersoneel in Duitsland zou de reden zijn voor deze 
vergaande maatregel. 2 Maar daarachter lagen andere motieven verborgen, die we in de 
correspondentie tussen nationaal-socialisten in Nederland en de autoriteiten in Berlijn 
kunnen terugvinden. 

Nederland, zo werd van verscheidene kanten benadrukt, werkte als 'vergif op jonge en 
politiek nog niet gevormde Duitse meisjes. Zij lieten er zich nauwelijks binnen de 
Reichsdeutsche Gemeinschaft organiseren; eerder nog stelden zij zich onder de 'völlig 
entfremdenden Einflufr van kerkelijke organisaties. Bovendien zouden veel Duitse meisjes 
bij joden in dienst zijn en een 'moralisch oder wirtschaftlich unwürdige' betrekking 
bekleden. Op die manier werden zij 'judenhörig' gemaakt en vormden zij 'Freiwild' voor 
'Judenjungs und bestimmte Holländer'.3 De waarschuwingen tegen morele gevaren waar 
de migratie van ongehuwde Duitse vrouwen altijd al mee gepaard ging, raakten in deze tijd 
doordrenkt van een rabiaat antisemitisme. Het beeld van Nederland, dat door de econo
mische crisis al minder gunstig was geworden, werd in nationaal-socialistische richting 
bijgesteld waarbij termen als het 'deutschfeindliche' en 'verjudete Holland' gangbaar 
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Eise Bauhoff met de kinderen van haar werkgevers. Laren, zomer 1936. 

werden. Duitsland moest ophouden nog langer 'ein Dienstboten-Volk für andere Staaten' 
te zijn: Duitse meisjes mochten niet langer de 'Dreck' (vuiligheid) van Nederlanders - laat 
staan joodse Nederlanders - opruimen of elders in het buitenland in ondergeschikte 
posities verblijven, terwijl ze in hun eigen land zoveel beter op hun plaats zouden zijn.4 

Alleen daar zouden ze immers als toekomstige moeders voor het Duitse Volkstum behou
den blijven.5 Bovendien had men de jonge vrouwen daar hard nodig voor de Duitse 
arbeidsmarkt, zodra de mannen in het leger gingen om het Duitse volk meer Lebensraum 
te verschaffen. Ten minste drieduizend Duitse dirnstmeisics zouden Nederland moeren 
verlaten om in die behoefte te voorzien, zo luidde de offi~iële taakstelling.6 Ook Duitse 
dienstmeisjes in België, Engeland, Zwitserland en andere landen kregen te maken met 
dwangmaatregelen om naar hun vaderland terug te keren.7 

In de eerste plaats dachten de Duitse autoriteiten bij de Hausmädchenheimschaffungsak
tion aan 'Volksgenossen' die bij joden, politieke vluchtelingen of Duits-vijandige Neder
ianders in betrekking \varen, en aan diegenen die zelf een 2.fkerige houding ten aanzien van 
het Derde Rijk aan de dag legden.8 Voorkomen moest worden dat zij nog langer door 
'volksfremde Elementen' - dat wil zeggen door anti-Duitse geluiden - werden beïnvloed 
en op die manier 'entfremdet' zouden raken van hun vaderland. 9 Lijsten die in december 
r938 door plaatselijke leiders van de r.plf·n•v1<,uru-vw Gemeinschaft in Nederland waren 
aangelegd met namen en adressen van Duitse dienstmeisjes, tonen dan ook aantekeningen 
als 'Jude' of 'Freimaurer' (vrijmetselaar) achter de naam van de betreffende werkgevers.ro 
Zij die daar in betrekking waren, werden als eersten benaderd om zich voor de terugkeer 
te mdden. Zodra echter duidelijk werd dat streefgetal van drieduizend Duitse dienst
bodes niet gehaald zou worden, besloot Butting (het hoofd van de Reichsdeutsche Gemein
schaft) dat ook alle anderen terug moesten: 'Da es also bevölkerungspolitisch untragbar ist, 



daB in Zukunft überhaupt noch eine gröBere Anzahl deutscher Mädchen in Holland 
verbleibt.' Alleen als zij wegens hun gevorderde leeftijd in 'bevolkingspolitiek' opzicht niet 
interessant meer waren, of als zij bij Rijksduitsers werkten, lid waren van de Reichsdeutsche 
Gemeinschaft of bij belangrijke politieke persoonlijkheden dienden, konden de Duitse 
dienstmeisjes vrijstelling krijgen. n 

'Duitse dienstboden gaan ons land verlaten' kopte het dagblad De Telegraafin de vroege 
morgen van 14 december 1938. Vanuit Berlijn berichtte de eigen correspondent over de 
ophanden zijnde verordening om alle Duitse (en Oostenrijkse) dienstbodes in Nederland 
naar hun vaderland terug te roepen. Dezelfde dag nog bevestigden andere dagbladen dit 
nieuws. Van Telegraaf tot NRC voorspelde men 'een nijpend tekort' aan huishoudelijk 
personeel, wanneer de twintig- à dertigduizend Duitse dienstmeisjes die er nog waren 
Nederland zouden verlaten.12 De NRC had commentaar ingewonnen bij Van Vooren-On
nes, de directrice van de vrouwenafdeling van de Rotterdamse arbeidsbeurs. Zij meende 
dat het terugroepen van Duitse dienstbodes 'een funeste invloed' zou hebben op het 
dienstbodenprobleem in de havenstad. Het Nieuws van de Dag citeerde de directeur van 
de Amsterdamse arbeidsbeurs, Detiger, die voorspelde dat de reeds bestaande moeilijkheid 
om voldoende huispersoneel te krijgen door de Duitse maatregel aanzienlijk vergroot zou 
worden. Zijn collega van de arbeidsbeurs in Den Haag voorzag eveneens een ernstig tekort 
aan vrouwelijke arbeidskrachten, zo schreef Het Vaderland van die dag.13 

De plannen voor de Hausmädchenheimschaffongsaktion werden voortijdig bekend. Duitse 
overheidsstukken wijzen erop dat men vanaf de zomer voorzichtige voorbereidingen trof 
voor een dergelijke maatregel. Maar noch de Duitse dienstmeisjes, noch hun Nederlandse 
werkgeefsters waren daarvan op de hoogte; zij voelden zich dan ook overrompeld door de 
onverwachte berichten. De Duitse overheidsvertegenwoordigers in Nederland werden 
eveneens verrast door de plotselinge bekendmaking en de reacties die deze informatie 
teweegbracht. De eerste secretaris van het Duitse gezantschap in Den Haag, Wolfgang zu 
Putlitz, stuurde zijn baas (die op dat moment in Duitsland verbleef) een brief per luchtpost 
waarin hij verslag deed van de 'Panikstimmung' die de berichtgeving had veroorzaakt: 'Auf 
Grund dieses Artikels (wird uns) von Zeitungen, Polizeibehörden, H,msfrauen und vor 
allem Dienstmädchen selbst das T elefon fast kaputt geläutet.' Het personeel was geïnstru
eerd om te antwoorden dat men op het gezantschap van niets wist en het bericht kon 
bevestigen, noch ontkennen. Maar op basis van de telefoongesprekken signaleerde Zu 
Putlitz een paniek onder de betrokkenen: 'Das eine Mädchen will einen Holländer heiraten, 
das andere sagt, sie ging nicht, da sie in Deutschland überhaupt keine Angehörigen mehr 
habe etc. etc.' Hij stelde de gezant hiervan op de hoogte om hem 'ein Bild der augenblickli
chen Gefechtslage zu geben', en in de hoop dat de zware verantwoording spoedig van zijn 
schouders genomen zou worden: 'Es wäre mir jedoch sehr lieb, wenn Sie, sehr verehrter 
Herr Gesandter, bald zurückkämen.' Met de beste wensen voor zijn gezondheid en een 'Heil 
Hitler' besloot Zu Putlitz zijn brief aan Graf Zech von Burkensroda in Berlijn.14 

'Paniek' en 'strijdtoneel' zijn de termen waarin deze Duitse ambtenaar de reacties op de 
gedwongen terugkeer omschreef. Kennelijk wist hij zich geen raad met de uitgesproken 
weerstand van zijn landgenotes tegen het bevel van hogerhand. De heftige reacties op de 
plannen werden nog versterkt door de korte tijdsspanne tussen het moment waarop de 
maatregel bekend werd in december, en het moment waarop de collectieve terugkeer ten 
uitvoer zou worden gebracht, per I februari. 
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Terwijl Duitse meisjes mogelijkheden zochten om zich aan de oproep te onttrekken, 
bezonnen Nederlandse werkgeefsters zich op mogelijke oplossingen voor het dreigende 
dienstboden tekort. Kort na de aankondiging van de verplichte terugkeer entameerde het 
Algemeen Handelsblad een brede discussie over 'het dienstbodenvraagstuk'. 'Wat wij 
verwachtten is uitgekomen: elke post brengt brieven van lezeressen en lezers, die, naar 
aanleiding van ons artikel over het nijpend tekort aan dienstbodes, voorstellen doen.' In 
zes afleveringen die tussen 21 december 1938 en 5 januari 1939 verschenen, werd uitvoerig 
geciteerd uit honderden ingezonden brieven. Een aantal thema's uit de geselecteerde 
brieven was al eerder naar voren gebracht, zoals 'de wenschelijkheid van vaste werktijden 
voor de dienstbode', Je 'onvoldoende capaciteiten en de gemakzucht van vele werkneem
sters' en de noodzaak tot een betere opleiding voor het huispersoneel. Andere voorstellen 
waren echter nieuw en sterk aan deze tijd gebonden. Zo schreef N.N. uit Amsterdam: 'Als 
de Duitsche meisjes ons verlaten, dan hoop ik, dat de regeering zal toestaan, Duitsche 
Joodsche vluchtelingen naar hier te laten komen, opdat de huisvrouw niet de dupe warde 
van het gebrek aan werkkrachten.'15 

Nadat het dienstbodenvraagstuk in de eerste helft van de jaren dertig verweven was 
geraakt met de kwetsbare positie van vrouwen en vreemdelingen op de Nederlandse 
arbeidsmarkt, werd in deze jaren van toenemende politieke spanning en antisemitische 
vervolging het dienstbodenvraagstuk verbonden met de zwakke positie van joodse vluch
telingen in Nederland. Dat gebeurde mer name na de berichtgeving over de wrede 
vervolgingen tijdens de Kristallnacht in november 1938. De hevige verontwaardiging die 
deze gebeurtenis opriep, ging gepaard met sterke druk op de Nederlandse regering om de 
Nederlandse grenzen weer open te stellen voor joodse vluchtelingen.16 Net als N.N. stond 
ook M.v.B.-P. uit Amsterdam hierbij stil in haar bijdrage aan de discussie in het Handels
blad: 'Ik zou er bij de regeering op willen aandringen om in ruime mate toegang tot ons 
land te verleenen aan Joodsche meisjes uit Duitschland, die dit land gedwongen of 
vrijwillig verlaten en die hier een betrekking in de huishouding willen aannemen. Vele 
Joodsche gezinnen en, indien gewenscht, ook vele andere, zouden hiermee geholpen zijn. 
En daar gebleken is, dat Hollandsche meisjes geen dienstbode willen worden, kan hier van 
schadelijke concurrentie op de arbeidsmarkt geen sprake wezen, evenmin als dat het geval 
tot nu toe geweest is, met de meisjes die thans ons land verlaten moeten. Er zou echter de 
noodige spoed hierbij moeten worden betracht, opdat als I febr. a.s. de Duitsche meisjes 
ons land verlaten, een leger plaatsvervangsters voor haar gereed staat.'17 

Joodse voor 'arische' dienstmeisjes 

Sinds de machtsgreep van Hitler was de werkloosheid in Duitsland gedaald en zag de 
toekomst er voor veel Duitsers weer beter uit. Dat gold echter niet voor àlle Duitsers. 
Joodse Duitsers, die vaak al voor de machtsovername van 1933 te maken hadden gekregen 
met antisemitische acties, werden na die tijd steeds meer geïsoleerd en bedreigd. Hun 
winkels werden geboycot, hun beroep mochten ze niet meer uitoefenen en van het sociale 
leven werden ze buitengesloten. Een onafgebroken reeks discriminerende maatregelen 
maakte het leven voor joden in nazi-Duitsland onmogelijk en in toenemende mate 
probeerden zij weg te komen.18 

Dat gebeurde in dezelfde tijd dat de Nederlandse overheid- onder druk van de heersende 
werkloosheid - voorbereidingen trof om het werken van vreemdelingen op de Nederlandse 



arbeidsmarkt aan banden te leggen. Met de invoering van de Wet op de Vreemde 
Arbeidskrachten in 1934 besloot de minister van Justitie dat ook vluchtelingen zoveel 
mogelijk geweerd moesten worden, tenzij direct levensgevaar dreigde. Een steeds strenger 
toelatingsbeleid leidde er in 1938 toe dat de Nederlandse grens voor vluchtelingen werd 
gesloten.'9 Een vluchteling werd voortaan als 'een ongewenst element voor de Nederland
sche maatschappij' beschouwd en moest derhalve aan de grens geweerd worden. 20 De 
vermeende bedreiging die de 'invasie' van 'vreemde bevolkingselementen' voor de Neder
landse samenleving zou vormen, woog zwaarder dan het reële levensgevaar waar joodse 
vluchtelingen in Duitsland aan blootstonden. 21 

De minister van Justitie zag de komst van joodse vluchtelingen in de eerste plaats als 'een 
vraagstuk dat door economische factoren beheerst wordt'. 22 Verhinderd moest worden dat 
zij concurrerend zouden optreden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om die reden werd 
niet alleen hun toelating, maar ook hun verblijf aan voorwaarden gebonden. Net als andere 
buitenlanders moesten joodse vluchtelingen over een werkvergunning beschikken, voordat 
zij een betrekking in loondienst konden aanvaarden. Toen duidelijk werd dat het vooral 
om kooplui, ondernemers en intellectuelen ging die, gevolgd door vrouw en kinderen, de 
grens waren gepasseerd, werd vanaf november 1938 ook een vergunning vereist voor het 
zelfstandig uitoefenen van een beroep ofbedrijf.23 Dat de Duits-joodse immigratie gepaard 
was gegaan met de vestiging van zo'n driehonderd industriële bedrijven die werk boden 
aan tienduizend Nederlandse werknemers, kreeg in deze discussie nauwelijks aandacht. 24 

Had het dienstbodenberoep eerder aan Duitse meisjes die uit economische nood naar 
Nederland kwamen een voor de hand liggende toegang geboden, voor joodse meisjes die 
na 1933 het antisemitisme wilden ontvluchten lag dit gecompliceerder. In de eerste plaats 
deed de Nederlandse overheid er alles aan om buitenlands huispersoneel door Nederlandse 
dienstbodes te vervangen. Daar kwam nog bij dat weinig joodse vrouwen in Duitsland 
vertrouwd waren met het dienstbodenberoep. 25• Onder druk van de omstandigheden 
begonnen zij zich echter te realiseren dat het werken als dienstbode in het buitenland een 
uitweg bood om aan het levensbedreigende antisemitisme te ontkomen. Vanaf 1937 begon 
de Jüdischer Frauenbund in Duitsland met een opleiding voor huishoudelijke beroepen.26 

Tegelijkertijd ervoeren veel werkgeefsters in Nederland dat steeds meer Duitse dienstbodes 
vertrokken, zonder dat daarvoor voldoende Nederlands huispersoneel in de plaats kwam. 
Zodra de plannen voor gedwongen terugkeer van de resterende 'arische' Duitse dienstbo
des bekend werden, lag het voor de hand om het desperate 'aanbod' van joodse vrouwen 
uit Duitsland enerzijds en de urgente vraag van huisvrouwen in Nederland anderzijds met 
elkaar in verband te brengen. Dat werd hiervoor al duidelijk uit de discussies rond het 
dienstbodenvraagstuk in het Algemeen Handelsblad 

Het Vaderland was er ook snel bij om een en ander met elkaar te combineren. Een dag 
na de bekendmaking van de gedwongen terugkeer van Duitse en Oostenrijkse dienstbodes 
kwam het dagblad met de volgende suggestie: 'In verband met het te verwachten groote 
tekort aan dienstmeisjes tengevolge van de Duitsche maatregelen om alle in het buitenland 
werkzaam zijnde onderdanen naar hun land terug te roepen, is bij velen de gedachte 
gerezen of het niet mogelijk zou zijn, Duitsche Joodsche meisjes naar hier te laten komen, 
teneinde die hier te lande als dienstmeisje te werk te stellen.' Het Haagse dagblad schreef 
verder dat de directeur van de Haagse arbeidsbeurs, J. Boezer, deze kwestie reeds had 
aangekaart op het ministerie van Justitie. De regering bleef echter op het standpunt staan 
dat ook deze groep vluchtelingen geen arbeidsvergunning voor Nederland kon krijgen. 
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'Hoewel velen met ons van meening zullen zijn, dat het hier, wat de dienstbodenquaestie 
betreft, een uitzonderingsgeval mag worden genoemd, waardoor de Nederlandse arbeids
markt geen nadeelige gevolgen zou ondervinden van het verleenen van werkvergunningen 
aan Joodsche meisjes, schijnt de Regeering dit standpunt niet te deelen,' constateerde Het 
Vaderland. 27 

Ook verscheidene vrouwenorganisaties wendden zich tot de regering met het verzoek 
joodse vrouwen en meisjes uit Duitsland toe te laten, om zodoende in het tekort aan 
huispersoneel te voorzien. De Joodse V rouwenraad had op 14 november al een adres aan 
de ministerraad gestuurd naar aanleiding van de pogrom in Duitsland met het verzoek aan 
hen die in hoogste nood een toevlucht zochten in Nederland, het asielrecht niet te 
onthouden. Vlak na de aankondiging van de Duitse maatregel om Duitse dienstmeisjes 
uit Nederland terug te roepen, zond zij een nieuw rekest aan de minister van Sociale Zaken 
met het dringende verzoek 'van deze (dienstboden)nood een deugd te maken' door 
onschuldige vervolgden in de gelegenheid te stellen arbeid te verrichten, waaraan in 
Nederland volgens alle deskundige instanties zo'n sterke behoefte bestond.28 

Enkele weken later richtte de Joodse Vrouwenraad zich opnieuw tot de minister van 
Sociale Zaken en zijn collega van Justitie met de mededeling dat zij contact had opgeno
men met de Jüdischer Frauenbund, die een speciale organisatie in het leven had geroepen 
teneinde joodse meisjes en vrouwen als huispersoneel te scholen en in het buitenland te 
plaatsen. Door deze organisatie aanbevolen meisjes zouden zowel in moreel opzicht als wat 
haar vakbekwaamheid betreft aan strenge eisen voldoen. 29 De Vereniging ter Behartiging 
van de Belangen van Jonge Meisjes (Union) en de Vereniging van Huisvrouwen waren 
bereid zich met de bemiddeling te belasten en bovendien stelde het Comité voor Bijzon
dere Joodse Belangen zich garant voor de 'algehele verzorging' van deze joodse vrouwen en 
meisjes bij ziekte of werkloosheid.30 

Onder dergelijke voorwaarden verklaarden de ministers van Sociale Zaken en Justitie 
zich enkele maanden later, in maart 1939, ten slotte bereid een beperkt aantal vergunningen 
te verlenen tot het in dienst nemen van Duits-joodse dienstbodes. De nadruk lag daarbij 
niet zozeer op de hulp aan joodse vluchtelingen, als wel op de ondersteuning van - vooral 
joodse - gezinnen die door het gedwongen vertrek van Duits huispersoneel in moeilijkhe
den waren gekomen. In aanmerking kwamen joodse meisjes die al eerder als vluchteling 
in Nederland waren toegelaten. Indien onder hen onvoldoende geschikte meisjes te vinden 
waren, kon ook nog een aantal in het buitenland verblijvende vluchtelingen in aanmerking 
komen. De Joodse Vrouwenraad toonde zich dankbaar met deze mogelijkheid, al stelde 
zij mèt nadruk dat het aantal beperkt was en dat er geen sprake van was dat zij aan de 
honderden aanvragen voor joods huispersoneel kon voldoen. Uiteindelijk kregen zestig 
joodse meisjes en vrouwen toestemming als dienstbode naar Nederland te komen,31 terwijl 
het Protestants Hulpcomité voor Uitgewekenen om Ras of Geloof voor nog eens dertig 
vrouwen een vergunning in de wacht sleepte.32 Een aanvraag voor 'een tweede quotum' in 
verband met de vele verzoeken van joodse werkgeefsters werd door de minister afgewe
zen.33 Overigens hebben veel meer joodse meisjes als dienstbode in Nederland onderdak 
gevonden, maar dat gebeurde dan langs illegale weg.34 

Zo star en afwerend als de Nederlandse regering zich opstelde, zo toegankelijk toonden 
de Engelse autoriteiten zich. Ook in Engeland kreeg men te maken met de verplichte 
terugkeer van Duitse dienstbodes, maar daar kwam deze maatregel wel ten goede aan 
joodse vrouwen die Duitsland wilden verlaten.35 Zo slaagde het Londense Domestic Bureau 
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erin om in samenwerking met de Church of Eng/and en het Duitse Emergency Committee 
vele duizenden joodse vrouwen en meisjes als huispersoneel onder te brengen.36 Dat blijkt 
ook uit de activiteiten van de Engelse Quakers37 en het Büro Grüber, een protestants-chris
telijke hulporganisatie voor 'niet-arische christenen' in Berlijn. Predikant Grüber beschik
te in zijn kantoor over een speciale referent voor vrouwelijk personeel. Afgezet tegen de 
honderden vrouwen die deze organisaties naar Engeland wisten te bemiddelen, stak het 
aantal van dertig vrouwen dat naar Nederland kon komen pover af.38 

De Nederlandse regering bleef van mening dat de nationale arbeidsmarkt te veel onder 
druk zou komen te staan door het verlenen van arbeidsvergunningen aan joodse vrouwe
lijke vluchtelingen. Dankzij de spoedopleidingen voor huispersoneel was het aantal Ne
derlandse dienstbodes de laatste jaren 'aanzienlijk' toegenomen, aldus de woordvoerder 
van Sociale Zaken, Van Lier. Daarnaast verwachtte hij goede resultaten van de nieuwe 
maatregel om het loon dat vrouwen in de huishouding verdienden niet langer in minde
ring te brengen op de steun van hun familieleden. Hierdoor zou de belangstelling voor het 
dienstbodenberoep ook toenemen. Voor zover het vertrek van Duitse dienstbodes dan 
toch nog een tijdelijk tekort aan huispersoneel zou veroorzaken, kon dit wellicht door 
Duitssprekende meisjes uit T sjechoslowakije en Hongarije worden opgelost.39 Deze bui
tenlandse arbeidskrachten mochten wel in de Nederlandse huishouding komen werken, 
omdat zij - in tegenstelling tot Duits-joodse vrouwen - zonder problemen teruggestuurd 
konden worden zodra men hen niet langer nodig had. 

Gering animo voor volk en vaderland 

Hoe was het intussen de 'arische' Duitse dienstbodes vergaan, nadat de berichten over een 
gedwongen terugkeer tot hen waren doorgedrongen? In Amsterdam ontvingen veel Duitse 
en Oostenrijkse dienstmeisjes op 20 december 1938 een kaart met de officiële oproep om 
zich met hun paspoort bij het consulaat te vervoegen. Daar kregen ze te horen dat de 
geldigheidsduur van het paspoort werd ingekort tot 2 februari 1939. Op r februari zouden 
zij met extra treinen naar het vaderland worden teruggebracht. De Telegraaf deed verslag 
van de reacties onder de vrouwen die op het consulaat waren verschenen: 'Sommige 
meisjes verklaarden, toch naar de "Heimat" te willen terugkeeren, andere daarentegen 
waren zeer overstuur en verlieten met betraande oogen het consulaat. Er waren ook 
verscheidenen meisjes, die verklaarden hier in het huwelijk te zullen treden. Zij moesten 
evenwel daartoe een verklaring overleggen van den Burgerlijke Stand te dezer stede. Enkele 
meisjes deelden mede niet naar Duitsland te willen terugkeeren, wegens particuliere 
redenen. Zij kregen dan ten antwoord, dat haar paspoort op 2 Februari in elk geval vervalt, 
zoodat zij dan "entbürgert" worden, en dus statenloos met de gevolgen daaraan verbon
den.'40 

Dergelijke oproepen en intimidaties ten spijt, waren er nog heel wat meisjes aan wie de 
Hausmädchenheimschajfungsaktion ongemerkt voorbijging, of die zich er bewust aan ont
trokken. Voor de beoogde datum van r februari was de actie in ieder geval weinig succesvol. 
De extra trein die aanvankelijk voor de terugkerende dienstbodes was gereserveerd, kwam 
te vervallen vanwege de geringe belangstelling. 'Maar hoe vertrokken ze dan, waar zijn ze 
allemaal gebleven?' vroeg De Telegraaf zich af in een artikel aan de vooravond van het 
geplande vertrek. Enige tientallen Duitse meisjes zouden in januari nog snel zijn getrouwd. 
Maar hoe stond het met al die andere Duitse en Oostenrijkse vrouwen? Afgaande op de 



geringe drukte bij de vreemdelingendienst en bij de reisbureaus was de verslaggever 
geneigd te veronderstellen 'dat er heel veel (Duitse meisjes) in ons land zullen blijven'.4' 

Had een dergelijke constatering een paar jaar eerder nog geleid tot een veroordeling van 
dit 'onverantwoorde' gedrag en een uiteenzetting over de negatieve uitwerking van de 
aanwezigheid van Duitse dienstbodes op de Nederlandse arbeidsmarkt, in januari 1939 
stond men daar positief tegenover. Het geringe succes van de Duitse maatregelen ging in 
de Nederlandse kranten gepaard met een ondertoon van triomf.42 Van het socialistische 
dagblad Het Volk tot de liberale NRC werd met een zeker genoegen beklemtoond hoeveel 
Duitse meisjes Nederland verkozen boven hun nationaal-socialistische vaderland. Naast 
economische belangen waren er nu ook politieke afwegingen in het geding. 

'De uittocht, die over drie dagen verdeeld is geweest, vond slechts druppelsgewijze 
plaats,' lezen we in de NRC van 1 februari 1939. 'Alleen vandaag, den laatsten dag van den 
fatalen termijn, was het eigenlijk goed merkbaar. Met den trein van ro uur naar Duitsch
land vertrokken er ruim honderd. ( ... ) Allerminst had men bij het vertrek den indruk, dat 
zij in de gegeven omstandigheden de gedwongen terugreis naar den Heimat jubelend 
aanvaardden.( ... ) Er kwamen nogal wat tranen en zakdoeken voor den dag, op het perron 
zoowel als achter de geopende vensters van de wagons, waarvoor de reizigsters zich 
verdrongen om aan degenen, die hun uitgeleide deden, een "Auf Wiedersehen" toe te 

Dui 

'Een aantal Duitse dienstboden is vanmorgen op last van de Duitsche regeering naar haar vaderland terugge· 
keerd; het vertrek van het Centraal Station in Amsterdam'. Aldus de NRC van 30 januari 1939. 



roepen. Pakjes met lekkernijen werden haar nog toegestopt voor onderweg. Mevrouwen 
zag men afscheid nemen met haast ontroerende omhelzingen, waaruit duidelijk bleek, dat 
er andere banden dan die tusschen werkgeefster en dienstbare los te maken waren, ( ... ) 
kinderen begonnen te huilen en dit was dan nogal eens de oorzaak dat ook de vertrekken
den zich niet zoo ferm hielden als zij zich zoo stellig hadden voorgenomen.'43 

Ook Het Volk benadrukte in een ooggetuigenverslag vanaf het Centraal Station in 
Amsterdam de geringe animo onder de Duitse dienstbodes om Nederland te verlaten.44 In 
welwillende bewoordingen werd verslag gedaan van de 'tientallen Fräuleins' die te kennen 
gaven dat ze 'liever dan naar het vaderland terug te keeren, Nederlandsche wenschten te 
worden door met den Nederlander haars harten in het huwelijk te treden'.45 Over het 
gevaar dat zij de mannen van Hollandse deernen wegnamen, werd niet meer gerept. 46 Op 
dat moment leek men van harte bereid de Duitse jonge vrouwen in de Nederlandse 
gemeenschap op te nemen. Deze indruk wordt ondersteund door de toezegging van de 
Nederlandse autoriteiten, dat de Duitse meisjes die geen geldige Duitse papieren meer 
hadden, niet om die reden uitgewezen zouden worden.47 

De Duitse autoriteiten konden er niet omheen dat het resultaat van de Hausmädchen
heimschajfungsaktion tot I februari 1939 zeer mager was. Op 2 februari, de dag nadat een 
paar duizend Duitse dienstbodes in extra treinen uit Nederland hadden moeten vertrek
ken, schreef Butting een verslag naar zijn superieuren in Berlijn over de tot dan toe bereikte 
resultaten. Van de 3800 Duitse dienstmeisjes die waren aangeschreven, was een derde deel 
niet meer te achterhalen omdat zij bij een verandering van betrekking hun nieuwe adres 
niet hadden opgegeven. Van deze 1250 meisjes zou inmiddels wel zo'n tien procent op 
eigen initiatief naar Duitsland zijn teruggekeerd. Van de overige vrouwen was vijfentwin
tig procent niet komen opdagen, hetgeen hij weet aan het 'gejammer' in de Nederlandse 
kranten. In februari waren er bij lange na nog geen 3000 meisjes teruggestuurd, maar 
Butting had er het volste vertrouwen in dat dat in de loop van 1939 'durch eine fortlaufende 
Bearbeitung der Angelegenheit' nog wel goed zou komen. 

Over de houding van de Duitse dienstmeisjes vermeldde ook Butting dat er - naast 
dienstmeisjes die graag terug wilden keren - anderen 'in sehr groBer Zahl' waren, die steeds 
weer aangaven dat ze met een Nederlander waren verloofd en binnenkort zouden gaan 
trouwen. Juist zij vonden geen genade bij Butting en de zijnen, omdat het tegen de 
belangen van de Volksgemeinschaft indruiste als Duitse meisjes zich met een ander volk 
zouden mengen en op die manier als moeders voor het Duitse volk verloren zouden gaan: 
'Gerade dieses Moment dürfte bevölkerungspolitisch von ausschlaggebender Wichtigkeit 
sein, da Deutschland das gröBte Interesse haben muB, daB deutsche Hausmädchen später 
deutsche F rauen werden und nicht holländische. Also gerade diese Mädchen, welche 
persönlichen Umgang mit Holländer hier haben, werden notwendigerweise in Zukunft 
besonders zur Heimschaffung in F rage kommen, urn nicht dem deutschen Volk für immer 
als spätere Mütter verloren zu gehen.'48 

De vele schriftelijke verzoeken om dispensatie,49 evenals de aanvragen tot naturalisatie50 

en de berichten over een 'stormloop op het stadhuis'51 duiden erop dat het enthousiasme 
voor de terugkeer niet groot was. Duitse meisjes die anno 1939 nog in Nederland verbleven, 
voelden zich kennelijk zelden aangesproken als toekomstige 'moeders voor het vaderland'. 
Liever bleven ze in Nederland. Om deze weerstand te breken, toonde Butting zich 
voorstander van een continuering van de actie met strengere middelen. Verbijstering 
klinkt door, als hij schrijft over de vele Duitse dienstmeisjes die graag in Nederland wilden 



blijven 'und sich nun krampfhaft bemühen, bei Reichsdeutschen eine neue Stellung zu 
finden, urn so der Heimschaffung zu entgehen'. Vrouwen die zich op die manier aan de 
gedwongen terugkeer trachtten te onttrekken, hoefden niet op zijn clementie te rekenen. 
Zij die na 1 december 1938 lid waren geworden van een Rijksduitse organisatie of bij 
zogenaamde Rijksduitsers in betrekking waren gekomen, zouden volgens Butting niet 
meer voor vrijstelling in aanmerking mogen komen.52 Het behoud van een groot aantal 
'deutscher weiblicher Volksgenossen für das Le ben des deutschen Volkes' vereiste een 
onverdroten voortzetting van de Heimschajfong. In zijn gedrevenheid gaf Butting de 
verzekering dat er in het vervolg maandelijks vierhonderd Duitse vrouwen tot terugkeer 
gedwongen konden worden. 53 

De actie werd inderdaad voortgezet, zij het minder succesvol dan voorspeld. Het Duitse 
consulaat in Rotterdam liet op 21 januari 1939 een derde Mahnung uitgaan aan Duitse 
dienstbodes die nog steeds niets van zich hadden laten horen, om zich 'umgehend' en 
uiterlijk binnen een week met paspoort en arbeidsvergunning te melden. Indien zij ook 
deze sommatie naast zich neer zouden leggen, dan werden er maatregelen tegen hen 
genomen, voegde de consul er dreigend aan toe. 54 Maar ook dit soort persoonlijke 
aanschrijvingen leverde weinig reacties op, evenmin als een herhaalde oproep in de 
kranten. 55 Gedurende de eerste drie maanden van 1939 waren, volgens Butting, circa 
duizend Duitse dienstbodes met succes tot terugkeer gemaand. Ongeveer vierhonderd 
Duitse meisjes zouden op eigen initiatief zijn teruggegaan, terwijl zo'n tachtig van de 
opgeroepen vrouwen inmiddels gehuwd waren met een Nederlander. 56 

Twee maanden later bracht dr. Lübbe, hoofd van de Ausland-Organisation van de 
NSDAP,57 een bezoek aan Nederland. In zijn verslag over de resultaten van de Hausmäd
chenheimschajfungsaktion drong hij aan op sancties jegens de vrouwen die zich aan repa
triëring onttrokken. Er moest een voorbeeld gesteld worden door een klein aantal dienst
bodes het staatsburgerschap daadwerkelijk te ontnemen. Een dergelijke maatregel zou 
'unbedingt notwendig' zijn om te voorkomen dat de hele actie belachelijk zou worden. 
Voor zover men al met dit voorstel akkoord ging, is het waarschijnlijk niet ten uitvoer 
gebracht.58 Maar de maatregel om de paspoorten die verlopen waren niet te verlengen, in 
combinatie met de groeiende oorlogsdreiging en een klimaat van toenemend wantrouwen 
en angst, hebben ertoe geleid dat veel Duitse dienstbodes, die zich aanvankelijk aan de 
verplichte terugkeer onttrokken, later alsnog zijn teruggekeerd. 

Verweer tegen gedwongen terugkeer 

Welke ruimte hadden de Duitse dienstmeisjes om aan de gedwongen terugkeer te ontko
men? 'In 1938 werden zij allemaal door Hitler teruggeroepen,' schrijft mevrouw Daubney
Smit over Duitse dienstbodes in het algemeen en over de beide hulpen in de huishouding 
van haar ouders in het bijzonder. 'Mia ging eerst en Marie, op wie wij erg gesteld waren, 
bleef tot het laatst mogelijke ogenblik.' 59 Ook Antonia Kenzian wachtte tot het laatste 
moment. De actie in december liet ze aan zich voorbijgaan, maar toen haar paspoort eind 
1939 was verlopen, stelde het Duitse consulaat haar voor de keuze om of binnen drie 
maanden terug te gaan of haar nationaliteit te verliezen. Begin 1940 keerde zij terug naar 
de Ostmark, zoals Duits-Oostenrijk toen heette. 60 Zij zag geen andere mogelijkheid, net 
zomin als de beide zusters van mevrouw Wildschut-Niebur. Zelf was Mina Niebur na haar 
huwelijk in 1937 Nederlandse geworden; zij kon dus blijven. Maar voor haar ongetrouwde 



zusters lag dat anders: 'Ze hadden geen zin om weg te gaan en dat hebben ze lang 
volgehouden, maar op het laatst zei Martha: "Wanneer wij nu niet gaan, verliezen we de 
nationaliteit.'" Het afscheid werd als onvermijdelijk ervaren. 61 

De zusjes Knüdel vernamen alle drie in december 1938 dat ze terug naar Duitsland 
moesten. Alleen Clara Knüdel kreeg de mogelijkheid in Nederland te blijven, dankzij haar 
verkering met een Nederlander: 'We zouden ons met kerstmis in Duitsland gaan verloven. 
Maar op veertien december stond in de krant dat we allemaal weg moesten. - Mijn 
mevrouw zei: "Wat doen jullie?" Ik zeg: "Ja, weet ik het?" Nou, om half tien 's morgens 
was mijn [aanstaande] man er al en toen zei die: "Wat doen we?" Ik zeg: "Ja, dat weet ik 
niet." Hij zegt: "Nou, dan gaan we trouwen, anders zien we mekaar nooit meer." We 
hadden de ringen al om te verloven en je gaat je natuurlijk niet verloven om het na een 
paar jaar weer af te breken. - Toen hebben we mijn vader een telegram verstuurd voor mijn 
papieren - en op achttien januari zijn we getrouwd. - Dat was op het nippertje, want mijn 
papieren waren in januari afgelopen: mijn werkvergunning en mijn paspoort.' De geldig
heidsduur van de papieren van haar zusters gaven hen nog even respijt, al was dat maar 
kort. Anna vertrok in maart 1939 en voor Gertrud was het in augustus van dat jaar zover. 
'Maar iedereen moest weg in 1939,' meent mevrouw Loman-Knüdel.62 

Dinie Massbaum en Jan Hendrik Koning besloten eveneens hun huwelijksplannen te 
vervroegen: 'Ik kende m'n man al zeven jaar, dus wij waren toch wel van plan een keer te 
trouwen. - Hij had al eerder willen trouwen, maar van mij hoefde het nog niet zo nodig, 
ik had een hele goeie betrekking.' Toen ze echter te horen kreeg dat ze terug moest naar 
'het Grote Rijk, zoals dat toen heette' heeft ze ijlings de formaliteiten voor haar huwelijk 
in orde gemaakt: 'Een buurman van ons in Duitsland werkte op het Standesamt en die 
heeft ervoor gezorgd dat ik de nodige papieren kreeg.' Op 13 april ging ze in ondertrouw 
en op 26 mei 1939 werd zij de Nederlandse mevrouw Koning-Massbaum. 63 

Voor Hennie Aissen duurde het een half jaar, voordat ze de vereiste papieren in haar bezit 
had: 'Ik kreeg ook bericht dat ik weer terug moest en dat wilde ik niet, want ik was ja 
verloofd. Maar voordat die papieren klaar waren ... dat heeft heel lang geduurd: van januari 
tot juli 1939. - Ik kreeg ook nog een brief, dat ze wilden weten wat voor 'n geloof mijn 
schoonouders hadden. Ze waren bang dat m'n man een jood was, begrijpt u. - Dat wilden 
ze weten daar in Wilhemshafen, anders kreeg ik geen Genehmigungom te trouwen. - Ik heb 
toen geschreven dat ze helemaal geen geloof hadden. Ze hàdden ook geen geloof. Dat heb 
ik in januari '39 opgestuurd en ik ben op de 3oste juli getrouwd. Zolang heb ik op dat papiertje 
gewacht. - Ze wilden me gewoon weer terug hebben in Duitsland. Daar ging het om!'64 

Voor meisjes die niet naar Duitsland wilden terugkeren, kon het huwelijk een uitkomst 
bieden. Zeker als de plannen voor een trouwpartij toch al in de toekomst besloten lagen. 
Verhalen van voormalige Duitse dienstbodes bevestigen de berichten in de pers over de 
toegenomen gang naar het stadhuis -waarbij het eerder om vervroegde huwelijken ging dan 
om gearrangeerde echtverbintenissen, al zullen die ongetwijfeld ook hebben plaatsgevon
den. 65 Vanuit nazi-Duitsland trachtte men - reeds vóór 1938 - een ontmoedigingsbeleid te 
voeren, als een Duits meisje te kennen gaf dat zij met een Nederlander wilde trouwen. Een 
dergelijk huwelijk zou de 'deutsche Wesensart' ondermijnen, de 'Volkstumsgrenzen' door
breken en de Duitse belangen geen goed doen, meende het hoofd van het Keulse emigra
tieadviesbureau en velen met hem.66 

Zo herinnert mevrouw Nieuwenhuyse-Küster zich hoe zij zelf naar Duitsland ging om 
de vereiste documenten op te halen. Dat was in 1935. 'Ze lieten me op het gemeenteamt in 



Bottrop rustig wachten tot bij twaalven. Wat ik kwam doen, vroegen ze. Ik zeg: "Ik ga 
trouwen en ik heb papieren nodig van hier." Dat hadden ze me in Amsterdam op het 
stadhuis gezegd: "Als u geen Ehefahigkeitszeugnis hebt, kunt u niet trouwen." Dus dat 
papier moest ik hebben. Toen zegt die man: "Ik snap het eigenlijk niet: hier zijn mannen 
genoeg, wat moeten jullie daar?" Ik kreeg eerst een preek van waarom ik dat deed- en toen 
zegt ie: "Dat kost vijftig mark." Ik zeg: "Wat? Daar moet ik twee maanden voor werken!"'67 

Zonder Ehefahigkeitszeugnis, waarin van Duitse zijde werd verklaard dat er geen bezwaar 
bestond tegen het voorgenomen huwelijk, konden Duitse vrouwen in Nederland niet 
trouwen. Maar zonder goede contacten op het stadhuis in de plaats van herkomst vergde 
het veel geduld en geld, voordat men aldaar bereid was dit document beschikbaar te stellen. 
De vijftig mark komt vaker terug in herinneringen aan het verkrijgen van de papieren in 
Duitsland, evenals de periode van maanden die de procedure in beslag kon nemen. Door 
het uitblijven van de verklaring gebeurde het nog wel eens dat er kinderen ter wereld 
kwamen, voordat het huwelijk kon worden voltrokken.68 De lange wachttijden in Duits
land werden veelal veroorzaakt door de vereiste controle op een eventuele joodse afkomst 
van de aanstaande bruid en bruidegom. Al in 1933 weigerde de gemeente Leipzig een 
Ehefahigkeitszeugnis af te geven aan een niet-joodse landgenote die met een joodse Neder
lander wilde trouwen. 69 Na de invoering in september 1935 van de Neurenberger wetten -
die huwelijken tussen joodse en niet-joodse Duitsers strafbaar stelden - zou dit nog veel 
vaker voorkomen. 

Tussen Duitsland en Nederland gold het in 1902 in Den Haag gesloten Huwelijksver
drag. Daarin was een aantal staten overeengekomen dat het recht om een huwelijk aan te 
gaan werd bepaald door de nationale wet van de aanstaande echtgenoten. De deelnemende 
staten verplichtten zich elkaars huwelijksbelemmeringen te respecteren. Dat betekende dat 
ambtenaren van de Nederlandse burgerlijke stand de huwelijkssluiting moesten weigeren, 
indien hun collega's in Duitsland hun goedkeuring aan het voorgenomen huwelijk onthiel
den door een Ehefahigkeitszeugnis te weigeren. Na de invoering van de Neurenberger 
wetten 'zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre' rees de vraag of men 
zich in Nederland nog wel aan het Huwelijksverdrag kon en moest houden.70 

De liberale jurist Boon was de eerste die deze problematiek op 17 september 1935, één dag 
na het in werking treden van de Neurenberger wetten, in schriftelijke Kamervragen aan de 
orde stelde: 'Is de Regeering niet van oordeel, dat een dergelijke discriminatie van bepaalde 
groepen onzer bevolking om een huwelijk aan te gaan op grond van het wetenschappelijk 
volkomen ongefundeerde begrip van het al of niet "Ariër" -schap in flagranten strijd is met 
onze Nederlandsche tradities en begrippen?' vroeg hij aan de verantwoordelijke bewinds
lieden. En hij deed het voorstel om het Huwelijksverdrag van 1902 op te zeggen. 

Minister van Justitie Van Schaik gaf, samen met zijn collega van Buitenlandse Zaken, de 
voorkeur aan een afwachtende houding. Zolang de Nederlandse rechter nog geen uitspraak 
had gedaan over 'de werking hier te lande van het nieuwe Duitsche voorschrift', wilde de 
Nederlandse regering deze heikele vraag onbeantwoord laten. 71 Ook in de daarop volgende 
jaren ontbraken duidelijke richtlijnen van de Nederlandse overheid. De ondubbelzinnige 
conclusie dat een huwelijksbeletsel op grond van ras in tegenspraak was met de Nederland
se grondwet die, ongeacht geloof of ras, gelijkheid moest garanderen voor alle burgers, 
waagde de minister niet te trekken. In reactie op hernieuwde vragen van de afgevaardigden 
Boon van de Liberale Staatspartij en Bakker-Nortvan de Vrijzinnig-Democratische Bond, 
stelde de minister dat een Ehefahigkeitszeugnis wel een vereiste was, maar dat het niet gold 
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Ehefähigkeitszeugnis van Ida (roepnaam Eise) Katzner Trouwfoto van Eise Katzner met Nico 
Swaab. Amsterdam, 23 september 1936. 



als een 'uitsluitend bewijs'. Werd een dergelijk document van Duitse zijde geweigerd, 
terwijl de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand of de rechter meende dat dit 
ten onrechte geschiedde, dan kon het huwelijk toch worden voltrokken.72 Daarmee legde 
de minister de beslissingsbevoegdheid en dus de verantwoordelijkheid bij de ambtenaren 
van de burgerlijke stand en de rechters. 

Dit betekende een nogal willekeurig beleid, waarbij veel afhing van de individuele 
opstelling van de betrokken ambtenaren en de volharding van de aanstaande bruid en 
bruidegom. Zij moesten desnoods bereid zijn hun echtverbintenis tot voor de rechtbank 
te bevechten,73 of anders naar het buitenland uit te wijken voor de huwelijksvoltrekking.74 

Om die reden trokken inderdaad de joodse Moritz Neumann en zijn niet-joodse vriendin 
Nina Bettner, beiden van Duitse herkomst en sinds het begin van de jaren dertig in 
Nederland werkzaam, over de Belgische grens om daar in februari 1939 te kunnen trou
wen.75 Maar niet alleen in Nederland heerste willekeur. Ook in Duitsland was de intensi
teit van het onderzoek naar de antecedenten van de Nederlandse partner afhankelijk van 
de opstelling van de betrokken ambtenaren.76 Zo slaagde Else Katzner erin met een 
'neutraal' uittreksel uit het Amsterdamse bevolkingsregister -waarin haar joodse verloofde 
Nico Swaab niet als joods stond geregistreerd- de verlangde papieren in handen te krijgen. 
Toen dat eenmaal was gelukt, bestonden er van Nederlandse zijde ook geen reserves meer 
om het huwelijk te voltrekken.77 

Het toen nog vanzelfsprekende verlies van hun oorspronkelijke nationaliteit bij het 
huwelijk met een Nederlandse man, werkte in deze tijd in het voordeel van de Duitse 
meisjes: het stelde hen in de gelegenheid aan de dwangmaatregelen van het nationaal-so
cialisme te ontkomen. Hadden zij echter geen geschikte huwelijkskandidaat getroffen en 
wilden zij toch in Nederland blijven, dan konden zij de Nederlandse nationaliteit aanvra
gen. Daaraan was echter wel een aantal beperkende voorwaarden verbonden: de aanvraag
ster moest ten minste vijf jaar in Nederland wonen en zij moest het kapitale bedrag van 
tweehonderd gulden kunnen opbrengen, voordat de procedure in werking werd gezet. Dat 
betekende veelal dat de werkgever bereid moest zijn haar te steunen, zowel met kennis over 
de benodigde formaliteiten als met geld. En dan waren er nog geregeld problemen om de 
vereiste papieren uit Duitsland te krijgen. Voor E. Bembennek was het bijvoorbeeld 'niet 
wel doenlijk een geboorte-extract over te leggen', zoals de chef van het bevolkingsregister 
van de gemeente De Bildt aan de minister liet weten. Bembennek weigerde haar dienstbe
trekking bij een joods gezin op te geven en opteerde voor het Nederlandse staatsburger
schap, omdat ze beslist niet wilde terugkeren naar Duitsland.78 

Maar ook als wel aan alle voorwaarden was voldaan, kon het nog lang duren voordat de 
procedure met succes werd afgerond. De vele vluchtelingen uit Duitsland brachten in de 
loop van de jaren dertig een sterke stijging van het aantal aanvragen voor naturalisatie met 
zich mee. De weinig alerte reactie van het verantwoordelijke ministerie veroorzaakte een 
aanzienlijke achterstand bij de verwerking ervan.79 Vóór mei 1940 heeft de keuze voor het 
Nederlanderschap vermoedelijk aan niet meer dan zo'n honderd Duitse dienstmeisjes een 
uitkomst geboden.80 De gewenste verandering van nationaliteit kwam voor een veel groter 
aantal niet meer rond voor die tijd.81 

Dat gold ook voor Anna Walz, die haar naturalisatie had aangevraagd zodra de Hausmäd
chenheimschajfungsaktion bekend werd. Zij werkte toen al meer dan vijftien jaar in de 
huishouding van de heer en mevrouw Verbree, en geen van drieën voelde voor een 
gedwongen afscheid. Het vereiste bedrag voor de administratieve handelingen werd gestort: 
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'Dat was zo'n twee-, driehonderd gulden en daar heeft meneer Verbree natuurlijk aan 
bijgedragen. Zelf had ik nog niet zoveel geld,' herinnert mevrouw Walz zich. 82 Maar voordat 
de formaliteiten waren afgerond, brak de oorlog uit. 

Naast het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit die hen ongrijpbaar maakte voor de 
Duitse autoriteiten, was er nog een mogelijkheid voor de dienstmeisjes om aan de 
gedwongen terugkeer te ontkomen. Een belangrijk doel van deze actie was immers om 
toekomstige moeders naar Duitsland terug te halen. Ongehuwde vrouwen van boven de 
veertig waren in 'bevolkingspolitiek' opzicht niet meer interessant, omdat het niet in de 
lijn der verwachting lag dat zij nog kinderen zouden baren. Zij mochten in Nederland 
blijven, zolang ze maar niet bij joden in betrekking waren. 

Het voordeel van deze diskwalificatie van 'onvruchtbare' vrouwen, ervoer Lina Blume in 
1940. Nadat zij eerder bij haar joodse werkgeefster ontslag had genomen omdat ze niet 
langer in een 'niet-arische' huishouding mocht blijven, moest ze opnieuw voor de Duitse 
autoriteiten verschijnen. Ze werkte inmiddels, samen met een Duitse collega, even buiten 
Amsterdam in de huishouding van de heer en mevrouw D.: 'Toen stond in de krant dat 
alle Duitse meisjes zich moesten melden, ook als ze geen brief hadden gekregen.' Het moet 
een van de herhaalde oproepen zijn geweest die ook na februari 1939 werden verspreid. 
Samen met het tweede meisje meldde zij zich op het Museumplein in Amsterdam. Haar 
collega ging haar voor: 'De tranen stonden haar in de ogen toen ze weer naar buiten kwam. 
Ik zeg: "Wat is er?" Ze zegt: "Ik moet binnen drie maanden naar Duitsland." Toen moest 
ik binnenkomen. Ik zei goeiendag en ze vroegen mij: "Bent u bij joden?" Ja, en toen heb 
ik wat gedaan wat me helemaal tegenstond, ik zeg: "Wie gaat er nu nog bij joden?" Dat 
mocht helemaal niet meer. Ik was daar allang weg. Maar ik hoefde niet te vertrekken. Ik 
was al boven de veertig. Als je onder de veertig was, moest je weg. Die moesten allemaal 
weg.' 83 Op haar leeftijd had Lina Blume als toekomstige Duitse moeder afgedaan. 

Dit gold niet voor Frieda Blömers (geboren in 1905), die zich in 1939 onverwachts 
geconfronteerd zag met de weigering van Duitse zijde haar paspoort te verlengen. Hoewel 
zij zich niets van een Hausmädchenheimschajfungsaktion kan herinneren, past de weigering 
binnen deze Duitse overheidsmaatregel, temeer omdat Frieda toen al jaren in dienst was 
van het joodse echtpaar Mulder Canter. Ze kreeg drie maanden respijt om haar vertrek uit 
Nederland voor te bereiden. In die tijd vond ze een nieuwe betrekking bij tandarts 
Coebergh en zijn - van oorsprong Duitse - vrouw in Utrecht. Naast zijn aanstelling als 
lector aan de universiteit had hij een privé-praktijk, van waaruit hij de kiezen van de Duitse 
keizer in Doorn plombeerde.84 Frieda werd lid van de Deutscher Verein in Utrecht die 
inmiddels op nationaal-socialistische leest was geschoeid,85 maar dat hielp haar niet aan 
een verlenging van haar paspoort. Achteraf meent Frau Stark-Blömers dat de voorzitter 
van de Deutscher Verein - 'ein Professor von Hitler' s Gnaden', zoals ze hem meermalen zal 
typeren86 - daar een stokje voor heeft gestoken, omdat hij erachter was gekomen dat zij 
jarenlang bij joden had gewerkt. 

Zodra Frieda Blömers begreep dat ze van Duitse zijde geen medewerking hoefde te 
verwachten om in Nederland te kunnen blijven, probeerde ze via de Nederlandse politie 
in Utrecht iets te regelen. Deze raadde haar aan een zogenaamd Nansen-paspoort aan te 
vragen. Omdat ze al zo'n lange tijd in Nederland woonde, zou ze tegen betaling van 
driehonderd gulden aanspraak kunnen maken op een dergelijk document, dat speciaal 
bedoeld was voor hen die hun staatsburgerschap hadden verloren. 'Ich sagte: "Sie können 



sofort dreihundert Gulden von mirhaben, wenn ich ein Nansen-paB bekomme. Dann bin 
ich nämlich ein Weltbürger. Ich bin wohl Deutsche, aber ein Weltbürger."' Tegen mij 
voegt ze daaraan toe: 'Daran können Sie sehen, daB ich mit allen Hunden gehetzt habe: 
Ich wollte in Holland bleiben!'87 Maar er was slechts een beperkt aantal van deze, vooral 
door politieke vluchtelingen fel begeerde, documenten beschikbaar en Frieda Blömers 
viste achter het net. Een goede bekende uit Scheveningen bood uitkomst. Deze Nederland
se echtgenoot van een voormalige Duitse dienstbode kwam tijdens zijn werk als slager in 
contact met het Duitse echtpaar Reiche, dat een - bij voorkeur Duits - dienstmeisje zocht. 
'Der Mann war Freund vom deutschen Gesandten. - Er hieB Reiche und er war auch 
reich. Und Geldleute halten zusammen. - Daher wurde das vertuscht ... daB ich bei den 
Juden gewesen war. - Und somit habe ich den PaBe verlängert bekommen, durch diesen 
Herrn.'88 

De Duitse gezant speelde een belangrijke rol bij de beoordeling van verzoeken om 
dispensatie van de gedwongen terugkeer. De bewaard gebleven correspondentie biedt 
talloze voorbeelden.89 Zo vroeg de 33-jarige Gisela Obiltschnig in haar brief aan het Duitse 
gezantschap permissie om in Nederland te blijven, omdat ze na de dood van haar vader in 
Duitsland geen thuis meer had. In Nederland had ze een zeer goede betrekking 'wo ich für 
meine späteren Jahre sorgen kann, urn im Alter niemanden zur Last zu fallen. Aus diesem 
Grunde hitte ich lhre Excellenz ergebenst urn weitere Verlängerung meines PaBes.' Zijne 
excellentie ging er echter niet op in, 'da Sie bei der groBen Nachfrage nach Hausange
stellten in Deutschland jederzeit eine Stellung finden werden' .90 

Meer succes had Gertrud Wagner. Haar werkgever deed de Duitse gezant een uitvoerig 
gemotiveerde brief toekomen. Daarin wees hij niet alleen op de dramatische gevolgen voor 
zijn invalide vrouw en de organisatie van zijn huishouding wanneer hun dienstmeisje zou 
moeten vertrekken, maar bovendien bracht hij naar voren dat Gertrud 'eine gute Deut
sche' was gebleven. Haar werkgever beheerste het nationaal-socialistische jargon en gaf 
hoog op van Gertruds trouw aan haar vaderland. Het verblijf in de Nederlandse huishou
ding had Gertrud niet van haar 'W ahlpflicht' afgehouden, getuige het stempel in haar pas; 
zij was altijd bij 'arischen Familien' in betrekking geweest en ook haar vriendschappelijke 
contacten beperkten zich tot 'arische Personen'; bovendien ging zij vrijwel altijd naar 
Duitsland met vakantie. Tot slot stuurde haar werkgever kopieën van Überweisungsbeschei
nigungen mee, die konden aantonen dat Gertrud vanuit Nederland haar ouders in Duits
land financieel ondersteunde.91 

Veel hing af van de status van de werkgevers en van de overtuigingskracht waarmee 
meneer of mevrouw zich inzette voor het behoud van hun Duitse dienstbode. De Duitse 
gezant, een aristocratisch man die Nederland een warm hart toedroeg,92 was niet ongevoe
lig voor het juiste briefhoofd, de correcte aanspreekvorm en de nood van de Nederlandse 
burgerij. Met zijn toestemming kreeg menig Duits dienstmeisje alsnog uitstel van vertrek. 

Nederlandse in Duitsland en Duitse in Nederland 

Waren zij aan de dwang van de Duitse autoriteiten ontkomen, dan stonden de achterblij
vers steeds sterker onder druk van de oorlogsdreiging en de daarmee gepaard gaande 
polarisatie langs nationale scheidslijnen. Dat leidde ertoe dat (voormalige) Duitse dienst
meisjes in Nederland met meer argwaan werden benaderd. Tegelijkertijd gaf hun verblijf 
in Nederland - zeker als zij inmiddels de Nederlandse nationaliteit hadden aangenomen 
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- in Duitsland aanleiding tot wantrouwen en distantie. 
De Duitse Marie Seyler, die sinds haar huwelijk met Roel Ton in 1937 de Nederlandse 

mevrouw Rie T on-Seyler was, herinnert zich hoe het haar in het najaar van 1938 angstig te 
moede werd: 'Toen was Chamberlain in München en dat was doodeng. Ik hoorde het op 
de radio en dacht: "Mijn God, als er oorlog komt, dan word ik heen en weer gesleurd. Het 
is toch mijn land .... "'93 In haar autobiografische geschrift 'De oorlogsjaren' schrijft ze over 
deze angst: 'Hoe zou ik me voelen als het tot een oorlog kwam? Het was weliswaar 
Hitlerduitsland, dat ik verfoeide uit de grond van mijn hart, maar toch ... Zou dan het 
bloed niet kruipen waar het niet kon gaan? Zo van "in right or wrong my country"?'94 

In dezelfde tijd kreeg mevrouw Ton bericht over de dood van haar stiefvader. Tijdens de 
reis naar de begrafenis in Duitsland verkeerde zij in het gezelschap van een stel soldaten op 
weg naar de kazerne: 'Ze zaten te praten over diverse borrels ter wereld. Ze hadden het over 
saki en arak en jènèver, dat was dan jenéver, en die zou uit rijst gestookt worden. En ik ben 
zo'n flapuit, dus ik zei: "Nee, dat wordt uit graan gestookt." In perfect Duits, dat haal je 
de koekoek. Hoe ik daarbij kwam, vroeg een van hen. Hij wist het precies: rijst uit de 
Hollandse koloniën. Ik zei: "Nee, werkelijk, ik weet het toch, ik kom uit Holland." "U 
komt uit Holland? Dat geloof ik niet." Nou, ik haalde m'n pas te voorschijn. Stilte. Niks 
werd er meer gezegd. Eerst begreep ik er niets van, maar toen zag ik van die opvallende 
oproepen op de stations: "Achtung, Feind hört mit':95 Ze zaten doodstil. Dus ... ik was ook 
zo'n eventuele spion. Toen dacht ik: "O verhip, je bènt geen Duitse meer." Op dat 
moment is er ergens een klep dichtgevallen. Ik dacht: "Nou ja, het is ook zo, ik ben 
Hollandse, ik hoor er niet meer bij."' 96 Meermalen komt mevrouw Ton terug op dit 
moment, dat ze in 'De oorlogsjaren' als volgt omschrijft: 'En met een klap viel alles op zijn 
plaats. Ik hoorde er niet meer bij. Ik hoefde niet eens te kiezen, het was al voor me 
gedaan.'97 Dit 'sleutelgebeuren', zoals ze het zelf noemt,98 vormde het moment waarop 
voor Rie T on-Seyler de oorlog- in de zin van twee onverzoenbare werelden - gevoelsmatig 
begon. 

Anna Haye was in 1924 getrouwd met Nelis van Vliet en kwam sindsdien jaarlijks met 
man en kinderen bij haar ouders op bezoek. Onder invloed van het nationaal-socialisme 
ervoer zij een groeiende kloof tussen haar wereld met man en kinderen in Nederland, en 
de wereld met familie en bekenden in Duitsland. Steeds vaker waren er momenten waarop 
zij en Nelis als 'buitenlanders' werden beschouwd. Zo herinnert ze zich dat Mussolini met 
zijn troepen Abessinië (het latere Ethiopië) binnentrok, terwijl zij met haar gezin in 
Hiddingwarden op bezoek was: 'Toen Nelis even naar de nieuwsberichten wilde luisteren, 
was de radio dood. Zwager Frits vond het luisteren plus commentaar van een buitenlander 
te riskant.'99 

Maar het meest confronterend was wel een dorpsfeest, dat ze in 1939 met Nelis bezocht: 
'Wij kwamen daar in een grote zaal van de Gastwirtschaft- met een heel groot filmdoek. 
Het was precies een grote bioscoop. - We werden naar onze plaats gebracht en toen 
begonnen ze allemaal "Heil Hitler"te roepen. "Heil, heil, heil," riepen ze. - En toen kwam 
er een film die ging over de bezetting van Tsjechoslowakije. Zo heet dat toch? Sudetenland. 
Het was een documentaire, en ik zag ze voor het eerst zo marcheren, met die benen. En 
iedereen aan het juichen en ze vonden het allemaal prachtig. Mijn man zegt: "We kunnen 
niet direct weglopen, dat valt op." Dus dat deden we niet. Het was natuurlijk zo dat ik de 
meeste mensen wel kende uit m'n jeugd en die kwamen allemaal naar me toe en vonden 
het prachtig dat ze me weer zagen. - Toen kwam er een vent naar me toe, die zegt: "Nou 
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moet je eens vertellen hoe jullie over de joden denken." - Mijn man was wijs, die verstond 
helemaal niks, die verstond geen Duits, die was er meteen vanaf. Maar ja, ik kon moeilijk 
zeggen dat ik het niet verstond. - Ik zeg: "Over de joden? Hoezo?" Ja, en de joden hadden 
dit en de joden hadden ... Afijn, je weet wel wat ze allemaal zeiden. Ik zeg: "Nee, daar 
hebben wij helemaal geen last van." "En hebben jullie dan jodenklanten?" "Ja," zei ik, "die 
hebben wij, een heleboel zelfs." Nou, dat was wel zo'n schandaal! Met moeite zijn we 
weggekomen.'100 

In haar geschreven herinneringen vat mevrouw Van Vliet dit voorval in drie zinnen 
samen, en besluit ze met de opmerking dat zij en Nelis blij waren 'toen ze de volgende dag 
de Nederlandse grens passeerden'.ror Niet de Nederlandse nationaliteit, maar hun weerzin 
tegen het nationaal-socialisme maakte Anna en Nelis van Vliet tot buitenstaanders. Binnen 
de gepolitiseerde verhoudingen van nazi-Duitsland viel aan die confrontatie nauwelijks 
meer te ontkomen, ook al deden de meeste familieleden nog zo hun best de politieke 
discussies te vermijden, zeker wanneer er bezoek uit Nederland kwam. Steeds opnieuw 
wordt door de betrokkenen benadrukt hoezeer het adagio 'mondje dicht' gold tijdens 
bezoeken aan familie in Duitsland. Maar zwijgen bracht de uiteenlopende leefwerelden 
niet dichter bij elkaar. · 

Lize Stip weigerde haar mond te houden tijdens het laatste vooroorlogse bezoek aan haar 
familie omstreeks 1938. Bij die gelegenheid probeerde ze haar moeder ervan te overtuigen 
dat het Hitler-regime niet deugde. 'Ze zei: "Dat is niet waar, en die verhalen in buitenland
se kranten en op de radio, dat is allemaal hetze, allemaal stemmingmakerij tegen Hitler en 
die meent het goed met ons. - Hij heeft ervoor gezorgd dat alle mensen weer aan het werk 
zijn gekomen.'' Dan zei ik: "Dat dank je de donder in de oorlogsindustrie. - Zien jullie 
dat dan niet?!" - Oei, hoe durfde ik zoiets te zeggen: gauw alle deuren en ramen dicht, 
want ze was als de dood dat iemand wist dat ik er met hen zo over praatte.'ro2 In Nederland 
was Lize Stip vanuit een sociaal-democratische optiek geïnformeerd over de achtergronden 
van het nationaal-socialisme en de dreigende ontwikkelingen in Hitler-Duitsland. Deze 
inzichten probeerde zij tijdens haar verblijf in het Zwarte Woud op haar familie over te 
brengen, met het gevolg dat de discussies in het ouderlijk huis hoog opliepen. Niet alleen 
weigerde Lize de zegeningen van het Derde Rijk te onderkennen, maar ze liet dat openlijk 
merken ook: 'M'n zuster Klara stond met haar hand in de hoogte en tegen mij zei ze: "Je 
moet ook met je hand in de hoogte", toen er zo'n troep voorbijkwam op straat. Dat heb 
ik niet gedaan, ik heb me omgedraaid. - Ik zei: "Jullie krijgen de koek nog thuis." Ja, wij 
wisten hier natuurlijk veel meer in die jaren.'103 

De herinneringen van mevrouw Stip aan deze confrontaties met haar familie in Duits
land worden niet alleen bevestigd door haar schoonzuster, ro4 maar ook door enkele brieven 
die zij heeft bewaard. ro5 'Man har uns Deutschen eben kein Vertrauen geschenkt und nicht 
geglaubt,' beklaagt haar zuster Klara zich bij Lize in haar eerste brief nadat de Duitse 
troepen Nederland hadden bezet in mei 1940. 'Selbst Du warst oft abscheulich uns 
gegenüber, obwohl Du bei Deinen Besuchen hier Dich von all den Guten schon hättest 
überzeugen können, wenn Du nur gewollt hättest. Es har uns allen sehr weh getan, Deine 
Art und Dein HaK Hoffentlich hast Du heute eine andere Einstellung! Oder seid Ihr nun 
noch mehr verbittert, nachdem Euch das Unglück so hart getroffen hat? Es muBte ja so 
kommen, denn es gibt eine Gerechtigkeit gerade, weil es einen Herrgott gibt, ist es 
geschehen, das lafs Dir gesagt sein.' Haar zuster schroomt niet om haar gelijk te onderstre
pen met een beroep op Onze Lieve Heer. Dat was ook niet zo vreemd, aangezien een 
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belangrijk deel van de katholieke geestelijkheid - en met name de aartsbisschop van 
Freiburg, Konrad Gröber, bijgenaamd 'der braune Konrad' -zich een enthousiast aanhan
ger van het nationaal-socialisme toonde. 106 

Klara vervolgt: 'U nd der scheinheilige Engländer wird dies eben auch noch einsehen 
müssen. Es ist nur sehr traurig, dag fünf andere Staaten für ihn zuerst hinhalten mugten; 
aber es wird ihm trotzdem nichts erspart bleiben. Wenn dieser Staat einmal klein gemacht 
ist, dann werden wir in Europa Ruhe haben, vorher nicht. Aber wir sind sicher: Gesäubert 
wird jetzt bestimmt, und dann haben wir alle Ruh. Wie wird das schön werden! Und 
nächstes Jahr schreiben wir 1941, dann werden "unsere Holländer" kommen und Gerrit 
wird unseren herrlichen Schwarzwald malen und seine Ferien in unserer lieben Heimat 
verbringen. Es wird schön werden. Wenn der Krieg noch dieses Jahr zu Ende sein wird 
und es ist alles in Ordnung, so werde ich auch noch eine grössere Reise unternehmen, und 
wenn 's nach Den Haag ist, oder könnt 1hr mich nicht mehr brauchen, weil ich Deutsche 
bin? 0, ich bin so stolz darauf!'107 

De retoriek van het nationaal-socialisme maakt deze persoonlijke brief tot een fascine
rend document humain. De brief kan gelezen worden als een politieke verklaring, waarmee 
Klara alsnog haar gelijk van haar jongere zuster wil afdwingen. Tegelijkertijd kan dit 
document ook worden opgevat als een ongelukkige poging tot verzoening, waarbij de 
schrijfster de band tussen 'uns Deutschen' en 'unsere Holländer' benadrukt en de afstand 
- zowel in kilometers als in politieke overtuiging - probeert te overbruggen met een 
verwijzing naar een gezamenlijke vijand, de Engelsen. 

De opkomst van het nationaal-socialisme en de groeiende oorlogsdreiging die deze tot 
gevolg had, gingen gepaard met een toenemend besef van de onverzoenbaarheid van beide 
werelden. Voor (voormalige) Duitse dienstbodes die in Nederland bleven, hoefde dat niet 
per se tot een keuze voor het Nederlandse 'thuis'land en 'de Nederlanders' te leiden. Een 
versterkte identificatie met het Duitse vaderland kon er ook het gevolg van zijn, afhankelijk 
van de dynamiek van de sociale identificaties en de manier waarop zij zich op hun Duits-zijn 
aangesproken voelden. Dat komt vooral tot uiting in de naoorlogse dossiers van Justitie. 

In oktober 1945 werd mevrouw Janssen-Ehrhardt verhoord. Zij had vier jaar als Duitse 
dienstbode in de Alblasserwaard gewerkt, voordat ze in december 1925 trouwde met Aard 
Janssen. Haar man werd in 1939 lid van de NSB, 'eerder tegen mijn wil dan als gevolg van 
mijn invloed', zoals ze achteraf verklaarde. Haar familie in Duitsland zou 'over het geheel 
meer communistisch dan NSDAP' georiënteerd zijn geweest en ook zijzelf was toen 'niet 
enthousiast over Hitler en zijn volgelingen'. Vanaf 1940 zou dat veranderen. Haar man was 
geabonneerd op het Nationale Dagblad en wekelijks werd ook Volk en Vaderland be
zorgd:108 'Mede door het lezen van deze couranten kreeg ik over verschillende zaken een 
ander oordeel, terwijl ik als geboren Duitsche niets kwaads over Duitsland of Duitschers 
wilde hooren. Het scheldwoord "Moffen" bijvoorbeeld hinderde mij in erge mate.' Op 10 

mei werd haar man, als lid van de NSB, voor korte tijd gearresteerd. De verhalen over 
N s B 'ers die 'verraad hadden gepleegd tegenover hun land en volk' en over Duitse spionnen 
'die in Nederlandse uniformen waren gekomen', zouden mevrouw Janssen 'meer en meer 
van het N ederlandsche volk vervreemden'. En zo kwam zij ertoe om zich in het najaar van 
1940 op te geven als lid van de NSB.109 

Het appel dat in de tijd vlak voor en tijdens de Duitse bezetting op het Nederlanderschap 
werd gedaan, leidde ertoe dat andere identiteiten, zoals de Duitse, buitengesloten werden. 
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In het geval van mevrouw Janssen werkte de noemer waarop het merendeel van de 
bevolking in Nederland elkaar vond, als deler waardoor zij zich van die meerderheid 
gescheiden voelde. Voor haar vormde de Duitse herkomst in deze omstandigheden een 
basis tot identificatie, zeker toen ze in haar naaste omgeving voldoende contacten vond die 
haar daarin bevestigden. Samen met haar vriendin, haar man en andere N s B-leden vormde 
ze een kleine, maar hechte minderheid die het opnam voor het geminachte Duitse volk; 
een minderheid die na mei 1940 op de steun van de Duitse machthebbers kon rekenen. 



9 Tussen twee vuren in bezet Nederland 

Op vrijdag 10 mei 1940 werd zuster Hanna Sybrecht, diacones van de Duitse evangelische 
gemeente in Haarlem, 's morgens vroeg gewekt door 'heftige Detonationen', zoals zij het 
noemde in haar verslag van de meidagen.1 'Was konnte das sein? Mit kurzen Pausen 
erfolgten neue Schläge, dazu das Getöse von Flugzeugen. Eine Seeschlacht bei IJmuiden? 
Ein Schlag war so heftig, daB das Haus bebte und mir unwillkürlich die T ränen in die 
Augen schossen. Gegen 5 Uhr erwachte auch Herr Pastor, er rief mich an und meinte, es 
seien die Küstenbatterien von IJmuiden. Als er an das Fenster seines Studierzimmers trat, 
rief schreckerfüllt der Hausknecht von gegenüber: "Orloog!"Bald standen wir auf, gingen 
ans Radio und hörten, daB wirklich Deutschland im Krieg mit Holland sei! 0 Gott, nun 
war es so weit! Immer wieder rief der holl. Ansager mit zitternder Stimme: "Hallo, 
Achtung vor Fallschirmtruppen, Achtung!!"' 

Vlak voor zonsopgang waren de eerste Duitse parachutisten op Nederlands grondgebied 
geland en overschreden gemotoriseerde Duitse eenheden de oostgrens van Nederland. Er 
volgden vijf enerverende dagen van strijd, wanhoop en paniek waarin de scheidslijn tussen 
vriend en vijand eenduidig werd getrokken: Duitsland was de agressor en alles wat Duits 
was, diende gewantrouwd en in zijn of haar bewegingsvrijheid beperkt te worden. Nog op 
de dag van de inval werd de maatregel van kracht dat alle Duitsers die in Nederland 
woonden of op bezoek waren, binnen moesten blijven. Zij die zich toch op straat 
vertoonden, stelden zich aan ernstig lijfsgevaar bloot, zo meldden de radio en de avond
bladen op 10 mei. In Haarlem namen de Duitse zuster Hanna Sybrecht en dominee Illing 
dat risico door nog snel in de dichtstbijzijnde winkel inkopen te doen: 'Man behandelte 
uns noch ordentlich, aber die katholischen Nachbarn kamen dann und warnten uns, das 
Haus nicht zu verlassen.' Vanaf dat moment waren zij afhankelijk van de hulp van 
Nederlandse vrienden en bekenden voor de nodige boodschappen en andere zaken buitens
huis. 

De strenge inperking van de bewegingsvrijheid van Duitsers in Nederland versterkte de 
geruchten over een 'Vijfde colonne' van Duitse handlangers. Deze zou aanwijzingen geven 
aan de Duitse Wehrmacht 2 en zou de Nederlandse bevolking willen uitschakelen door 
ondeugdelijk drinkwater en vergiftigde chocolade of sigaretten.3 Het bleef dan ook niet bij 
huisarrest. De groeiende angst voor verraad leidde ertoe dat her en der NSB'ers, commu
nisten en (voormalige) Duitsers - onder wie ook Duits-joodse vluchtelingen - als verdacht 
werden opgepakt en opgesloten. De arrestatielijsten van 'staatsgevaarlijke' personen die 
voor het uitbreken van de oorlog waren opgesteld, verloor men uit het oog en een 
willekeurig interneringsbeleid kwam op gang vanaf de dag van de inval. 'Iedereen heeft 
toen maar gegrepen: de soldaten, de sergeanten, de luitenants, de burgemeesters,' aldus de 
Amsterdamse procureur-generaal uit die dagen.4 Soms ging het er bij de arrestaties rustig 
aan toe, vaker waren de politieagenten en burgerwachten nerveus en geneigd tot buiten
sporig optreden, zo krijgt men de indruk uit getuigenverslagen van toen en terugblikken 
achteraf.5 
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De eerste oorlogsdagen in Nederland. De ramen van de Duitse boekhandel in de Kerkstraat te Amsterdam 
werden ingeworpen, na het bekend worden van de Duitse inval. Amsterdam, 10 mei 1940. 

Opluchting over de Duitse overwinning 

De oorlog was nog maar net uitgebroken of Lina Blume werd 's ochtends vroeg van haar 
bed gelicht.6 'Om een uur of vijf werd er aangebeld. Meneer ging naar beneden en ze 
schreeuwden: "Lina Blume!" Mevrouw kwam ook meteen en hielp m'n koffer pakken. Ze 
hebben me brood gegeven en chocolade en meneer zei: "Maak je maar niet druk, het zal 
wel goed komen. We zullen wel zorgen dat je weer naar huis komt." - Toen ik naar 
beneden kwam, stonden daar twee militairen met opgestoken bajonet voor de deur. -
"Goedemorgen jongens," zei ik, "doe maar je plicht, jullie kunnen er ook niets aan doen."'7 

Mevrouw T omas-Blume schetst het (zelf) beeld van een vrouw die zich - wellicht gesterkt 
door de toezegging van meneer D. en door haar christelijke levensinstelling- vol vertrou
wen schikte in haar lot dat onontkoombaar was. Op het politiebureau in Amstelveen 
moest ze samen met andere Duitsers wachten op de dingen die komen gingen: 'Daar was 
een ouwe man en die beefde zo ... Ik ben naar hem toegegaan en zei: "We zijn toch allemaal 
bij elkaar, we moeten toch zien wat ervan te maken is." En er was nog een jonge man, die 
begon te huilen. Dat vond ik zo erg. Ik ben naar hem toegegaan en zei: "Meneer, waarom 
huilt u zo?" Toen zegt ie: "Mijn vrouw ligt in het ziekenhuis, die verwacht een baby." -
Toen zegt een ander: "Krijgen we nog wat te eten, of moet ik helemaal verhongeren?" Ik 
zeg: "Meneer, hebt u zoveel honger?" Nou, ik had zoveel brood, dus heb ik m'n brood 
genomen en het allemaal verdeeld.'8 Het verhaal over haar tijdelijke gevangenname is sterk 
doortrokken van een bijbelse symboliek: Lina Blume deelde het brood, later deelde ze 
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water; ze toonde haar christelijke naastenliefde en gaf verlichting in het lijden. Als 
potentiële verraadster werd ze opgepakt en als christen reageerde ze. Ze vergaf haar 
vijanden, omdat zij niet anders konden. Daartegenover stelde ze haar schone geweten en 
de kracht van haar geloof.9 

De Duitse arrestanten werden ten slotte in het Amsterdamse havengebied ondergebracht. 
Gedetailleerd beschrijft mevrouw T omas wat de geïnterneerden daar moesten ondergaan: 
persoonlijke bezittingen en identiteitspapieren werden afgenomen, en vervolgens moest 
men zich 'nakend' uitkleden voor medisch onderzoek.10 De toon waarop ze dit vertelt is 
kalm. Ze constateert dat in deze situatie 'de Hollanders het voor het zeggen' hadden, maar 
dat er tussen die Hollanders onderling belangrijke verschillen waren. Aan de ene kant 
stond de militair die hen onmiddellijk met Schweinehunde begon aan te blaffen, en aan de 
andere kant was er de vriendelijke onderofficier die haar beleefd vroeg of ze in de keuken 
wilde helpen. Ze deed niets liever. Hij bood haar de mogelijkheid om deze crisissituatie 
met haar eigen middelen - achter de pannen of met een emmer sop - te bestrijden. 'De 
eerste dag heb ik met die andere meisjes afgesproken: "Het is hier zo vuil, morgenochtend 
beginnen we onze gang schoon te maken."'II 

In haar verhaal over deze gespannen situatie - waarin de aanwezigen op grond van 
nationaliteit tegenover elkaar kwamen te staan - weigert mevrouw T omas onderscheid te 
maken op grond van nationale herkomst. Ze kan en wil de mensen met wie ze te maken 
kreeg, niet tot hun nationale achtergrond reduceren. In plaats daarvan houdt ze vast aan 
haar benadering 'van mens tot mens' met een reële inschatting van de beperkte marges 
waarbinnen een ieder zich kon bewegen ('doe maar je plicht'). Het is goed mogelijk dat 
deze houding werd gecultiveerd gedurende haar jarenlange ervaringen als dienstbode in 
steeds wisselende huishoudens. Daar had zij geleerd iedere nieuwe werkgeefster en ieder 
lid van het werkgeefstersgezin individueel te beoordelen. De ene mevrouw was de ander 
niet en dat gold evenzeer voor Nederlandse bewakers, of welke mens dan ook die tot een 
'andere' groep werd gerekend. 

Met een anekdote over de terugkeer na haar internering onderstreept mevrouw T omas 
haar gelijk met deze individualiserende benadering. Samen met het Duitse dienstmeisje 
van de buren liep ze 's avonds terug naar huis. 'Halverwege zei ik: "Ik kan niet meer, de 
eerste auto die langskomt hou ik aan." "Ja, maar die Hollanders zijn kwaad op ons," zei 
ze. Ik zei: "Kwaad of niet kwaad, ik vraag het: nee heb ik al en ja kan ik krijgen." Bij de 
eerste die stopte zei ik: "We zijn Duitsers, ze hebben ons opgehaald, nu zijn we weer vrij 
en we willen zo graag naar huis." "Waar woont u?" vroeg de man achter het stuur. "Bij de 
familie D., een eind verderop." En toen zei hij: "Komt u goed terecht bij die familie?" Ik 
zei: "Ja, dat weet ik zeker." En dat meisje zei ook ja. "Als ze u niet opnemen, dan mag u 
bij ons komen." - Dat vond ik toch zo enig, dat ie zei: "Als u niet goed terechtkomt, dan 
komt u maar bij mij."'12 

Net als Lina Blume en haar Duitse collega werden de meeste gearresteerden eerst naar een 
politiebureau gebracht om van daaruit naar een grotere verzamelplaats vervoerd te worden. 
In Rotterdam was dat het Doelen-complex, in Den Haag de 'Filmstad'13 en elders werden 
kazernes of havenloodsen voor dat doel gebruikt. De ruimtes waren er zelden op ingericht 
om zoveel mensen te herbergen. Dat betekende veelal gebrek aan sanitair, eten, drinken, 
dekens en andere voorzieningen. Annie Arndt trof het nog goed. Als dienstmeisje in de 
huishouding van de Duitse gezant Zech von Burkensroda werd zij samen met het diploma-
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tengezin in het comfortabele Hotel des lndes opgesloten.14 

In Amerongen werden zuster Johanna Bock en alle andere diaconessen van Duitse 
nationaliteit meegenomen naar slot Zuylenstein in Leersum, 15 terwijl dominee Kaetzke van 
de Duitse evangelische gemeente in Den Haag de eerste nacht van zijn arrestatie op het 
politiebureau doorbracht. Daar deelde hij de wachtkamer met een Duits gezin met vijf 
kleine kinderen, twee Duitse dienstmeisjes, een joodse man van wie hij de nationaliteit niet 
vermeldt en een bejaarde Nederlander. Later kwamen daar nog twee secretaresses van het 
Duitse gezantschap bij. Zij werden gezamenlijk naar de 'Filmstad' overgebracht en van 
daaruit gingen ze per trein en vrachtauto naar de Oranje Nassau-kazerne in Amsterdam. 
In zijn verslag beschrijft hij de excessen - soms met dodelijke afloop - die er tijdens de 
treinreis plaatsvonden. 16 

In Haarlem duurde het tot zaterdagmiddag u mei, voordat een vrachtauto voorreed bij 
dominee Illing en zuster Hanna Sybrecht. De Duitse diacones had zojuist het middagmaal 
opgediend, toen vier politiemannen 'in Stahlhelmen mit Revolvern' aanbelden en hen 
geboden direct mee te komen.17 Na een wilde rit door de stad waarbij nog meer mensen 
werden opgepakt, werden ze bij de Ripperda-kazerne opgewacht door mannen met 
'aufgepflanztem Seitengewehr'. Onder de meer dan honderd vrouwen en kinderen die daar 
een eigen ruimte met strozakken en dekens kregen toegewezen, trof zuster Hanna een 
Duitse zuster van de ]ugendbund uit Driebergen. Samen met andere Duitse vrouwen uit 
Doorn, 's Hertogenbosch en Wijk bij Duurstede - onder wie ook dienstmeisjes - waren 
zij sinds vrijdag rondgereden en uiteindelijk in Haarlem terechtgekomen. Na drie oorlogs
dagen werden de soldaten in de Haarlemse kazerne vervangen door oudere mannen zonder 
geweren: 'Und wir bekamen Hoffnung aufBefreiung,' aldus zuster Hanna in haar verslag. 
De vrouwen werden inderdaad vrijgelaten. De Duitse diacones kreeg zonder problemen 
een Passierschein. 'Dann sagte einer der mir bekannten Herren so freundlich: ''Mag Zuster 
Hanna nu naar huis gaan?" und nickte mir aufmunternd zu. Fast verlor ich die Fassung, 
denn alle sahen mich mitleidig und ehrerbietig an-, sie schämten sich. Ich sagte uur leise: 
''Dag Heeren "und ging hinaus.' 
Daarmee kwam een einde aan de internering van de Duitse zuster Hanna Sybrecht. Haar 

verslag en de herinneringen van anderen laten zien hoe kwetsbaar de positie van Duitse 
mannen en vrouwen - onafhankelijk van hun politieke voorkeur of maatschappelijke status 
-was op het moment dat de oorlog uitbrak; en hoe weinig bescherming hun Nederlandse 
werkgevers, de Duitse diaconessen of anderen die zich voorheen over de Duitse dienstmeis
jes hadden ontfermd, hun onder deze omstandigheden nog konden bieden. 

Door de schok van de Duitse inval en het gevoel van verraad dat hierdoor bij Nederlan
ders werd opgeroepen, ontstond een scherpe tweedeling. De goede persoonlijke relaties die 
de meeste Duitsers met hun Nederlandse omgeving en met de Nederlandse autoriteiten 
hadden onderhouden, verdwenen achter een abstracte indeling in Duits en niet-Duits: 
'fout' en 'goed'. Dat bracht met zich mee dat veel Duitsers zich in eerste instantie 'bevrijd' 
voelden bij het bericht van de Duitse overwinning in de meioorlog. In welhaast geëxalteer
de bewoordingen gaf zuster Hanna lucht aan haar blijdschap over de komst van de Duitse 
soldaten. Zij voelde zich 'wie trunken vor Dank und Begeisterung' bij de intocht van de 
Duitse troepen in Haarlem: 'Wir gingen natürlich in die Stadt, wo unsere Motorradfahrer, 
herrliche, braungebrannte, gesunde J ungens, seltsam getarnte Helme und Kleider an, 
daher kamen. Wir zeigten ihnen den Weg, standen bei ihnen als die Offiziere das Rathaus 
besetzten, gaben ihnen Schokolade und Zigaretten.' Ze was ervan overtuigd dat haar 
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landgenoten haar zouden beschermen tegen het wantrouwen en de agressie vanuit de 
Nederlandse omgeving, die - paradoxalerwijs - juist door hun inval waren veroorzaakt. 

Eenzelfde ervaring klinkt door in de woorden van Frau Stark-Blömers, als zij terugdenkt 
aan mei 1940. Spreekt zij eerder - en later - over' die Deutschen' als een macht die het haar 
onmogelijk maakte in Nederland te blijven en waar ze zich niet graag mee identificeerde, 
zodra ze het heeft over het uitbreken van de oorlog verandert haar perspectief. 'Weil wir 
Deutsche waren - hatten wir vorder Tür einen Soldat stehen, einen holländischen Soldat, 
mit aufgepflantzten Bajonett. Ich stand oben am Fenster, und der sagte zu mir: ''Heeft u 
een bakkie thee voor mij?" Ik zeg: "Ik mag nergens bij. "Nee, ich durfte wohl, aber es wurde 
jede Viertelstunde durch's Radio angegeben: "Nehmt nichts an von Deutschen, sie 
vergiften euch." - Und Sie wissen ja wohl: Ein Soldat, wenn er in der Hitze ... Der Mann 
kann irgendwie was kriegen, kann mal eine Ohnmacht kriegen, es ist Krieg ... het is oorlog. 
Dann wurden wir an den Rand gestellt.'18 Wanneer Frau Stark tijdens ons tweede gesprek 
opnieuw aan deze gebeurtenis refereert, voegt ze eraan toe dat Frau Reiche de soldaat wel 
thee wilde geven: 'Die war so dumm, die war zu gut, sie wollte absolut Tee geben. Es ging 
nicht urn die Tasse Tee; es ging aber urn die Angst. Denn Sie wissen wohl: Die holländi
schen Soldaten waren nicht so widerstandsfähig wie unsere Soldaten. Man hat ja früher 
immer gesagt: Kwatta-Soldaten. Weil auf der Kwatta-schokolade immer ein Soldat stand. 
- Und es war sehr warm damals. Er hat da stundenlang gestanden, in der Sonne. Der 
konnte ja einen Kollaps kriegen oder ... Es war Kriegszustand, da wurde nicht gefragt: 
Haben Sie das gemacht? Dann hatte es gleich geknallt.'19 

Voor Frieda Blömers waren de nationale tegenstellingen onder deze omstandigheden 
onontkoombaar. Ze voelde zich bedreigd, zeker nu ook haar Duitse werkgevers geen 
bescherming konden bieden tegen de collectieve verontwaardiging en agressie die de 
Duitse inval bij de Nederlandse bevolking teweegbracht. 'Wir waren nun einmal Deut
sche, und der Holländer, der war furchtbar national. Dann ist die Tochter der Nachbarn 
immer bei uns vor die Tür hin und her gelaufen mit einem orangen Tuch, und sie hat dann 
immer gesagt: "Das sind Deutsche, das sind Deutsche, das sind Feinde, das sind Fein
de. "'20 De angst die dit soort ervaringen opriep, werd op dubbelzinnige wijze bezworen 
met het beeld van de zwakke 'Kwatta-soldaten', die Nederland moesten verdedigen tegen 
de sterke Duitsers. 

Frieda Blömers vreesde niet alleen voor haar eigen lot, maar ook voor dat van meneer en 
mevrouw Reiche. 'Wij Duitsers' tegenover de omringende vijandige wereld, werd vanaf 
het moment van de inval het overheersende gevoel. Angst vormt het verbindende element 
tussen de verschillende anekdotes over deze oorlogsdagen. Op straat durfde Frieda zich 
niet meer te begeven, omdat gedreigd werd dat alle Duitsers die op straat liepen opgepakt 
zouden worden. En de internering van Duitsers in het nabijgelegen Scheveningse Circus 
versterkte haar angstgevoelens. Deze bedreigende situatie duurde echter niet lang. Na 
enkele dagen rolden de Duitse stormtroepen Den Haag binnen: 'Ich stehe am Fenster, nun 
war ich Deutsche, und war froh das die da waren. Ich bin ehrlich darin, nicht wahr.' 21 

Frau Stark-Blömers neemt geen blad voor de mond. Hoewel ze zich bewust lijkt van 
mogelijke taboes die ze aanroert door op deze wijze tegenover mij over de Duitse inval te 
praten, is ze eerder geneigd te provoceren dan voorzichtig af te tasten. Ze gaat verder met 
een beschrijving van het onthaal in huize Reiche, waar de Duitse soldaten zich aan koffie 
en thee konden laven. 'Sie sagen: Sie waren froh das die kamen?"Ja, weil ich Deutsche war. 
Ich war ja im Feindes Land. - Ich hatte da das Wasser [de zee, BH], und da die Front, ich 
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konnte nicht weg. - lch konnte auch nicht auf die Stra.Be. Ich war Feind. - Sie können 
sich ja wohl vorstellen: Ich, als Holländer, hätte auch Wut auf die Deutschen gehabt. Das 
ist genau so wie die Wut auf die Engländer, wenn die uns hier besetzt haben.22 - Und als 
die Deutschen kamen, dann war ich wieder frei. - Ich meine: ich hätte am liebsten gehabt, 
die wären nicht gekommen, denn ich wollte von Grund auf überhaupt nicht wieder aus 
Holland 'raus. Ich wäre am liebsten überhaupt da geblieben. - Dann können Sie sich wohl 
vorstellen, das mir das Eine nicht recht war und das Andere auch nicht. Aber ... ich war ja 
Feind im fremden Land. Dann sind Sie auch froh, daB Sie befreit werden.' 1ch verstehe das 
Wort "befreien" nicht richtig ... "Ja, sehen Sie mal: Können Sie es sich vorstellen wenn Sie 
in Deutschland wohnen und Sie dürfen nicht mehr 'raus auf die Stra.Be, Sie müssen d'rin 
bleiben, im Hause, weil Sie sonst von den Soldaten oder irgendwie mitgenommen werden. 
-Nun kommen die Holländer, nicht wahr, und besetzen Deutschland, wollen wir mal so 
sagen, und Sie dürfen jetzt wieder 'raus: Sind Sie dann nicht froh, wenn ihre Landsleute 
kommen?' 'Nicht wenn es Nationalsozialisten waren. "Bitte?' 'Nicht wenn es Nationalsozia
listen waren.' 'Ja, da haben wir nicht nach gefragt. Die Hauptsache war ja: Wir waren 
frei!' 23 

Het wordt Frau Stark al snel duidelijk dat ik niet zonder meer geneigd ben haar kijk op 
deze gebeurtenissen over te nemen. Zij doet haar uiterste best haar opstelling aannemelijk 
te maken en grijpt daarbij veelvuldig naar het middel van de vergelijking: de Duitse 
bezetters in Nederland worden op één lijn gesteld met de naoorlogse Engelse troepen in 
Duitsland, of met imaginaire Nederlandse soldaten in Duitsland. Frau Stark stelt daarmee 
iedere bezetting van welke vreemde mogendheid dan ook op één lijn. Deze ontkenning 
van historische en politieke verschillen is niet alleen een poging om mij in haar zienswijze 
mee te krijgen, maar het is ook een manier om de politieke en morele gevolgen van de 
Duitse inval buiten beschouwing te laten. Als ze merkt dat ze mij niet heeft kunnen 
overtuigen, komt ze er nogmaals op terug: 'Sie müssen ja denken: lch war dann jetzt frei. 
- Jeder Mensch denkt erst an sich, auch ich, nicht wahr, da d'rin sitzt eine Egoistin. Und 
das würden Sie auch tun. Sind Sie mal in Gefahr, dann denken Sie erst an sich, und dann 
an das Nächstkommende. Jeder denkt zuerst an sich, und dann an andere.'24 

Frau Stark heeft zich in de loop van haar leven een pragmatiek eigen gemaakt, waarmee 
ze - ongehinderd door de verdere loop van de geschiedenis - terugblikt op haar opstelling 
van destijds. Met de aanvankelijke overwinning van de Duitsers leken voor haar de rust en 
zekerheid weergekeerd. Dat ze later zou ervaren dat dat niet zo was, heeft geen invloed op 
haar herinnering aan de Duitse intocht. De emoties die daarmee gepaard gingen, waren 
kennelijk zo sterk dat ze onafhankelijk van de daarop volgende gebeurtenissen overeind 
zijn gebleven. Op dat moment voelde ze zich als Duitse in Den Haag één met de Duitse 
troepen. Hun komst gaf haar het gevoel dat ze weer veilig was, zoals dat ook voor zuster 
Hanna Sybrecht in Haarlem gold. 

Schaamte over het Duitse verraad 

Aan het eind van haar verslag over de meidagen schreef zuster Hanna: 'War alles ein wüster 
Traum gewesen oder doch Wirklichkeit, so fragen wir uns jetzt manchmal. An unseren 
Nerven spüren wir aber wohl, da.Bes Wirklichkeit war. Langsam kommt man zur Ruhe.' 25 

Veel Duitse vrouwen en mannen die uit de internering waren ontslagen of van huisarrest 
waren ontheven, meenden dat met de komst van de Duitse troepen de rust zou wederke-
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ren. Maar andere Duitsers in Nederland- onder wie ook ex-geïnterneerden - vreesden dat 
de ware nachtmerrie nog moest beginnen. Dat gold zeker voor hen die uit Duitsland waren 
gevlucht, of kritisch stonden tegenover het nationaal-socialisme. Maar ook degenen die 
zich niet bezighielden met de politieke ontwikkelingen en zich eenvoudigweg thuisvoelden 
binnen de Nederlandse samenleving, waren bevreesd voor hun toekomst in bezet Neder
land. Zelfs al hadden zij inmiddels via een ambtelijke procedure of een huwelijk de 
Nederlandse nationaliteit verkregen, dan nog stonden zij tussen twee vuren. Hun banden 
met het vijandige Duitsland vielen immers niet te loochenen. 

Het verscheurde gevoel dat hiermee gepaard kon gaan, komt treffend tot uiting in de 
vraag 'Zou mijn eigen broer nu tegen ons moeten vechten?'26 De Duitse bezettingsmacht 
was geen abstracte macht, maar bestond uit meer en minder gewillige mensen van vlees en 
bloed, die de broer, neef of vroegere buurjongen van Duitsers in Nederland konden zijn. 
Daardoor werd het moeilijk de grenzen tussen 'hen' en 'ons' te handhaven. 

Dat klinkt door in de herinnering van mevrouw Rijsbaarman aan het moment waarop 
de Duitse soldaten langs haar huis trokken: 'Toen zegt m'n schoonzusje opeens tegen mij: 
"Ik wou dat er nou een machinegeweer kwam en al die soldaten overhoop schoot. Dan zou 
ik hun bloed wel kunnen drinken." Ik dacht dat m'n hart stil bleef staan. Ik zeg: "Maar 
Gerda, hoe kan je nou in godsnaam zoiets zeggen? Verbeeld je nou dat mijn broer daarbij 
is, terwijl ik weet dat mijn ouders nooit bij de partij zijn geweest en dat m'n broer er nooit 
aan mee heeft gewerkt." "Wat kan mij dat schelen," zegt ze, "het zijn toch allemaal 
moffen." - Zo'n haat had die tegen de Duitsers.'27 

Opgevoed met noties over volk en vaderland, en gebonden aan Duitsland via familieban
den, jeugdherinneringen, de taal en andere nationale symbolen kregen veel (voormalige) 
Duitse dienstmeisjes en anderen van Duitse herkomst te maken met een moeizame 

Twee broers en een zwager van mevrouw Herta Maat-Gerdes. Duitsland, eind jaren dertig. Zoals zoveel 
(voormalige) Duitse dienstmeisjes in Nederland, ontving ook zij een portret van haar mannelijke familieleden 
in uniform. 
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combinatie van afkeer van en identificatie met de Duitse bezettingsmacht. Dat brengt 
mevrouw Elferink-Hülsbeck tot de verzuchting, dat zij liever had gehad dat de Engelsen 
in plaats van de Duitsers Nederland hadden bezet: 'Dàt vind ik zo erg, dat mijn èigen 
landgenoten ons aangevallen hebben.'28 De schaamte over het verraad van de 'eigen' 
voormalige landgenoten was en is nog steeds groot. De politieke tegenstellingen en keuzes 
verdwenen achter het denken in abstracte, nationale termen. De verwarring die dit met 
zich meebracht, wordt raak verwoord door mevrouw Van der Bron-Korona. Vlak na de 
geboorte van haar eerste kind brak de oorlog uit. Bertus van der Bron was met de 
mobilisatie in de buurt van Hoek van Holland gelegerd en zijn vrouw kon vanuit hun huis 
Rotterdam zien branden: 'Ik wist niet of mijn man nog leefde of niet, want daar in Hoek 
van Holland was het ook niet zo best. Dus ik was verschrikkelijk bang. - Toen ben ik met 
dat kind veertien dagen bij oud-AJ c 'ers geweest. Die zeiden: "Jij kunt niet alleen in dat huis 
blijven.'' Ik vond het ook vreselijk, die oorlog, en dan nog met Duitsland. Iedereen keek je 
daarop aan, dacht ik, want tenslotte was je een Duitse. - Maar ze namen mij toch op. - Ze 
zijn naar mij toegekomen en hebben me direct meegenomen met wieg en al.' Toen ze na 
twee weken naar huis terugkeerde, bleek ook het contact met haar buren onaangetast: 'Die 
wisten ook dat ik een Duitse was, maar nee, dat is me nooit kwalijk genomen.'29 Zonder 
haar Nederlandse echtgenoot en met haar pasgeboren kind voelde mevrouw Van der Bron 
zich weerloos in het land dat in oorlog was met haar land van herkomst. Maar tot haar grote 
opluchting bleef ze geaccepteerd binnen haar eigen buurt en binnen de kring van Neder
landse socialisten, waar ze al lang voor die tijd deel van uitmaakte. 

Mevrouw Van der Bron zal hier nog vaak op terugkomen tijdens onze gesprekken. Haar 
onzekerheid over haar positie in het bezette Nederland moet groot zijn geweest, evenals 
haar behoefte om mij achteraf te tonen hoezeer zij aan de 'Nederlandse' kant stond. 'Wat 
denk je nou eigenlijk? Ik ben van oorsprong doch Duitse, moet je met mij niet voorzichtig 
zijn?' luidde de vraag die zij na het uitbreken van de oorlog aan vrienden en bekenden 
voorlegde, om opgelucht het ontkennende antwoord in ontvangst te nemen. 'Jij hoort bij 
ons,' werd Liesel van der Bron te verstaan gegeven. 'Ze vertrouwden mij, en dat gold ook 
voor mijn buren. Die heb ik het niet gevraagd, maar ik kon het merken, want ze 
vertrouwden iemand anders niet. - Later hebben ze me gezegd dat die lid was van zo'n 
Duitse vereniging. Dat was een Oostenrijkse van geboorte. - Dus dat zat er al in, hè. -
Nou ja, ik ben een Duitse van geboorte, maar mij konden ze wel vertrouwen, en haar niet. 
- Ik wàs ook te vertrouwen. Ik was absoluut op de kant van Nederland, ik was echt een 
Nederlandse, net zoals mijn man een Nederlander was, was ik een Nederlandse, eerlijk. Ja, 
ik kon dat niet goed vinden, wat daar in Duitsland allemaal gebeurde. - Ik heb me er wel 
voor geschaamd. Niet dat ik zelf ooit iets had gedaan waarvoor ik me moest schamen, maar 
ik heb me geschaamd dat ik er eigenlijk van afstamde. Maar kijk, zo heel erg stamde ik daar 
ook niet vanaf, want mijn vader was een Pool. - Vóór die tijd, toen ik nog in Duitsland 
woonde, heb ik me geschaamd dat mijn vader een Pool was. - Daar werd in Duitsland op 
neergekeken, dat waren Polakken.' 'En door die oorlog was het eigenlijk maar beter om een 
Poolse vader te hebben dan een Duitse?' 'Ja, in Nederland was dat beter. - Maar als het 
daarom gaat: dan was mijn moeder Amerikaanse. Nou ja, die was dan wel van Duitse 

'30 oorsprong ... 
De wijze waarop mevrouw Van der Bron haar nationale herkomst ter sprake brengt en 

probeert te duiden, laat zien welke wisselende betekenissen zij en anderen daaraan hebben 
toegeschreven in verschillende situaties. Binnen de kleine, vertrouwde kring van vrienden 



en buren speelde haar Duitse herkomst geen rol van betekenis, ook niet na het uitbreken 
van de oorlog. Maar zelf wist ze zich na de Duitse inval niet goed raad met haar Duitse 
achtergrond, en dat is tijdens onze gesprekken nog steeds het geval. Het ene moment is 
mevrouw Van der Bron geneigd de nationale herkomst van haar Oostenrijkse buurvrouw 
te verbinden aan haar nationaal-socialistische sympathieën, om zich het volgende moment 
te realiseren dat dit verband niet zo eenvoudig gelegd kan worden, in ieder geval niet als 
het om haarzelf gaat. Toch kan ze zich niet losmaken van het idee dat zij als voormalige 
Duitse voor haar Nederlandse omgeving onbetrouwbaar was geworden. Om aan dat idee 
te ontsnappen zet ze de Poolse herkomst van haar vader in. Had Liesel zich gedurende haar 
jonge jaren in het Duitse Ruhrgebied nog willen distantiëren van die Poolse achtergrond, 
omdat deze daar toen als 'minder' werd gestigmatiseerd, in Nederland-in-oorlogstijd bood 
dat Poolse element juist een tegenwicht tegen haar Duitse achtergrond. Polen en Neder
land waren immers beide door de Duitsers bezet. 

Hoe de capitulatie door de vrouwen waar het hier om gaat werd ervaren, liep sterk uiteen. 
Wanneer zij als Duitse gevangen waren genomen door de Nederlandse marechaussee, ging 
de Duitse overwinning veelal met een gevoel van opluchting gepaard. Hun getrouwde 
zusters of vriendinnen echter, wier Nederlandse echtgenoot was gemobiliseerd, verkeerden 
in angstige spanning over het lot van hun man en leefden mee met de nederlaag van het 
Nederlandse leger. Vrouwen die vóór mei 1940 al kritisch tegenover het Hitler-regime 
stonden, waren eerder met zorg vervuld dan hun lotgenotes die enkel het enthousiasme 
voor het nationaal-socialisme van familie of kennissen kenden. En als zij bij joodse 
werkgevers hadden gewerkt of met een joodse Nederlander waren getrouwd, wisten zij 
beter welke gevaren er dreigden dan wanneer zij in NSB-kringen verkeerden. 

Maar of de capitulatie nu met gevoelens van opluchting, angst of schaamte gepaard ging, 
deze vrouwen werden allemaal geconfronteerd met hun Duitse herkomst en met het feit 
dat deze een essentieel andere betekenis kreeg tijdens de Duitse bezetting. 

Rijksduitse dienstmeisjes 

Na de meidagen haalden niet alleen veel Duitsers, maar ook veel Nederlanders en 
ex-Duitse Nederlanders opgelucht adem. Het zag ernaar uit dat het allemaal wel mee zou 
vallen. De Duitse militairen gedroegen zich in het algemeen correct en terughoudend, en 
ook de civiele gezagsdragers spraken gematigde, geruststellende woorden. Bij zijn installa
tie als rijkscommissaris op 29 mei 1940 beloofde Seyss-Inquart: 'Wij komen niet hier om 
een volkskarakter in het nauw te brengen en te vernielen en om aan een land de vrijheid 
te ontnemen. ( ... ) Wij willen dit land en zijn bevolking noch imperialistisch in het nauw 
drijven, noch aan dit land en zijn volk onze politiek opdringen.'31 De koninklijke familie 
en de ministers waren weliswaar naar Engeland uitgeweken, maar de meeste Nederlandse 
bestuurders bleven na JO mei eerst nog in functie, het bedrijfsleven zette de produktie voort 
en het openbare leven hernam, op het oog, zijn normale gang. 

Uiteraard vonden er ook minder geruststellende ontwikkelingen plaats, zoals de effectie
ve Duitse controle van de media, maar die konden nog worden genegeerd als zijnde van 
ondergeschikt belang. De meeste Nederlanders wilden het liefst zo snel mogelijk terugke
ren naar de dagelijkse gang van zaken. Geruststellende krantekoppen als 'De scholen gaan 
weer open', 'Weer inlegging op de spaarbank' en 'Overal herstel van normale verhoudin
gen'32 vormden - ondanks de Duitse censuur - voor velen de bevestiging dat er weinig 



hoefde te veranderen. Behalve door de distributie en de avondklok werd voor de meeste 
mensen de dagelijkse routine nauwelijks verstoord in het begin van de bezettingstijd. Het 
was weliswaar oorlog en er was een bezetter, maar afgezien van een kleine groep die direct 
voor de illegaliteit koos, leidde dat in het algemeen tot wat de historicus J .C.H. Blom een 
'behoudende reflex' heeft genoemd: een terugtrekken in kleine, vertrouwde kring.33 

Zo hernam ook het leven van Lina Blume zijn gang, nadat ze van haar tweedaagse 
internering was teruggekeerd. Op mijn vraag of ze verder nog moeilijkheden heeft ervaren 
als Duitse in bezet Nederland, antwoordt mevrouw Tomas-Blume ontkennend: 'Wij 
leefden eigenlijk in huiselijke kring. - De oorlog heeft ons ook bij elkaar gebonden.'34 De 
beschutting van de huishouding bood ruimte om de tweedeling tussen Nederlands en 
Duits, tussen vriend en vijand te doorbreken. Binnenshuis werd het Duitse dienstmeisje 
volgens andere maatstaven beoordeeld en probeerde men de oorlog zoveel mogelijk buiten 
de deur te houden. 

Grethe Görtz dook min of meer onder in de huishouding van Saar Porrenga - haar 
werkgeefster, die zij ook als 'pleegzuster' aanduidt- nadat ze zich bij de Duitse autoriteiten 
had moeten melden. Daar vond zij bescherming tegen de pogingen van Duitse zijde om 
haar te dwingen naar Duitsland terug te keren. Mevrouw Görtz herinnert zich 'een 
juffrouw van de Duitse Weermacht of zoiets, een kreng van een mens', die erop aandrong 
dat zij naar het Duitse Rijk terug zou keren. 'Ze hadden natuurlijk wel gezien dat ik hier 
was. Alles wat met Duits te maken had, hebben ze nagesnuffeld.'35 Die vrouw had mij 
opgeroepen, en die ging tekeer: wat ik hier deed, en dat als ik in Duitsland gebleven was, 
ik allang getrouwd zou zijn, en alles. Ik zou er nog wel van horen. - Als ik daar nog aan 
denk: ik kon haar wel door elkaar rammelen, verschrikkelijk. Thuis heb ik toen alleen maar 
gejankt. Ik denk: "O God, als ik hier maar niet weg moet."'36 Om te voorkomen dat ze 
alsnog over de grens gezet zou worden, werd besloten dat Grethe in het vervolg alle 
instanties zoveel mogelijk moest zien te mijden. Bonnen voor voedsel en kleding haalde ze 
niet meer op. Omdat de melk- en broodvoorraad kon worden aangevuld via kennissen op 
het land, gaf dat aanvankelijk weinig problemen. Van de Duitse autoriteiten heeft zij 
persoonlijk geen last meer gehad. 

Grethe Görtz wist op deze wijze, met steun van Saar Porrenga en haar vriendenkring, aan 
de greep van de Duitse autoriteiten te ontkomen. Andere Duitse dienstmeisjes slaagden 
daar niet in. Waren zij vóór de Duitse inval niet genaturaliseerd of gehuwd met een 
Nederlander, dan golden zij als zogenaamde 'Rijksduitse' vrouwen. In die hoedanigheid 
waren zij al voor de oorlog via de Hausmädchenheimschaffungsaktion onder druk gezet om 
naar Duitsland terug te keren. Deze actie werd ook na mei 1940 voortgezet:37 als de 
bezetters Duitse dienstmeisjes achterhaalden die jonger waren dan veertig jaar en die niet 
bij Duitsers in betrekking waren, dan werden zij naar hun geboorteland teruggestuurd of 
gedwongen om in dienst te treden bij Duitse instanties. Met name vanaf 1942, toen de 
oorlogvoering steeds meer arbeidskrachten vergde, werden zij opgeroepen om voor de 
bezettingsmacht te werken.38 Naast vrouwen als Grethe Görtz die zich daaraan wisten te 
onttrekken, waren er anderen die om een scala van redenen - variërend van overtuiging, 
angst en opportunisme tot camouflage van verzetsactiviteiten - alsnog terugkeerden of in 
dienst van de bezetter traden. 

Frieda Blömers, die na de Duitse inval bij het Duitse echtpaar Reiche in dienst was 
gebleven, kreeg al in 1941 een oproep om voor de Duitse bezettingsmacht te gaan werken: 
'Wir deutsche Mädchen muisten dann Militärdienst machen. - Meine Freundin kriegte 



den Befehl, sie muEte beim Seyss-Inquart auf s Büro, die konnte tippen, was ich nicht 
konnte. Und ich kriegte dann Bè:richt, ich sollte mich bei der Gestapo melden.'39 Met haar 
goede beheersing van de Nederlandse taal zou ze bij de Abhördiensttewerk worden gesteld. 
Dàt ging haar echter te ver: 'Das Wort Gestapo, das war für mich ein groEes Hindernis. 
Diese Leute taten doch nichts als andere Leute anbringen?! Das ist genau so wie in der 
Ostzone jetzt, die Stasi, wie man sagt.40 Und ich bin von Jugend an gewöhnt, Leuten zu 
helfen, aber nicht weh zu tun. Und dann hab' ich mir gesagt: "Nein, das tue ich nicht." -
Ich hätte Gott weiE was ... auch wenn die mich eingesperrt hätten, hat ich das noch nicht 
angenommen: Ich bring keine Leute an.' 41 

Hoe graag ze ook in Nederland wilde blijven, 'spioneren' wilde ze niet, zoals Frau 
Stark-Blömers mij zoveel jaar na dato bezweert. Daarnaast speelde nog een andere overwe
ging een rol bij haar weigering voor de Gestapo te werken. De vrouwen die daar in dienst 
waren, hadden geen goede naam: 'Offiziersmatratzen' werden ze wel genoemd, fluistert 
Frau Stark, 'und da war ich keine Frau für.' 42 In meerdere opzichten stonden haar eer en 
goede naam op het spel. 

Maar zo eenvoudig kon Frieda Blömers zich niet aan de Duitse dienstorder onttrekken. 
Haar kennis en vaardigheden diende ze in te zetten voor het Derde Rijk. Een van de 
weinige alternatieven die hier tegenop konden wegen, was een potentieel moederschap. 
Een Duitse soldaat die ze in Den Haag had leren kennen en die inmiddels in Neurenberg 
was gelegerd, bood een uitweg. 'Dem hab' ich geschrieben: "Stell dir vor, ich soll bei der 
Gestapo eintreten und das möchte ich nicht." Dann hater geschrieben: "Komm mal nach 
Deutschland, nach Neurenberg und wir heiraten." Und auf diesen Brief hin bin ich befreit 
worden. - Ich brauchte die Stellung bei den Gestapo's nicht an zu treten. So aber muEte 
ich Holland verlassen.'43 Opnieuw gebruikt Frau Stark-Blömers de term 'bevrijd worden' 
- dit keer echter niet door, maar van de Duitse bezetters en hun dwangmaatregelen. Frieda 
Blömers nam ontslag bij de familie Reiche en keerde in juni 1941 terug naar Duitsland.44 

Annie Arndt werd nog iets langer met rust gelaten. Na het vertrek van de Duitse gezant 
en zijn gezin in juni 194045 was zij bij haar getrouwde zuster en zwager ingetrokken, tot ze 
in 1942 een oproep kreeg. Haar zuster, mevrouw Walli Mulder-Arndt, vertelt: 'Ze is twee 
jaar bij mij in huis geweest. We hadden inmiddels een café en ik had toch hulp nodig. Ze 
kreeg bij mij gewoon een beetje loon. - Maar in 1942 kreeg ze een Marschbejèhl: een Bejèhl 
om te ... ja, marschieren is natuurlijk overdreven, maar dat wilde zeggen dat ze voor de 
Duitsers moest werken, want ze was Rijksduitse. De eerste oproep heeft ze nog genegeerd. 
Zegt ze: "Wat heb ik daarmee te maken, ik ga niet." Toen kreeg ze een tweede oproep en 
daarin stond dat ze werd opgehaald door de Groene Politie46 als ze niet ging. - Ja, ze moest 
gaan, anders was ze in de gevangenis terechtgekomen wegens dienstweigering ... Toen 
kreeg ze een opleiding in Braunschweig voor Telefonistin. En omdat ze Hollands kon 
spreken en verstaan, is ze in Geleen in zo'n Telefonistinzentrale gekomen. Als er vliegtuigen 
overkwamen, moesten ze dat melden en al dat soort dingen. Blitzmädel noemden ze dat, 
en die moesten ook in uniform lopen.'47 

Net als Frau Stark benadrukt mevrouw Mulder in haar terugblik hoe haar zuster Annie 
en andere Duitse meisjes werden gedwongen voor de Duitse bezettingsmacht te werken, 
zonder dat dit met enige politieke overtuiging gepaard ging. Hetzelfde geldt voor het 
verhaal van mevrouw Walz over haar ervaringen als Duits dienstmeisje tijdens de oor
logsjaren. Zij moest zich geregeld melden bij de Duitse autoriteiten in Zwolle en breide 
braaf sokken en kousen voor de Duitse Wehrmacht, totdat ook zij bericht kreeg dat zij voor 



Annie Arndt als 'grijze muis' in dienst van de 
Wehrmacht. Valkenburg 1944. 

de Duitsers moest komen werken. Samen met nog een Duitse dienstbode en een Tsjechi
sche kokkin moest ze de Duitsers verzorgen die in De Oxerhof, een noodgevangenis van 
de Sicherheitsdienst even buiten Deventer, dienst deden.48 Over de martelpraktijken die 
daar plaatsvonden bewaart mevrouw Walz het stilzwijgen, maar ze vertelt wel over haar 
angst en die van haar beide collega's voor de dronken Duitse officieren. Op Dolle Dinsdag 
zijn ze alle drie gevlucht. Anna Walz keerde terug naar haar Nederlandse werkgevers die 
haar een week of zes lieten onderduiken, voordat het hun verantwoord leek haar weer 
gewoon in huis te nemen. 49 

Toen Maria Palka voor de keuze werd gesteld naar Duitsland terug te keren of voor de 
Duitse bezettingsmacht te gaan werken, koos ze voor het laatste. Ze werkte vanaf april 1944 
bij de Duitse Wehrmacht, ze was lid van het Deutsche Arbeitsftont en de Nationalsozialisti
sche Volkswohlfahrt, en hielp ondertussen de joodse familie Weijel op hun onderduikadres 
door de hongerwinter.5° Arnold Weijel, de zoon die bij het uitbreken van de oorlog 
zeventien jaar oud was, vertelt over Maria: 'Ze hebben haar een keer opgeroepen, dat was 
al vóór de oorlog, in 1938. Ze is gewoon niet gegaan. En toen kreeg ze een brief voor de 
Winterhulp, ook vóór de oorlog, daar heeft ze zich ook niets van aangetrokken. Ja, en 
verder konden die Duitsers toen nog niets doen.' 51 Dat veranderde na mei 1940. Omdat ze 
als 'arische' niet langer bij joden in betrekking mocht zijn, trok ze in bij haar getrouwde 
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zuster, maar bleef eerst nog in het geheim bij de familie Weijel werken. Nadat Arnold met 
zijn ouders was ondergedoken, onderhield Maria het contact en zorgde voor voedsel en 
andere levensbehoeften: 'De enige die wist waar we waren was zij. Zij mocht namelijk met 
haar Duitse paspoort overal doorheen. - Zij mocht 's avonds op straat, dus kwam zij een 
paar keer in de week bij ons.' Op mijn vraag of Maria Palka politiek geëngageerd was, 
antwoordt de heer Weijel ontkennend. Het was volgens hem niet zozeer haar antifascisti
sche gezindheid, als wel haar verbondenheid met het werkgeefstersgezin die haar tot deze 
daden bracht. 52 

Van de Duitse dienstmeisjes die bij het uitbreken van de oorlog nog in Nederland 
verbleven, waren er weinigen met een nationaal-socialistische overtuiging. De schok van 
de Duitse inval en de agressie die deze aan Nederlandse zijde opriep, konden hen voor de 
Duitse kant doen kiezen, maar velen bleven zich in de eerste plaats verbonden voelen met 
hun Nederlandse werkgeefsters, vrienden en naasten. Die vormden het sociale milieu 
waarbinnen zij leefden en waarmee zij zich identificeerden, onafhankelijk van welke 
nationale of politieke scheidslijnen dan ook. Wanneer zij zich onder druk van de politieke 
verhoudingen genoodzaakt zagen voor de Duitse autoriteiten te gaan werken of lid te 
worden van nationaal-socialistische organisaties, hoefde dat nog geen keuze voor het 
nationaal-socialisme of 'de Duitsers' te betekenen. De herinneringen van voormalige 
Duitse dienstmeisjes - hoe gekleurd ook door de ervaringen die erop volgden - geven 
inzicht in de manier waarop zij als zogenaamde Rijksduitse vrouwen onder druk kwamen 
te staan en op welke uiteenlopende wijzen zij probeerden hieraan te ontkomen of juist 
gebruik te maken van deze positie. 

Volksduitse huisvrouwen 

Ook vrouwen van Duitse herkomst die inmiddels de Nederlandse nationaliteit bezaten, 
ontkwamen lang niet altijd aan de lange arm van de Duitse bezettingsmacht. In de ogen 
van de Duitse nationaal-socialisten waren zij nog altijd Duitsers: zij stonden te boek als 
'Volksduitsers'. 53 Juist deze vrouwen, die veelal met een Nederlander waren getrouwd, 
konden een brug vormen naar de Nederlandse bevolking. Als echtgenote en moeder 
bevonden zij zich op een terrein waar de bezettingsmacht niet zo gemakkelijk toegang toe 
kreeg. 54 Daarom probeerden de Duitse autoriteiten hen met zachte drang en de toezegging 
van extra voedsel en brandstof over te halen tot deelname aan hun systeem. Zij dienden 
zich op de Deutsche Zeitungte abonneren, lid te worden van een Duitse vereniging en hun 
kinderen naar een Duitse school te sturen. 55 Dat kan verklaren waarom uit verschillende 
onderzoeken naar voren komt dat onder de Nederlanders die zich - op het eerste gezicht 
- met de Duitse bezettingsmacht inlieten, relatief veel vrouwen van Duitse herkomst aan 
te treffen zijn. 

Zo signaleerde de socioloog G.A. Kooy in zijn onderzoek uit 1984 naar de NSB in 
Winterswijk dat het bij de weinige vrouwelijke leden (128 op een totaal van 444) om relatief 
veel vrouwen van Duitse origine (22) ging. Op basis van deze gegevens trekt Kooy echter 
de voorbarige conclusie dat 'de van oorsprong Duitse vrouw (en moeder) de gevoeligheid 
voor het nazisme beduidend (heeft) vergroot'. 56 Ook de historicus C. Keuken meende in 
1982 de pro-Duitse gezindheid in de Krimpenerwaard te kunnen verklaren uit 'de vele 
contacten' met de daar werkende Duitse dienstmeisjes,57 terwijl de psychiater J. Hofman 
in zijn proefschrift over De collaborateur uit 1981 zonder meer de conclusie van de jurist 



Mulock Houwer overneemt dat dertig procent van de jeugdige collaborateurs onder 
invloed van Duitse familie zou hebben gestaan. 58 Zij allen tonen zich op deze wijze 
onderzoekers van een generatie, die een Duitse herkomst nog als afdoende verklaring kon 
beschouwen voor een nationaal-socialistische overtuiging. 

Nu waren er zeker vrouwen van Duitse herkomst in Nederland die - onder de indruk van 
de groeiende werkgelegenheid en verbeterde omstandigheden voor hun familie in Duitsland 
- het Hitler-regime aanvankelijk positief beoordeelden. Maar slechts weinigen behielden dit 
enthousiasme na de Duitse inval. Een van hen was mevrouw Erends-Clemting, die gedu
rende de eerste jaren van de bezetting een overtuigd nationaal-socialiste was. Zij meende 
toen 'dat Hitler in de toekomst voor betere sociale voorwaarden zou zorgen,' verklaarde zij 
in 1946 tegenover de ambtenaar van de Politieke Recherche. Zij en haar man werden eind 
1940 lid van de NSB, hun oudste zoon ging bij de Hitler ]ugenden de kinderen bezochten 
een Duitse school 'omdat ik gaarne wilde, dat mijn kinderen Duitsch zouden leren'. 59 

Te oordelen naar de verhalen van of over de betreffende vrouwen en de dossiers van 
Justitie, ging aan een dergelijke opstelling vaak een relatief geïsoleerde positie binnen de 
Nederlandse samenleving vooraf, die vervolgens weer versterkt werd door deze politieke 
keuze. 60 Opvallend daarbij is dat niet aileen de Nederlandse getuigen, maar ook de 
vrouwen zelf hun keuze voor het nationaal-socialisme vaak rechtstreeks verbinden met hun 
Duitse herkomst.6' Dat dit verband niet zo eenduidig gelegd kan worden, blijkt wel uit de 
vele vrouwen van Duitse origine die zich zoveel mogelijk distantieerden van het nationaal
socialisme en de Duitse bezetters. 

Dat gold ook voor mevrouw Stip-van Rodenhorst. Zij vertelt over een Duitse vrouw die 
langskwam om te vragen of ze geen Duitse krant wilde lezen en lid wilde worden van de 
Duitse Frauenschaft. 'Ik zeg: "Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Waarom zou ik dat 
moeten doen?" "U bent toch Duitse?" Ik zeg: "Geweest. - Ik ben met een Hollander 
getrouwd- en nu ben ik een Hollandse. - Ik hoef geen Frauenschaft." "Ja maar, dan krijgt 
u meer kolen en boter en levensmiddelenkaarten." Ik zeg: "Dat hoef ik allemaal niet. Als 
een Nederlandse vrouw dat niet heeft, dan hoef ik het ook niet."' Dit voorval herinnert 
mevrouw Stip zich in de vorm van een kordate afwijzing, al voegt ze daar nog wel aan toe 
hoezeer zï1 naderhand in angst zat vanwege mogeli1"ke renresailles. Die bleven echter uit. 62 
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Anderen gaven soms met meer of minder aarzeling toe aan de drang van Duitse zijde om 
zich als 'V olksduitsc' op te stellen. Een abonnement op de Duitse krant, het lidmaatschap 
van de Nationalsozialistischer Frauenschaft of de Nationalsozialistische Volkswohlfàhrt hoeft 
dan ook niet veel te zeggen over hun geestdrift voor het nazi-gedachtengoed. Mevrouw 
Nieuwenhuyse-Küster herinnert zich bijvoorbeeld 'een hele preek' van een paar Duitse 
officieren, die haar vertelden dat ze lid hoorde te zijn van een Deutscher Verein en dat zij 
de Duitse krant moest lezen, omdat ze zich 'als Duitse' hoorde te gedragen. Met het oog 
op haar verzetsactiviteiten in Zaandam nam zij een abonnement. De naaste buren reageer
den weliswaar wantrouwend, 'maar dat was wel goed voor ons werk,' zegt zij achteraf. 63 

De eerder genoemde angst van Liesel van der Bron om het vertrouwen van haar Neder
landse kennissen- en vriendenkring te verliezen, hing nauw samen met haar vrees dat zij als 
voormalige Duitse in een positie gedwongen zou worden waarin ze niet meer betrouwbaar 
kon zijn. In Duitsland had Liesel meegemaakt hoe haar familie en vrienden onder druk van 
de nazi-terreur hun socialistische overtuiging inruilden voor angstig zwijgen en ook wel voor 
het NSDAP-lidmaatschap. Ze was doodsbenauwd dat ook zij hiertoe gedwongen kon 
worden door de Duitse bezetter in Nederland. Maar tot haar grote opluchting bleef ze 

188 



gevrijwaard van bruine dames of heren die haar tot een dergelijke stap moesten aanzetten. 
In plaats daarvan werd Liesel door kennissen uit het verzet benaderd om hulp aan joodse 

onderduikers te bieden. 'Er is iemand gekomen, ook van de AJC, die vroeg: "Zouden jullie 
een joods echtpaar willen nemen?" Ik zei dat ik dat aan Bertus zou vragen, want ik dacht: 
"Dat kan je niet zomaar besluiten." Mijn man kwam pas 's avonds weer thuis. - Hij werkte 
toen ergens voor de Duitsers, ja, wel onder een Hollandse aannemer, maar dat was voor 
de Wehrmacht. En dan kwam hij 's avonds thuis. - Een uur later stond Louis Weerheym 
al voor de deur met het echtpaar.64 Hij heeft niet gewacht, want hij dacht: "Bertus vindt 
dat toch wel goed." Dus als ik "ja" zei, dan was dat waarschijnlijk wel "ja". - Toen mijn 
man thuiskwam, liep ik snel naar de deur en ik zei hem [fluistert]: "We hebben onderdui
kers, we hebben joodse mensen in huis." Dat moest ik hem toch eerst vertellen, want 
anders dan keek ie die mensen aan en zou hij misschien z'n mond ver open maken. Maar 
dat was direct in orde. Ze hebben het niet slecht bij ons gehad. Ze sliepen in onze 
slaapkamer en ze gaven geld en dan kocht m'n man gebak voor ze, want vrijdagsavonds 
hadden ze graag gebak enzo. Daar gaven ze boterbonnen en alles voor.'65 

Toch was het niet zo eenvoudig de verschillende gewoontes op elkaar af te stemmen 
binnen de beperkte ruimte en met de schaarse middelen die hun ter beschikking stonden. 
Zo was de joodse meneer Mekking gewend zich aan tafel als eerste op te scheppen, 
waartegen Liesel zich dagelijks verzette: 'Iedere dag probeerde hij het weer en iedere dag 
kreeg zij het eerst van mij. Ik zei hem ook: "Meneer Mekking (ik noemde hem ook meneer 
Mekking, maar eigenlijk heette hij anders) u mag niet meer dan één klontje suiker nemen, 
want ik heb een kleine jongen en die moet ook wat hebben." Ze stonden veel later op en 
als ik in de andere kamer zat, hoorde ik die klonten erin ploffen: dan nam hij er twee en 
dat vond ik een beetje gemeen, en dan was ik wel eens boos.'66 Het zijn ogenschijnlijk 
onbelangrijke details, maar onder deze omstandigheden waren het juist zulke kleinigheden 
waardoor in de dagelijkse omgang de spanningen hoog konden oplopen. 

In dezelfde tijd bezocht Liesel van der Bron een bijeenkomst met oud-AJc'ers waar een 
inleiding werd gehouden over het schrijnende lot van de joden. 67 Ze keerde terug naar huis 
met 'een hart vol goede voornemens'. Maar toen ze bij thuiskomst haar man alleen achter 
de vuile vaat aantrof, terwijl het echtpaar Mekking bij de haard zat, waren haar mooie 
gevoelens op slag verdwenen. 'Ik dacht: "Na de oorlog staat er bij mij voor de deur een 
bord met 'Joden niet gewenst'." Zo erg is dat wel geweest. Maar ik heb er nooit aan 
toegegeven, want zij was een schat, en ze maakte zelf de bedden. - En ze was echt een oma 
voor Walter, mijn zoon. Hij noemde haar ook oma. - Maar die man was niet zo leuk.' 68 

In ons tweede gesprek vertelt meneer Van der Bron hierover: 'Natuurlijk vond ik het een 
plicht om joodse mensen te helpen, alleen, ik had eigenlijk niet déze joodse mensen willen 
hebben. - Want hij was een verschrikkelijke egoïst. Ik had liever mensen gehad uit onze 
eigen kring, met onze eigen opvattingen. Maar die waren het eerst weg.'69 

De ironie van het lot wilde dat de levensstijl die het jonge echtpaar Van der Bron mede 
vanuit de socialistische jeugdbeweging had meegekregen, het voor hen vanzelfsprekend 
maakte om de vervolgde joden te helpen. Maar uitgerekend op die manier haalden zij 
iemand in huis die er een - in hun ogen - 'burgerlijke' en 'egoïstische' levensstijl op 
nahield, waartegen zij zich binnen de AJ c zo hadden afgezet. Het echtpaar Mekking bleef 
een paar maanden, totdat de Van der Bron's werden getipt dat er een huiszoeking zou 
komen. Meneer Van der Bron bracht ze terug naar Louis en Annie Weerheym, die een 
nieuw adres vonden in Spijkenisse.7° Nadien heeft Liesel van der Bron geen onderduikers 



meer in huis genomen. 'Ze zijn nog wel gekomen om te vragen of ik onderduikers wilde 
nemen, maar toen durfde ik niet meer. '7' Naast de angst en spanningen die het samenleven 
met onderduikers met zich had meegebracht, speelde ook mee dat Liesel er inmiddels 
alleen voor stond. Bertus had zich niet langer aan de arbeidsinzet kunnen onttrekken. 

Toenemende repressie en verzet 

Zolang de vooruitzichten van de oorlog voor Duitsland nog gunstig waren, volgde de 
bezetter een voorzichtige en gematigde politiek die erop gericht was de bevolking van 
Nederland te winnen voor het nationaal-socialisme. De groep van overtuigde aanhangers 
onder de bevolking was echter zeer klein en is ook klein gebleven. Ondanks de neiging zich 
aan het nieuwe systeem aan te passen als 'een politiek van het minste kwaad', beschouwde 
de overgrote meerderheid de bezettingsmacht als vijandig en het nationaal-socialisme als 
verwerpelijk.72 

De aanpassingsstrategie van de eerste jaren - door de historicus E.H. Kossmann en 
anderen als 'accommodatie' omschreven73 - heeft er echter wel toe geleid dat geen effectief 
verzet ontstond tegen de isolering, vervolging en uiteindelijke deportatie van de joden. Wel 
versterkten de anti-joodse maatregelen - waar ook niet-joden mee werden geconfronteerd 
door de gedwongen ontslagen van collega's, het vertrek van joodse schoolkameraadjes, of 
razzia's waarbij de buren onder hun ogen werden weggehaald - de aversie jegens de 
bezetter. Ook werd wel hulp verleend bij vlucht en onderduik, maar het bleven marginale 
vormen van individueel of georganiseerd verzet, die niet konden voorkomen dat het gros 
van de bevolking lijdelijk toezag hoe meer dan honderdduizend joden uit Nederland zijn 
weggevoerd.74 

Dat gold ook voor mevrouw Van Vliet-Haye, die na zestien jaar huwelijk stevig ingebur
gerd was in de Amsterdamse middenstand. De persoonlijke en politieke gebeurtenissen 
waarmee het gezin Van Vliet tijdens de oorlog in Amsterdam te maken kreeg, worden 
nauwgezet beschreven in haar (auto)biografische notities en tijdens onze gesprekken.75 

Mevrouw Van Vliet mag dan op sommige momenten blijk geven van latent antisemitische 
beelden als het gaat om haar joodse werkgeefsters of de joodse klanten van haar man,76 

zodra zij zich de joodse razzia's herinnert, schrijft en vertelt zij zonder voorbehoud over de 
machteloosheid en ontzetting waarmee zij moest aanzien hoe de buurt werd uitgekamd en 
de joodse buren werden weggevoerd naar de Hollandsche Schouwburg. 'Maar,' schrijft ze 
verder, 'iedereen had zijn eigen ellende en meende er weinig aan te kunnen doen. Men was 
eenvoudig doodsbang en het meeste bezorgd voor het eigen hachje.'77 Zij en haar man 
waren geen helden. Ze probeerden zo onopvallend mogelijk op een enigszins fatsoenlijke 
manier de oorlog door te komen. 

Pas in de tweede helft van 1943, toen de tragedie rond de joodse bevolking zich al had 
voltrokken, begon een systematisch verzet tegen de Duitse maatregelen en de aanpassings
politiek vorm te krijgen. De oorlog die zich voor nazi-Duitsland steeds ongunstiger 
ontwikkelde, leidde tot een dringende vraag naar arbeidskrachten uit de bezette gebieden. 
Waren het eerst nog alleen werkloze mannen die met de arbeidsinzet naar Duitsland 
werden gestuurd, na maart 1942 trof deze maatregel ook degenen die wel werk hadden. Op 
den duur haalde de bezetter de arbeidskrachten zelfs bij grote of kleinere razzia's van de 
straat of uit huis.78 Het is vooral de arbeidsinzet geweest, die steeds meer mensen - mannen 
en vrouwen - in direct contact met de bezetter en dus met de oorlog bracht of dreigde te 



Het uitzoeken van de benodigde distributie
bonnen voor de spaarzame artikelen maakten 
deel uit van het dagelijks leven tijdens de 
Duitse bezetting. 

brengen.79 Samen met de groeiende schaarste aan voedsel en goederen, de stijging van de 
kosten van levensonderhoud, de angst voor luchtaanvallen en de toenemende ontwrich
ting van het dagelijks leven leidde dit tot een steeds grotere afkeer van de Duitse bezetters 
en een toename van het daadwerkelijke verzet. Naarmate de bezettingsmacht harder 
optrad en het voor mannen moeilijker werd zich vrijelijk op straat te bewegen, namen 
vrouwen meer taken op zich in het georganiseerde verzet. 80 

Zo raakte ook Grethe Görtz in het laatste oorlogsjaar betrokken bij het ondergrondse 
werk. Nadat een neefje uit Amsterdam bij Saar Porrenga was ingetrokken, terwijl zijn 
voedselbonnen bij de hongerige familie in de hoofdstad waren achtergebleven, werd het 
zaak om op illegale wijze aan bonnen te komen; te meer omdat Grethe zelf ook al geen 
bonnen kreeg. Nonkes, een collega van Saar Porrenga die in het verzet zat, werd om hulp 
gevraagd:81 'Toen ben ik onderduikers bonkaarten gaan brengen. Dan kreeg ik bepaalde 
adressen, ja, die moest je even bekijken en dan verbranden. Je moest niks achterlaten. Ik 
had altijd een stuk of zes, zeven van die bonkaarten te verzorgen, en daar kreeg ik dan altijd 
weer een bonnetje voor, van die kaart. Je moest wel oppassen. - Maar dat is allemaal goed 
gegaan. - Op zo'n manier hebben we gescharreld. - Verhongerd zijn we hier niet. Het was 
niet meer zo best, maar och, we hebben het niet slecht gehad, zou'k zeggen.'82 

Mevrouw Görtz heeft een nuchtere manier van praten, zeker waar het de Tweede 



Wereldoorlog betreft. Haar taak als koerierster wordt feitelijk en zonder dramatiek be
schreven. Politiek georganiseerd was zij niet, ondanks het feit dat zij bij de Porrenga's in 
een rood nest was terechtgekomen. Ze is ook nooit lid van de Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij oflater de Partij van de Arbeid geworden. Zij wilde en wil nog steeds buiten 
'de Politiek' blijven: 'Ik heb er niet veel verstand van, van de hele politiek, dat weet ik niet, 
ik ben daarin zo dom .. .' In plaats daarvan ziet ze zichzelf als 'humanistisch': 'Dat is dan: 
dat je wat wezen kan voor een ander. Helpen, want dat heb ik m'n hele leven al gedaan, 
en dat doe ik nog wel. Ja, dat deed ik vanzelf. - Dat is me blijkbaar met de paplepel 
ingegoten. - Ik heb wel eens drie zieken hier gehad: één lag hier, één lag daar en één lag 
daar. Die hadden allemaal wat gebroken. - En ik er maar tussen. Nu vraag ik me nog af: 
"Hoe hield je het vol?" Maar dat gaat automatisch, als je jong bent.'83 

Haar inzet als koerierster verbindt mevrouw Görtz met een algemeen verhaal over 
hulpvaardigheid en verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van haar medemens. Dat geldt 
evengoed voor een hongerig neefje en een paar onderduikers tijdens de oorlog, als voor drie 
zieke buren na die tijd. Daarbij gaat ze eraan voorbij dat haar hulpvaardigheid aan 
onderduikers in oorlogstijd onvermijdelijk een politieke lading kreeg, ook al wilde ze zelf 
buiten de politiek blijven. In ons derde gesprek kom ik daarop terug: 'U vertelde over de 
oorlog en dat u die onderduikers hielp. Zoals ik het begrepen heb, deed u dat niet zozeer om 
politieke redenen ... "Nee, nee, alleen om te helpen, dat die anderen bonnetjes kregen, daar 
was het om te doen.' 'Maar op zich was dat toen toch wel een politieke daad?"Ja, dat zal wel, 
maar zo zag je het dan eerst niet. Wel om de Duitsers een beetje tegen te gaan. Ja, omdat 
ik er zelf één was, ja ... Wat zal ik zeggen: op een gegeven moment schaamde je je ook dat 
je Duitse was, voor hoe dat allemaal zo ging.'84 

In de loop van onze gesprekken snijdt mevrouw Görtz steeds meer motieven aan, die bij 
haar koerierswerk een rol gespeeld (kunnen) hebben. De directe aanleiding voor haar 
illegale activiteiten lag in de behoefte aan meer bonnen voor de huishouding die aan haar 
zorg was toevertrouwd. Zij had er geen moeite mee om als tegenprestatie ook anderen die 
erom verlegen zaten, van bonkaarten te voorzien. Deze illegale activiteit ziet ze als 
vanzelfsprekende hulpvaardigheid die ze aan haar naaste omgeving verschuldigd was. Als 
bijkomend motief noemt mevrouw Görtz toch ook nog 'de schaamte' en de behoefte 
afstand te nemen van haar toenmalige landgenoten: om 'die Duitsers', die haar en anderen 
het leven moeilijk zo niet onmogelijk maakten, 'tegen te gaan'. Zij presenteert zichzelf bij 
voorkeur als een hulpvaardige, politiek onwetende huisvrouw - 'de engel van de straat' 
werd ze ook wel genoemd85 - en zeker niet als een politiek bewuste verzetsvrouw. Politiek 
was van kinds af aan besmet geraakt. Om de politieke schermutselingen in haar kinder- en 
adolescentietijd heelhuids te doorstaan was haar ingeprent vooral geen mening over de 
politieke gang van zaken te ontwikkelen, laat staan deze in het openbaar te ventileren en 
in daden om te zetten. Haar werk in de huishouding gaf de ruimte om haar energie op de 
zorg voor haar naasten te richten. Dat zal de opstelling van mevrouw Görtz destijds, en 
haar hedendaags verslag van deze episode, in sterke mate hebben bepaald. 

Ook mevrouw T on-Seyler raakte in het laatste oorlogsjaar betrokken bij de illegaliteit. 
Toen haar buurjongen bij de verscherpte maatregelen rond de arbeidsinzet te veel gevaar 
liep op straat opgepakt te worden, werd ze gevraagd de verspreiding van Je Maintiendrai, 
een van de vele illegale bladen, 86 op zich te nemen. Niet lang daarna vroeg dezelfde man 
haar - 'u hebt het met uw persoonsbewijs zoveel makkelijker dan iemand anders'87 - of ze 
ook geheime boodschappen wilde overbrengen. 'Mij moeten die dingen als het ware 



aangedragen worden,' zegt ze hierover. 88 In het vervolg reed Rie Ton wekelijks op de fiets 
van Bennebroek naar Santpoort met enveloppen in haar beha. 

In ons eerste gesprek brengt mevrouw Ton deze activiteit terloops ter sprake: 'Ik had een 
klein krantenwijkje en een beetje koerierswerk.'89 Later zal ze daar - op mijn verzoek -
meer over schrijven en vertellen: 'Ik hèb die grote dingen niet meegemaakt-, ik hèb Hanny 
Schaft niet gekend,' begint mevrouw Ton het verhaal over haar illegale werkzaamheden 
met een verwijzing naar de Nederlandse verzetsheldin die ook in de omgeving van 
Haarlem actief was en door de schrijver Theun de Vries is vereeuwigd in zijn roman Het 
meisje met het rode haar. 'Mijn koerierstersbaantje was zo afgebakend. Ik kende meneer 
Ravenzwaai en ene Christa Meyer, en voor de rest ... draaide je allemaal langs elkaar heen. 
Je had gereformeerden, je had communisten en je had free-lancers ... Ik weet niet waar ik 
in meedraaide, ik kreeg opdrachten en voor de rest weet ik er niets van. - Die dingen, 
werkelijk, het was zo weinig spectaculair, het was zo vanzelfsprekend. - Ik heb echt niks 
geriskeerd, of het had al heel raar moeten lopen, maar. .. Nee, nee, echt niet. 90 - Mijn man 
vond het ergens wel een beetje gevaarlijk, voor mij en voor z'n fiets, want ik reed op zijn 
fiets. Enne, ja, het huishouden was ietsjes ontwricht-, het was een beetje rommelig. - Dan 
zei hij: "Denk om je kind." Mijn man had daar niets mee op - en hij zei ook altijd: "Dat 
doe je alleen voor de spanning en voor het avontuur.'' Dat was niet waar, maar het kwam 
erbij, het kwam erbij. Ik wil niet eens zeggen "het gevaar", maar weet je: je was er even uit 
- even weg van dat rottige wonderkacheltje - en je had het gevoel, al was het maar zo 
weinig, dat je er dan toch ièts tegen deed, om ergens een beetje zand in dat raderwerk te 
strooien.'9' 

Mevrouw Ton plaatst zichzelf in de schaduw van 'Het meisje met het rode haar'. Haar 
verhaal is - net als het verhaal van mevrouw Görtz en veel anderen - het 'verhaal van de 
vanzelfsprekendheid': een buurjongen die gevaar loopt, de vraag of zij zijn taak wil 
overnemen, de vanzelfsprekendheid om dat te doen en er dan nog een taak bij te nemen. 
Het begint bij persoonlijk hulpbetoon aan iemand in de naaste omgeving en kan zich dan 
tot een brede, onbekende kring uitbreiden. De nadruk ligt op het 'gewone', het weinig 
heldhaftige, het niet-spectaculaire. 'Krantjes rondbrengen, het wonderkacheltje bedienen, 
brieven wegbrengen, alles herhaalde zich in een grauwe eentonigheid. Had het alles nog 
zin, kwam er ooit een eind aan dat alles en hoe? Soms was ik zo moedeloos, zo opstandig 
ook weer. Waarvoor riskeerde ik eigenlijk dagelijks onze fiets? Het gemopper van m'n 
man. Had dat alles enig nut?' schrijft mevrouw Ton in haar tekst 'De oorlogsjaren' .92 Ook 
na afloop van de bezetting heeft ze niet de behoefte die ervaringen mooier of spannender 
te maken dan ze destijds voor haar waren. 

Terwijl mevrouw Görtz haar koerierswerk in het verlengde van haar verzorgende taken 
zag, stond het verzetswerk voor mevrouw Ton - en vooral voor haar echtgenoot - haaks 
op haar taken als zorgzame moeder en echtgenote. Maar met hun nadruk op het vanzelf
sprekende, het weinig sensationele en het uitvoerende karakter van hun activiteiten onder 
leiding van een man, plaatsen beide vrouwen het beeld van zichzelf als eenvoudige 
huisvrouw tegenover het beeld van de verzetsheldin en de daarmee gepaard gaande 
connotaties van illegaliteit, wetteloosheid, gevaar en avontuur. Liever bagatelliseren ze hun 
aandeel. Dat doet niets af aan het gegeven dat zij een vorm vonden waarin zij - gebruik 
makend van hun identiteit als vrouw èn als (voormalige) Duitse - zich onder risicovolle 
omstandigheden tegen de Duitse machthebbers keerden. 
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Ook voor degenen die aanvankelijk welwillend tegenover het nationaal-socialisme en de 
Duitse bezetters stonden, betekenden de toenemende repressie van Duitse zijde en het 
groeiende verzet onder de Nederlandse bevolking dat zij hun opvattingen nogal eens 
moesten herzien. Een illustratief voorbeeld hiervan vinden we terug in het dossier van 
mevrouw Janssen-Ehrhardt. 

Het proces-verbaal van haar verhoor in oktober 1945 en het begeleidend commentaar van 
de verbalisant en de Politieke Opsporingsdienst geven niet alleen feitelijke informatie, 
maar bieden ook inzicht in de keuzes die zij gedurende de oorlogsjaren heeft gemaakt en 
in haar veranderende opstelling gedurende de laatste oorlogsjaren. Al eerder kwam haar 
motivatie aan de orde om in het najaar van 1940 lid te worden van de N s B .93 Vergaderingen 
van de NSB heeft ze nooit bezocht en ze heeft ook niet gecolporteerd met kranten of 
'strijd-schriften'. Wel hadden zij en haar man geregeld contact met een berucht NSB-lei
der, maar dan waren er nog wel eens meningsverschillen, aldus mevrouw Janssen in haar 
verhoor met de politie. Tot en met 1944 heeft ze nog contributie voor de N s B betaald, maar 
in dat jaar bedankte zij als lid naar aanleiding van de arrestatie en veroordeling van een 
jongeman - een gewezen vrijer van haar dochter - die wegens het verbergen van een wapen 
van een neergekomen geallieerde piloot ter dood was veroordeeld. Ze was ervan overtuigd 
dat de jongeman dankzij haar inspanningen uiteindelijk niet werd geëxecuteerd, maar tot 
vijf jaar tuchthuisstraf werd veroordeeld. Zo zou ze meerdere keren voor inwoners van 
Oud-Alblas naar Duitse militairen en civiele instanties zijn geweest om een strafmaatregel 
ongedaan te maken. 

De plaatselijke rechercheur voegt eraan toe dat verdachte inderdaad verschillende keren 
voor inwoners van de gemeente in de bres is gesprongen hij de Feldgendarmerie of hij de 
Sicherheitsdienst in Dordrecht en Rotterdam.94 Deze 'goede daden' dateren echter van de 
laatste twee oorlogsjaren. 'Daarvoor verkeerde verdachte in andere stemming', al had ze 
ook toen 'nimmer iemand direct aangebracht bij de Duitsers'. Wel was zij in die tijd een 
overtuigd nationaal-socialiste, die 'een ieder die bij haar aan de deur kwam (overstelpte) 
met verhalen over de zegeningen die het Duitse volk van zijn Führer had bekomen en de 
successen van de Duitsche Weermacht tegenover de geallieerde legers. Het was "Deutsch
land über alles':' Desondanks meende de politieman dat zij nooit 'openlijke propaganda' 
had bedreven, en kennelijk vond hij het ook van belang te vermelden dat zij haar huis nooit 
had opengesteld voor Duitse soldaten. 'Zij heeft daarin nimmer aanstoot gegeven en zich 
niet gekker aangesteld dan vele Nederlanders,' aldus het voor die tijd milde oordeel van de 
plaatselijke rechercheur, die haar verhaal duidelijk plaatst binnen de verschuivende context 
van de oorlogsjaren. 

De Politieke Opsporingsdienst was echter geneigd harder te oordelen: 'Verdachte is 
Duitsche van geboorte en heeft haar aard als zoodanig nooit verloochend,' lezen we in de 
beoordelingsstaat. 'Na de Duitsche successen in 1940 was zij vol trots. Toen later arbeids
inzet en dergelijke maatregelen kwamen, werd zij gematigder, ook al omdat haar eenigste 
zoon den gevaarlijken leeftijd naderde. In dien tijd is zij eenige malen in de bres gespron
gen voor gearresteerde Nederlanders bij de Duitsche Weermacht en politie. Deze goede 
daden dateren vanaf dien tijd dat Duitschland zijn ondergang voor een ieder waarneem
baar was.'95 

Het dossier van mevrouw Janssen toont hoe gedurende de oorlogsjaren vormen van 
collaboratie en verzet naast en na elkaar bestonden. In haar geval droeg, behalve de 
arbeidsinzet, ook de dreigende executie van een goede bekende ertoe hij dat zij afstand nam 
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van de Duitse bezettingsmacht en haar eerdere positie als sympathisante aanwendde ten 
bate van bekenden die het slachtoffer dreigden te worden van de Duitse bezetters. 
Naarmate de neiging tot aanpassing in de loop van de oorlogsjaren week voor een 
principieel anti-Duitse houding onder de Nederlandse bevolking, waren ook vrouwen van 
Duitse herkomst steeds minder aanspreekbaar voor de Duitse machthebbers, zelfs al 
veroorzaakte de toenemende schaarste een groeiende behoefte aan extra bonkaarten en 
andere tegemoetkomingen van de bezettingsmacht. 

Na september 1944, tijdens de laatste fase van de oorlog die door de hongerwinter in het 
westen een dieptepunt vormde, kwam het onderscheid tussen 'goed' en 'fout' steeds 
scherper te liggen. Dat gold ook voor hen die zoveel mogelijk afstand tot de Duitse 
bezettingsmacht hadden bewaard door zich tot het 'neutrale' terrein van de huishouding 
te beperken. De inspanningen van vrouwen - die er toen vaak alleen voor stonden - om 
voor voldoende voedsel en warmte te zorgen, ziekten te bestrijden en het moreel op peil te 
houden, maakte dat ook de huishoudelijke taken een politieke lading kregen.96 De 
historisch-sociologe J. Withuis constateert dat onder deze omstandigheden de grens tussen 
openbaar en privé vervaagde en dat de zorg voor de huishouding niet langer werd beleefd 
als 'het geïsoleerde geploeter van individuele vrouwen, maar als een collectief-vrouwelijke 
inspanning om het vaderland in stand te houden tot de bevrijding daar zou zijn'.97 De 
Nederlandse huisvrouw werd op haar vaderlandslievendheid aangesproken. Voor Duitse 
dienstbodes en Nederlandse huisvrouwen van Duitse herkomst betekende dit op het 
moment van de bevrijding, dat zij moesten en wilden laten zien hoe 'Nederlands' zij wel 
waren. 

De politieke verhoudingen gedurende de bezettingstijd brachten (voormalige) Duitse 
dienstmeisjes in een positie, waarin de formele en persoonlijke banden met Duitsland 
enerzijds en het wantrouwen vanuit de Nederlandse bevolking anderzijds tot grote span
ningen konden leiden. De overlevingsstrategieën die daar het gevolg van waren, kwamen 
lang niet altijd overeen met het gewenste beeld dat men na afloop van de oorlog koesterde. 
Daar wordt in het volgende hoofdstuk langer bij stilgestaan. 
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10 Anti-Duitse sentimenten in naoorlogs Nederland 

Na vijf jaren van Duitse bezetting, toenemende repressie, schaarste en hongersnood 
werden de Duitse troepen in mei 1945 door de geallieerden verdreven. Het zuiden van 
Nederland was al maanden eerder bevrijd, voordat het rood-wit-blauw ook in het land 
boven de rivieren uitgestoken kon worden. In eerste instantie vernam men bij geruchte dat 
de Duitse bezetters zich hadden overgegeven, maar of dat nu werkelijk zo was en onder 
welke condities bleef vaag. Zolang de geallieerde troepen niet waren verschenen, was de 
feitelijke macht nog in handen van gewapende Duitsers. In Zaandam gaven ze zich op 5 
mei zonder slag of stoot gewonnen: 's ochtends om half elf werd de vlag op het raadhuis 
gehesen, de in zijn ambt herstelde burgemeester hield een luid toegejuichte toespraak en 
een kinderkoor zong het Wilhelmus, terwijl drie gewapende Duitsers stram in de houding 
stonden. Elders, zoals in Berkel-Rodenrijs en Maarssen, deden zich schietpartijen voor 
tussen de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en Duitse soldaten. Toen in Amster
dam een uitbundige menigte zich op 7 mei op de Dam verzamelde, trok een stel getergde 
Duitse militairen alsnog hun geweren, waardoor er 19 doden en n7 gewonden vielen. Het 
was een 'rafelige' bevrijding, zoals de historicus L. de Jong het zo treffend noemt.1 

Mevrouw Huyser-Rejek beleefde de bevrijding in Amersfoort: 'Het bleef eerst nog een 
beetje geruchtachtig. Het was nog helemaal niet duidelijk wat er gebeurd was en hoe. Er 
waren van die oploopjes: hier een clubje en daar een clubje en ja, kijk, gezien mijn afkomst 
hield ik me maar afzijdig. Mijn man praatte gewoon met iedereen, maar dat heb ik zelf 
niet gedaan. Ik liet het op me afkomen en daar gedraag je je naar. Hoe word ik ontvangen? 
Dat was voor mij het punt. Kijk, ik was opgelucht dat het afgelopen was en ik hoopte dat 
iedereen waar ik aan hing er nog was. - Ja, dat zijn van die momenten, die zijn heel 
zwaarwegend en toch beleef je ze onder een soort stolp, dat het niet helemaal tot je 
doordringt. De één kan misschien juichen, en de ander kan huilen en de derde doet anders 
gek en de vierde, daar gaat het ogenschijnlijk langs heen. Maar dat is heel persoonlijk.'2 

Mevrouw Huyser was tijdens de oorlog naar Amersfoort verhuisd. Daar hadden zij en haar 
man zich terughoudend opgesteld zonder enige sympathie voor de Duitse bezettingsmacht 
aan de dag te leggen. Maar haar relatieve onbekendheid in combinatie met haar Duitse 
accent en herkomst veroorzaakte in het bevrijde Amersfoort een wat ongemakkelijke 
houding van weerszijden. 

Terwijl mevrouw Huyser de bevrijding langs zich heen liet gaan, stond zowel mevrouw 
Van der Bron als mevrouw Stip de geallieerde vliegtuigen met lakens en kussenslopen 
vanaf haar balkon in Den Haag toe te zwaaien: 'En alle mensen stonden op de daken en 
het was een gejoel en een geschreeuw en een gehuil. Dat was geweldig, dat was zó 
geweldig!'3 Maar naast opluchting en vreugde bracht de overwinning voor hen ook 
schroom en angst met zich mee. Ze hadden nu eenmaal hun banden met dat abjecte 
Duitsland; ze waren ongerust over het lot van hun geüniformeerde broers of gebombar
deerde familie; en hun Duitse tongval konden ze niet verhelen tegenover de uitgelaten 
menigte en opgewonden leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, die zich opmaakten 
om alles en iedereen wat maar even naar 'Duits' en derhalve 'fout' zweemde uit de 
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Nederlandse samenleving te verwijderen. Zo kreeg mevrouw Ton-Seyler, die tijdens de 
oorlog bij de illegaliteit was betrokken, vooral na afloop van de bezettingstijd te maken 
met wantrouwen en vijandigheden: 'Toen waren er ontzettend veel mensen bang om zich 
aan koud water te branden, die ineens o zo patriottisch waren en zo klein .. .' Het 
schoolhoofd begroette haar op de dag van de bevrijding met de vraag: '"Bent u vrij?" Ik 
zeg: "Hoezo vrij?" "Bent u dan niet geïnterneerd? U bent toch Duitse?"'4 

Arrestaties na de bevrijding 

Voor Nederlandse vrouwen van Duitse herkomst bood hun Nederlandse nationaliteit nog 
enige bescherming tegen de excessen tijdens de overwinningsroes. Anders lag dat voor 
vrouwen die als Duitse de Duitse nederlaag in Nederland meemaakten. Zij waren veel 
kwetsbaarder. 'Ik was ook blij dat die oorlog achter de rug was. Ik denk: "Dat hebben we 
eindelijk weer gehad",' herinnert mevrouw Görtz zich over de binnenkomst van de 
geallieerde Canadezen in Groningen. Zij had zich als Duitse onttrokken aan de gedwon
gen tewerkstelling bij de bezettingsmacht en was min of meer illegaal werkzaam in de 
huishouding van mevrouw Porrenga. Tijdens het laatste oorlogsjaar had zij bovendien als 
koerierster gefunctioneerd voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers.5 
'Ze zijn direct hier in de straat geweest, aan de overkant, daar woonden NSB'ers. Die 
hebben ze opgehaald en toen hebben ze het hele huis leeggehaald. - Dat was verschrikke
lijk. De buren zeiden tegen mij: "Blijft u maar binnen.'' Want dat waren van die 
opgeschoten jongens met geweren en alles. Ze zijn hier nooit geweest, ik heb ook niks 
gedaan, maar ja, je weet nooit wat ze doen als ze horen: "Daar woont een Duitse.'' Die 
werden overal over één kam geschoren. - Alleen de mensen die je goed kennen weten hoe 
het zit, maar vreemden denken natuurlijk: "O ja, dat is er ook zo één.'' Dat krijg je dan 
wel.'6 

In de stroom van nationale sentimenten waar de bevrijding mee gepaard ging, dreigden 
vrouwen als Grethe Görtz binnen het 'Duitse' en daarmee 'foute' kamp ingedeeld te 
worden. Veel hing af van hun contacten met de naaste omgeving en de mate waarin deze 
over het nodige gezag beschikte om hen te kunnen beschermen tegen de 'goede' Nederlan
ders die hen dreigden te arresteren.7 Net als tijdens de Duitse inval vijf jaar eerder, liepen 
vrouwen van Duitse origine - enkel en alleen vanwege hun herkomst en onafhankelijk van 
hun opstelling tijdens de oorlog - het risico opgepakt te worden. Dat gold al helemaal als 
zij een dubbelzinnige positie hadden ingenomen gedurende de bezettingsjaren. 

De eerder genoemde Maria Palka - die in het laatste oorlogsjaar bij de Duitse Wehrmacht 
werkte, lid was van verscheidene nazi-organisaties en tegelijkertijd de zorg droeg voor de 
familie Weijel op hun onderduikadres -had de connecties van haar joodse werkgever hard 
nodig om aan het Bewaringskamp Levantkade te ontkomen.8 Na de bevrijding voegde ze 
zich 'als vanouds' bij de familie Weijel, die de onderduik met haar hulp had overleefd. 
Arnold Weijel vertelt hoe er de eerste nacht dat ze weer samen waren, 'knallende herrie' 
ontstond met 'een Hollander' die haar kwam halen. 'Dat was een verzetsman en die begon 
tegenover mijn vader uit te varen: "Wat zijn dat voor 'n manieren," enzovoorts. Ze moest 
mee naar de Levantkade. Maar door het contact van mijn vader met Stoett, dat was het 
hoofd van de vreemdelingenpolitie, kwam ze zo vrij.'9 

Anderen die het aan dergelijke invloedrijke relaties ontbrak, konden de naoorlogse 
internering niet ontlopen. Zo beklaagde A. Timmermans zich in een schrijven aan de 



bevoegde autoriteiten over de behandeling van een aantal vrouwen van Duitse herkomst 
in zijn naaste omgeving. Zijn Duitse huishoudster, die al vijfentwintig jaar bij hem was en 
meer dan dertig jaar in Nederland woonde, was door de Binnenlandse Strijdkrachten 
opgehaald voor internering, samen met de Duitse mevrouw Kusters die zich 'zeer verdien
stelijk (heeft) gemaakt voor onze verzetsbeweging' en nog een huishoudster 'die in een nest 
van verzet (woonde) en dus evenmin voor internering in aanmerking kon komen'. Van de 
vreemdelingendienst had hij vernomen dat driehonderd vrouwen in een soortgelijke 
positie waren opgehaald en naar de Levantkade vervoerd. Pas na anderhalve maand 
internering werd zijn huishoudster losgelaten; daarna was ze drieëneenhalve maand ziek 
vanwege alle doorstane ellende.10 

De arrestaties waren het werk van plaatselijke afdelingen van de Binnenlandse Strijd
krachten, die na het wegtrekken van de Duitse troepen opdoken en het als hun eerste taak 
zagen 'foute elementen' te arresteren. Vaak hadden illegale groepen al lijsten met namen 
aangelegd en sloegen zij direct na de bevrijding op eigen houtje aan het arresteren. De tijd 
en vaardigheid om een verdenking ook maar oppervlakkig te toetsen aan enig bewijsmate
riaal ontbraken te enen male, zodat naast N s B 'ers en collaborateurs ook duizenden 
onschuldigen wekenlang gevangen zaten onder ondraaglijke omstandigheden. In sommige 
plaatsen meende men behalve 'foute' Nederlanders àlle Duitsers te moeten arresteren, 
elders kregen zij huisarrest of liet men ze met rust. n 

Hoeveel mensen na de bevrijding gearresteerd werden, kan niet meer worden nagegaan. 
De schattingen lopen uiteen van 120.000 tot 175.000. Met de huisarresten mee, zullen zo 
rond de 200.000 mensen kortere of langere tijd hebben vastgezeten, verdacht van één of 
meer vormen van collaboratie met de bezetters. Volgens onvolledige cijfers verbleven in 
juli 1945 78.315 mensen in bewaringskampen, waarvan 18.759 vrouwen; in oktober werden 
in totaal 96.044 arrestanten geteld, waarvan 23.723 vrouwen. Op dat moment waren al vele 
onschuldigen vrijgelaten.12 Het aantal kampen is al evenmin bekend. Het moeten er zo'n 
150 zijn geweest. NSB'ers, so-agenten, Jeugdstormers, ss'ers, 'moffenhoeren', Duitsers en 
Nederlanders, jong en oud, verraders en onschuldigen; iedereen zat door elkaar in uiterst 
primitieve omstandigheden en stond bloot aan 'afzichtelijke machtswellust, zelfzuchtige 
willekeur en Gestapo-methoden,' zoals minister-president Schermerhorn het in december 
1945 uitdrukte. 13 Wie nu precies werden gearresteerd en waarom, kan niet meer worden 
achterhaald. Hoeveel onschuldigen kwamen door toedoen van rancuneuze concurrenten, 
jaloerse echtgenoten of kwaaie buren in het gevang? Toen de regering in 1953 met een 
schadevergoedingsregeling kwam, dienden in totaal 5393 mensen een claim in. Van hen 
kregen 1519 een vergoeding, terwijl van circa 2000 werd vastgesteld dat zij ten onrechte 
waren gearresteerd, maar hun aanspraken op een schadeloosstelling werden op formele 
gronden afgewezen.14 

Winterswijk is een van de weinige plaatsen waarover nadere gegevens bekend zijn inzake 
de samenstelling van de groep arrestanten en de redenen om hen van hun vrijheid te 
beroven.15 Daar heeft de socioloog G.A. Kooy onderzoek gedaan naar de 772 verdachten 
die werden gearresteerd, onder wie ten minste 180 vrouwen. Hoeveel vrouwen van Duitse 
origine of Duitse nationaliteit zich onder hen bevonden, valt uit zijn gegevens niet op te 
maken. Wel wordt duidelijk dat het bij zeker 169 vrouwen om een NSB-lidmaatschap ging, 
of om het lidmaatschap van andere nationaal-socialistische organisaties zoals de Nationaal
Socialistische Vrouwenorganisatie, de Nationalsozialistischer Frauenschaft of de N s DAP .16 

Onduidelijk blijft wat dit lidmaatschap betekende voor hun opstelling tegenover de Duitse 
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bezetters en de Nederlandse omgeving. Kooy stelt dat van de mannen en vrouwen die 
wegens hun NSB-lidmaatschap werden gearresteerd, hooguit 67 procent het nationaal-so
cialisme was toegedaan.17 Tot de groep van 66 personen die 'zeker of zeer vermoedelijk 
enig landverraderlijk feit hebben gepleegd, maar van wie in geen geval het lidmaatschap 
van een landverraderlijke of vijandelijke organisatie vaststaat,' behoorden 19 vrouwen. Op 
deze laatste groep gaat Kooy nader in. 

Vier van hen werden enkel en alleen van nazi-sympathieën verdacht, omdat hun echtge
noot lid was van de NSB; één van deze vrouwen had bovendien - 'overigens in alle eer en 
deugd' -Duitse militairen thuis ontvangen. Twee andere echtgenotes van NSB'ers, die zelf 
geen lid waren van de beweging, hadden zich 'zonder twijfel dikwijls zeer pro' gedragen. 
Dan waren er een vrouw en dochter van een NSB'er, die beiden 'een zeer hartelijke 
omgang' hadden met Duitse officieren. Een andere dochter van een NSB'er had een 
bijeenkomst van de Landjeugd bezocht, overigens zonder daar lid van te worden. Er was 
een vrouw die geregeld op bezoek kwam bij het gezin van de beruchte nazi-leider en later 
nazi-burgemeester Bos; zij had echter nooit blijk gegeven van een nationaal-socialistische 
gezindheid. Dan waren er twee' economische collaboratrices', zoals Kooy ze noemt: de ene 
had aardappels geschild voor de Wehrmacht, de ander had als werkster gepoetst bij het 
Duitse leger. Een 'Rijksduitse' had vrijstelling gevraagd en gekregen van de inlevering van 
haar radiotoestel, terwijl een tweetal vrouwen zich 'zeer pro-Duits' had betoond, 'wat niet 
verwonderlijk is gezien hun Duitse afkomst en familieverhoudingen,' zoals Kooy daar 
zonder voorbehoud aan toevoegt. Twee jonge vrouwen waren verloofd met respectievelijk 
een Nederlandse ss'er en een Wehrmachtsangehöriger, een gehuwde vrouw wier partner 
naar Duitsland was vertrokken had een amoureuze betrekking met een Duitse onderoffi
cier, en tot slot noemt Kooy nog twee - in zijn termen - 'seksuele collaboratrices', die 
omgang hadden met meerdere Duitse militairen.18 

Op basis van dergelijke gegevens kan men zich achteraf afvragen welke 'landverraderlijke 
feiten' deze vrouwen hadden gepleegd, die hun detentie konden rechtvaardigen. In ieder 
geval illustreert het onderzoek van Kooy hoezeer het privé-leven gepolitiseerd was geraakt, 
waardoor vrij onschuldige daden van vrouwen die aardappels schilden voor de bezettings
troepen of het bed deelden met een Duitse soldaat, als landverraad werden beschouwd. 
Bovendien laat zijn studie zien hoezeer het onderzoek naar Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog tot voor kort getekend werd door de naoorlogse tendens om een Duitse 
herkomst als afdoende verklaringsgrond te beschouwen voor een pro-Duitse keuze, zonder 
na te gaan waarop dergelijke keuzes waren gebaseerd en welke daden eruit voortvloeiden.19 

'Alle Duitsers eruit' 

De diepe afkeer van alles wat Duits was die de jaren 1940-1945 bij talrijke Nederlanders 
hadden gewekt, ging gepaard met een wijdverbreide behoefte om Duitsland en 'de' 
Duitsers gevoelig te straffen voor wat er was gebeurd. De arrestatiegolf van na de bevrijding 
trof, net als die van tijdens de Duitse inval, veel Duitsers die alleen al vanwege hun 
nationaliteit als verdacht werden beschouwd. 20 Ook al waren zij joods of politiek vluchte
ling, ook al hadden zij in het verzet gezeten, hun Duitse herkomst gold als voldoende 
arrestatiegrond. 

Het grote aantal gearresteerden bracht enorme problemen met zich mee. De kampen 
raakten overvol en de omstandigheden waaronder de gevangenen hun tijd moesten 
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doorbrengen, waren onhoudbaar.21 Tegelijkertijd kreeg men te maken met Nederlandse 
particulieren die geïnterneerde Duitsers - met name Duitse dienstmeisjes - probeerden 
vrij te pleiten. 22 In augustus 1945 meende men van regeringswege dat op korte termijn 
ingegrepen moest worden, mede met het oog op de naderende winter. Afgezien van de 
plannen om zogenaamde 'lichte gevallen' voorwaardelijk buiten vervolging te stellen, 
overwoog de minister van Justitie alle 'Rijksduitsers' - het nationaal-socialistische begrip 
dat door de Nederlandse autoriteiten werd overgenomen - collectief het land uit te 
zetten. 23 In totaal ging het om zo'n 25.000 Duitsers, van wie de meesten werkzaam waren 
in de Limburgse mijnen, de industriebedrijven in de Achterhoek of de handel en de 
huishouding in het westen van het land. 24 

De uitwijzingsplannen werden in de eerste plaats verijdeld door de geallieerden in 
Duitsland. Zij weigerden de toelating uit vrees dat de woningnood en voedseltekorten 
waar Duitsland mee te kampen had, nog nijpender zouden worden. Maar ook binnen 
Nederland gingen stemmen op tegen een dergelijke stigmatiserende aanpak van Duitse 
landgenoten. Vooral van katholieke zijde - vele Duitse geestelijken hadden zich in 
Nederlandse kloosters gevestigd - kwam een scherp protest tegen het principe 'alle 
Duitsers eruit'. Als dat het uitgangspunt voor beleid zou vormen, zo bracht de secretaris 
van het aartsbisdom Utrecht naar voren in een gesprek met ambtenaren van Justitie, 'dan 
moet b.v. Prins Bernard er het eerst uit!' 25 Naar aanleiding van dit onderhoud bracht 
aartsbisschop De Jong in september 1945 namens de 'andere Hoogwaardige Bisschoppen' 
zijn afkeer van het generaliserende anti-Duitse beleid onder woorden. Hij vond dit 'in 
strijd met de christelijke liefde, zoolang tenminste niet bewezen is, dat zulk een universeele 
maatregel absoluut noodig is in 's lands belang, of dat alle Duitschers deze uitzetting als 
straf verdiend hebben'. Bovendien, zo benadrukte de aartsbisschop, zou een dergelijk 
uitgangspunt in strijd zijn 'met de schoone traditie van gastvrijheid, welke Nederland 
steeds heeft beoefend'. De bisschoppen achtten het onjuist wanneer Duitsers als zodanig 
van die gastvrijheid zouden worden uitgesloten.26 

De bezwaren van de geallieerden in Duitsland, versterkt door de protesten van kerkelijke, 
charitatieve en particuliere zijde in Nederland, leidden ertoe dat het aanvankelijke plan om 
alle Duitsers uit te wijzen in oktober 1945 werd bijgesteld. Tijdelijk verblijf zou worden 
verleend aan Duitsers 'die van belang waren voor Nederland', aan hen die vóór 1940 waren 
gekomen en zich tijdens de bezetting 'als oprechte vrienden van het Nederlandsche volk' 
hadden gedragen, en aan Duitsers die aan het Nederlandse verzet hadden deelgenomen. 27 

Een afzonderlijke regeling werd getroffen voor hen die om politieke redenen na 1933 
Duitsland waren ontvlucht. 

Uitgaande van de eis dat Duitsers moesten kunnen aantonen dat zij zich voor de 
Nederlandse zaak hadden ingespannen, schatte men dat er nog circa 17.000 Duitsers over 
de grens gezet zouden worden. De overigen, onder wie voor het merendeel politieke 
vluchtelingen en reeds langer in Nederland wonende Duitsers, zouden een voorlopige 
verblijfsvergunning krijgen of hadden die al gekregen. Uit de akkoordverklaring van het 
parlement met deze nieuwe uitwijzingsplannen en uit de berichtgeving in de media blijkt 
dat de stemming in 1946 nog 'bitter en erg anti-Duits' was, waarbij naast wrok over de 
gebeurtenissen tijdens de bezetting ook wrevel over de naoorlogse armoede in Nederland 
meespeelde: 'Zij doen zich tegoed aan ons voedsel en maken gebruik van de huizen, die 
wijzelf zoo broodnoodig hebben,' ve1weet een redacteur van het dagblad Trouw de nog 
aanwezige Duitsers in augustus 1946.28 
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Interneringskamp Mariënbosch, waar duizenden Duitsers die toen als 'ongewenste vreemdelingen' werden 
beschouwd, waren ondergebracht in afwachting van hun uitzetting over de grens. Nijmegen, september 1946. 

Het leek zo duidelijk: zij die lid waren geweest van de NSDAP of andere nationaal-socia
listische verenigingen, of zij die zich in een nazi-uniform hadden vertoond en de haken
kruisvlag hadden uitgehangen, waren zonder meer 'fout'. Slechts bijzonder positieve daden 
tegenover het Nederlandse volk konden hen nog verontschuldigen. Volgens deze richtlij
nen werden door de ambtenaren van de vreemdelingendienst, in samenwerking met de 
plaatselijke politie en de Politieke Opsporingsdienst, dossiers aangelegd over bijna alle 
Duitsers in Nederland op basis van schriftelijk materiaal en getuigenverklaringen. De 
getuigenissen van buren en bekenden waren echter lang niet altijd ondubbelzinnig. Naast 
verklaringen over tal van Duitsers die het nazisme gemeden hadden of die zich hadden 
ingezet voor de illegaliteit, waren er ook Nederlanders die een gunstige getuigenis aflegden 
over Duitsers die zich op sommige momenten wel met de bezetters hadden ingelaten. 29 

Op het niveau van een buurtschap of dorp hechtte men veelal een andere betekenis aan 
het lidmaatschap van een nazi-organisatie of het dragen van een nazi-uniform, dan men 
dat vanuit het generaliserende perspectief op het ministerie van Justitie deed. De buren 
hadden meegemaakt hoe vooral de 'gewone' man of vrouw van Duitse herkomst zich 
gedwongen voelde aan de wensen van de Duitse bezetters tegemoet te komen, zonder dat 
dit met nationaal-socialistische sympathieën, laat staan verraad gepaard hoefde te gaan.3° 
Positieve getuigenissen betekenden overigens niet dat de betrokken instanties ook gunsti
ger oordeelden: volgens de geldende richtlijn moesten Duitsers zich aantoonbaar voor de 
Nederlandse zaak hebben ingespannen. Zo bleven er nog duizenden verdachten over die 
voor uitzetting in aanmerking kwamen. 

Op II september 1946 ging dan ook de actie Black Tulip (zwarte tulp) van start: voor dag 
en dauw werden mannen, vrouwen en kinderen met de Duitse nationaliteit die voor 
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uitzetting in aanmerking kwamen, van huis opgehaald en naar de kampen Avegoor en 
Mariënbosch in de buurt van de Duitse grens vervoerd. Van daaruit zouden ze groepsge
wijs worden uitgeleid. In de periode september 1946 tot I november 1947 betrof dat 3175 
mensen, nog afgezien van de circa duizend Duitsers die vrijwillig waren teruggekeerd.31 Zij 
konden vijftig kilo bagage meenemen en honderd gulden, een bedrag dat later verhoogd 
zou worden op dringend verzoek van de geallieerden. De huisraad kwam onder het 
Nederlands Beheersinstituut, dat ook de spullen van politieke delinquenten bewaarde. 
Omdat het om goederen en vermogen van vijandelijke onderdanen ging, werden zij zonder 
schadevergoeding geconfisqueerd.32 Deze actie zou het beeld nog versterken van 'de foute 
Duitsers' die Nederland verraden zouden hebben. 

Tegelijkertijd deed deze aanpak het nodige stof opwaaien. Vooral Nederlanders en 
Nederlandse organisaties in de kleine gemeenschappen in het zuiden en oosten van het 
land toonden zich geschokt door de 'Duitse methoden'33 en namen het nogal eens op voor 
hun Duitse dorps- ofbuurtbewoners.34 In diverse - met name katholieke - kranten werden 
kritische berichten gepubliceerd en werd ruimte gemaakt voor ingezonden brieven met 
vernietigende oordelen over het uitzettingsbeleid. Advocaten die met Duitse cliënten te 
maken hadden, beklaagden zich over de procedure die onvoldoende waarborgen bood 
voor een rechtvaardige behandeling. 35 Ook de kritiek van kerkelijke en charitatieve zijde 
breidde zich uit. Pater Körver van de Nederlandse Caritas-missie, een katholieke instelling 
voor vluchtelingen die zich ook bezighield met de begeleiding van de Duitse gezinnen in 
nood, was de drijvende kracht achter de protesten over de toestanden in de kampen en de 
uitwijzing zelf. Zowel het Nederlandse episcopaat als de vreemdelingendienst werd be
stookt met klachten, en ook de protestantse zielzorgers in de kampen lieten zich niet 
onbetuigd. Omdat Duitsers vaak onder druk lid waren geworden van de NSDAP of andere 
Duitse organisaties, vonden zij dat degenen die zich verder goed hadden gedragen, 
uitgezonderd moesten worden. Anders werd er met twee maten gemeten: van Duitsers 
werd gevraagd wat van Nederlanders niet werd vereist, namelijk dat zij de Duitse bezetters 
actief bestreden hadden. 

De minister hield weliswaar vast aan uitwijzing van Duitsers die lid waren geweest van de 
NSDAP, maar hij besloot commissies van beroep in te stellen om Duitsers enige rechtsbe
scherming te geven. Bovendien werd de eis dat zij zich als 'een oprecht vriend van het 
Nederlandse volk' hadden gedragen om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te 
komen, aanzienlijk afgezwakt tot de voorwaarde dat zij geen daden tegen het Nederlandse 
volk hadden ondernomen. Het debat in de Tweede Kamer in december 1947 over het 
gewijzigde uitwijzingsbeleid laat zien dat de stemming langzaam begon te verschuiven, en 
dat er iets meer ruimte ontstond voor een genuanceerde benadering van Duitsers in 
naoorlogs Nederland. Deze verschuiving vinden we terug in de woorden van freule Wtte
waal van Stoetwegen (cttu) in de Tweede Kamer: 'De categorie mensen, die thans onder 
de druk der dreigende uitzetting leeft, is de groep, die er in de oorlog geweldig tussen gezeten 
heeft. Zij waren Duitsers, werden zeer terecht door de bevolking met argwaan behandeld 
en door de bezetter niet voor vol aangezien. Tussen deze polen hebben zij zich al die jaren 
moeten bewegen.' Met het oog op de ellendige toestand waarin Duitsland zich in deze jaren 
bevond, waardoor de uitgewezenen aan armoede ten prooi zouden vallen, meende de freule 
dat de uitzetting van Duitsers zich tot de zwaarste gevallen diende te beperken. 'Wat de 
Duitsers ons in en door de oorlog hebben aangedaan, is nooit meer goed te maken. Het is 
echter onbillijk om daarvoor de hier woonachtige Duitsers te laten boeten.'36 
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Nadat de uitzetting in de winter van 1947-1948 door de geallieerden in Duitsland tijdelijk 
was stilgelegd, werd zij in het voorjaar van 1948 hervat. In dat jaar zijn nog een paar 
honderd Duitsers over de grens gezet, maar de toenemende protesten in Nederland en ook 
van Duitse zijde - in combinatie met een verandering in de internationale verhoudingen 
waarbij West-Duitsland steeds meer als een belangrijke bondgenoot tegen het dreigende 
communisme werd gezien - leidden tot een stopzetting van de groepsgewijze uitzetting. 
De kampen Avegoor en Mariënbosch werden eind 1948 gesloten. Nadat zij van Justitie te 
horen hadden gekregen dat zij ongewenst waren, vertrokken in 1949 en 1950 nog enkele 
tientallen Duitsers op eigen gelegenheid uit Nederland. Sindsdien was er enkel nog sprake 
van individuele uitwijzing.37 

Het uitwijzingsbeleid van eind jaren veertig vormde zowel een voedingsbodem voor, als 
een weerslag van de ongenuanceerde anti-Duitse gevoelens waar de Nederlandse samenle
ving sinds de Duitse inval van doordesemd raakte. Het groeiend verzet tegen de groepsge
wijze uitwijzing van de nog resterende Duitsers betekende weliswaar dat er meer ruimte 
kwam voor nuance, maar dit kon het dominante beeld over 'de foute Duitser' en 'het foute 
Duitsland' niet wegnemen. Wat betekende dat voor Duitse dienstmeisjes die na de Duitse 
bezetting nog in Nederland verbleven, en voor hun voormalige Duitse collega's die als 
Nederlandse huisvrouw de oorlog hadden meegemaakt? Welke houding namen zij aan 
tegenover de anti-Duitse sentimenten in de Nederlandse samenleving? En hoe verhielden 
zij zich tot hun 'foute' vaderland? 

'Ik ben een echte Nederlander' 

Als Duitse had Grethe Görtz de opwinding van de bevrijding zonder ongelukken door
staan, maar helemaal gerust kon ze er niet op zijn. De angst dat zij als Duitse opgepakt en 
het land uitgezet zou worden, trilde nog lang na. Mevrouw Görtz vertelt hoe ze gesteund 
werd door haar buren: 'Ik vergeet nooit meer dat ze zeiden: "Als ze jou wegsturen, dan gaan 
we mee." Ja, ik was nou een keer Duits, maar ze wisten ook wel dat ik zoveel mogelijk 
geholpen had.'38 Toch reageert mevrouw Görtz ontkennend op mijn vraag, of ze als Duitse 
werd aangesproken op wat er in de oorlog was gebeurd: 'Voor mij lag dat weer wat anders. 
Omdat ik zo vernederlandst was, kwam dat helemaal niet ter sprake. - Ze zeiden: "Jij bent 
Nederlandse, jij bent geen Duitse.'' Dat wordt dan gezegd.'39 De woorden van mevrouw 
Görtz illustreren de gangbare tendens in naoorlogs Nederland om alles wat Duits was 
buiten de gemeenschap te plaatsen. Door te ontkennen dat zij 'Duits' zou zijn, werd 
Grethe's plaats als 'één van ons' veiliggesteld. Maar daarmee werd een deel van wie zij óók 
was ontkend. Op die manier werd het idee dat 'Duits' per definitie voor 'fout' stond, niet 
ter discussie gesteld. Zodra zij zich buiten haar eigen vertrouwde kring bewoog, dreigde 
mevrouw Görtz alsnog geconfronteerd te worden met anti-Duitse sentimenten. 

Op den duur was de verzekering van haar naasten dat ze zo 'Nederlands' was, dan ook 
niet voldoende. In 1962 verwisselde mevrouw Görtz haar Duitse voor de Nederlandse 
nationaliteit: 'Als je toch niet weer naar je eigen land terug wil, dan kun je je beter laten 
naturaliseren,' verklaart ze deze stap. Behalve de fikse som van tweehonderd gulden -
waarvan een deel door haar werkgeefster/pleegzuster werd betaald - bracht dat met zich 
mee dat zeventien jaar na dato haar oorlogsverleden nogmaals aan een onderzoek werd 
onderworpen: 'Daar komt heel, héél veel voor kijken. Je bent nog niet één-twee-drie 
genaturaliseerd. Ik weet niet hoeveel instanties daarbij te pas kwamen. Zelfs bij de buren 
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Mevrouw Görtz met oorkonde van 
de orde van Oranje Nassau. 
Groningen januari 199S. 

zijn ze langs geweest om te vragen hoe ik me gedragen had in de oorlogstijd. Dat was 
natuurlijk ook de kwestie.'40 De officiële toekenning van het Nederlandse staatsburger
schap in 1962 gaf Grethe Görtz de formele bevestiging dat ze in Nederland thuis hoorde, 
maar de uitreiking van een koninklijk lintje in 1978 gaf haar de eigenlijke erkenning van 
haar plaats in de Nederlandse gemeenschap. Die kreeg ze opgespeld door de burgemeester 
van Groningen vanwege haar veertigjarig dienstverband bij mevrouw Porrenga: 'Ik wist 
niet wat ik zag! Ik had er geen flauw benul van. Ik denk: "Als Duitse krijg je zo wat niet. 
- En dan nog zilver!"'41 De koninklijke onderscheiding vormde een beloning die haar 
dankzij de gezamenlijke inspanningen van haar persoonlijke vrienden en bekenden ener
zijds en de Nederlandse autoriteiten anderzijds werd toegekend, en waarmee ze zich 
voorgoed verbonden wist met de Nederlandse samenleving.42 

Lina Blume, die in 1943 op aandrang van haar werkgever met zijn boekhouder T omas in 
het huwelijk trad, kreeg kort na de bevrijding te maken met een maatregel die haar tijdelijk 
de Nederlandse nationaliteit ontnam. Zij herinnert zich dat koningin Wilhelmina vanuit 
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Londen had aangekondigd dat huwelijken van Nederlanders met een Duitse die na mei 
1940 waren gesloten, ongeldig werden verklaard. Dit beleidsvoornemen werd echter 
gewijzigd: het was niet de huwelijkse staat, maar de Nederlandse nationaliteit die haar 
vooralsnog werd ontnomen. Eerst moest haar opstelling als (ex-)Duitse tijdens de oorlog 
aan een onderzoek worden onderworpen, voordat ze weer aanspraak kon maken op het 
Nederlanderschap.43 Voor dat doel moest mevrouw Tomas zich bij de plaatselijke politie 
melden: 'Hij zegt: "Wil je je vestigen?" Ik zeg: "Meneer, ik ben getrouwd, ik woon hier." 
"Ik vraag je of je je wilt vestigen." Ik zeg: "Meneer, uit ik me dan niet goed? Ik ben 
getrouwd, ik woon hier." "Ik vraag je voor de laatste keer ... " Ik zeg: "Goed dan: ja, ik wil 
me hier vestigen." Toen zegt ie: "Dan zou ik maar gauw vijftig gulden sturen, dan kunnen 
we een onderzoek instellen."44 - Toen kwam de politie bij ons thuis, en die zegt: 
"Mevrouw, neemt u me niet kwalijk, ik moet verschillende vragen aan u stellen." Dat was 
een goeie politieman.' 

Net als bij haar internering in mei 1940 maakt mevrouw Tomas-Blume ook in deze 
naoorlogse situatie een onderscheid tussen 'goede' en 'slechte' Nederlandse gezagsdragers. 
Deze politieman noteerde haar ontkennende antwoorden op de vragen naar eventueel lid
maatschap van nationaal-socialistische organisaties en dergelijke. Voordat hij vertrok, beloofde 
hij haar: "Mevrouw, ik zal een goede voorspraak voor u doen."45 Maar het duurde nog lang 
voordat mevrouw Tomas haar Nederlandse nationaliteit terugkreeg.46 'Toen heb ik wel een 
nare tijd gehad ... Ik was zo bang, want ik was statenloos.'47 De hernieuwde toekenning van 
het Nederlandse staatsburgerschap ervoer zij niet alleen als een formele handeling waarmee zij 
weer over een nationaliteit en een paspoort kon bèschikken, maar ook en vooral als een 
erkenning van het feit dat er op haar - als voormalige Duitse - niets viel aan te merken. 

Naast het uitwijzingsbeleid maakten dergelijke maatregelen de anti-Duitse sentimenten 
concreet en bedreigend. Duitsers waren en bleven voorlopig de vijand; en met Duitsers 
werden niet alleen nazi's bedoeld, maar het hele Duitse volk en een ieder die daarmee 
geassocieerd kon worden. De bezettingsjaren en de verbittering erna werden gezien in 
nationale en niet in politieke termen. Het anti-Duitse beleid beperkte zich ook niet tot 
vrouwen met een Duitse nationaliteit of met een in de oorlog verworven Nederlands 
staatsburgerschap. Ook zij die lang voor de oorlog met een Nederlander waren getrouwd 
en die in de Nederlandse samenleving waren ingeburgerd, ontkwamen niet aan de scheids
lijn tussen Nederland en 'de' Nederlanders aan de ene kant, en alles wat met Duitsland te 
maken had aan de andere kant. 

Voor de betrokkenen zelf had dit veelal tot gevolg dat zij - net als hun omgeving - geen 
politiek onderscheid meer konden maken tussen nazi's en Duitsers, en daarom geneigd 
waren zich zo ver mogelijk van hun Duitse herkomst te verwijderen. Keer op keer wordt 
door de vrouwen ook nu nog benadrukt dat zij 'echte Nederlanders' waren en zijn, en dat 
zij zich altijd zo gevoeld hebben, van ver vóór het uitbreken van de oorlog tot op de dag 
van vandaag. Toch werden zij nooit meer dan een 'papieren Nederlander', zoals een 
voormalig Duits dienstmeisje het uitdrukt, en droegen zij met hun Duitse herkomst het 
Kaïnsteken. Illustratief hiervoor is de reactie van mevrouw Zandstra op een aankondiging 
van mijn onderzoek. Zij stuurde mij een tiental geschreven portretten van Duitse en 
Oostenrijkse dienstbodes uit haar naaste omgeving. In de kantlijn wordt ieder nieuw 
portret aangekondigd met een gefingeerde voornaam en de aantekening 'geen nazi' of (bij 
twee vrouwen) 'nazi geworden', waar ze direct op laat volgen dat het 'geen gemene mensen' 
waren, maar 'wel dom'. 48 
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De positie die (voormalige) Duitse dienstbodes zich na hun migratie in de Nederlandse 
samenleving hadden verworven, werd door de Duitse bezetting ondermijnd. Sindsdien 
geldt hun aanwezigheid niet meer als vanzelfsprekend. Al te vaak moeten zij zich tegenover 
onbekenden verantwoorden voor het feit dat ze in Nederland leven en wonen. Dat ervoer 
ook Klara Neumann, toen ze in 1982 op haar 82ste jaar in een verzorgingstehuis kwam en 
prompt van haar huisgenoten te horen kreeg: 'Jij bent een moffin; jij hoort hier niet, jij 
moet hier weg.'49 

De wijze waarop deze historische breuk in de persoonlijke levensgeschiedenis doorwerkt 
en in het levensverhaal wordt opgenomen, loopt sterk uiteen. Ze beweegt zich tussen de 
twee polen van diepe schaamte en afkeer enerzijds, en begrip voor wat in het nationaal-so
cialistische Duitsland had plaatsgevonden anderzijds. 

Het verhaal van mevrouw Elferink-Hülsbeck staat in het teken van de schaamte. Haar 
naam had ik - samen met andere namen van vrouwen van Duitse herkomst - doorgekre
gen van de directeur van een bejaardenhuis. Zij had aanvankelijk laten weten geen prijs te 
stellen op een gesprek. Toen ik echter de woning van een van de andere dames verliet, 
troffen we elkaar op de gang. Ik kreeg te horen wat de reden was voor haar terughoudend
heid: ze wilde niet over de oorlog spreken en ook niet over de politiek. Ik verzekerde haar 
dat ons gesprek zich tot de periode voor de oorlog zou kunnen beperken, en dat het mij 
niet zozeer om 'de' politiek ging als wel om haar eigen ervaringen. Kennelijk stelde ik haar 
gerust, want ze nodigde me uit in haar woning. 

Mevrouw Elferink begint haar verhaal met haar komst naar Nederland in 1925, gevolgd 
door een beschrijving van de verschillende huishoudens waar ze tot aan haar huwelijk in 
1937 heeft gewerkt. Binnen een kwartier heeft ze deze twaalf jaar samengevat en vervolgens 
zal ze voornamelijk over haar ervaringen tijdens de oorlog en in de naoorlogse periode 
vertellen: 'En dan verder. .. ja, die oorlog heb ik hier meegemaakt en dat is zo'n ellendige 
tijd geweest. Mijn man was ondergedoken, ja, ondergedoken in ons eigen huis. - In de 
keuken hebben we een gat in het zeil gemaakt, direct achter de deur, en dan de mat erover. 
Als we in de gaten hadden dat ze razzia hielden, dan ging mijn man in dat gat en hij is ook 
wel naar Lunteren geweest als het gevaarlijk was. Ik denk: en dat allemaal ophalen ... wat 
heeft dat voor nut? - Ik had het erover met mevrouw Naber (een van de andere vrouwen 
die ik in het bejaardenhuis had gesproken, BH). Ik zeg: "Wat moet ik nou? Al die ellende 
ophalen van wat wij hier meegemaakt hebben?" Ja, voor ons Duitsen, ik weet niet wat zij 
voor 'n gevoel had, maar ik zelf, ik had een vreselijk schuldgevoel en daarna heb ik een 
minderwaardigheidsgevoel gekregen, omdat ik een Duitse was.' 50 

Mevrouw Elferink werd als Maria Hülsbeck in 1907 geboren in de Duitse industriestad 
Duisburg-Homberg. Haar ouders hadden een grote herenmodezaak, die voldoende geld 
opbracht om Maria - als tweede van vijf kinderen - het lyceum te laten volgen. Eenmaal 
van school besloot ze te reageren op een advertentie uit Nederland, waarin een Duitse 
juffrouw werd gezocht om de kinderen te helpen met lessen en met het bijwerken van hun 
Duits. Zo kwam ze op haar achttiende jaar bij de familie M. in Ede. 'Ik voelde me direct 
thuis hier,' zegt ze over haar aankomst in Nederland. 'Dat kwam misschien omdat ik 
verkering met mijn man kreeg ... Ik ben in dat gezin bijzonder goed opgevangen.'51 Binnen 
een week maakte ze kennis met Willem Elferink. Het was 'liefde op het eerste gezicht' en 
ze werd direct opgenomen in de huiselijke kring van de familie Elferink. Vader Elferink, 
hoofdonderwijzer, hielp haar met de Nederlandse taal en de dochters Elferink namen haar 
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mee naar hun Nederlandse metsJesveremgmg. In haar vrije tijd hoefde ze zich geen 
moment eenzaam te voelen. 'Het was zo gezellig, dat Hollandse huiselijke leven. Dat kende 
ik niet. Wij hadden thuis wel een piano, maar wij stonden nooit om de piano te zingen. 
Bij mijn man thuis hadden ze een orgel en daar stonden ze allemaal omheen te zingen, en 
zondags ook bij elkaar, na de kerk gezellig koffie drinken .. .'52 

Het beeld dat mevrouw Elferink van deze tijd schetst, laat zien hoezeer ze zich voegde 
naar haar nieuwe omgeving. Confrontaties vanwege haar Duitse achtergrond komen in 
haar herinneringen aan deze tijd niet voor. Tot het moment van de Duitse inval in 1940. 
Als ze daarover spreekt, benadrukt ze hoe erg ze het vond dat haar 'eigen landgenoten' 
Nederland binnenvielen met alle dramatische gevolgen van dien.53 Toen werd haar Duitse 
herkomst onverwacht relevant. Deze bracht immers haar vanzelfsprekende integratie 
binnen de Nederlandse samenleving in gevaar. Het gevoel van verscheurdheid langs 
nationale grenzen werd nog versterkt, doordat haar Duitse familie het haar kwalijk nam 
dat zij 'zo Nederlands-gezind' was: 'Als wij na de oorlog in Duitsland kwamen moesten 
wij onze mond houden, want zij dachten altijd dat Nederland Duitsland had aangevallen. 
Ik zei: "Moeder, hoe kun je zoiets denken. Zo'n klein landje Duitsland aanvallen?!" En 
dan had je weer ruzie. Dan zei mijn man: "Laat ons verstandig zijn, laat ze maar in die 
waan, ze zullen wel veranderen.'' Later zijn ze ook veranderd.'54 

Sinds de bezettingsjaren probeert mevrouw Elferink haar Duitse herkomst zoveel mogelijk 
verborgen te houden. Ze zou terug willen naar de situatie waarin ze als vanzelfsprekend deel 
uitmaakte van haar Nederlandse omgeving. Maar als haar nu wordt gevraagd waar ze 
vandaan komt, heeft dat een andere lading dan in de tijd vóór de Duitse bezetting. Zij is 
niet de enige die een Nederlandse grensstreek noemt, als men naar haar herkomst infor
meert. De één verwijst naar Oost-Groningen, de ander naar Zuidoost-Limburg en mevrouw 
Elferink antwoordt dat ze in de Achterhoek is geboren. Meestal is dat afdoende. Maar toen 
zij enige tijd haar maaltijden door Tafeltje Dekje kreeg aangeleverd, trof zij een vrijwilliger 
die zelf uit die buurt kwam. 'Zegt ie: "Ik kom ook uit de Achterhoek, maar u praat heel 
anders, u hebt een andere tongval dan ik." "Ja," zeg ik, "ik ben zoveel ouder. Vroeger 
praatten we in de Achterhoek anders dan nu." En, nou ja, later zei ik: "Nee, ik ben van 
geboorte Duitse." Zegt ie: "Wilt u dat niet weten?" Ik zeg: "Ik vind het verschrikkelijk.'' 
Zegt ie: "Hoor eens mevrouw Elferink, dat moet een keer vergeten worden. M'n hand erop: 
ik heb geen hekel aan de Duitsers en ook niet aan u." En hij gaf me de hand. Toch doet je 
dat goed. - Ik kan er niks aan doen. Ik weet niet of meer Duitse vrouwen dat hebben. We 
moeten hier in huis met acht Duitse vrouwen zitten. Ik ken alleen mevrouw Naber. Haar 
kwam ik toevallig een keer tegen. "O," zegt ze, "u ben ook een Duitse, niet?" Ja, toen kon 
ik niet zeggen: "Ik kom uit de Achterhoek." - Maar ik kan niet zeggen dat ik nou echt 
contact wil hebben met die Duitse vrouwen, nee, ik ga net zo lief naar Hollandse vrouwen. 
- Ik zal toch niet speciaal met de Duitsers contact zoeken, omdat het Duitsers zijn.'55 

Hoewel mevrouw Elferink zichzelf niets hoeft te verwijten als het gaat om haar opstelling 
tijdens de bezettingsjaren, ervaart ze deze periode toch als een breuk die haar positie in de 
Nederlandse samenleving radicaal heeft veranderd. Door de Duitse inval en vooral na de 
bevrijding is ze zich meer Duits gaan voelen dan ooit tevoren, maar het is geen positieve 
identificatie. Integendeel: het is een identificatie tegen wil en dank, die samenhangt met 
de reacties uit haar omgeving en haar gevoel van schaamte over het leed, dat haar Duitse 
landgenoten haar Nederlandse landgenoten hebben aangedaan. De ontkenning hiervan 
door haar familie in Duitsland maakt haar gevoel van schaamte nog schrijnender. 
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Schaamte en schuld zijn geregeld terugkerende begrippen in de gesprekken met voormali
ge Duitse dienstbodes.56 Voor mijn gesprekspartners was de Duitse bezetting meer dan een 
oorlogshandeling; het was een vorm van verraad, waar zij zich als Duitse of ex-Duitse op 
aangesproken voelden - en waar ze ook op aangesproken wèrden. De historische en 
culturele overeenkomsten met de Duitse bezetters waren in hun eigen ogen gênant en zelfs 
bedreigend voor hun sociaal en emotioneel functioneren in bezet en later bevrijd Neder
land. Terwijl 'echte' Nederlanders na afloop van de oorlog zich moeiteloos konden 
identificeren met het anti-Duitse verzet en Nederlandse vrouwen werden geprezen voor 
hun collectieve inspanningen gedurende de bezettingstijd,57 voelden veel vrouwen van 
Duitse herkomst zich hiervan buitengesloten, ook al waren zij actief geweest in de 
illegaliteit. Ondanks afkeer en distantie van nazi-Duitsland en de Duitse bezetters bleef 
immers het gevoel van verbondenheid met 'het Duitse volk', met hun land van herkomst 
en hun Duitse familie. Konden zij dan wel 'echte Nederlandse' vrouwen zijn? Die twijfel 
gold niet alleen tijdens de bezetting, wanneer zij in de rij bij de gaarkeuken hun mond stijf 
dicht hielden om hun Duitse accent niet te verraden, maar ook nog lang daarna. 

Tijdens de meidagen in 1945 had mevrouw Stip opgetogen staan zwaaien naar de 
geallieerde piloten. Maar dwars door de vreugderoes heen knaagde de angst: 'Natuurlijk 
waren er ook bittere ogenblikken waarop je denkt: "Ja, hier ben ik nu blij enzo, maar hoe 
zal het thuis wezen?"'58 Haar familie in Freiburg was hard getroffen: haar broer was 
gesneuveld in Rusland, de man van haar jongste zuster was en bleef vermist, haar ouderlijk 
huis was ernstig beschadigd en de stad lag in puin. Maar openlijk verdriet om het verlies 
van haar broer en zwager kon Lize Stip zich in Nederland nauwelijks permitteren; rouw 
over het geruïneerde land van haar jeugd al evenmin. De wreedheden die hadden plaats
gevonden onder de vlag van het Duitse nationaal-socialisme sneden door haar verbonden
heid met de Duitse Heimat heen; een verscheurdheid, die nog steeds doorwerkt. Als ik 
mevrouw Stip - nadat ze mij over de oorlogstijd heeft verteld - vraag of er nog momenten 
zijn geweest waarop ze zich Duitse kon voelen, antwoordt ze aarzelend: 'Ik voel me geloof 
ik geen Duitse .. .' 'Nooit?"Ik schaamde me wel dat dat m'n afkomst was. Voor wat ze 
allemaal deden, daar schaamde ik me voor. Dat doe ik nog wel eens, als er herhalingen zijn 
of een oorlogsfilm, of als er een spreker is die over die tijd vertelt, wat ie allemaal heeft 
meegemaakt, wat voor 'n ellende. Daar kan ik gewoon om zitten janken. Dan denk ik: 
"Jezus, daar heb ik nou bijgehoord, bij dat volk. Hoe kan je nou zo laag zinken, dat je zoiets 
andere mensen aandoet?!"'59 

Niet het vertrek naar Nederland, noch het verlies van de Duitse nationaliteit door haar 
huwelijk, maar wel het nationaal-socialisme betekende een breuk met 'het volk' waar zij 
ooit toe behoorde. Meerdere malen benadrukken mijn gesprekspartners dat ze geen 
'Duitse' meer waren, maar 'Nederlandse' waren geworden en zich sindsdien ook 'Neder
landse' hebben gevoeld. Al wordt dit onderscheid weer gerelativeerd, als ik vraag of hun 
komst naar Nederland een kritische houding tegenover het nationaal-socialisme mogelijk 
maakte: 'Ja, dat is zo,' antwoordt mevrouw Stip. 'Wie weet, als ik daar was gebleven ... Ik 
had misschien ... Ik had niet anders gekund, want je moest. Zo je niet deed wat voorge
schreven was, dan pakten ze je op en zetten ze je ergens in een kamp. Dat is wel bewezen.'60 

Vanuit hun meerduidige positie kunnen zij de Duitse vijand van toen voorstellen als 
mensen van vlees en bloed. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs verontschuldiging of 
sympathie. Maar het loslaten van de abstractie breekt wel de grenzen af tussen 'hen' en 
'ons', en brengt het besef naderbij dat zijzelf onder bepaalde omstandigheden die Duitsers 
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hadden kunnen zijn. Niet het Duits- of Nederlands-zijn doet er dan zoveel toe, als wel de 
omstandigheden en de ruimte die worden geboden voor kritisch denken en handelen. In 
die zin waren ze in Nederland beter af dan in nazi-Duitsland. 

Had Lize Stip voor de oorlog nog verhitte discussies gevoerd met haar zuster en moeder 
die zo gecharmeerd waren van het nationaal-socialisme, nu beoordeelt zij de opstelling van 
haar familie met een gedistantieerde vorm van inlevingsvermogen, waarvan de basis in de 
naoorlogse periode ligt. In haar optiek behoorde haar familie tot de 'verliezers'. Zo ervoer 
mevrouw Stip dat althans, toen ze in 1947 toestemming kreeg van de geallieerden om haar 
doodzieke moeder in Freiburg te bezoeken. 'Toen zei m'n moeder: "Nou kind, ik heb er 
vaak over gedacht dat je toch gelijk had, wat je toen allemaal vertelde en wat wij niet wilden 
geloven."'61 Deze bekentenis en de confrontatie met de tragische verliezen die de oorlog 
onder haar voormalige landgenoten en ook onder haar eigen familieleden had aangericht, 
brengt mevrouw Stip achteraf tot een machteloze dooddoener: 'Ze waren meegesleept.'62 

Het is een rationalisatie, die haar de mogelijkheid biedt de bruine bladzijden in haar 
familiegeschiedenis te negeren tijdens de bezoeken aan haar geliefde Heimat. 

Het is een veel gehanteerde redenering om de morele grens die er na de bezetting tussen 
Duitsland en Nederland was getrokken, te overbruggen en de banden met het land van 
herkomst te legitimeren. Mevrouw Stip en veel van haar lotgenotes doen dit op een min 
of meer verontschuldigende toon, waarin zowel het gevoel van schaamte over de Duitse 
wandaden als de identificatie met het eigen Duitse verleden duidelijk doorklinkt. Anderen, 
zoals mevrouw Van Vliet, ontkennen ieder gevoel van schaamte en zien de individuele 
keuzes niet los van de politieke context - het verlies aan soevereiniteit en politieke rechten 
- waarbinnen zij werden genomen. Op mijn provocerende vraag of zij zich ooit voor haar 
Duitse achtergrond heeft geschaamd, antwoordt mevrouw Van Vliet dan ook geërgerd: 
'Nee, nee. Dat vind ik dwaas, maar ik weet - precies wat er om is gegaan, dat hebben ze 
me allemaal verteld. Dat zou hier net zo gegaan zijn. - Ze waren hier geen klap beter 
geweest. Die mensen moesten leven, ze waren bang, ze konden niet anders en het ging 
altijd om het leven van familieleden ... Zo eenvoudig is het niet.'63 

Door erop te wijzen dat onder bepaalde omstandigheden Nederlanders even 'slecht' 
zouden zijn als Duitsers, benadrukt mevrouw Van Vliet dat 'de' Duitser of'de' Nederlan
der niet bestaat. Zijzelfis daar immers het levende bewijs van. Tegelijkertijd is het ook een 
manier om noch als Duitse, noch als Nederlandse lang te blijven stilstaan bij de vraag hoe 
het zover heeft kunnen komen; de vraag naar de verantwoordelijkheid voor de tragedie 
waar zij in bezet Nederland de machteloze getuige van was. 64 Op deze manier is mevrouw 
Van Vliet erin geslaagd de vooroorlogse draad na afloop van de Duitse bezetting weer op 
te pakken, zonder een noemenswaardige breuk in haar levensverhaal. Als een van de 
weinigen wist zij zich te onttrekken aan de tweedeling tussen 'Duits' en 'Nederlands', waar 
het merendeel van mijn gesprekspartners als voormalige Duitse dienstbodes in verstrikt is 
geraakt. 

Sehnsucht naar het andere Duitsland 

Voor Rie Ton-Seyler vormde haar Duitse herkomst geen beletsel om zich tegen de Duitse 
bezetter te keren. Sterker nog: omdat ze volgens de nazi-maatstaven te boek stond als 
'Volksduitse', kon ze haar Duitse afkomst goed gebruiken als dekmantel. Haar afkeer van 
het nationaal-socialisme verbindt mevrouw Ton met haar jeugd in Duitsland en de 
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verschillende mensen die haar daar met hun onbevooroordeelde en vrijzinnige levenshou
ding stimuleerden zelf na te denken en kritisch te oordelen. 'Mijn beschermengelen' noemt 
zij ze: Otto Königs, de communistische huisvriend van haar ouders, 'die al mijn vragen 
naar het hoe en waarom met zoveel geduld en begrip beantwoordde'; haar werkgever Stieb 
in Frankfurt 'die werkelijk een pan-Europeaan was'65; en Frau Berg, de socialistische 
werkster bij de familie Stieb, die haar in de gemeentepolitiek inwijdde en 'het respect 
genoot van iedereen'.66 Zelfs haar ouders komen bij deze invalshoek in een gunstig 
daglicht te staan. Ook hen rekent ze - ondanks de 'schandelijke' manier waarop ze haar 
als kind hebben behandeld67 - tot de mensen die haar een tolerante levenshouding en 
daarmee een gezonde weerzin tegen het nationaal-socialisme hebben bijgebracht. 

Haar beschermengelen vertegenwoordigen in het levensverhaal van mevrouw Ton het 
'andere', ruimdenkende Duitsland, het Duitsland van Dichter und Denker, waar ze ook 
zichzelf toe rekent. Wanneer ze daarnaast haar teleurstelling uit over de vele Nederlanders 
'die hier ook omkukelden' - 'je hoeft niet voorop te lopen en een held te zijn, maar je kan 
toch fatsoenlijk blijven'68 - lijkt mevrouw T on-Seyler de tegenstelling tussen het 'foute' 
Duitsland en het 'goede' Nederland te relativeren en zodoende haar verbondenheid met 
zowel Duitsland als Nederland in haar levensverhaal te willen integreren. Toch blijft haar 
verhouding tot haar Duitse herkomst zeer ambivalent. Beschrijft mevrouw Ton hoe zij 
vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ervoer dat ze geen Duitse meer was en er 
niet langer bij hoorde, 69 na de ineenstorting van het Derde Rijk herinnert alles en iedereen 
haar aan haar Duitse herkomst en voelt zij de last van het nazi-verleden op zich drukken. 
Ondanks, of misschien juist door haar rol in het verzet heeft het nationaal-socialisme haar 
verbondenheid met Duitsland versterkt, zij het op een negatieve wijze. 

Met verbijstering signaleert mevrouw Ton hoe men in het naoorlogse Duitsland de draad 
zo snel mogelijk weer oppakte, zonder lang stil te staan bij de drama's die zich hadden 
afgespeeld. In januari 1946 kreeg ze toestemming haar zieke moeder in Duitsland te 
bezoeken. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om in Frankfurt bij haar oude werkge
versfamilie Stieb langs te gaan en het graf te bezoeken van haar Nederlandse buurjongen, 
die in de laatste dagen van zijn tewerkstelling in Duitsland was omgekomen. Tijdens de 
reis hield zij een dagboek bij. Tientallen jaren later werkte ze dat uit, met als motto de 
dichtregels van de Nederlandse dichter Leo Vroman: 'Kom vanavond met verhalen/ hoe 
de oorlog is verdwenen / en herhaal ze honderd malen / alle malen zal ik wenen. '70 

In deze tekst beschrijft mevrouw Ton-Seyler de 'dodenstad' Keulen en de 'öde Fenster
höhlen'71 die ze op haar reis passeerde. Konden de jongetjes die op het perron in Keulen 
stonden te bedelen om een sigaret nog op haar sympathie rekenen, over de 'Fräuleins' die 
bij het station in Frankfurt aan de armen van zwarte Amerikaanse soldaten door de sneeuw 
stapten schrijft ze met een paradoxale verontwaardiging: 'Zo gauw al is het begrip 
"Rassenschande" weggewist.'72 En over de aanblik van de geruïneerde schouwburg in 
Frankfurt, waarvan enkel nog een deel van de voorgevel met het opschrift 'Dem Wahren, 
Guten, Schönen' overeind stond, schrijft ze: 'Ik vond dat altijd zo mooi vroeger, dat 
gevelmotto. Daar zijn ze te ver van afgeweken, is dit de straf? Maar de tijden van Sodom 
zijn lang voorbij, het is nonsens om te denken dat er een zo makkelijk straffende 
gerechtigheid zou zijn. Daarvoor is teveel wat goed en mooi en waar bleef verdelgd. '73 Haar 
reisverslag eindigt in december 1975 met een terugblik, waarbij ze constateert dat de ruïnes 
van na de oorlog inmiddels vervangen zijn door 'Wirtschaftswunderhäuser' en dat slechts 
één iemand, een jonge vrouw die ze destijds tijdens haar reis in Duitsland ontmoette, met 
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een blik op de puinhopen van Würzberg had gezegd: 'Ja, das ist unsere Schuld.'74 

Aan haar naoorlogse ervaringen in Duitsland zal mevrouw Ton tijdens onze gesprekken 
vaker refereren: 'Ik heb daar met zoveel mensen gesproken, maar ik ben het enige mens, 
ook onder m'n kennissen, dat zich schaamt over wat daar gebeurd is. De meesten zeggen: 
"Wir haben es nicht gewuBt." Of ze zeggen: "Dat is zo lang geleden .. .'"75 Noch in 
Duitsland, noch in Nederland vond ze een omgeving waarin ze haar verdriet en schaamte 
over de misdaden van het nationaal-socialisme kon verwerken. Want ook in Nederland 
ging men over tot de orde van de dag en heerste er een collectief'onvermogen te rouwen'76 

om de vermoorde landgenoten en andere onmenselijkheden waartegen men zich niet of 
onvoldoende had geweerd.77 Ook Nederlanders stortten zich op de wederopbouw om zo 
snel mogelijk te vergeten wat zich onder hun ogen had afgespeeld. 'Onverwerkt verleden?' 
luidt de veelzeggende titel van een bundel lezingen uit 1985 over de wijze waarop Neder
landers de confrontatie met de ervaringen van de bezettingsjaren zijn aangegaan.78 In zijn 
bespreking van deze bundel suggereert de historicus A.A. de Jonge dat de 'overlevings
schuld' van talrijke Nederlanders die de bezetting redelijk goed zijn doorgekomen, wellicht 
een verklaring kan geven voor de nog altijd gekoesterde 'Duitserhaat' in een tijd waarin 
discriminerende uitspraken over vreemde volken en rassen in brede kring tot taboe zijn 
verklaard. 79 

Vastgeklemd tussen haar eigen schuldgevoelens en de geprojecteerde schuld en afweer uit 
haar Nederlandse omgeving is mevrouw Ton blijven worstelen met 'een echt minderwaar
digheidscomplex' - zoals ze het zelf noemt- over haar Duitse afkomst.80 Hoe moeilijk ze 
het daarmee heeft, komt ook naar voren als ik doorvraag naar haar betrokkenheid bij het 
verzet tegen de Duitse bezetting: 'Ik wist best dat dat niet veel uithaalde, maar een béétje 
iets doen. Ja, misschien ook wel vanwege mijn schuldgevoel...'81 Later voegt ze er met een 
anachronistische term aan toe: 'Ik geloof toch dat het Wiedergutmachungs-gevoel overheer
ste bij mijn ondergrondse werk. - Mijn man heeft dat nooit begrepen. Naderhand ook 
niet. Ik schaamde me eigenlijk over mijn Duitse afkomst. Ik schaam me nog. - Hij zei: 
"Mens, wat heb jij ermee te maken? Als er iemand is die zich dat niet hoeft aan te trekken, 
dan ben jij het wel."'82 

De nuchtere redenatie van meneer Ton negeerde echter de subjectieve, maar daarom niet 
minder waarachtige beleving van zijn vrouw. Hij ging voorbij aan haar schaamte en 
verdriet over de verloren onschuld van het land van haar jeugd. Schuldig was haar land van 
herkomst en in Nederland voelde zij zich als iemand die medeschuldig was. Met haar 
Duitse accent sleept ze een historisch verankerd en onverwerkt schuldgevoel met zich mee 
dat zich doet gelden bij iedere nieuwe ontmoeting met onbekenden, zeker als het slacht
offers van het nationaal-socialisme betreft. Dat ervoer zij bijvoorbeeld binnen het Huma
nistisch Verbond, waar zij kort na de oorlog actief lid van werd. 'Dan dacht ik altijd: "O 
God, wat erg voor die mensen om met mij samen aan tafel te moeten zitten, met dat 
accent. Dat ging dan bijvoorbeeld om dr. Cohen, die was in Auschwitz geweest. Dan was 
ik altijd heel voorzichtig. Mijn man zei: "Je bent gek.'' Maar dan zei ik: "Kijk Roel, het zit 
zo: als mijn broer zijn vrouw heeft vermoord en die man loopt langs met z'n drie zoons die 
geen moeder meer hebben, hoe zou ik me dan voelen?" Zó voelde ik me ... tegenover de 
joden. Ik hàd geen broer, maar goed, ik ging daaronder gebukt.'83 

De ene herinnering roept de andere op, en mevrouw Ton laat hier direct een andere 
gebeurtenis op volgen: 'Ik ging ook graag naar literaire lezingen en toen stond er in de krant 
dat Max Brod een lezing hield in Haarlem, voor de zionistenvereniging. Ik zeg: "Daar kom 
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ik niet in." "Waarom niet?" zegt mijn man, "daar kun je rustig naartoe gaan, want anders 
sturen ze een circulaire onderling." Dus ik ging daarnaartoe en ik kwam er zo glad in. Hij 
hield een lezing over Israël- en na afloop gaf ik mezelf een por en zei: "Herr Doktor, würden 
Sie es sehr unbescheiden finden, wenn ich Sie um ein Autogramm bäte?" "Nein, ach nein, 
gnädige Frau, "zei hij, ''geben Sie nur. "En ik gaf mijn boek en hij schreef er iets in. (Ze staat 
op en trekt het betreffende boek uit de kast.) Ik klapte het dicht en deed het in mijn tas. 
Maar buiten keek ik onder een lantaarn wat hij geschreven had. (Laat mij het boek zien en 
ik lees: Harleem, ein e zu viel.) 'Ik las: "eine zu viel". Kunt u zich voorstellen: ik dacht dat 
ik doodging. Werkelijk, ik werd ijskoud en dacht: "Ja natuurlijk, wat doe ik ook bij deze 
mensen? De brutaliteit om die mensen lastig te vallen; daar hoor je toch niet als mof."' 
'Maar is dat wat hij bedoelde?"Nee, natuurlijk niet. Later zag ik het pas: "ein é zu viel':'84 

Hoezeer haar schaamte en verdriet over de passiviteit tegenover de misdaden van het 
nationaal-socialisme hand in hand gaan met een sterke identificatie met de slachtoffers, 
komt naar voren als ik mevrouw Ton vraag naar de betekenis van het begrip 'vaderland'. 
Haar eerste reactie is sterk afwerend: 'Vaderland in de zin van de grenzen die ze maar naar 
believen trekken en waarvoor je zou moeten sterven? Vaderland in de politieke zin? Nee, 
dat zegt mij niks. Überhaupt dat woord, dat heb ik uitgegumd, allang.' Daar voegt ze aan 
toe dat ze wel gelooft in de binding met een streek of een dorp, 'met de vertrouwde lijnen 
van het landschap'. Maar ten slotte komt ze heel ergens anders uit: 'Voor zover je van 
vaderland kan spreken, of van iets van verwantschap, dan is het voor mij in de joodse 
literatuur, ook van Amerikaanse joden. Daar voel ik me echt thuis.'85 

Uit de herinneringen van mevrouw Ton komt naar voren dat zij pas onder invloed van 
het nationaal-socialisme en de Duitse bezetting een nationale identiteit in de politieke zin 
van het woord heeft leren kennen. Vanaf dat moment beleefde zij haar Duitse herkomst 
niet langer als een verrijking op sociaal-cultureel niveau, maar als iets weerzinwekkends 
waarvan zij zich niet meer kon losmaken. Duitsland, dat tot dan verbonden was met het 
kosmopolitische Frankfurt uit de Weimar-jaren, verkeerde nadien in z'n tegendeel: de 
nazi-barbarij. En ook de naoorlogse ontwikkelingen kunnen dat beeld niet meer verzach
ten. Dat kan verklaren waarom mevrouw Ton zich verliest in haar identificatie met zowel 
de joodse slachtoffers als hun Duitse vervolgers.86 Slechts in de literatuur, en met name de 
Duits-joodse literatuur, vindt zij troost. Daar - in een tussenwereld tussen realiteit en 
fantasie - herkent ze het gevoel van verlies en het verlangen naar een harmonische wereld. 
Heimwee heeft zij nooit gekend, zegt mevrouw Ton, maar uit haar geschriften en verhalen 
spreekt een Sehnsucht, het onvertaalbare begrip dat staat voor weemoedig verlangen - naar 
het onschuldige landschap van haar jeugd, naar het ruimdenkende Duitsland van Dichter 
und Denker dat haar door het nationaal-socialisme voorgoed werd ontnomen. Alleen in de 
literatuur leeft het 'andere' Duitsland nog voort en daar kan ze zich dan ook thuis voelen, 
meer dan ze ooit in Nederland heeft gedaan. 

Thuis in Nederland? 

De migratie naar Nederland bracht veel Duitse dienstmeisjes in een ambivalente positie, 
maar de oorlog, de onverwerkte ervaringen van de bezetting en de anti-Duitse sentimenten 
die daarmee samenhingen maakten dat velen ontheemd raakten in hun Wahlheimat 
(gekozen thuis) of 'thuisland', zoals Nederland ook wel wordt genoemd. In bevrijd 
Nederland misten zij een referentiekader om de dubbelzinnigheden een plaats te geven die 
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zich tijdens de Duitse bezetting hadden voorgedaan. Zij voelden zich - en voelen zich nog 
steeds - verraden door hun Duitse accent, hun Duitse (meisjes)naam of de manier waarop 
zij de breipennen op z'n Duits hanteren. Dit soort zichtbare verwijzingen naar hun Duitse 
herkomst confronteerde hen geregeld met anti-Duitse sentimenten, die een deel zijn gaan 
vormen van de naoorlogse Nederlandse cultuur.87 Buiten de directe familie- en kennissen
kring werd een leven zonder uitleg over waarom ze in Nederland zijn en welke positie zij 
in de oorlog hebben ingenomen vrijwel onmogelijk. Nederland als natie en 'de' Nederlan
ders als volk boden hen niet langer een plek waar zij zich als vanzelfsprekend thuis konden 
voelen; maar ook Duitsland en 'de' Duitsers konden die plek niet meer bieden. 

Gevraagd naar de betekenis van het begrip vaderland noemen zij de herinneringen aan 
hun kinderjaren: aan het ouderlijk huis, het landschap ('de bossen en de bergen'), liefde 
en gezelligheid. Daarmee verwijzen zij niet zozeer naar het abstracte, politiek afgebakende 
vaderland, als wel naar de meer concrete Heimat die staat voor 'de plaats waar je je thuis 
voelt, waar je je moederspraak hebt, waar ze je beter begrijpen en waar ze niet altijd zeggen: 
"O, u komt niet van hier, u bent een Duitse.'"88 De Heimat biedt kennelijk een noemer 
waarop zij de saamhorigheid binnen hun naaste, intieme en reële omgeving kunnen 
verbinden met de afstandelijke en abstracte wereld van een natie. Staat het vaderland voor 
een gefixeerde natie met vaststaande grenzen die ten strijde kan trekken of verdedigd moet 
worden, de Heimat is meerduidig en vormt eerder de antithese van strijd. De Heimat staat 
juist voor een kleine gemeenschap, in harmonie met zichzelf en de natuur. Heimat wordt 
geassocieerd met thuis en gezin, met sociale sferen die zich buiten het politieke domein 
bevinden.89 De omschrijving van vaderland als Heimat is daarom ook een keuze voor een 
a-politieke nationale identiteit. 

De Heimat vormt de representatie van een lokale, regionale, nationale of zelfs universele 
gemeenschap en biedt houvast in een steeds veranderende wereld. Ze onderstreept de 
affiniteit tussen mens, natuur, herkomst, regio en cultuur, en breidt het gevoel van 
'thuis-zijn' uit van een lokale naar een (inter)nationale context. Het idee van de Heimat als 
nationale gemeenschap is erop gericht symbolen van eenheid en geborgenheid - de 
symbolen die op iedere Heimat van toepassing zijn - te accentueren. Het biedt een 
structuur van sentimenten en beelden waarmee men de abstracte natie kan vatten. Om 
effectief te kunnen zijn moet de structuur persoonlijke, herkenbare ervaringen bevatten, 
die direct geprojecteerd kunnen worden op grotere gemeenschappen. 

Voor deze migrantes van Duitse herkomst geldt dat niet alleen voor hun banden met 
Duitsland en 'de' Duitsers, maar ook voor hun identificatie met Nederland en 'de' 
Nederlanders. Voor hen vormt de Heimat het scharnierpunt waarlangs zij zich zowel 
kunnen identificeren met de Duitse bezetters van weleer, als met de bezette Nederlanders. 
Die identificatie is niet door een abstracte politieke oriëntatie tot stand gekomen, maar 
door concrete sociaal-culturele banden die een gevoel geven van gezamenlijkheid of, anders 
gezegd, die een gezamenlijke, nationale herinnering produceren. De collectieve herinne
ring van deze vrouwen, die als jong meisje naar Nederland kwamen, beperkt zich niet tot 
de Duitse context; ze is ook binnen de Nederlandse verhoudingen gevormd. Op de vraag 
wat vaderland voor hen betekent, refereren zij dan ook niet alleen aan het land van hun 
jeugd, maar evenzeer aan Nederland: 'Kijk, vergeten doe je nooit waar je geboren bent, 
maar echt mijn Heimat/and, mijn vaderland, is Nederland. Als Marco Bakker zingt, dan 
kan ik uit volle borst meezingen: "Holland, Holland, wat heb ik je lief', of hoe dat lied 
ook heet,' antwoordt mevrouw Elferink, om daar direct aan toe te voegen: 'Ik houd meer 
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van Nederland dan van Duitsland, maar toen ik verleden jaar in Duitsland was, dacht ik: 
"Wat is mijn Heimatlandtoch mooi." En dan gaat er heel wat door je heen, hè. Waarom 
moest dat nou gebeuren met die oorlog?!'90 

Mevrouw Elferink verbindt de Heimat beurtelings met Nederland en met Duitsland, en 
dat is tekenend voor de dubbele binding die het merendeel van mijn gesprekspartners aan 
de dag legt. Afhankelijk van de thema's en de periodes die in het gesprek worden 
aangesneden, krijgen de banden met Nederland of met Duitsland meer nadruk. Als het 
gaat over de periode waarin zij zich in Nederland vestigden, het gezin van hun werkgeefster 
of van zichzelf verzorgden en de Duitse bezetting meemaakten, wordt de Nederlandse 
identiteit benadrukt. Maar zodra het gesprek zich richt op het hier en nu, op de laatste 
levensfase die nu is aangebroken, dringen de herinneringen aan het land van hun jeugd -
nog onbezoedeld door het nazi-verleden - zich op de voorgrond en krijgt de Duitse 
herkomst vaak meer nadruk. 

Mevrouw Stip brengt dat als volgt onder woorden: 'Zolang als ik me kan herinneren, ben 
ik wakker geworden met bergen voor m'n ogen: bergen met bossen en heuvels met mooie 
weilanden. Dat is voor mij Heimat, en dat mis ik hier, hoewel ik me hier ontzettend goed 
thuis voel, van het begin af aan. Maar toch blijft altijd iets aan je trekken. Je hoort 
eigenlijk. .. je durft het geeneens te denken, want je bent ... dat is nou de tweespalt in de 
mens die van huis weggaat. Je bent altijd nog half zus en half zo. Je kan het niet afzweren, 
dat is een onmogelijkheid. - Want daar ben je geboren, daar ben je opgegroeid, daar heb 
je leren praten. Dat zit in je. Heimat is de oorsprong van je leven.' 

De metaforen die ze hanteert om het moeilijk grijpbare begrip te duiden zijn nauw 
verweven met haar lichaam: de Heimat draagt ze in haar dromen en gedachten altijd met 
zich mee en tegelijkertijd is ze er in het dagelijks leven ver van verwijderd. Hardop denkend 
gaat ze verder: 'Laatst toen ik op bed lag, vroeg ik me weer af: "Zal ik daar gaan wonen?" 
Ik denk: "Nee, dat kan ik niet doen, want dan trekt het me weer naar hier, want ik leef 
hier graag." Je wordt hin und her gesleurd, en hoe ouder ik word, hoe meer ik dat voel. 
Toen ik pas hier was en ik had een jong gezin en ik had m'n man en ik had gezelligheid, 
ja, toen voelde ik het niet zozeer als nu. Of dat komt omdat veel om je heen wegvalt, aan 
vrienden en familie van m'n man enzo ... ? Je wordt eenzaam, je blijft achter. Ik denk: "Waar 
hoor je nu eigenlijk? Hoor je daar of hoor je hier?" M'n nichten willen dat ik daar kom 
wonen: dan zijn we weer bij mekaar. En ze weten dat ik hier ook praktisch alleen ben. Maar 
hier heb ik m'n dochter, hier heb ik m'n kleinkinderen. Dan zit ik daar en dan wil ik weer 
naar hier. - Ik hoor op twee plaatsen thuis. - Nederland is m'n thuis, maar de Heimat is 
daar. Kan je het verschil een beetje begrijpen? De Heimat is te allen tijde waar je geboren 
bent, waar je opgegroeid bent. En waar je later terechtkomt, waar je je werk vindt, waar je 
je levensonderhoud vindt, waar je je levens ... eifuhlung, ik weet het Hollandse woord niet, 
dat is ... ja, je thuis. Maar de Heimat is je geboortepiek. - Dit [Nederland, -bh] is m'n 
thuisland, en dat [Duitsland, -bh] is m'n vaderland. Dit is echt m'n thuisland. Waarom? 
Daarom! Ik geloof toch niet dat ik me over laat halen om daar te gaan wonen. Omdat ik 
me veel meer Nederlands voel. U moet rekenen: in december word ik tachtig, ik ben 
weggegaan met twintig, dus ik ben al zestig jaar Nederlandse en ik was maar twintig jaar 
Duitse. Wat zou nu zwaarder wegen?'91 

Als mevrouw Stip over het uitbreken van de oorlog vertelt, benadrukt ze hoe blij ze was 
dat ze niet meer in Duitsland woonde en niet meer bij 'dat volk' hoorde. Maar wanneer 
ze spreekt over haar huidige omstandigheden, ervaart ze haar binding met Duitsland weer 
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heel anders. Het gevoel van heimwee heeft haar op het laatst van haar leven niet meer 
verlaten. Iedere keer als ik haar bezoek, word ik getroffen door de kalenderfoto's van het 
Zuidduitse berglandschap die de entree naar haar woning sieren. Op die manier kom ik 
bij haar in Zoetermeer ook een beetje op bezoek in Zuid-Duitsland. 

Het abstracte begrip vaderland is, evenals de daarmee verbonden nationale identiteit, 
steeds aan verandering onderhevig. Het valt uiteen in aparte betekenissen die verbonden 
zijn met familie, vrienden en lokale plekken in zowel Nederland als Duitsland. Op het 
snijpunt van de persooqlijke levensloop en de maatschappelijke ontwikkelingen krijgt het 
steeds opnieuw betekenis en speelt de dubbele gehechtheid van mijn gesprekspartners aan 
zowel hun land van herkomst als hun huidige plek van bestaan. 'Mijn wortels blijven altijd 
in Duitsland, maar in Nederland heb ik vruchten gedragen,' luidt de beeldspraak waarmee 
een van hen deze positie typeert.92 De naoorlogse verhoudingen in Nederland gaven echter 
weinig ruimte voor een dergelijke ambivalente nationale identiteit. 

Zolang de terreur van het nationaal-socialisme in nationale termen en niet in politieke 
termen werd gezien, bleef - en blijft - de Nederlandse samenleving doortrokken van 
anti-Duitse gevoelens. Dit betekende dat (voormalige) Duitse dienstmeisjes zich nauwe
lijks konden onttrekken aan het vijandbeeld. Zij voelden zich immers verbonden met dat 
amorele Duitsland. Zij hielden van hun broer, ook al had hij aan de kant van de vijand 
gevochten, en van hun moeder ook al had ze de Führer aanbeden. En ze behoorden toch 
ook tot 'dat volk' dat 'zo laag was gezonken'? Juist het onderscheid in nationale termen 
versterkte en bevestigde de opvattingen over Blut und Boden die hun identificatie met het 
'foute' Duitsland onvermijdelijk maakten. Voor hen die daarvan geen afstand konden 
nemen door onderscheid aan te brengen in politieke termen, was er geen vijand waarop ze 
hun schuld- en schaamtegevoelens over wat er was gebeurd konden projecteren. Integen
deel, vanuit hun ambivalente nationale identiteit konden zij zich voorstellen dat zij zelf of 
hun naaste familieleden die vijand waren geweest. En wat die laatsten betreft, was dat ook 
vaak zo. 

Niet alleen door de Nederlandse omgeving werden zij geïdentificeerd met de Duitse 
vijand, maar ook zijzelf deden dat. Juist dat bracht hen in een kwetsbare positie, waardoor 
ze zich aangesproken konden voelen op hun 'foute' herkomst, die - buiten de bescherming 
van hun eigen kring- al snel aanleiding gaf tot wantrouwen en isolement in de naoorlogse 
Nederlandse omgeving. De herinneringen aan de jaren 1940-1945 worden nog al te vaak 
ingezet om de 'eigen' identiteit van 'goede' Nederlanders tegenover die van 'foute' Duitsers 
te profileren. Op dat niveau vormen de voormalige Duitse dienstbodes een buitengesloten 
groep, die het tegendeel belichaamt van de deugden die bepalend zouden zijn voor 'de' 
identiteit van de Nederlandse gemeenschap. Vooral via deze vorm van in- en uitsluiting 
doet de ontheemding zich nog steeds gelden. · 
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Nabeschouwing 

Mevrouw Görtz keert de la om waarin ze haar persoonlijke documenten bewaart: foto's, 
brieven, diploma's, oorkonden. Daar liggen ook een oud paspoort met de Duitse adelaar 
voorop en haar huidige pas van Nederlandse makelij. Nog voordat ze het 'identiteits'-be
wijs openslaat dat haar naam, sekse, burgerlijke staat en leeftijd onthult, is het slappe, 
donkerblauwe kaft1 voldoende om haar als Nederlandse te herkennen. Terwijl ze het in 
haar hand neemt, vertelt ze: 'Ik droom nog wel eens - dat ik denk: "O God, nou moet ik 
weg naar huis -, hoe kan ik weer terugkomen?!" Gek is dat: dat zit nog altijd bij mij, zo 
erg!' 'Hoe kan ik weer terugkomen ... ?"Ja, hier naar Nederland. In je droom wil je terug, en 
dan is er wat tussen gekomen, dus je zit daar weer. En dan denk ik: "O, hoe moet ik het 
voor mekaar krijgen om weer terug te komen." Ja, typisch, dat zit toch diep. - En dat 
overkomt me de laatste tijd heel vaak. - Dan word ik wakker en denk: "Ach nee, ik lig hier 
in bed."'2 

Haar droom brengt mij terug bij de vraag waarmee ik dit onderzoek begon: in hoeverre 
zijn jonge, ongehuwde vrouwen die voor de Tweede Wereldoorlog als dienstmeisje uit 
Duitsland naar Nederland kwamen, erin geslaagd een positie te veroveren in de Neder
landse samenleving? Of, anders gezegd: in hoeverre konden zij zich thuis gaan voelen in 
Nederland en op welke wijze heeft hun Duitse herkomst daarin meegespeeld? 

Vanaf het moment dat Duitse meisjes hun vaderland achter zich lieten, kregen Duitsland 
en veel dat daarmee verbonden was een andere betekenis voor hen. Zolang ze nog in 
Duitsland waren - ook wanneer ze hun ouderlijk huis hadden verlaten en zich elders als 
dienstmeisje of Haustochter opnieuw moesten oriënteren - gold hun Duits-zijn als iets 
vanzelfsprekends, waarbij verder niet of nauwelijks werd stilgestaan. De taal die ze spraken, 
het Schwarzbrot dat ze aten, de donzen dekbedden waaronder zij sliepen, de liedjes die ze 
leerden, maakten deel uit van de alledaagse vanzelfsprekendheden. Ze waren er simpelweg, 
zoals de lucht die ze inademden of de vloer waarop zij stonden. Pas nadat zij Duitsland 
hadden verlaten en in Nederland in aanraking kwamen met een andere taal, met ander 
(wit)brood en onbekende gerechten als hutspot of slavinken, met vaste plaatsen in de kerk 
en met cadeautjes op Sinterklaas- in plaats van kerstavond, werden zij zich bewust van hun 
Duitse herkomst. Ze gingen zich 'Duitse' voelen te midden van de niet-Duitsers om hen 
heen. In die zin vormde de migratie een aanwijsbaar breekpunt in hun levensloop: niet 
alleen kwamen ze als dienstmeisje in een ander sociaal milieu, maar ze kwamen ook als 
Duitse in een ander land. 

Eenmaal in dat land werden zij ook door verschillende instanties, organisaties, groepen 
en personen in hun omgeving als 'Duitse' aangesproken. Dat gebeurde letterlijk, bijvoor
beeld door andere Duitse dienstmeisjes met wie ze op straat of in de winkel in gesprek 
raakten, of wanneer ze door leden van de Duitse meisjesverenigingen voor hun bijeenkom
sten werden uitgenodigd. De Duitse Mädchenvereine, de Duitse kerk en andere Duitse 
religieuze, culturele en sportverenigingen boden een trefpunt waar Duitse dienstmeisjes als 
Duitsers - maar daarnaast ook als huispersoneel, als katholieken of protestanten, als 
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turnsters of roeisters, en als meisjes of jongeren - samenkwamen. Deze organisaties werden 
veelal gesteund door de Duitse overheid of Duitse particulieren, en waren erop gericht 
landgenoten 'in de diaspora' bijeen te brengen, te ondersteunen èn te controleren. Want 
zodra zij eenmaal in het buitenland waren, werden zij als vertegenwoordigers van hun 
vaderland beschouwd. In die zin werkten de Duitse organisaties in Nederland aan de 
instandhouding en de bevordering van een identificatie met het land van herkomst. 

Buiten dergelijke formele instanties bestonden ook informele verbanden, waardoor een 
Duitse identiteit werd bemiddeld. Via het contact met familieleden of bekenden in 
Duitsland, die schreven over de bloeiende appelbomen of de versgebakken Klaben waar
door het verlangen naar Duitsland, of beter naar de Heimat, kon opspelen. Het informele 
treffen met andere Duitse dienstmeisjes in de keuken of in de stad bevorderde evengoed 
een gezamenlijk Deutschgefühl- zoals een van hen dat zo treffend noemde-, zelfs al riepen 
zij bij zo'n gelegenheid 'lang leve de koningin!' ter ere van het Nederlandse staatshoofd. 
Via dit soort formele en informele contacten met landgenoten - die vooral tot stand 
kwamen door andere vormen van identificatie, zoals de gezamenlijke beroepspraktijk, de 
gedeelde leeftijd, de gelijke sekse en niet te vergeten de gedeelde ervaring van migratie -
kwam een gezamenlijke band tot stand, die een gevoel van continuïteit en geborgenheid 
bood nadat het vertrek uit Duitsland een breuk had veroorzaakt in hun bestaan. 

Maar tegelijkertijd waren er ook organisaties, groepen en personen die identificatie met 
het nieuwe thuisland bevorderden. De gezinnen waar Duitse dienstmeisjes woonden en 
werkten, konden ertoe bijdragen dat ze zich 'thuis' gingen voelen in de Nederlandse 
omgeving. Vriendschappen met Nederlandse collega's of leeftijdsgenoten gaven ook een 
gevoel van vertrouwdheid, dat het gevoel van verlies en discontinuïteit dat met de migratie 
gepaard ging kon compenseren. Sterker nog: de kennismaking met nieuwe vormen van 
lering en vermaak in de danszaal, op de fiets of in de jeugdbeweging en de ontmoeting met 
nieuwe vrienden en vriendinnen konden een ongekend gevoel van vrijheid en nieuwe 
toekomstverwachtingen met zich meebrengen, die in Duitsland hadden ontbroken. In dat 
geval werd ook anders aangekeken tegen de vreemde taal, de andere eetgewoonten en de 
onbekende gebruiken in het nieuwe land: de frisse zeelucht werd belangrijker dan het 
gemis van heuvels en bergen; het lichtverteerbare witbrood werd geprefereerd boven het 
voedzame Schwarzbrot en de vreugde over het Sinterklaasfeest overstemde de als minder 
sfeervol ervaren kerstviering. Nederland en 'de' Nederlanders konden dan positief beoor
deeld worden en een speciale aantrekkingskracht op hen gaan uitoefenen, waartegen 
Duitsland en 'de' Duitsers werden afgezet. 

In dit onderzoek naar de migratie van Duitse dienstmeisjes werd gekeken naar de wissel
werking tussen een oude en een nieuwe nationale identiteit, waarbij tegelijkertijd aandacht 
werd besteed aan andere kenmerken - zoals sekse, leeftijd, beroepspraktijk, en sociale en 
regionale herkomst - die de identificatie met de oude en nieuwe natie beïnvloedden. De 
migratie bracht een situatie teweeg, waarin een meer ambivalente nationale identiteit 
mogelijk werd. Het onderzoek naar hun ervaringen laat zien welke krachten werkten in de 
richting van assimilatie, en welke juist in de richting van de cultivering van de oorspron
kelijke nationale identiteit. 

Wam net als andere migranten namen Duitse dienstmeisjes met hun vertrek naar 
Nederland afstand van hun oorspronkelijke thuis. Ze hadden een ander land geadopteerd, 
al was het slechts als tijdelijke plaats om te wonen en te werken. Natuurlijk liepen de 
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omstandigheden en de subjectieve betekenis van migratie sterk uiteen: van noodgedwon
gen vertrek tot verlangen naar iets nieuws. Maar het overschrijden van de met rood-witte 
slagbomen gemarkeerde grens bracht als vanzelf een bezinning met zich mee op het 
vraagstuk van een nationale identiteit. Het plaatste het oude vaderland in een nieuw licht 
en kon een extra gevoeligheid losmaken voor nationale en andere culturele verschillen.3 

Daarbij werden ervaringen uit de alledaagse werkelijkheid aangegrepen om keuzes te 
onderbouwen en aspiraties uit te drukken. De levensverhalen en andere egodocumenten 
van migranten zijn dan ook de uitkomst van een selectie- en evaluatieproces, waarmee zij 
continuïteit aanbrengen in hun leven dat door breuken wordt getekend. 

In de manier waarop zij zich plaatsen tussen twee landen kunnen positieve elementen 
verbonden worden aan het nieuwe land en negatieve aan het oude land - en andersom. 
Niet alleen konden gezelligheid, gezonde lucht en goed eten met Nederland geassocieerd 
worden, maar andersom gebeurde het ook dat de gezelligheid van de Kajfèe mit Kuchen en 
de lichte berglucht van Duitsland tegenover de zware zeelucht en de afgesloten koekjes
trommel in Nederland werden gesteld. Hetzelfde gold voor de kijk van Nederlanders op 
'het Duitse': werden Duitse dienstmeisjes om hun Tüchtigkeit en gehoorzaamheid ge
roemd, even later stond hun Duits-zijn voor gebrek aan zuinigheid en oneerlijke concur
rentie. 'Nederlands' en 'Duits' konden steeds van betekenis veranderen, al naar gelang het 
moment, de positie en de inzet van de persoon of instantie die erover sprak. 

Alledaagse identiteiten komen echter zelden tot uitdrukking in termen van nationale 
categorieën, al kunnen die wel aanwezig zijn in het verhaal. Het gebruik van plaatselijke 
eerder dan nationale referenties bij migranten is één aspect hiervan. Wanneer zij terugkij
ken naar het oude vaderland, oriënteren zij zich eerder op de herkenbare omgeving van 
Beieren, het Zwarte Woud of Oldenburg - met andere woorden op de Heimat- dan op 
Duitsland als abstracte natie. En ook in de verhalen over de nieuwe plaats van bestemming 
vormen de werkgeefstersfamilie in Groningen, de schoonfamilie in Den Haag en de 
meisjesvereniging in Amsterdam de directe aanknopingspunten, waar zij hun 'geluk' of 
hun 'tweede thuis' hebben gevonden en waar een identificatie met Nederland tot stand 
kon komen. 

Naarmate de Duitse dienstmeisjes langer in Nederland bleven, nieuwe contacten legden 
en meer ingeburgerd raakten in hun nieuwe omgeving, trad een verschuiving op. De 
afstand tot Duitsland werd veelal groter en de identificatiemogelijkheden met Nederland 
namen toe. Dit betekende overigens niet dat zij volledig afstand namen van hun land van 
herkomst. De Engelse historicus E.J. Hobsbawm benadrukt dat collectieve - en ook 
nationale- identiteiten elkaar niet uitsluiten.4 Het is niet zoals bij het kiezen van een hemd 
uit de kast, waarvan men er slechts één tegelijk kan dragen. Collectieve identiteiten kunnen 
'over elkaar heen' gedragen worden en zoals een blouse over een hemd, geven ze elkaar 
kleur en betekenis. 

Duitse dienstmeisjes waren betrokken bij verschillende aspecten van het leven en onder
hielden meerdere banden tegelijkertijd met verschillende groepen en personen. Zo konden 
ze tegelijkertijd als dochter deel uitmaken van hun eigen familie, als huisgenote participe
ren in het werkgeefstersgezin, en als aanstaande schoondochter opgenomen worden 
binnen de familie van hun vriend. Ze waren tegelijkertijd dochter en geliefde, zoals ze ook 
werkneemster en collega, of vriendin en zusje waren. Voor migranten in het algemeen en 
voor de Duitse dienstmeisjes in deze studie betekende dit veelal dat zij zich zowel 
verbonden voelden met het oude vaderland en hun familie en bekenden daar, als met het 
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nieuwe thuisland, het werkgeefstersgezin of hun eigen gezin en de vriendenkring die ze hier 
hadden opgebouwd. Op mijn vraag hoe het was om bij hun huwelijk met een Nederlandse 
man de Duitse nationaliteit voor de Nederlandse te verruilen, antwoordden de meesten 
dan ook in termen van: 'Daar dacht je helemaal niet bij na', of 'dat ging vanzelf .5 Deze 
formaliteit veranderde op zich niets aan hun gevoel van verbondenheid met beide landen. 
Alleen wanneer de verbondenheid met Nederland in conflict kwam met de band met 
Duitsland, ontstond de noodzaak om te kiezen. 

Het keuzevraagstuk kon zich voordoen wanneer een zieke moeder of een gehandicapte 
vader thuis verzorging nodig had, terwijl het Duitse dienstmeisje haar leven en werk in 
Nederland niet wilde opgeven; of wanneer ze heimwee had naar huis, maar haar werkgeef
ster of de kinderen niet 'in de steek' wilde laten; of als haar Duitse vrijer op haar wachtte, 
terwijl ze in Nederland verliefd was geworden op een ander. Dan moest zij haar eigen, 
persoonlijke afweging maken, die bepalend was voor haar verdere levensloop. Maar deze 
persoonlijke keuze stond niet los van de ontwikkelingen in de economische en politieke 
verhoudingen tussen beide landen. Zo stond de hyperinflatie in het begin van de jaren 
twintig een keuze voor terugkeer naar Duitsland in de weg, terwijl later de doorwerking 
van de economische malaise in Nederland veel Duitse dienstmeisjes er juist toe aanzette 
naar Duitsland terug te keren. 

Van degenen die aan het eind van de jaren dertig nog in Nederland waren, kan gezegd 
worden dat ze goeddeels geïntegreerd waren in de Nederlandse samenleving. Zij hadden -
al dan niet na een huwelijk met een Nederlandse man - een manier gevonden om hun 
banden met het land van herkomst te combineren met hun positie binnen de Nederlandse 
samenleving. Deze integratie was niet vanzelf gegaan. De blijvers hadden een vreemde taal 
moeten leren, ze hadden zich verdiept in de plaatselijke en landelijke gebruiken en ze 
hadden zich tegen het stigma van een 'vreemde' geweerd door als (voormalige) Duitse zo 
min mogelijk herkenbaar te worden. Kortom: ze hadden in emotionele en sociale zin 
geïnvesteerd in de Nederlandse samenleving. Op het moment van de Duitse inval bleek 
echter hoe kwetsbaar hun integratie ondanks alle inspanningen was. 

Bij het uitbreken van de oorlog tussen Nederland en Duitsland stond de positie van 
(voormalige) Duitse dienstmeisjes opnieuw ter discussie en werd hun loyaliteit ten aanzien 
van de Nederlandse samenleving bij voorbaar in twijfel getrokken. Hun nationale her
komst kreeg onder deze oorlogsomstandigheden een centrale en eenduidige betekenis. 
Men was of Duits of Nederlands, een andere mogelijkheid was er niet. Door het simpele 
gegeven dat zij van Duitse herkomst waren, werden (voormalige) Duitse dienstmeisjes 
door verschillende instanties, groepen en personen als 'Duitse' beschouwd. Door de Duitse 
autoriteiten werd hun te verstaan gegeven dat ze zich aan hun kant moesten scharen, terwijl 
ze van Nederlandse zijde vaak met argwaan werden bekeken en op die manier geïsoleerd 
dreigden te raken. De druk was groot onder deze omstandigheden, waarin de band met 
het land van herkomst - die slechts deel uitmaakte van de diverse lijnen die hen met 
anderen verbonden - tot zware handboeien werd gesmeed. 

Toch bleef er op het individuele niveau een breed geschakeerde reactie mogelijk op deze 
pogingen om hen aan hun oorspronkelijke Duitse identiteit vast te ketenen. De overtui
gingen en loyaliteiten die in de dagelijkse praktijk waren gevormd - en niet of nauwelijks 
in termen van een nationale identiteit werden ervaren - doorbraken het opgelegde proces 
van polarisatie langs abstracte nationale scheidslijnen. Hun positie als Nederlandse huis-
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vrouw van Duitse herkomst of als Duitse dienstbode binnen de Nederlandse samenleving 
droeg ertoe bij dat zij - samen met de Nederlanders in hun naaste omgeving - hun 
verbondenheid met Nederland eerder benadrukten dan dat zij zich als 'Duitsers' met de 
Duitse bezetters wilden identificeren; al gebeurde dat ook. 

Door ervan uit te gaan dat (ex-)Duitse dienstmeisjes voor de Duitse bezettingsmacht 
zouden kiezen vanwege hun Duitse herkomst, ging men eraan voorbij dat er meer 
identificaties en loyaliteiten tegelijk mogelijk waren en dat een sterke verbondenheid met 
het land van herkomst nog geen instemming met het politieke regime hoefde te betekenen. 
Dit onderzoek heeft laten zien dat een verbondenheid met de 'oude' en de 'nieuwe' natie 
- in al haar uiteenlopende en tegenstrijdige versies - berust op alledaagse praktijken: op de 
taal die gesproken wordt, de werkzaamheden die samen verricht worden en op vormen van 
ontspanning en sociale omgang in gezin, kerk, buurt en andere gemeenschappen. Een 
collectieve, nationale identiteit wordt weliswaar door de overheid, de media en diverse 
organisaties geconstrueerd en doorgegeven, maar zij kan niet begrepen worden zonder 
aandacht te besteden aan de vraag in hoeverre zij in de alledaagse werkelijkheid aansluiting 
vindt bij de direct betrokkenen in termen van hun noden, verlangens en ambities, die niet 
nationaal en al helemaal niet nationalistisch hoeven te zijn.6 

De levensverhalen en andere egodocumenten van de dienstbodes zelf gaven de mogelijk
heid te onderzoeken in hoeverre zij zich identificeerden met of juist distantieerden van het 
beeld dat door overheidsinstellingen en andere instanties van hen werd geschapen. Of 
anders gezegd: hoe publieke representaties in de geleefde werkelijkheid aansluiting vonden, 
werden verworpen of aangepast. Want ook in de geleefde werkelijkheid vinden we een 
mengsel van reële ervaringen en aspiraties, van belangen en verbeelding, van bewuste 
planning en abstracte wensen. Gezamenlijke ervaringen kunnen staan voor 'het vader
land', net als het verlangen naar een betere toekomst zich op een ander land kan projecte
ren: Nederland als 'wonderland', als land van de 'harde guldens' of als land van 'gezellig
heid' en van liefhebbende echtgenoten en vaders. In die zin is verbeelding even reëel als de 
economische condities en vormt zij evenzeer een kracht in het dagelijks bestaan. 

Onderzoek naar migratie en de betekenis van nationale identiteit vanuit het perspectief 
van vrouwelijke migranten laat zien dat nationale identiteit geen gegeven 'ding' is dat men 
voor altijd met zich meetorst, maar dat zij steeds opnieuw betekenis krijgt op verschillende 
momenten in relatie tot verschillende groepen en individuen. In de terugblik van voorma
lige Duitse dienstmeisjes op hun verleden wordt duidelijk dat identificaties met een natie 
in de loop van hun leven telkens zijn veranderd, tot op de dag van vandaag. Na hun 
migratie, bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, tijdens de jaarlijkse herdenkings
ceremonie op vier mei, maar ook bij hun huwelijk, na de dood van hun echtgenoot of na 
de verhuizing naar een verzorgingstehuis worden zij steeds opnieuw geconfronteerd met 
de vraag waar en bij wie zij thuis horen en dus ook met de vraag naar de betekenis van hun 
Duitse herkomst. Het probleemloos opgaan in de Nederlandse samenleving en het 
ontlenen van een identiteit aan het (nationale) collectief is door de migratie minder 
vanzelfsprekend geworden, omdat zij vaak op een andere collectieve identiteit (als Duitse) 
worden aangesproken.7 

Een radicale verwerping van die collectieve identiteit behoort dan ook niet tot de 
mogelijkheden, ook al hebben zij zich laten naturaliseren. De migrant - en in dit geval de 
(voormalige) Duitse dienstbode - maakt niet alléén uit of en wanneer ze als Duitse of als 
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Eise Bauhoff met Duitse vriendin in de 
bollenvelden, 1935. 

Nederlandse door het leven gaat. Zodra een groep als groep wordt gekenmerkt door hen 
als Duitsers af te schilderen, is het de vraag of het individu zich daarbuiten kan plaatsen. 
Al zouden (voormalige) Duitse dienstmeisjes zich willen onttrekken aan de collectieve 
identiteit die een groep aan haar leden voorschrijft, dan is het nog de vraag of ze ook 
kunnen ontsnappen aan de identiteit die anderen aan hen toeschrijven. Zo beschikten veel 
voormalige Duitse dienstmeisjes al voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog over 
een Nederlands paspoort en voelden zij zich Nederlandse onder de Nederlanders. Maar 
toch herkenden diezelfde Nederlanders hun Duitse accent en bleven zij hen als Duitse 
zien, terwijl van de andere kant de Duitse autoriteiten hen als 'Volksduitsen' wilden 
inlijven. 

Dat het soms mogelijk was die van buitenaf opgelegde identiteit te gebruiken om de 
heersende orde te ondermijnen, merkten enkelen toen zij hun 'Duits' -zijn inzetten bij het 
verzet tegen de Duitse bezetters. In hoeverre een negatieve identiteit aan een bepaalde 
groep wordt toegeschreven, heeft vooral te maken met de politieke situatie. Maar het 
individu, en in dit geval het (voormalige) Duitse dienstmeisje, bepaalt of en op welke 
manier zij die negatieve identiteit op zich neemt. Om met de publicist I. Buruma te 
spreken: 'Er zijn geen gevaarlijke volkeren, er zijn alleen gevaarlijke situaties en die zijn het 
gevolg, niet van volkskarakter, maar van politieke omstandigheden.'8 

Migranten ervaren bij uitstek de dubbelzinnigheid en ongrijpbaarheid van een nationale 
identiteit. In dit onderzoek wilde ik nagaan hoe enerzijds overheidsinstanties, andere 
organisaties en individuen in staat zijn geweest een collectieve, nationale identiteit te 
creëren en aan Duitse dienstmeisjes toe te dichten, en hoe anderzijds de betrokkenen 
hiermee zijn omgegaan. Dat maakte het mogelijk om onder het stereotiepe beeld van 'de' 
Duitse dienstbode de contouren te laten verrijzen van een beeld dat zowel veelzijdiger als 
menselijker is. 
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Epiloog: ode aan Julia Bolle, een Duitse dienstbode' 

Veel vrouwen die als Duits dienstmeisje naar Nederland kwamen, hebben met grote inzet 
deelgenomen aan dit onderzoek. Ook hun kinderen en de kinderen van hun voormalige 
werkgeefsters reageerden op mijn plannen voor dit boek. Een van hen was André Berg. 
Zijn herinneringen aan de inmiddels gestorven Julia Bolle maken dit levensverhaal - dat 
de afsluiting vormt van dit boek- tot een ode aan een Duitse dienstbode. 2 

'Ik noemde haar Oelle. Er werd bij ons nog vrij veel Duits gesproken en zij werd Fräulein 
genoemd. Als klein jochie heb ik dat verbasterd tot Oelle: Fräulein, Oilein, Oile, Oelle, zo 
is dat ontstaan.'3 De heer Berg heeft ons gesprek gedegen voorbereid: documenten en foto's 
liggen gereed op tafel, als ik met hem en zijn vrouw spreek over het leven van deze 
voormalige Duitse dienstbode die in 1966 is overleden. 4 

Haar paspoort laat zien dat Oelle op 29 september 1890 in Osnabrück werd geboren als 
Anna Maria Julia Bolle. Tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelde haar verloofde 'en 
daarna heeft ze kennelijk niet meer willen trouwen,' meent André Berg. Rond 1920 kwam 
Julia Bolle naar Nederland en heeft daar uitsluitend bij joodse families gewerkt. Zelf was 
ze evangelisch-luthers opgevoed, maar zij was niet belijdend. Na de familie Roskam in het 
Gooi kwam ze bij de familie Gerzon in Amsterdam, om ten slotte als huishoudster bij de 
heer Berg in betrekking te komen, eveneens in Amsterdam. 

Toen Julia Bolle bij deze directeur van het modemagazijn Hirsch in dienst trad, verheug
de zij zich op het werken bij een alleenstaande heer die de huishouding geheel aan haar 
overliet. Ze genoot alle vrijheid tot het moment dat hij in 1935, op 48-jarige leeftijd, alsnog 
besloot in het huwelijk te treden met de twintig jaar jongere Ellen Rector. De bruid was 
in 1933 als een van de eersten Duitsland ontvlucht, zodra ze zich realiseerde dat haar leven 
als joodse vrouw gevaar liep. Met de komst van de nieuwe mevrouw Berg veranderde de 
positie van Fräulein Julia, die tot dan toe aan het hoofd van de huishouding had gestaan. 
Volgens de overlevering zou zij ernstig hebben overwogen van betrekking te veranderen, 
maar op haar leeftijd en in deze jaren was het niet zo eenvoudig iets passends te vinden. 
Na de geboorte van André in 1938 was er geen sprake meer van vertrek. 

Julia Bolle bleef in het gezin Berg, ook toen zij van Duitse zijde te horen kreeg dat zij niet 
langer bij joden in dienst mocht blijven. Formeel werd het dienstverband beëindigd en 
verhuisde zij naar de buren,5 maar de facto veranderde er weinig: zij bleef werkzaam in de 
huishouding van het gezin Berg, ook na het uitbreken van de oorlog. De dreiging van de 
jodenvervolging werd echter zo groot, dat het echtpaar Berg in 1942 besloot naar Zwitser
land te vluchten. 'Hoe moet het dan met het kind?' was de vraag waarmee Julia Bolle op 
het voornemen van haar werkgevers gereageerd zou hebben. Een illegale reis met zo'n 
kleine jongen bracht immers veel extra risico's met zich mee. Het verhaal gaat dat de 
Duitse hulp zonder enige aarzeling reageerde op het verzoek of zij de zorg voor André op 
zich wilde nemen. 

'Nu zijn we dus in 1942. Mijn ouders hebben valse papieren en vertrekken met de 
bedoeling via België naar Zwitserland te vluchten, en ik blijf bij Oelle,' begint André Berg 
het verhaal over de oorlog dat zijn beeld van Julia Bolle heeft bepaald. We volgen haar 
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levensverhaal door zijn ogen. Samen met Oelle ging de vierjarige André naar Leiden, waar 
ze in een studentenhuis in de Hugo de Grootstraat bij mevrouw Van Altena konden 
onderduiken. 'Niet in de zin dat ik niet op straat kon komen, maar wel dat ik in een andere 
omgeving was, met een andere identiteit. Mijn ouders waren, zo was mij verteld, in 
Nederlands-Indië. Dat was een verhaal dat op mij als klein jochie niet zo vreemd 
overkwam, want in dat studentenhuis waren ook studenten met ouders in Indië.'6 Voort
aan heette hij André Lukas. Hoe de relatie met Oelle naar de buitenwacht werd gepresen
teerd, kan hij zich niet herinneren: 'Ik zal wel een neefje van haar zijn geweest of wat ook.'7 

Financieel was het nodige geregeld met een dominee die tapijten, tafelzilver en andere 
spullen uit het ouderlijk huis in bewaring had gekregen. Die konden te gelde worden 
gemaakt ten behoeve van André en Oelle. Alleen wist de dominee zich steeds minder van 
de afspraak te herinneren naarmate de oorlog voortschreed. 8 Omdat zij voor het kind geen 
distributiebescheiden kreeg en dus veel zwart moest kopen, zocht Oelle toen naar moge
lijkheden om geld te verdienen. 

Vanaf 1942 tot het eind van de oorlog werkte ze als huishoudster bij het gezin van de 
Leidse hoogleraar Kloeke op de Wittesingel en later ook bij het hoogleraarsgezin Böhl. In 
beide gezinnen waren kinderen van André' s leeftijd. Terwijl Oelle in de huishouding hielp, 
kreeg de jongen de kans met deze kinderen op straat te spelen. Op die manier zorgde ze 
niet alleen voor brood op de plank, maar voorkwam ze ook dat André in een isolement 
terechtkwam. Later zou zij een plaats voor hem op de kleuterschool weten te organiseren. 
'Ik zag er ook niet heel erg joods uit, dus dat was geen probleem,' merkt André Berg hierbij 
op.9 Er waren wel andere complicaties, bijvoorbeeld als André naar een dokter moest: 'Wie 
ben je dan? Waar sta je ingeschreven? Papieren? Dat was er allemaal niet. Maar dat heeft 
ze allemaal weten te camoufleren. Bij Kloeke wisten ze natuurlijk precies hoe de situatie 
was en de Böhl' s zullen het ook wel geweten hebben. '10 

Onderwijl waren de heer en mevrouw Berg gestrand in België. Daar ontmoetten zij een 
Nederlandse ingenieur, die voor de spoorwegen werkte en geregeld in de Belgische 
hoofdstad moest zijn. De man bleek te vertrouwen en hij was bereid contact te leggen met 
Oelle en André. Zo ontstond er een briefwisseling tussen Brussel en Leiden: Oelle schreef 
in het Nederlands zogenaamd aan haar vriendin Tini over haar leven met 'Ponneke'. Het 
waren van die wat onhandig gekozen camouflages om te voorkomen dat er problemen 
ontstonden als de brieven in verkeerde handen zouden raken. Dat was ook de voorwaarde 
waaronder de Nederlandse ingenieur bereid was deze verboden boodschappen over te 
brengen.n 

André Berg leest voor uit een bewaard gebleven brief van 17 januari 1944 van Oelle aan 
'Lieve Tini' vol lyrische beschrijvingen van 'Ponneke' die al zo goed cijfers kan schrijven 
en een 'echte wijsneus' is met een 'gezond verstand'. Dat hij daarnaast over 'een teer 
romantisch zieltje' beschikt, illustreert zij met een anekdote over twee krokusbollen: 'Het 
eerste bloemetje kwam vanmorgen uit, riep hij, wat is dat mooi, het is om te huilen en 
werkelijk kreeg hij traantjes in zijn oogjes.' Oelle meldt verder dat ze zelf gezond is en voor 
de kleine jongen levertraan en vitaminetabletten krijgt, en dat haar 'alle mogelijke hulp in 
deze zorgelijke tijden' wordt geboden. 'We hebben geen weelde, maar eten en slapen goed.' 
De brief, die ook laat zien dat het schrijven in de Nederlandse taal haar niet moeiteloos 
afging, eindigt met: 'Schrijf me maar weer gouw, we denken veel aan jullie. Heel veel liefs 
van ons bijden en een dikke pakkert van Ponneke, je Oelle.'12 Deze brief aan lieve Tini 
ging gepaard met tekeningen van André. 'Die liet Oelle mij maken om aan mijn ouders te 
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laten zien en daar schreef zij dan op: "Ponneke' s eerste tekeningen", en "heel veel kusjes 
lieve mammie". Dat had ik dan kennelijk gezegd, of dat had Oelle mij in de mond gelegd. 
En een foto die kennelijk in Leiden is gemaakt, is ook met die spoorwegingenieur 
meegegaan. ''3 

Brussel was al in september 1944 bevrijd, maar in Leiden moesten ze de hongerwinter nog 
zien door te komen. 'We maakten lange wandelingen naar een of ander cafeetje ver buiten 
Leiden aan de Vliet, waar je één glas melk per persoon kon krijgen en ter plaatse nuttigen. 
- Dan goot ze haar eigen melk in een thermosfles en die kreeg ik de volgende dag,' 
herinnert André Berg zich. 'In de hongerwinter heeft ze lopen bedelen langs Duitse auto's 
aan de Wittesingel, ik zie het nog voor me. Zij, als Reichsdeutsche, als arische Reichsdeutsche, 
om het maar eens compleet te zeggen, heeft daar van haar mede-Duitsers eten losgepeu
terd. Voor haarzelf en voor mij, maar meer voor mij dan voor haarzelf.'14 Steeds weer 
benadrukt de heer Berg het zelfopofferende karakter van de liefde waarmee Oelle onder 
deze barre omstandigheden voor hem heeft gezorgd. 

Hoe dreigend de omstandigheden konden zijn, wordt geïllustreerd door zijn verhaal over 
een onverwachte inval van de Duitse bezetters op zoek naar illegale lectuur die ook 
daadwerkelijk vanuit hun huis werd verspreid. Het liep goed af, maar het maakte duidelijk 
dat deze omgeving, die juist door haar verzetshouding bescherming bood aan Oelle en het 
joodse kind, om dezelfde reden een risico voor hen vormde. Toch wisten ze zich vooral 
gesteund door de kring van antifascistische studenten en academici om hen heen: 'Meneer 
Bijl - die nu hoogleraar is in Engeland, als ik me niet vergis - zei tegen Oelle: "Als het 
werkelijk gevaarlijk wordt, roep je me maar. Ik verstop hem in m'n rugzak en dan breng 
ik hem door de steegjes achter wel weg."'15 

Achteraf signaleert André Berg de dubbele positie die Oelle innam in deze academische 
kring: 'Ze werkte bij mevrouw Kloeke als huishoudster, maar het was toch ook - en dat 
hebben we na de oorlog gemerkt - gewoon een vriendschappelijk contact.'16 Het respect 
dat haar houding en haar positie als pseudo-moeder van André opriep, zal het verschil in 
herkomst en milieu gedurende de oorlogsjaren naar de achtergrond hebben verdrongen, 
maar verdwenen was het zeker niet. In ons telefoongesprek roemt mevrouw Kloeke vooral 
het 'bescheiden karakter' van Oelle. Julia Bolle kende haar plaats, ook toen. 

Mevrouw Kloeke heeft mij nog iets anders verteld,17 dat ik aan André Berg voorleg: Zij 
meent zich te herinneren dat Oelle op een zeker moment lid is geworden van de Deutscher 
Frauenschaft, om makkelijker aan voedselbonnen te kunnen komen en eventuele verdenkingen 
te kunnen afwenden. ''Dat zou best kunnen,' antwoordt André Berg. 'Ik herinner het me 
niet meer, maar nu u het zegt ... Dat brengt me op de dagen van de bevrijding: ik herinner 
me uit verhalen dat ze duidelijk in de rats heeft gezeten over wat er met haar zou gebeuren. 
- Nadat die Duitsers waren weggetrokken, was Oelle bang dat zij als Duitse met haar 
Duitse accent ... - dat ze zouden zeggen: "Hier heb je er nog één.'' Maar dat is helemaal 
nooit gebeurd, want ik denk dat iedereen wist waar zij stond. - En niet te vergeten: in het 
studentenhuis waar wij woonden was bekend wie die Reichsdeutsche was met dat kind.'18 

De opstelling van Oelle tijdens de oorlog vormde volgens André Berg nooit 'een punt 
van afweging': 'Ik heb het gevoel dat voor haar die keus helemaal geen keus is geweest; dat 
was duidelijk. Ze stond niet aan de Duitse kant, en ik denk dat dat komt door haar grote 
mate van rechtsgevoel en humanitair gevoel van "dit kan niet en dit vind ik niet accepta
bel". Zoals gezegd: ze had daarvoor bij twee andere joodse families gewerkt en dat kan ook 
bepalend zijn geweest voor haar keus.'19 
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Julia Bolle's keuze voor haar joodse werkgevers en vooral voor hun kind moet voortge
komen zijn uit een persoonlijke loyaliteit, die op dat moment politieke consequenties had. 
Politiek met een hoofdletter interesseerde Oelle immers niet: 'Daar wist ze ook niets van, 
en ze bemoeide zich er niet mee.'20 Deze indruk wordt bevestigd door het verslag van de 
rapporteur die na de oorlog haar naturalisatieverzoek in behandeling had. Hij vermeldt 
over de oorlogstijd dat Julia Bolle van 1941 tot Dolle Dinsdag gedwongen lid was van het 
Deutsche Arbeitsfront en uit hoofde daarvan 'dubbele bonkaarten' heeft ontvangen, die zij 
echter aan het kind heeft besteed: 'Zij heeft op geen enkelen wijze van haar "Duits zijn" 
geprofiteerd en behalve de verzorging van het Joodse kind van haar werkgever heeft zij niet 
deelgenomen aan het verzet.' 21 

Uiteindelijk werd ook Nederland bevrijd, maar de grens bleef voorlopig nog gesloten. 
Het echtpaar Berg wist het echter zo te organiseren, dat een kennis die als officier in de 
militaire staf zat in zijn jeep naar Leiden reed om hun kind op te halen en mee naar Brussel 
te nemen. 'Dat heeft geleid tot grote huilpartijen van mijn kant, want ik was meer aan 
Oelle verknocht dan aan die ouders in dat verre Indië. Want zo was het verhaal. Oelle heeft 
ook dat met enorm veel tact en gevoel opgelost. Zodra de bevrijding kwam, liet ze me de 
foto's zien die ze nog had van m'n ouders, en ze heeft me verteld wie mijn ouders waren 
en hoe ik heette en ... op een gegeven moment wilde ik dan wel mee, mits ik mijn 
chocolaatjes die ik bij de Zweedse voedseldroppings gekregen had mocht meenemen.'22 

Onder die conditie vertrok André naar België, terwijl Oelle in Nederland achterbleef. 
Nadat zijn vader als eerste met het Rode Kruis naar Amsterdam was teruggekeerd, 

volgden André en zijn moeder en ten slotte is Oelle er ook weer 'als vanzelfsprekend' 
bijgekomen: 'En sindsdien had ik twee moeders: één kind zonder broers of zusters, maar 

Julia Bolle ('Oelle') met André Berg en mevrouw Berg. Amsterdam, ca. 1940. 
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wel met twee moeders - en ik zou tot de dag van vandaag niet weten wie meer of minder 
belangrijk was en van wie ik het meeste hield.' 23 

Na de oorlog- 'toen het leven weer normaal werd,' zoals André Berg zegt-werd de draad 
opnieuw opgepaln en leefde Oelle weer als huishoudster bij de familie Berg. 'Voor haar 
gold, en ik citeer haar min of meer letterlijk: "De oorlogsjaren waren de mooiste jaren van 
mijn leven." Dat klinkt heel merkwaardig, maar de betekenis is duidelijk: dat waren de 
jaren dat ze mij alleen had. In die jaren had ze de volledige verantwoordelijkheid voor haar 
kind. Op zichzelf is het natuurlijk moeilijk geweest om dat na de oorlog weer op te geven. 
Maar dat gold ook voor mijn moeder, die een hiaat had waarin ze mij niet heeft gezien en 
niks kon bijdragen aan mijn vorming. Daarna was er weer een soort deling. Als ik als 
schooljongetje naar huis kwam, riep ik "mammie thuis?", "Oelle thuis?". Zoals een 
normaal kind vraagt of mammie er is, zo vroeg ik naar twee.' 

1s die verhouding tussen die twee altijd goed gebleven?' 'Nee ... dat botste ook wel. Mijn 
moeder kon nogal impulsief en fel van leer trekken en Oelle kon koppig zijn. Dan was 
mijn vader weer de overkoepelende figuur. .. Er is slaande ruzie geweest. Dan zaten ze 
mekaar bijna in de haren.' Op dit moment mengt de vrouw van André Berg zich 
voorzichtig in ons gesprek om op de a-symmetrische verhouding tussen mevrouw Berg en 
Oelle te wijzen: 'Kijk, als huisvrouw en moeder win je zo'n strijd natuurlijk altijd. Dat was 
een oneerlijke strijd.'24 Daar stond tegenover dat mevrouw Berg voor altijd bij haar 
dienstbode in het krijt stond vanwege haar rol in de oorlog. 

Oelle moet zich hiervan bewust zijn geweest, te oordelen naar wat André Berg daar nog 
over vertelt. Hij wijst op een naoorlogse foto van Oelle in een wit schort: 'Ze liep altijd in 
een spierwit schort rond, de hele dag. Daar liep ze ook mee op straat, tot groot ongenoegen 

Julia Bolle met André Berg. Amsterdam, 1952. 
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van mijn moeder die dat niet meer passend vond. Maar ze manifesteerde zich in dat 
opzicht heel bewust als huishoudster. Ze ging om de hoek boodschappen doen met haar 
schort aan.' 25 Na de oorlog at Oelle normaal gesproken mee aan tafel. Maar als er ook maar 
één gast was, trok ze zich terug. 'Dan wou ze nooit binnen eten bij ons. Dat vond ze lastig, 
want ze moest in de keuken zijn en bij het eten blijven, en ... ' 'Dan maakte ze een scheiding ... ' 
'Dan maakte ze zelf een scheiding. - Niemand ging de keuken voorbij zonder eerst Oelle 
goeiendag te zeggen. - Degenen van de familie die na de oorlog zijn teruggekomen kenden 
Oelle; ze wisten wat er gebeurd was en wat ze voor mij had betekend.' 

Mevrouw Berg vult aan: 'Waar Oelle erg kien op was als er eters geweest waren, waren 
de fooien. Maar die gaf ze aan m'n man.' 'Ja, dat was heel dubbel,' reageert de heer Berg. 
'Ze was aan de ene kant, ja, werd ze toch tot de familie gerekend, aan de andere kant was 
ze er buitengewoon op gesteld dat ze als appreciatie voor haar kunnen een fooi kreeg. Ze 
had hele uitgesproken meningen over vrienden van mijn ouders die dat niet deden. Die 
deugden niet. En dat zei ze ook. Maar het ging haar helemaal niet om het geld. Want de 
volgende dag zei ze: "Ik heb een heleboel fooi gehad en die is voor jou."'26 

In 1958 verliet André het ouderlijk huis om te gaan studeren. Dat was ook het moment 
waarop zijn ouders besloten te verhuizen en Oelle een eigen woning betrok op de 
Overtoom. 'In dat jaar is Oelle als het ware met pensioen gegaan,' zegt André Berg. Later 
heeft Julia Bolle nog in een bejaardenhuis aan de Roeterstraat gewoond, waar zij demen
teerde en uiteindelijk in mei 1966 stierf. De oude meneer Berg zorgde ervoor dat zij op de 
algemene begraafplaats Zorgvlied werd begraven. Daar rust de tot Nederlandse genatura
liseerde Julia Bolle, die te kennen had gegeven dat ze niet in Duitsland begraven wilde 
worden. 
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Woord van dank 

Wanneer je jaren aan een onderzoek werkt, raken talloze personen, groepen en instanties 
erbij betrokken. Op verschillende momenten en op uiteenlopende manieren zijn ze mij 
behulpzaam geweest. Het is onmogelijk hen allemaal te noemen, maar een aantal wil ik op 
deze plaats bedanken. 

In de zo kwetsbare beginfase van het onderzoek was met name lteke Weeda, net 
aangesteld als hoogleraar vrouwenstudies in Groningen, een belangrijke steun. Zij toonde 
alle vertrouwen in mijn plannen en zette mij er bovendien met succes toe aan een 
opzetsubsidie bij de toenmalige Stimuleringsgroep Emancipatieonderzoek aan te vragen. 

Waardevolle tips en praktische steun kreeg ik niet alleen van collega-onderzoekers, maar 
vooral ook van medewerkers van de diverse archiefinstellingen en bibliotheken die ik 
bezocht. In het speciaal zij genoemd: Francien van Anrooy en de heer Kinkelder van het 
Algemeen Rijksarchief, Dymphenia van Berkel en Anet Mevis van het Internationaal 
Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwen beweging, David Barnouw, Peter Romijn 
en Hans de Vries van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Saskia de Graaff van 
het Rijksarchief Utrecht, de heer Maas van het Katholiek Documentatiecentrum, Jaap van 
Doorn en de heer Stolk van de archieven van het ministerie van Justitie, de heren Strecker 
en W ollasch van het archief van het Deutscher Caritasverband, mevrouw Keipert en de heer 
Wiedey van het archief van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, mevrouw 
Freese van het archief van het Diaconale Werk in Düsseldorf, de heer T alazko en mevrouw 
Kröger van de archieven van het Diaconale Werk in Berlijn, de heer Helbach van het 
archief van het aartsbisdom Keulen, mevrouw Kranstedt die het archief van het Verband 
Ka.tholischer Mädchen-Sozialarbeit in Paderborn voor mij naspeurde, en de heer Klein
knecht die mij wegwijs maakte in het archief van het diaconessen-moederhuis in Münster. 

Zeker zo belangrijk waren degenen die mij tijdens mijn omzwervingen in Duitsland 
gastvrij onderdak hebben verschaft en/of zich betrokken toonden bij mijn werk. Dat waren 
Ute Baader in Bonn, Helmut Mertens in Essen, de familie Crombée in Osnabrück, Jochen 
Christoph Kaiser, Rudolf Schlögel en Anne Wienand in Münster, Lore Kleiber, Michael 
Penners en Barbara Schieb in Berlijn, de familie Fromke in Potsdam, Sabina LeBmann in 
Keulen, de nonnen van het /makulatahaus in Paderborn en de zusters van het diacones
sen-moederhuis in Gunzenhausen. Een bijzonder woord van dank geldt Jutta Dalhoff en 
Brigitta Michaelis, die altijd weer bereid waren mijn teksten te vertalen of te corrigeren. 
Zij allen droegen ertoe bij dat Duitsland mijn tweede Heimat is geworden. 

Bij de verwerking van het gevonden materiaal met behulp van de computer kreeg ik veel 
praktische steun van Edgar de Bie, René Hulst, Toon Pennings en Tjalling de Vries. 
Daarnaast bood Rob Wagenaar mij de ruimte aan het Instituut voor Geschiedenis in 
Groningen om aan dit boek te werken. 

Margo Brouns, Peter Hofstede en Susan Legêne keken aandachtig en kritisch naar delen 
van het manuscript, terwijl Marianne Grünell, Henk te Velde en Peter Weijers het geheel 
van hun zorgvuldig commentaar voorzagen. Niet alleen hun commentaar, maar ook hun 
vriendschap was en is me veel waard. Zonder dat zij het manuscript onder ogen kregen, 
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hebben Gerhard Durlacher en Hélène Vossen mijn werkzaamheden van meet af aan 
gesteund en geïnspireerd. Dat geldt evenzeer voor het coördinatieteam van de geschiede
niswerkgroep Andere Tijden. 

Ten slotte, maar niet in de laatste plaats dank ik mijn promotor Piet de Rooy die mij met 
een subtiel evenwicht tussen afstand en betrokkenheid naar het eindstadium wist te 
begeleiden, en mijn co-promotor Marjan Schwegman die vooral in de laatste fase onmis
baar commentaar leverde. 

Barbara Henkes 
Groningen, december 1994 
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Zusammenfassung 

Zwischen den beiden Weltkriegen kam eine groBe Anzahl weiblicher Arbeitsmigranten in 
die Niederlande. In der Berufsstatistik des Jahres 1920 wurden insgesamt 9.100 Frauen als 
ausländische Berufstätige aufgeführt. 1930 gab es 30.500 dieser Frauen, unter ihnen gut 
24.000 deutscher Nationalität. Diese Zahl stieg bis 1934 noch auf 40.000 an, verringerte 
sich aber bis zum Kriegsausbruch in den Niederlanden im J ahre 1940 auf einige T ausende. 

Die Einreise und der Aufenthalt der deutschen Frauen erregten die Gemüter sehr. 
Sowohl von privater als auch von behördlicher Seite wurden MaBnahmen zur Förderung 
der Vermittlung und der Aufnahme deutscher junger Frauen getroffen. Spätere MaBna
hmen zielten auf eine Einschränkung ihres Aufenthaltes in den Niederlanden ab. Die 
Presse verfolgte diese Entwicklungen mit groBem Interesse. Auch niederländische Schrift
steller wurden immer wieder von diesen vor allem als Dienstmädchen tätigen Frauen 
inspiriert (wie zum Beispiel Eise Böhler von Vestdijk). In geschichtswissenschaftlichen 
Veröffentlichungen findet dieses Thema jedoch kaum Beachtung. Nicht nur das AusmaB, 
sondern auch der spezifische Charakter dieser massenhaften Migration junger, unverhei
rateter, deutscher Frauen rechtfertigt eine wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem 
Thema. 

Angesichts der massenhaften Einwanderung deutscher Mädchen stellen sich die Fragen, 
warum sie aus Deutschland auswanderten, wie in den Niederlanden auf ihre Einwande
rung und ihren Aufenthalt reagiert wurde und wie sie sich hier zurechtgefunden haben. 
Die Kombination aus schriftlichen Quellen und persönlichen Erinnerungen ehemaliger, 
deutscher Dienstmädchen - auch Oral History genannt - ermöglicht eine Analyse der 
Frage, wie die allgemeinen Entwicklungen im wirtschaftlichen, politischen und sozial-kul
turellen Bereich auf die individuellen Lebensgeschichten einwirkten und wie die betroffe
nen Frauen damit umgegangen sind. 

Das Buch ist chronologisch und thematisch gegliedert. Nach der Einleitung (Kapitel 1) 
widmet sich Kapitel 2 den Umständen, die zahlreiche, ledige Frauen dazu brachten, 
selbständig für einen unsicheren Aufenthalt in einem fremden Land aus Deutschland 
auszuwandern. AuBer den wirtschaftlichen Verhältnissen, die eine wichtige Rolle spielten 
- und die in der einschlägigen Literatur als Push- und Pull-Faktoren umschrieben werden 
- wird dem persönlichen Kontext der betreffenden Mädchen Aufmerksamkeit gescheukt. 
Mit den wirtschaftlichen Entwicklungen läBt sich zwar der allgemeine Trend erklären, 
nicht aber die jeweils individuelle Entscheidung für Emigration. Diese wurde vor allem 
durch Vorstellungen und Erwartungen von Leben und Arbeit in den Niederlanden 
bestimmt. Dieses Kapitel beschäftigt sich auch mit der moralischen Unruhe und den 
unterschiedlichen MaBnahmen in bezug auf die grenzüberschreitende Mobilität lediger 
Frauen und Mädchen. 

Das dritte Kapitel beschreibt die Arbeitsverhältnisse der eingewanderten deutschen 
Mädchen. In erster Linie waren die meisten von ihnen als Dienstmädchen tätig. Es werden 
die Umstände untersucht, unter denen sie sich in die häusliche Gemeinschaft aufgenom
men oder aber sich ausgeschlossen fühlten. Ein prekäres Gleichgewicht zwischen Nähe 
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und Distanz prägte das persönliche Arbeitsverhältnis der Dienstmädchen im Haushalt. 
Darüber hinaus wird die unterschiedliche Position deutscher Dienstmädchen im Ver
gleich zu ihren niederländischen Kolleginnen untersucht. 

Das Leben deutscher Dienstmädchen in den Niederlanden beschränkte sich nicht nur 
auf den Haushalt; sie waren auch auEerhalb dieses Bereiches aktiv. Das Thema des vierten 
Kapitels betrifft die Auffassungen und Aktivitäten der niederländischen und vor allem 
auch der deutschen, konfessionellen Mädchenvereine und die diesbezüglichen Erfahrun
gen der deutschen Dienstmädchen. Hier wird die Frage erörtert, inwieweit die deutschen 
Vereine eine Integration der Mädchen ermöglichten, indem sie ihnen eine vertraute 
Umgebung boten, oder ihre Integration in die niederländische Gesellschaft gerade beein
trächtigten, indem sie sie innerhalb einer deutschen Frauenwelt vonder niederländischen 
Umgebung absonderten. 

Die auEerberuflichen Aktivitäten der deutschen Dienstmädchen stehen auch im Mittel
punkt des fünften Kapitels. AuEerhalb der sicheren Geborgenheit der Mädchenvereine gab 
es viele andere Möglichkeiten der gemeinsamen Freizeitgestaltung für deutsche Dienst
mädchen. Eine aufblühende Jugendkultur bot in diesen Jahren Gelegenheit für einen 
individuellen Lebensstil und eine brei te Skala an Identifikationsmöglichkeiten in J ugend-, 
Sport-, Gesang- und Theatervereinen, Tanzdielen und Kinos. Dies bewirkte eine Annähe
rung der Geschlechter und förderte den Kontakt zwischen gleichaltrigen deutschen und 
niederländischen Mädchen. 

Im sechsten Kapitel wird das Thema der wirtschaftlichen Entwicklungen wieder aufge
griffen. Sind diese Entwicklungen doch die bedeutendsten Beweggründe der Berufstätig
keit deutscher junger Frauen in den niederländischen Haushalten. Es werden die Folgen 
der Wirtschaftskrise und der wachsenden Erwerbslosigkeit in den dreifüger Jahren für die 
Position deutscher Dienstmädchen auf dem niederländischen Arbeitsmarkt besprochen. 
Die verbesserten Perspektiven auf dem deutschen Arbeitsmarkt beeinfluEten ihre wirt
schaftliche Lage in den Niederlanden in dem Sinne, daE sie die Rückkehr nach Deutsch
land förderten. 

Kapitel 7 beschäftigt sich mit der Rolle der deutschen Mädchenvereine nach 1933, die sich 
immer stärker am deutsch-nationalen Gedankengut und am 'neuen' Deutschland orien
tierten. Dies hatte auch für die deutschen Dienstmädchen in den Niederlanden Folgen. 

Das achte Kapitel zeigt auf, wie das Nazi-Regime sie ab Dezember 1938 zwang, unmittel
bar nach Deutschland zurückzukehren. Die Frauen, die dem Druck des deutschen Re
gimes widerstanden, wurden in den Niederlanden als 'zuverlässig' betrachtet. Dies änderte 
sich rasant, als die Kriegsdrohungen zunahmen. Demzufolge stiegen die Spannungen 
zwischen den Niederländern und den gebürtigen Deutschen an, und wurden Gegensätze 
unvermeidlich. In diesem Kapitel wird der Untersuchungsgegenstand erweitert. Die 
Hauptdarstellerinnen sind nicht nur die deutschen Dienstmädchen, sondern auch die 
gebürtigen deutschen Frauen, die nach ihrer Tätigkeit als Dienstmädchen durch eine 
Heirat die niederländische Staatsbürgerschaft erworben hatten und jetzt niederländische 
Hausfrauen waren. Als gebürtige Deutsche wurden sie, angesichts des drohenden Krieges 
zwischen dem dritten Reich und den Niederlanden, alle mit einer Situation konfrontiert, 
in der ihre nationale Identität erneut konstruiert wurde und eine zentrale Bedeutung 
erhielt. 

Die deutsche Besatzung brachte die (ehemaligen) deutschen Dienstmädchen in eine 
schwierige Lage: Man war entweder deutsch oder niederländisch. Ihre Loyalität der 
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niederländischen Gesellschaft gegenüber wurde von Anfang an angezweifelt. Die Besat
zungsmacht forderte von den (ehemaligen) deutschen Dienstmädchen eine 'deutsche' 
Gesinnung, während die Niederländer ihnen mit Migtrauen entgegentraten (Kapitel 9). 
Die Frauen drohten in die Isolation zu geraten. Der Druck, dem sie unter diesen 
U mständen ausgesetzt waren, war sehr groK Indem man den Dienstmädchen nahezu 
automatisch eine deutsche Gesinnung unterstellte, schlog man andere Identifikationen 
und Loyalitäten voreilig aus. Überdies wollte man nicht sehen, dag eine Heimatverbun
denheit nicht zwangsläufig dem Gutheigen des jeweiligen Regimes gleichzusetzen ist. 
Dennoch boten sich individuellen Frauen mehrere Möglichkeiten, auf diese Anfeindun
gen zu reag1eren. 

Thema des zehnten Kapitels sind die keineswegs fliegenden Grenzen zwischen 'nieder
ländisch-gut' und 'deutsch-häfüich'. Die Zählebigkeit dieser allzueinfachen Aburteilung 
macht den ehemaligen deutschen Dienstmädchen bis auf den heutigen Tag zu schaffen. 
Frauen, die als Dienstmädchen in die Niederlande einwanderten, wurden seit dem Zwei
ten Weltkrieg mit Stereotypen des Deutschen und Deutschlands konfrontiert. Dieses 
Buch soll auch der Versuch sein, den Weg zu einem Bild, das vielseitiger und menschlicher 
ist, aufzuzeigen. 

Übersetzung: Jutta Dalhojf und Esther Koch. 
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Noten 

1 Inleiding 
1 Vestdijk (1935), Verrips (1974). Andere literaire of journalistieke geschriften waarin Dui. 

dienstbodes een rol spelen, zijn b.v. Brijnen van Houten (1988), Van der Kooi (1989), Van der 
Meer (1987), Paans (1986), Van der Plas (1985), Rothmeijer (1991), Verbaan (1987), Vogels 
(1993), Weijel (1989). 

2 Vrouwenbelangen, jrg. 15 (1950) nr. 2. Met dank aan D. Stam die mij dit artikel onder de 
aandacht bracht. 

3 Brief 26-4-1960; 'Vrouwentekort', in: Gooi- en Eemlander, 25-4-1960 (IIAV, archiefVVVGS). 
Met dank aan A. Angerman die mij hierop attent maakte. 

4 De Vijfde Colonne is een begrip dat dateert uit 1936, toen in het begin van de Spaanse 
Burgeroorlog een van de rebellerende generaals in een radiotoespraak dreigend op de operaties 
van vier tegen Madrid oprukkende militaire colonnes wees en daaraan toevoegde dat de aanval 
op het centrum van de republikeinse regering geopend zou worden door een 'vijfde colonne' 
die zich al in het geheim onder de inwoners van de Spaanse hoofdstad bevond. Het begrip doet 
zijn intrede als men gevaar ducht van een groep binnen de eigen gelederen; zo kregen 
Amerikanen van Japanse origine ofJapanners in Amerika er ook mee te maken na de Japanse 
aanval op Pearl Harbor. Zie b.v. Miyamoto (1973: 23). 

5 BriefL. Wolters aan auteur, 7-3-1987. 

6 De Volkskrant, 13-8-1993. 
7 Samen met Hanneke Oosterhof schreef ik het boek Kaatje, ben je boven? (1985). Ook maakten 

we een gelijknamige reizende tentoonstelling voor het Historisch Museum Marialust in 
Apeldoorn. 

8 Zie Frijhoff (1993), die met zijn 'verkenningen van identiteiten in de tijd' laat zien hoe de 
verschuiving van het identiteitsbegrip binnen de context van de vaderlandse geschiedenis tot 
stand is gekomen. 

9 Leerssen (1990: 198) verwijst daarbij naar V. Descombes, Le même et l'autre. Quarante-cinq ans 
de philosophie (1933-1978), Paris 1979. Ook auteurs als Hall (1991) en Ramdas (1992) benadruk
ken een dergelijke opvatting van identiteit. 

10 Leerssen (1990: 198). 

n Mijn gesprekspartners stelden mij unieke egodocumenten, zoals brieven, foto's en een enkele 
keer memoires, ter beschikking. 

12 De aanvullende, corrigerende en vooral inspirerende wisselwerking tussen archiefonderzoek en 
het voeren van gesprekken kan dan ook niet genoeg benadrukt worden. 

13 Dit betrof vooral vrouwen die bij de organisatie van de opvang en bemiddeling van Dui. 
dienstmeisjes waren betrokken. Zo kwam ik via het Caritas-archief in contact met Käthe 
Kuhlenbäumer, die in de jaren dertig in de landelijke leiding van de Katholische Mädchenschutz
vereine zat. Via mijn werk in het archief van het Diakonissen-Mutterhaus Münster kreeg ik 
contact met vrouwen die als diacones bij de opvang van Dui. dienstmeisje in Nl. betrokken 
waren geweest, soms nadat ze eerst zelf als dienstmeisje met de Dui. diaconessen in contact 
waren gekomen. 

14 Een overzicht van de geraadpleegde archieven volgt na de noten. 
15 BriefL. de Jong aan auteur, 4-9-1986. 

16 Met een verwijzing naar eerdere bevindingen van de Amerikaanse historica Scott (1989: 681) en 
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de Italiaanse historica Pomata (1991: 5-32) benadrukken ook Ned. historicae als Grever (1994: 
m.n. 13-27) en Van Heijst & Derks (1994A: 7) dat als gevolg van een uniform en rechtlijnig 
beeld van 'de' geschiedenis thema's op het gebied van vrouwengeschiedenis die hierbuiten 
vielen op z'n best tot marginaal werden verklaard of in het geheel niet werden opgemerkt. 
Bovendien wijst Grever, in navolging van de geschiedtheoreticus Lorenz, op meerdere 'identi
teitsdimensies' die bij geschiedschrijving tegelijkertijd in het spel zijn, zoals nationaliteit, sekse 
en religie. Zij maakt aannemelijk dat mannen en vrouwen als sociale groepen een verschillende 
verhouding tot het verleden hebben ontwikkeld en zich derhalve vaak tot verschillende thema's 
en historiografische middelen aangetrokken zullen voelen. 

I7 Zoals het Statistisches Jahrbuch fJr das Deutsche Reich. 
18 Zo deed De Boer (1987) onderzoek in de dienstbodenregisters van de gemeente Laren (NH); 

Ketelaar (1988) onderzocht de komst en het vertrek van Dui. dienstbodes in Hilversum; en 
Oosterveen (1988) deed dat voor Groningen. Deze beperkte cijfers gaan echter voorbij aan 
degenen die zich niet lieten inschrijven en dus ongeregistreerd in Nl. verbleven. 

19 De archieven van andere Dui. ministeries die in het Bundesarchiv Koblenz bewaard worden, 
brachten slechts incidentele informatie over het betreffende thema boven tafel. 

20 Henkes (1991). 
21 Met dank aan S. Legêne die me op dit archief attent maakte. 
22 Zie bijlage 3. 
23 Omdat vrouwen vaak in de marges van de kerkelijke instituties vorm gaven aan hun religieuze 

aspiraties, of door de leidinggevenden buiten deze instituties werden geplaatst, is de betekenis 
van vrouwen binnen de kerk- en religieuze geschiedenis onderschat. Anderzijds werd er binnen 
vrouwengeschiedenis lange tijd uitgegaan van het repressieve karakter van de kerk, waardoor 
er weinig oog was voor de betekenis van religie en kerkelijke organisaties voor vrouwen in het 
verleden. De ontdekking van de kerkelijke archieven als belangrijke bron voor mijn onderzoek 
liep parallel met een groeiende belangstelling binnen vrouwengeschiedenis voor dit terrein van 
onderzoek, zoals o.m. blijkt uit het in 1994 verschenen Terra incognita. Historisch onderzoek 
naar katholicisme en vrouwelijkheid (Van Heijst & Derks). 

24 De Rooy (1989: 50). 
25 Deze obsessie wordt meesterlijk verwoord in de roman Possession, a Romance van de Engelse 

schrijfster en literatuurwetenschapster Byatt. 
26 In navolging van Aalten (1990), Ginsburg (1989) en Morée (1992) gebruik ik de term 'levens

verhalen' en niet 'levensgeschiedenissen' om het narratieve element te benadrukken. 
27 In Nl. was het m.n. de historicus Sijes die het interview op deze wijze herintroduceerde bij zijn 

onderzoek naar de razzia van Rotterdam (1951) en de Februaristaking (1954). 
28 Sinds de oprichting van de Vereniging voor Mondelinge Historische Documentatie in 1979 

werd oral history in Nl. ook wel 'mondelinge historische documentatie' genoemd. Deze term 
is echter niet ingeburgerd, mede vanwege het objectiverende karakter ervan. 

29 F. Raphael, Le travail de la memoire, et les limites de l'histoire orale, geciteerd door Leydesdorff 
(198T 53). 

30 Leydesdorff(1987: 21-57). 
31 Leydesdorff (1993). 
32 Johnson (1994: 24-26). 
33 Zie o.m. Blom (1989A en 1989c), Buruma (1994: 9-n), Vonder Dunk (1980), Gans (1994: m.n. 

86-108), Kossmann (1977), Leydesdorff (1993A), Houwink ten Care & Romijn (1988), Talsma 
& Leydesdorff (1990: 70-73). 

34 A.P. Cohen, The Symbolic Construction of Community. London 1985, geciteerd door Gevers 
(1993: 23). 
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35 Mijn inbreng wordt cursief in de tekst aangegeven. 
36 Zie o.m. Berger Gluck & Patai (1991) en de Personal Narrative Group (1989) voor een 

onderzoek naar dergelijke vragen bij het oproepen, analyseren en presenteren van levensverha
len van vrouwen. 

37 Zie o.m. De Baar e.a. (r990), Grever (r994: 13-37), Schwegman (r992) en Smith (1993). 
38 Brief Groeliker-Schwarte aan auteur, 20-6-1987. 

39 Aanvankelijk was de oproep gericht aan vrouwen die zowel uit Dd. als uit Oostenrijk naar Nl. 
waren gekomen, omdat er in de Ned. context weinig verschil werd gemaakt tussen het 
Duitssprekende huispersoneel. Bovendien werkte de crisistijd in beide landen gelijkelijk door 
en vielen Oostenrijkse meisjes na de Anschlujî in 1938 onder het Duitse Rijk. Toch werd al 
spoedig duidelijk dat er wezenlijke verschillen waren tussen de beide groepen. Ik besloot mij 
in principe te beperken tot de groep Dui. dienstmeisjes, al heb ik op sommige plaatsen waar 
het onderscheid er niet toe deed, ook geput uit de herinneringen van de vrouwen van 
Oostenrijkse herkomst. Zij zijn ook opgenomen in het overzicht van alle deelneemsters aan het 
onderzoek (bijlage 2). 

40 I. Weeda, 'Over veranderende tijden gesproken .. .', in: Libelle, nr. 7, febr. 1987; 'Groningse 
zoekt Duitse vrouwen voor studie', in: Gooi- en Eemlander, 1-3-1987; 'Onder de Haagse toren', 
in: Haagsche Courant, 25-5-1987; E. Verhoeff, 'Gezocht: degelijke Duitse dienstbodes', in: De 
Telegraaf, 13-6-1987; 'Het streekjournaal', in: De Limburger, 17-6-1987. Toen de reacties op de 
oproep in het weekblad Libelle beperkt bleven, besloot ik een aantal regionale kranten te 
benaderen. Omdat dit een zeer arbeidsintensieve procedure was die beperkt resultaat opleverde, 
richtte ik me tot de redactie van de Vrouwenpagina van het landelijke dagblad De Telegraaf 
De halve pagina die er voor de aankondiging van mijn onderzoek werd ingeruimd, werd 
beloond met meer dan honderd reacties vanuit het hele land. 

41 Omdat ik er niet in slaagde een landelijke Dui. krant of tijdschrift voor een aankondiging van 
mijn onderzoek te interesseren, heb ik mij beperkt tot twee regio's - een stedelijk en een 
landelijk gebied - van waaruit veel Dui. dienstmeisjes naar Nl. waren vertrokken. Het eerste 
artikel onder de kop 'Als junge deutsche Frauen ihr Glück in Holland versuchten' verscheen 
in de Nord-West Zeitung van 28-n-1986. Later verschenen er nog soortgelijke artikelen in de 
Westjàlische Nachrichten van 23-9-1988 en aanverwante kranten in Nordrhein-Westfalen, zoals 
in de Bottroper Zeitung van 27-8-1988, het Bocholter-Borkener Volksblatt van 30-9-1988, de 
Ibbenbürener Zeitungvan n-10-1988 en de Dülmener Zeitungvan 14-10-1988. 

42 Naast twee voormalige Dui. dienstbodes die ik eerder had gesproken voor het onderzoek naar 
dienstmeisjes in Nl. en enkele adressen die ik via anderen doorkreeg, heeft m.n. de Utrechtse 
antropoloog/journalist H. Meulenbroek mij op ruimhartige wijze geholpen met namen, 
adressen en ander materiaal dat hij had verzameld in het kader van zijn onderzoek naar Dui. 
dienstbodes in Nl. Een weerslag daarvan verscheen onder de titel 'De Duitse dienstmeisjes' in 
Vrij Nederland van 13-n-1982. 

43 In het kader van een Lehrauftragaan de universiteit in Oldenburg heb ik samen met een groep 
studenten gedurende het wintersemester 1986/i987 een oral-historyproject opgezet. In totaal 
werden twaalf gesprekken gevoerd met vrouwen in Oost-Friesland die voor het uitbreken van 
WOII weer uit Nl. waren teruggekeerd. Enkele van deze gesprekken zijn bij dit onderzoek 
betrokken. Met dank aan J. Fischer, H. Matzen, S. Mühlenstedt, I. Säubelich, U. Steitz en H. 
Verver. 

44 De vragenlijst is uit ruimteoverwegingen niet opgenomen in dit boek, maar een kopie ervan is 
op verzoek beschikbaar bij de auteur. 

45 De Haan (1992: 222). 
46 De paar vrouwen die niet over een telefonische aansluiting beschikten, stuurde ik de vragenlijst 

direct toe. 
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47 Als hun gezondheid het niet toeliet dat de betrokken vrouwen de vragenlijst zelf invulden, werd 
er veelal hulp ingeroepen van familie of bekenden. 

48 Voor zover ik erin slaagde vrouwen die ongewenst zwanger waren geworden te spreken, waren 
zij voor de bevalling getrouwd met de vader van het kind. Alleen via documenten uit de 
archieven en het verhaal van de 'natuurlijke' zoon van een voormalige Dui. dienstbode die door 
zijn ongehuwde moeder ter adoptie was afgestaan, kreeg ik meer informatie over de dramati
sche positie die daarmee gepaard kon gaan. Hoewel de archieven laten zien dat veel vrouwen 
te maken kregen met gedwongen uitzetting over de grens, heb ik slechts één vrouw gevonden 
die op grond van eigen ervaringen hier iets meer over wilde vertellen. Dat ging overigens niet 
van harte, 

49 Deels kwam ik met deze vrouwen in contact via een oproep in het orgaan van de Werkgroep 
Herkenning, waarin kinderen van ouders die tijdens WOII aan de kant van de bezetter stonden 
zich hebben verenigd (met veel dank aan T. van Koppenhagen). Voor zover hun sympathie 
voor de Dui. bezetters of het Germaans gedachtengoed tijdens onze gesprekken niet werd 
ontkend, gaf het aanleiding tot spanningen en irritaties, zonder dat het veel opheldering kon 
verschaffen over de invloeden die tot een dergelijke keuze hadden geleid. Op zichzelf gaf dat 
wel weer inzicht in de wijze waarop de persoonlijke herinnering wordt ingesnoerd door het 
collectieve korset van 'goed' en 'fout'. Meer informatie boden de verhoren in de processen-ver
baal van het Centraal Archief voor Bijzondere Rechtspleging - vanuit het perspectief van de 
Politieke Opsporingsdienst - over de opstelling, motieven en keuzes van deze vrouwen. 

50 Onder de vrouwen die reageerden waren er die aangaven dat zij actief bij het verzet waren 
betrokken. Verhalen over Dui. dienstmeisjes die gedurende de oorlogsperiode hun voormalige 
joodse werkgevers terzijde stonden, kwam ik via de kinderen van de betreffende werkgevers op 
het spoor. 

51 Zie hoofdstuk ro. 
52 Voor anderen vormde de sociale stijging echter geen belemmering om over hun dienstboden-

verleden te spreken. 
53 Ramdas (1992: 29). 
54 Minister (1991: 28). 

55 In dat geval is ervoor gekozen om de betreffende vrouwen onder een pseudoniem te introdu
ceren. Wanneer het om een pseudoniem gaat, wordt dat in de verwijzingen en bijlage met een* 
aangegeven. 

56 Niethammer (1985: 399). Alle gesprekken vonden plaats bij de vertelster thuis. Indien zij de 
woning deelde met een levenspartner, vroeg ik van tevoren of het mogelijk was alleen met haar 
te spreken. Dat leverde zelden problemen op. Alleen als ik vergeten was dat van tevoren 
uitdrukkelijk te vragen, overkwam het mij wel dat niet alleen de echtgenoot, maar ook kinderen 
en kleinkinderen gereed zaten mij te ontvangen en commentaar te leveren. Dan had mijn 
gesprekspartner onvoldoende gelegenheid het verhaal over haar verleden op haar eigen wijze 
vorm te geven. 

57 Vaak begint het verhaal bij de herinneringen aan het ouderlijk huis, maar het vervolg kent 
zelden een chronologisch verloop. De oorspronkelijke verhalen bestaan veelal uit een aaneen
schakeling van incidenten en wederwaardigheden, waar de onderzoekster - luisterend naar de 
gedetailleerde anekdotes, de onverwachte overgangen en rijke associaties, de overtuig(en)de of 
aarzelende toon, de tegenstrijdigheden en de stiltes - een samenhang, een structuur of een 
thema in probeert te ontdekken. 

58 Met de titel van de epiloog, 'Ode aan Julia Bolle, een Duitse dienstbode', heb ik willen 
aangeven hoezeer het levensverhaal van een Dui. dienstbode gevormd wordt vanuit de beleving 
van degene die over haar vertelt. Hetgeen overigens niets afdoet aan de waarde van het verhaal, 

238 NOTEN BIJ PAGINA 22-24 



noch aan de feitelijke informatie die evengoed via derden - liefst in combinatie met resterende 
documenten - doorgegeven kan worden. 

59 In de noten wordt verwezen naar pagina's van de transcripten van de gesprekken (G: .. ). Zijn 
er meerdere gesprekken gevoerd, dan zijn die in chronologische volgorde genummerd (G1 staat 
dan voor het eerste gesprek, G2 voor het tweede, etc.). Het moment waarop de verschillende 
gesprekken plaatsvonden, is terug te vinden in bijlage 2. Als het gaat om antwoorden op de 
vragenlijst, dan wordt daarnaar verwezen met: Vrl. 

60 Henkes & Oosterhof (1985). 
61 Tevergeefs zocht ik naar leden van de marechaussee die destijds bij de grenscontrole waren 

betrokken. Evenmin slaagde ik erin politieagenten op te sporen die in de betreffende periode 
bij de vreemdelingendienst met Dui. dienstmeisjes te maken hadden gekregen. De informatie 
over de activiteiten van deze instanties bleef derhalve beperkt tot de beschikbare tijdsdocumen
ten. 

62 Beiträge zur fiministischen Theorie und Praxis 7, weibliche Biografien, München 1982, geciteerd 
door Wierling (1987: 22). 

63 Te zijner tijd zullen de cassettebandjes en transcripten in het IIAV worden ondergebracht. 
64 Hierin weerspiegelt zich de vraag naar de relatie tussen story en history, ofwel tussen verhaal en 

geschiedschrijving, die binnen de oral-historybeweging een prominente plaats inneemt en ook 
onder invloed van de narrativist Hayden White en de historicus Ankersmit in de jaren tachtig 
in Nl. een nieuwe impuls kreeg. Dit kwam b.v. tot uiting in het themanummer van Groniek 
over de relatie tussen taal en werkelijkheid in de geschiedbeoefening (1984). M.n. door 
Etter-Lewis en Chanfrault-Duchet in Womens Words (1991) en door de Personal Narrative 
Group (1989: 99-103) en Manes (1989: 103-n8) wordt aandacht geschonken aan de seksespeci
fieke vorm die verhalen over het verleden aannemen. 

65 Deze problematiek bij de presentatie van individuele levensverhalen in samenhang met de 
veranderende maatschappelijke verhoudingen waarbinnen zij ontstaan en die zij mede vorm 
geven, vormt een kernprobleem van oral history en het gebruik van egodocumenten in het 
algemeen bij geschiedschrijving en binnen de sociale wetenschappen. Daar wordt o.m. nader 
op ingegaan door Aerts e.a. (1988), Berger Gluck & Patai (1991), Du Bois & Wagemakers 
(1983), Du Bois en Van Elteren (1989), Bosch (1987), Vonder Dunk (1970), Etnofoor (1993), 
Personal Memory Group (1989), Pollak (1988) en Psychologie en Maatschappij (1993). 

66 Het gaat hierbij om fragmenten uit de levensverhalen van mevr. Van der Bron-Korona, mevr. 
Görtz, mevr. Stip-van Rodenhorst, Frau Stark geb. Blömers, mevr. Tomas-Blume, mevr. 
Ton-Seyler en mevr. Van Vliet-Haye. 

67 De 'nationale' taal is weliswaar bewaard gebleven, maar bij de bewerking van de spontane 
spreektaal binnen de schrijftaal van dit boek is veel van de kleurrijke accenten en ook van de 
gebruikelijke, soms veelzeggende, herhalingen en haperingen verloren gegaan. Duitse uitspra
ken tijdens de gesprekken in het Nederlands, en omgekeerd de Nederlandse uitspraken tijdens 
de gesprekken die in het Duits werden gevoerd, zijn cursief gedrukt. Om aan te geven waar 
uitspraken die niet op elkaar volgden, door mij aan elkaar zijn gelast, heb ik gebruik gemaakt 
van een liggend streepje. Waar het om geschreven teksten en documenten gaat, worden de 
weggelaten fragmenten naar historisch gebruik met ( ... ) aangegeven. 

2 Vertrek uit een verloren land 
1 Akkerman-Heuten (Vrl.). 
2 Zie o.a. Van Asselt (1976), Diederiks (1982: 128-140), Gargas (1928), Knotter (1984), Lucassen 

(1984), Lucassen & Penninx (1985: 46-52 en 1994: 48-53), Marcel (1927), Mulder (1973), Sahner 
(1941: 10-18 en 1950: 12-19), Schröder (1978), Talazko (1978). 
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3 Het beeld van het rijke Holland vindt zijn uitdrukking in het verhaal 'Kannitverstan' over de 
belevenissen van een Dui. handwerksman (Handwerksburschen) die voor het eerst in Nl. kwam 
en zich vergaapte aan alle rijkdommen. Hebels verhaal uit de zeventiende eeuw duidt erop hoe 
Duitsers toen de rijkdom en bloei van de Ned. samenleving bewonderden. Kennelijk heeft dit 
verhaal zich een plaats veroverd binnen de Dui. collectieve herinnering, want tijdens mijn onder
zoek in Dd. werd het mij ten minste twee keer spontaan verteld. Zie ook Sahner (1950: 12). 

4 Zie o.a. Mertens-Westphalen (1993: 20-183). 
5 Volgens officiële cijfers waren er in 1920 zo'n 9100 buitenlandse vrouwen werkzaam in Nl., in 

1930 was dat opgelopen tot 30.500, waarvan zo'n 2+000 uit Dd. (CBS-statistiek, aangehaald 
door Haitsma Mulier-van Beusekom, 1947= 77-78). 

6 Guttmann & Meehan (1975) en Ringer (1969) geven een indringende impressie van deze tijd. 
7 Citroen (1951: 17-21), Thalheim (1926: 28-40), Philippi (1926: 379). 
8 De migratie over de 'droge grenzen' werd in tegenstelling tot de migratie overzee nauwelijks 

statistisch in kaart gebracht. Pruisen is er in 1924 toe overgegaan deze gegevens bij te houden, 
evenals Thüringen en Württemberg. Als de betrokkenen zich echter niet afmeldden, kon hun 
vertrek over land ongemerkt voorbijgaan. En ook als zij dat wel deden, was het nog maar de 
vraag hoe dat werd geboekstaafd. Want wanneer beschouwde men iemand als migrant? In de 
Pruisische statistiek tot 1930 ging men ervan uit dat iemand als Auswanderer genoteerd kon 
worden, als die van plan was minstens een jaar weg te blijven. Dat moest voorkomen dat 
seizoensarbeiders ook onder de statistiek vielen. Vanaf 1930 verlaagde men deze grens echter 
tot drie maanden. Zie o.a. Goehts (1924), Philippi (1926), Semrau (1929 en 1931), Krieger (1928). 

9 Uit de informatie van Mitchel! (1975: 47-53) valt af te lezen dat er in 1925 in de leeftijdsgroepen 
20-24 jaar, maar vooral 25-29 en 30-34 jaar aanzienlijk meer vrouwen dan mannen waren. In 
1920, het moment dat de migratie van alleenstaande jonge vrouwen begon, betrof die ongelijke 
verhouding in het bijzonder de leeftijdsgroep tussen de 20 en 30 jaar oud, de huwbare leeftijd 
bij uitstek. In het Pressearchiv van de Reichslandbund (ZStA, RLB, nrs. 5534-5535) bevindt zich 
een knipselverzameling over het naoorlogs vrnuwenoverschot in Dd. Het was kennelijk een 
thema dat speciale aandacht kreeg. Ook in Nl. werd de komst van Dui. dienstbodes in verband 
gebracht met de verminderde huwelijkskansen in Dd. (nota van WVAB van sep/okt. 1922, en 
bericht van 17-7-1922 van min. v. BuZa. aan de min. v. Arbeid, ARA, ARWA, inv.nr. 123). 

ro Zie o.a. Bajohrn (1979: 100-225) en Zeller (1985). 
n De trek naar Nl. werd versterkt door de beperkende quoteringsmaatregelen van de VS en 

andere Europese landen. Zie: Philippi (1926: 377-395), Semrau (r929: 369-385 en r93r: 18-35). 
Semrau constateert dat de migratie over land sinds WOI van groter belang is geworden, al 
swnd de migratie naar Amerika in de jaren 1926-1928 nog voorop. Uit de Dui. statistieken biîjkt 
dat Nl. voor de migratie over land aan aantrekkingskracht had gewonnen en door Dui. 
dienstmeisjes nog boven de VS werd verkozen. Door steeds stringentere quoteringsregelingen 
daalde de migratie naar de VS aan het eind van de jaren twintig, terwijl de migratie naar 
Europese landen verder toenam. Niet alleen voor Dui. dienstbodes, maar voor Dui. migranten 
in het algemeen kwam Nl. als land van bestemming daarmee op de eerste plaats. Dienstmeisjes 
namen daarbij een leidende positie in. Naast Nl. noemt Semrau ook Luxemburg als land waar 
zij naartoe gingen. De overige Europese landen trokken, mede door beperkende maatregelen, 
minder Dui. migranten. Zo becijfert Semrau dat van de - slechts 178 officieel genoteerde -
Duitsers die in 1930 naar Groot-Brittannië vertrokken, 15% als dienstbode stond geregistreerd. 
Deze tendens wordt bevestigd door cijfers over de 'Ein- und Auswanderungsbewegung' in het 
Regierungsbezirk Osnabrück over 1927-1931 (SAOsn, Rep. 430-201-10/ 43, nr. 7 en 25-40-20-05, 

nr. 634) en de cijfers van de ABS Düsseldorf over 1927-1939 (HADüs, nrs. 18467-18471 en 
18957). 
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Uit cijfers van de ABS in Bremen blijkt dat de migratie vanuit deze grote havenstad vooral op 
de mogelijkheden overzee was gericht. Toch gingen ook veel Duitsers van hieruit naar Nl. In 
1929 vormde Nl. zelfs tijdelijk de belangrijkste plaats van bestemming. Hoewel in 1931 de VS 
hun eerste plaats alweer hadden ingenomen, signaleerde het eerste kwartaalverslag over 1931 dat 
Nl. onder de Europese landen het meest trok, m.n. voor dienstbodes uit het district Oldenburg. 
Vanaf jan. '34 daalde het vertrek van Dui. migranten, al bleef Nl. populair, zo blijkt uit de 
cijfers over 1935-1938, m.n. voor joodse exilanten en dienstmeisjes (SAMün, ABS, nrs. 42-44). 
Zie verder Citroen (1951: 17-21). 

12 Van Gelder-Wolf(G: 5). 
13 K. Heiden, Der Fuehrer: Hitler's Rise to Power, geciteerd door Ringer (1969: 179). 
14 Jaswetz geb. Rakowski (G1: 3). 
15 Behalve aan de romans van Hans Fallada kan men denken aan auteurs als Stephan Zweig, Klaus 

Mann, Hans Fürstenberg en lrmgard Keun. Ook in de Engelstalige literatuur vinden we 
indringende beschrijvingen van de Dui. hyperinflatie, zoals door Pearl Buck (1947). 

16 Dat geldt zowel voor vrouwen die na verloop van tijd naar Dd. zijn teruggekeerd als voor hen 
die in Nl. zijn gebleven. 

17 Görtz (G1: 2 en G2: 3). 
18 Görtz (G1: 2-3 en G2: n-12). 
19 S. Müller, Die Bürde der Macht. Die deutsche Sozialdemokratie 1918-1920, Düsseldorf 1978, 

geciteerd door Goch (1990: 204). 
20 Görtz (G1: 3). 
21 Al tijdens WOi werden in het Ruhrgebied koolrapen uitgedeeld om de hongersnood te 

bestrijden. De winter van 1916-1917 staat bekend als de Steckrubenwinter (Goch 1990: 177). 
Later zou Görtz nog een vergelijking maken tussen de koolrapen tijdens WOi en de Franse 
bezetting van een deel van Dd. enerzijds, en de bloembollen tijdens WOII en de Dui. bezetting 
van Nl. anderzijds. 

22 Zo werd in februari 1923 in Den Haag het Comité Ruhrhilfe aus den Niederlanden opgericht, 
met de bedoeling de noodlijdende bevolking in het Ruhrgebied te hulp te komen. Het comité 
bracht f 13.366,21 aan contanten en ca. f 30.000,- aan kleding bijeen. In diezelfde maand 
volgde het Rode Kruis met een hulpactie (GADH, CRN). Vanuit Hilversum werden in dat 
jaar 6000 kilo levensmiddelen en kleding aan het Caritasverbandin Keulen gestuurd (brief van 
8-5-1923 van Dütting-Suiker uit Hilversum aan het Caritasverband in Trier, EK, Gen. 23, 53, 
vol. I). 

23 De Jong (deel 1: 60-61). 
24 Gies (1988: 14-22) beschrijft hoe zij in dec. 1920 vanuit Wenen naar Nl. kwam en sindsdien als 

pleegdochter is gebleven. Naarden (1990: 77-78) noemt Lien (Carolien) Gebauer, die op die 
manier als kind in het gezin van Haagse socialisten werd opgenomen. Kalshoven-Brester (1991) 
baseert haar unieke publikatie op een briefwisseling tussen haar moeder - die met een 
kindertransport in 1919 naar Nl. kwam en later terugkeerde - en haar familie in het Noordduit
se Braunschweig. Onder de vrouwen die deelnamen aan dit onderzoek waren er in totaal negen 
die Nl. via een kindertransport hadden leren kennen. Een van hen kwam uit Oostenrijk, de 
anderen uit grote steden in het Westfaalse industriegebied of het noorden van Dtl. De 
geschiedenis van deze internationale kinderverzendingen moet nog geschreven worden. 

25 Görtz (G1: 4 en G2: 7). 
26 Ook Gies (1987: 15) beschrijft deze kaart om haar nek. 
27 Görtz (G2: 5). 
28 Görtz (G1: 15). Zie ook de gezinskaart van de familie Porrenga (GAG, bevolkingsregister). 
29 Görtz (G1: 5, 8, 22 en G2: 12-14). 
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30 Görtz (G1: 5-7 en G2: 15-16). 
31 Görtz (G2: 16). 
32 Goch (1990: 221). 
33 Görtz (G2: 16). 
34 Görtz (G1: 9). 
35 Zo bleef Andrea Metz ruim vijf jaar bij haar pleegouders in Hoogkarspel, voordat zij als 

zestienjarige bij een ander gezin in betrekking ging. Dat gold ook voor Annie Thomas, die 
tijdens WOi met een katholiek kindertransport naar Rijswijk was gekomen en bij haar 
pleegouders bleef tot ze bij anderen in de huishouding ging werken. Bronswijk-Navrot 
herinnert zich dat zij tijdens WOI twaalf weken met een katholiek kindertransport naar 
Poeldijk kwam. In 1920 zou ze daar als dienstmeisje terugkeren. Erends-Clemting kwam ook 
tijdens WOi met een kindertransport negen weken naar Delfzijl en keerde later als dienstmeisje 
terug; Lindjens-Landowski kwam in 1919 met een kindertransport naar Schwalmen en is 
sindsdien voorgoed in Nl. gebleven. 

36 Berekening op basis van een steekproef uit de gegevens van persoonlijke vragenlijsten van de 
ABS Münster (SAMün, ABS). 

37 Voordat ik Van Vliet-Haye ontmoette, had zij haar memoires al aan het papier toevertrouwd. 
Deze bestaan uit drie delen. In dit hoofdstuk beperk ik mij tot het eerste deel, 'De jonge jaren 
van een plattelandsmeisje in het Groothertogdom Oldenburg'. Zij schreef dit om haar kinde
ren 'een indruk te geven van het leven, dat de mensen uit onze streek en vooral mijn 
familieleden noodzakelijkerwijze hebben moeten leiden', zoals haar toelichting voorafgaand 
aan het verhaal vermeldt. De tekst bestaat uit 76 getypte pagina's en is afgerond in september 
1977. Naast de vier gesprekken die wij met elkaar hebben gevoerd, beschik ik over de tekst van 
een uitzending van het VPRO-radioprogramma Het Spoor van 13-11-1988, waarin Maartens en 
Meulenbroek samen met Van Vliet het spoor van haar leven als dienstbode in Nl. terug volgden 
(aangegeven als VPRO). 

38 Van Vliet-Haye (1977: 5, 8, 11, 28). 
39 Van Vliet-Haye (1977= 41). 
40 Van Vliet-Haye (1977: 36). 
41 Van Vliet-Haye (1977: 50). 
42 Van Vliet-Haye (VPRO: 2). 
43 Van Vliet-Haye (G1: 4). Zie ook hoofdstuk 3. 
44 Van Vliet-Haye (G1: 5 en 1977= 52-53, 56). 
45 Van Vliet-Haye (1977: 51, 53). 
46 Van Vliet-Haye (G1: 8). 
47 Van Vliet-Haye (G1: 9). 
48 Van Vliet-Haye (1977: 54). 
49 Het verlangen van Anna Haye staat voor een meer algemene tendens, waarbij jonge ongehuwde 

vrouwen vanaf het eind van de 19de eeuw van het land naar de stad trokken, zowel in Nl. als 
daarbuiten. Zo ziet de Dui. historica Wierling (1987: 12-18) het dienstbodenberoep als een 
specifiek vrouwelijke vorm van deelname aan de urbanisatie en industrialisatie. De Zuidafri
kaanse antropologe Buijs (1993: 16-17) gaat nog een stap verder, wanneer zij de migratie van 
ongehuwde vrouwen naar de stad beschouwt als een manier om aan hun beperkte positie in de 
agrarische samenleving te ontkomen. De bevindingen van de Ned. historica Poelstra (1981) en 
haar Dui. collega Walser (1986: 110-117) sluiten hierbij aan, wanneer zij het dienstbodenberoep 
kenmerken als een mogelijkheid om de sociale ladder te bestijgen. In hoeverre dat ook werkelijk 
zo was valt nog te bezien, maar het was zeker een perspectief dat meespeelde bij de trek van 
ongehuwde vrouwen zoals Anna Haye van het land naar de stad. 
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50 Van Vliet-Haye (G3: 6-7). 
51 Van Vliet-Haye (1977: 62, 66-67). 
52 Van Vliet-Haye (1977= 67). 
53 Van Vliet-Haye (G2: 17). 
54 Van Vliet-Haye (1977: 63). 
55 Van Vliet-Haye (G1: 5). 
56 Van Vliet-Haye (1977: 62-63). 
57 Van Vliet-Haye (1977: 63). 
58 Van Vliet-Haye (1977: 69-70). 
59 Van Vliet-Haye (1977: 67-68). 
60 Van Vliet-Haye (1977: 73-74). 
61 Van Vliet-Haye (1977= 74). 
62 Van Vliet-Haye (1977= 75). 
63 Van Vliet-Haye (G1: n). 
64 Van Vliet-Haye (1977: 76). 
65 'Zeitwanderung deutscher Mädchen nach Holland', in: Kölnische Zeitung van 24-10-1923, 

aangehaald door Thalheim (1926). Zie ook 'Die deutsche Auswanderungsbewegung und die 
Notwendigkeit kirchlicher Auswandererfürsorge' (EZA, KA, 5 h54, ca. 1925), waarin een 
onderscheid tussen Auswandereren Zeitwandererwordt gemaakt. Terecht wordt daarbij opge
merkt dat een dergelijk onderscheid kunstmatig is, omdat uit ervaring is gebleken dat migran
ten vaak zelf niet weten of zij het land voor altijd of slechts tijdelijk verlaten. Thalheim noemt 
de naoorlogse migratie van Dui. vrouwen en meisjes over land een Valutawanderung of een 
Zeitwanderung, waarmee hij oorzaak en intentie aangeeft. Maar daarmee gaat hij eraan voorbij 
dat veel vrouwen uiteindelijk in Nl. zijn gebleven. Een dergelijke indeling vooraf doet onvol
doende recht aan het karakter van het migratieproces, zeker waar het jonge, ongehuwde 
vrouwelijke migranten betreft. Dat geldt eveneens voor het onderscheid dat Lucassen & 
Penninx (1985= 20-56) maken tussen 'religieuze en politieke vluchtelingen', 'passanten' (varië
rend van variétéartiesten tot huispersoneel), 'trekarbeiders en arbeidsmigranten' en 'immigran
ten op economische basis'. Ook deze indeling en hun nauwelijks gewijzigde indeling uit de 
herziene druk van 1994 gaan voorbij aan leeftijds- en sekseverschillen die doorwerken tijdens 
het migratieproces, terwijl daar inmiddels voldoende onderzoeksaanzetten voor zijn gegeven. 
Zie Boter e.a. (1993), Blanschke & Hartzig (1990), Buijs (1993), Glenn (1986), Hammerton 
(1979), Lutz (1990) en Phizacklea (1983), om maar enkele van de vele inspirerende studies op 
het terrein van sekse en migratie te noemen. 

66 Zie ook de vestigingsplaatsen die worden genoemd in de vragenlijsten van de ABS Münster 
(SAMün, ABS). Bulte e.a. (1992: 95) constateren voor Haarlem dat daar in 1934 60% van het 
huispersoneel Duits was; dat aandeel lag beduidend hoger dan de 16% waar men toen landelijk 
van uitging. 

67 Henkes & Oosterhof (1985: 12-24). Zie ook Meelissen (1991). Het zgn. dienstbodentekort deed 
zich eveneens voor in andere westerse landen, zoals o.m. blijkt uit onderzoek van Bochsler & 
Gisiger (1989), Huggett (1977), Rollins (1985), Wierling (1987) en Wittmann (1981). 

68 Coster-Dieckmann (Vrl.). 
69 Döpgen geb. Wilke (G: 8-9). 
70 'Gemengde berichten', in: Het Huispersoneel juni 1920.Brief van 3-4-1922 van de Arbeitsgemein

schaft der Deutschen Frauenvereine in Voralberg aan de NVH, waarin gevraagd wordt naar 
'einwandfreien, tadellosen Familien' voor meisjes uit de noodlijdende middenstand (IIA V, 
NBV, nr. 251-oud). 

71 De Katholieke Vrouw, 5-11-1920. 
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72 De Vrouw en Haar Huis, april 1921: 392-393; Algemeen Handelsblad, 31-7-1921. 
73 TNWR, 1920: 180 en 1921: 229. Gargas (1928: 133) beschrijft dat in 1920 slechts 21 Dui. 

dienstmeisjes werden bemiddeld via de NAB; in 1921 waren dat er 100, in 1922 133, terwijl het in 
1923 weer minder werd, eerst onder invloed van de Franse bezetting van het Ruhrgebied, daarna 
door de stabilisatie van de mark. Zie ook jaarverslag NAB over 1923 in TNWR, 1924: 232-235. 

74 In hun klassieke migratiestudie beschrijven Thomas & Znaniecki (1958, deel 2: 1483-1490) hoe 
emigratie niet alleen ervaren kan worden als gebrek aan solidariteit met de achterblijvers, maar 
in bepaalde omstandigheden ook gezien kan worden als bedreigend voor de nationale eenheid. 

75 Präl. Werthmann, 'Die Pflichten der deutschen Katholischen gegenüber der neuen Massenaus
wanderung', in: Caritas, jrg. 24 (1918) nr. 7/8/9: n9; A. Blank, 'Auswanderung', in: Fv: nr. 139 
(1920): n94-n97; verslag van mei 1924 van de Reichsstelle for das Auswanderungswesen aan 
Ministerium des lnnern over de stand van de emigratiebeweging in het eerste kwartaal van 1924 
(ZStA, RAM, nr. 794: 47). 

76 De migratie van alleenstaande vrouwen werd ook in eerdere periodes en in andere westerse 
landen met gevaren voor de zedelijkheid verbonden, zoals o.m. blijkt uit onderzoek van 
Hammerton (1979) en Swaisland (1993) naar Engelse vrouwen die aan het eind van de vorige 
eeuw als huispersoneel naar de koloniën trokken. Dat dit verband tussen mobiliteit van 
alleenstaande vrouwen, vrouwenhandel en prostitutie nier zonder reden werd gelegd, wordt 
overtuigend aan de orde gesteld door Blanschke & Harzig (1990: 6) die in hun inleiding niet 
alleen verwijzen naar het artikel van Pees (r990), maar ook naar het werk van Meyerowitz 
( Women Adrift: Independent Wage Earners in Chicago, 1880-1930, Chicago 1988) en Deutelmo
ser (ongepubliceerd) over 'weiBen Sklavenhandel'. Ook de hedendaagse praktijk van seksuele 
uitbuiting van vrouwelijke migranten uit Derde-Wereld- en Oosteuropese landen in Nl. en 
andere westerse landen laat zien hoezeer historisch gegroeide relaties tussen de seksen het 
migratieproces van alleenstaande vrouwen vorm geven. 

77 Brief van 21-7-1921 van de Ned. consul Markx aan de directeur van de NAB, waarin hij refereert 
aan een schrijven van de Dui. consul die zich beklaagde over het 'geringe allooi' van de meisjes 
die naar Nl. vertrokken en 'dat dit den Duitschen naam schande aandoet' (ARA, ARWA, 
inv.nr. 123). In een gezamenlijk schrijven van 8-3-1922 wijzen de Dui. evangelische en katho
lieke meisjesbescherming erop dat met het oog op 'het Duitse aanzien in het buitenland' er 
daadwerkelijk iets gedaan moet worden om Dui. meisjes te waarschuwen tegen vertrek en hen 
op te vangen als zij in de problemen komen (ZStA, M-Rechtsabt., nr. 40042: 33). 

78 Zie b.v. Fv, jan. 1920: n95. 
79 Coster-Dieckmann (Vrl.). 
80 Walz (G: 4). 
81 Zo gaat de aankondiging van een Engelse taalcursus in het Gemeindeblattvan okt. 1923 gepaard 

met de waarschuwing dat de meisjes niet zonder schriftelijke waarborgen naar 'das Dollarland' 
Amerika moeten emigreren. Het Caritasverband verstuurde vanuit Freiburg een brief op 
8-n-1923 met het verzoek aan de Dui. meisjesverenigingen om te waarschuwen tegen de 
gevaren die de meisjes in Noord- of Zuid-Amerika zouden wachten, als ze daarheen verder 
wilden reizen (ADC, map 329.1-056, Fasz. 2). Zie ook Wehner (1990). 

82 Zie noot 9 van dit hoofdstuk. 
83 Rinkleff (1985) laat zien hoe aan het eind van de r8de eeuw het idee van de 'romantische liefde' 

tot bloei kwam en tot op de dag van vandaag een taai bestaan leidt bij de keuze van een 
levenspartner. Hoewel het waarschijnlijk zelden voorkwam dat Dui. dienstmeisjes er bewust 
voor kozen om langs de weg van de migratie op zoek te gaan naar een echtgenoot, speelde bij 
de uiteindelijke keuze van een huwelijkskandidaat veel meer dan enkel romantische overwegin
gen. Zie ook hoofdstuk 5. 
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84 Heinemann (1928: 5-6). In de notulenboeken van de Marthavereeniging in Haarlem wordt ook 
melding gemaakt van Duitssprekende dienstmeisjes die aan heimwee leden (12-8-1927, 21-2-
1929, 20-3-1930). Dat dat een ernstig en vaker voorkomend probleem moet zijn geweest, moge 
blijken uit de mededeling van het Dui. consulaat in Amsterdam dat het geen reisgeld beschik
baar kon stellen voor de terugkeer van meisjes met heimwee (brief van 3-12-1923, M, B-VI-e 
adh., nr. 252). 

85 Ik kom tot een gemiddelde van drie jaar op grond van de informatie van de vrouwen met wie 
ik contact heb gehad. Hoewel deze vrouwen geen representatief deel vormen van het totaal 
aantal Dui. dienstmeisjes, is er geen reden om aan te nemen dat de gemiddelde tijd die zij als 
dienstbode in Nl. hebben gewerkt significant afwijkt van het gemiddelde dat uit een repre
sentatieve steekproef zou komen. De berekeningen van Ketelaar (r988: 31-34) voor de totale 
groep Dui. dienstmeisjes die tussen 1919 en 1925 in Hilversum verbleef, ondersteunen deze 
conclusie. Naast terugkeer, verder trekken of huwelijk kwam de overstap naar een ander beroep 
ook voor, evenals een carrière binnen de huishoudelijke sfeer, b.v. als huishoudster. 

86 Zo wordt in De Nieuwe Gooi- en Eemlander van 23-8-1922 het Dui. dagblad Germania 
geciteerd, dat melding maakte van ca. 90.000 Dui. dienstmeisjes (De Boer, 1988: 13). In het 
maandblad Die Volksmission van juni 1923 noemt Hölzel een aantal van 300.000. 

87 Het Reichsamt für Deutsche Einwanderung, Rückwanderung und Auswanderung werd in 1918 
ingesteld. In mei 1919 begon het te functioneren onder de benaming Reichsauswanderungsamt, 
om in 1924 nogmaals van naam te veranderen en als Reichsstelle für das Auswanderungswesen 
actief te blijven bij de organisatie van de Dui. migratie. Samen met het Deutsches Ausland-In
stitutwerkten ook de Evangelischer Hauptverein für Deutsche Ansiedler und Auswanderer en het 
Caritasverband für das Katholische Deutschland als door de overheid erkende instellingen aan de 
begeleiding van Dui. migranten. Zie: Havestadt (1932), Thalheim (1926). Een lijst van particu
liere organisaties die rond 1920 op het gebied van migratie actief waren, treft men aan in het 
BA Koblenz (BA, R57-neu, AZ1046, nr. 22). 

88 Frl. Ehlert werd in het begin van 1920 benoemd op deze post (A. Blank, 'Auswanderung', in: 
FV, nr. 178 (1930): 240-241). 

89 Zoals naar voren komt uit verslagen van bijeenkomsten van het Reichswanderungsamtmet 'eine 
Reihe von Frauenverbänden und gemeinnützigen Organisationen, die sich bereits mit der 
Fürsorge für Kolonialdeutsche, Auslandsdeutsche, Grenzdeutsche, Auswanderer etc. beschäf
tigt haben, oder deren nationale und internationale Beziehungen für die Fürsorge fur auswan
dernde Frauen nutzbar gemacht werden können' (ZStA, RAM, nr. 732). 

90 Op 8-8-1921 stuurt het consulaat-generaal der Nederlanden in Frankfurt een verslag van de 
besprekingen van de directeur van de NAB met het hoofd van het Reichswanderungsamt, de 
chef van het politiekorps in Frankfurt, het hoofd van het Landesarbeitsamt, Frl. Günther van 
de gemeentelijke arbeidsbeurs Frankfurt en Frau Pastor Zimmerman, bestuurslid van de 
Internationale Vereniging van Vriendinnen van Jonge Meisjes, over het vermijden van proble
men die zich voordoen bij de komst van Dui. dienstmeisjes naar Nl. door onderzoek vooraf 
naar de moraliteit van zowel de werkzoekende dienstbodes als de werkgevers (ARA, ARWA, 
inv.nr. 123). Aan Dui. zijde vond ik een brief van 20-3-1922 aan het Reichsamt für Arbeitsver
mittlungvan de directeur van het Arbeits- und Berufiamt der Rheinprovinz in Düsseldorf over de 
wijze waarop men de 'zedelijke gevaren' probeerde in te dammen in samenwerking met Ned. 
instanties (ZStA, RAM, nr. 737: 42-43). Zie ook Gargas (1928). 

91 In het TNWR van 1920 was een bijdrage opgenomen over de mogelijkheid voor arbeidsbeur
zen of correspondentschappen om bij de NAB aanvragen in te dienen voor Dui. huispersoneel. 
In overleg met Dui. arbeidsbeurzen zou gezocht worden naar geschikte meisjes, die voor hun 
vertrek nog een 'gezondheidscontrole' moesten ondergaan. 
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92 Wat betreft de discussie in Dtl. over de noodzakelijke bescherming van jonge vrouwen heb ik 
mij in het bijzonder laten informeren door de volgende documenten: 1895-19ff Katholischer 
Mädchenschutz, Festschrift (1955), E. Denis, '25 Jahre Deutscher Nationalverband der Katho
lischen Mädchenschutzvereine', in: Caritas, jrg. 35 (1930) nr. 9: 379-386; E. Denis, 'Katholische 
Mädchenschutzarbeit - Rückblick und Ausschau', in: Caritas, jrg. 48 (1947) nr. II /12: 204-213; 

Hoffmann (1923); Scheuner (1929); Schmits (1928). 
93 Walkowitz (1980) geeft een boeiend inzicht in deze activiteiten en campagnes, die in 1875 

leidden tot de oprichting van een internationale vereniging ter bestrijding van prostitutie en 
meisjeshandel, de Fédération Abolitioniste Internationale. Daarnaast geven Van Asch van Wijck 
(1932), Den Dekker (1990: 12-29), Holtzer (1989), Japenga (1984) en Hueting & Ney (1990: 
7-23) informatie over de doorwerking van het abolitionisme binnen de kringen van het Réveil 
in Nl. 

94 M. Kaplan, 'Prostitution, Morality Crusades and Feminism: German-Jewish Feminists and the 
Campaign against Slavery', in: E. Sarah (red.), Reassessment of 'First Wave' Feminism, Oxford 
1982: 620, aangehaald door Den Dekker (1990: 26). In Dd. was er ook een joodse 
Bahnhofidienst der Jüdischen Frauenbund actief, vooral met het oog op de gevluchte joden uit 
Oost-Europa. Er bestond geen geïnstitutionaliseerde samenwerking met de kerkelijke verban
den. In de praktijk voor 1933 verwees men naar elkaar en trof men ook het joodse vignet op de 
gezamenlijke posters van het Dui. stationswerk (Nikles, 1989: 242-261). Voor zover bekend 
ontplooide de in 1910 opgerichte Vereeniging ter Bescherming van Joodse Meisjes in Neder
land geen activiteiten bij de opvang aan stations (Den Dekker, 1990: 26). 

95 Dat zal ermee samenhangen dat het in Dtl. vaak ging om een 'zuster', een geestelijke die deze 
taak vervulde. 

96 Inzicht in de geschiedenis van de Dui. Bahnhofimission heb ik geput uit de navolgende werken: 
Die Evangelische Deutsche Bahnhofimission (1912), Die Deutsche Bahnhofimission (1913), 25 jahre 
Deutsche Bahnhofimission, I897-I922 (1922), Bäcker (1966), Carsten & Heidebrecht (1987), 75 

]ahre ökumenische Bahnhofimission in Deutschland (1985), Vor I900 fing es an (1985), Klaus 
(1986), Reineck (1935), 'Rückblick über Entstehung und Entwicklung der Evangelischen 
Deutschen Bahnhofsmission', in: 28. REDB, mei 1922: 3-6. 

97 Dat gold overigens ook voor andere landen waar het einde van WOI met een 'morele onrust' 
gepaard ging. Vanuit de Volkenbond werd in 1922 een speciale commissie in het leven geroepen 
ter bestrijding van vrouwen- en kinderhandel (ARA, BuZa, A-dossiers, 194-III Volkenbond en 
194-61, doos 1488) en Schmits (1928: 36-61). 

98 In 1882 kwam het tot een Ned. afdeling van de Vereeniging ter Bescherming van Meisjes, later 
noemde zij zich de Nederlandsche Vereeniging tot Behartiging van de Belangen der Jonge 
Meisjes, kortweg 'Union' genoemd. In 1902 kwam, als reactie op het stationswerk van de 
Union, een voorlopig comité tot stand dat de oprichting van plaatselijke katholieke verenigin
gen voor bescherming van meisjes stimuleerde. In 1910 werd de Federatie van R.K. Vereenigin
gen tot Bescherming van Meisjes in Nederland opgericht. Ook de Nederlandsche Vrouwen
bond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn speelde een bescheiden rol bij het Ned. 
stationswerk. Deze was in 1884 opgericht onder invloed van het inspirerende optreden van 
Josephine Butler en richtte zich op het verrichten van praktisch sociaal werk onder 'gevallen' 
vrouwen. Zie voor literatuur over het Ned. stationswerk: Hilhorst (1989), Gruber & Muysken 
(1932) en Van Valkenburg-Mackay (1957: 38-42). 

99 Ook in het neutrale Nl. hield her stationswerk zich gedurende WOi vooral met vluchtelingen 
bezig. Daarna richtte het zich weer op de begeleiding van alleenreizende vrouwen en m.n. Dui. 
dienstmeisjes. In 1923 waren in totaal 20 stationsdames actief, waarvan 14 bezoldigde krachten. 
Van hen werkten er 4 in Amsterdam, 5 in Den Haag, r in Heerlen, 1 in Nijmegen, 4 in 
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Rotterdam, 3 in Roosendaal en 2 in Winterswijk. In Den Haag, Amsterdam en Heerlen werd 
de hele dag gewaakt, in Rotterdam ca. 12 uur, in Nijmegen 5 à 6 uur daags. In overige plaatsen 
gebeurde dat op uren 'welke gewenscht blijken'. In 'bijzondere gevallen' werd nauw samenge
werkt met de politie (jaarverslag r.k. stationswerk over 1921 en 1923 (ARA, RKM, inv.nr. 4) en 
jaarverslag stationswerk Union over 1922 (AA, B-VI-e adh., nr. 252). 

100 Jaarverslag stationswerk Union over 1922 en 1923 (AA, B-VI-e adh., nr. 252). 
101 Jaarverslag stationswerk Union over 1923: 11 (AA, B-VI-e adh., nr. 252). 
102 Jaarverslag stationswerk Union over 1922, afd. Utrecht: 12; jaarverslag Union over 1923, afd. 

Groningen: 9 (AA, B-VI-e adh., nr. 252). 
103 Rijsbaarman-Fitsch (G1: 3). 
104 Jaswetz geb. Rakowski (Gi: 6-7). 
105 Joepgen geb. Fink (G: 11-13). 
106 Nieuwenhuyse-Küsters (G: n). 
107 25Jahre Deutsche Eahnhofimission, 1897-1922 (1922); 28. REDB, mei 1922: 9-10; 'Begründung des 

Antrages vom 12.10.22 (AOW, CA, 530, vol. V, Berlin, EKD; en ook AOW, CA, 1127, vol. 1), 
waarin uitvoerig wordt gerapporteerd over de bespreking op 26-1-1922 in Bochum van de 
Evangelische Deutsche Eahnhofimission met de commissie voor stationswerk van de Union. In 
het archief van de Caritas trof ik een verslag van een conferentie in Den Haag van de Ned. r.k. 
meisjesbescherming en een Dui. geestelijke op II en 12-10-1922, waar men afsprak om samen 
met de protestantse Union meer aandacht aan de Grenzdienst te gaan besteden (ADC, map 
329-1-056, Fasz. 2). 

108 Volgens opgaven van de stad Emmerik ging het in 1922 om 1892 Dui. meisjes die Nl. onder 
politietoezicht moesten verlaten. In 1923 was hun aantal tot 2129 gestegen en tussen 1-12-1923 
en 1-3-1924 werden 58 vrouwen en 174 meisjes over de Dui. grens gezet, waaronder 100 
prostituées (Jo. REDE, sept. 1924: 10). 

109 Jaarverslag stationswerk Union over 1922: 1 (AA, B-VI-e adh., nr. 252). 
no Dit tehuis was voor het eerst opgericht in 1910 door het Rheinisch-Westfiilisches Komitee zur 

Eekämpfang des Mädchenhandels. Tijdens WOI werd het gesloten. In 1923 bood het Nederland
sche Comité tot Bestrijding van de Handel in Vrouwen financiële steun bij de herinrichting 
(Algemeen Handelsblad, 15-11-1923, en REDE, sept. 1924: 10). 

111 29. REDE, nov. 1922. 
112 Deze tendens weerspiegelde zich ook in de beschermende wetgeving en de leerplicht die vanaf 

het eind van de vorige eeuw werden gerealiseerd. Zie o.a. Van Drenth (1991: n-21). 
u3 Henkes & Oosterhof (1985: 56-121). 
u4 Jonkvrouw A. de Savornin Lohman in De Hollandsche Lelie, febr. 1914, geciteerd in Het 

Huispersoneel van sept. 1914. 
u5 Ontleend aan De Regt (1984: m.n. 17-136). 
u6 Zie ook Wierling (1987: 183-212). 
n7 'Nederlandsche en Duitsche dienstboden' in: Drentsch en Asser Dagblad, 1-8-1924 (ARA, 

ARWA, inv.nr. 123). In Christelijk Vrouwenleven van maart 1921: 66 roemde A.M. (= A.M. 
Lindeboom-de Jong) de tucht waarmee de Dui. meisjes werden grootgebracht. 

n8 Hiermee verwees Lindeboom naar een bekend kookboek met dezelfde titel. 
u9 A.M., 'Vragen van den dag. Zonder dienstbode', in: Christelijk Vrouwenleven, maart 1921: 

64-67; A.M., "t Kan verkeren', in: Christelijk Vrouwenleven, 1922: 258-260. Met dank aan H. 
van der Streek voor haar informatie over Anthonia Margaretha Lindeboom-de Jong, de 
antirevolutionaire predikantsvrouw die haar artikelen met A.M. ondertekende en slechts met 
haar voornamen in het colofon van Christelijk Vrouwenleven stond vermeld. 

120 A.M. in Christelijk Vrouwenleven, maart 1921: 66; Annelèn in het Algemeen Handelsblad van 
13-1-1923; ingezonden brief in Het Vaderland van 18-8-1933. 
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121 Discussie in Het Vaderland, aangehaald in De Maasbodevan 1-9-1922. 

122 Annelèn, 'Duitsche dienstboden' in het Algemeen Handelsblad van 13+ 1923. 

123 Dat Dui. meisjes voor lagere lonen werkten, werd van diverse kanten en in verschillende 
tijdschriften genoemd, zoals door Gargas (1928: 133). Ook de heer H. Kutscheidt uit Utrecht 
signaleerde deze ontwikkeling in een brief aan het bestuur van de afd. Utrecht van de Union 
van 18-9-1923 (M, B-VI-e adh., nr. 252). 

124 Het Huispersoneel van juni, juli en nov. 1920 en jan. 1921; Henkes & Oosterhof (1985: 102-122). 

125 In juni 1922 sprak het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (NBV), bij monde van Anna 
Polak, zich uit tegen de komst van Dui. vrouwen 'bij de hier heerschende werkloosheid' 
(Maandbulletin NBV, juli 1922). Enige maanden later drong de Rotterdamse arbeidsbeurs in 
een brief van 10-n-1922 er bij de regering op aan maatregelen te treffen om de toevloed van 
Dui. vrouwelijke arbeidskrachten tegen te gaan en ook in de Tweede Kamer werden suggesties 
in die richting gedaan (ARA, ARWA, inv.nr. 123). Soortgelijke informatie treffen we in TNWR 
(1923: 310) en het Algemeen Handelsblad van 23-10-1923. 
De documenten van het Reichsarbeitsministerium (ZStA, RAM, nr. 737: 57-66) geven informa
tie over de Dui. reactie op deze discussie: op 27-9-1922 berichtte het Dui. gezantschap in Den 
Haag over de 'Telegraaf-Hetze' tegen Dui. arbeidskrachten in Nl., die het verwijt kregen dat 
zij het werk voor de Nederlanders wegkaapten. De Dui. consul Hatzfeldt schreef op 27-9-1922 
vanuit Amsterdam dat niet alleen tegen Dui. muzikanten, stukadoors, kantoorbedienden en 
mijnwerkers werd geageerd, maar ook tegen Dui. dienstmeisjes. Hij liet weten dat de indus
triële crisis tot gevolg had dat het aanbod van Nederlands huispersoneel - dat voorheen in 
fabrieken werkte - gestegen was. Daarop aansluitend volgden berichten uit Dui. kranten over 
de in totaal 3000 Duitsers die in 1922 zonder papieren Nl. waren uitgewezen. 

126 Kölnische Volkszeitungvan 28-6-1922. 

127 Freiburger Tageszeitung, 1922, nr. 174 (ADC, map 329.1-056, Fasz. 2). 
128 Brief van 1-7-1922 van het Deutsches General-Konsulat for die Niederlande aan de redactie van 

de Kölnische Volkszeitung met een rectificatie op hun berichtgeving van 28-6-1922 (ZStA, 
M-Rechtsabt., nr. 40042: 65). Briefwisseling van 31-7-1922 en 6-9-1922 tussen het min. v. 
BuZa. en min. v. Arbeid n.a.v. het bericht in de Kölnische Volkszeitung(ARA, ARWA, nr. 123). 

Ook De Telegraaf schreef op 25-n-1922 over de 'onjuiste berichten en geruchten' die in Dd. 
waren verspreid. 

129 In het najaar van 1922 verscheen de Nota over het vraagstuk der Duitse dienstboden in Nederland 
door het min. v. Arbeid, Handel en Nijverheid, waaruit blijkt dat veel deskundigen - variërend 
van Polak van het NBV tot Krul van de Haagsche Vereeniging der R.K. Meisjesbescherming, 
en van de zedenpolitie in de grote steden tot de directies van de grote arbeidsbeurzen - om 
informatie en advies waren gevraagd (ARA, ARWA, inv.nr. 123). 

130 Zie hoofdstuk 3. 
131 Berichtgeving in De Telegraaf van 9-3-1924, De Nieuw Rotterdamse Courantvan 14-3-1924- het 

Algemeen Handelsblad van 13-3-1924 en De Maasbodevan 15-3-1924. 
132 In de gevoerde gesprekken met voormalige Dui. dienstbodes die deze periode hebben meege

maakt, wordt geen melding gemaakt van confrontaties met een veranderende houding. Dit in 
tegenstelling tot de herinneringen aan de jaren dertig. 

133 Verslag over okt. 1924 van de Gren:efursorge Emmerich (ADW, CA, n27, vol. 1). 

134 Döpken geb. Wilken (G: 9). 

135 Joepgen geb. Fink (G: rn). 
136 In een artikel in het Algemeen Handelsblad van 6-6-1924 wordt Het Vaderland geciteerd, dat in 

Den Haag over de maanden januari-april 1923 een stijging van n55 Dui. dienstbodes signaleer
de, terwijl het jaar daarop over dezelfde maanden een daling van het aantal dienstbodes in de 
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residentiestad werd waargenomen. Voor Hilversum heeft Ketelaar (1988: ro) het aantal gearri
veerde en vertrokken Dui. dienstbodes over de jaren 1919-1924 geïnventariseerd. Ook daaruit 
blijkt een significante ommekeer na 1923: in 1924 zien we voor het eerst meer Dui. dienstbodes 
vertrekken dan binnenkomen. 

137 In dec. 1923 was er een nieuw visumtarief ingevoerd van f 36,-. Dat riep veel protesten op 
vanuit dienstbodenhoudende kringen, omdat het een 'vermindering van de toestrooming van 
Duitse meisjes' zou veroorzaken. Dat blijkt o.m. uit een verslag van een bespreking van 
ambtenaren van de RWA met vertegenwoordigsters van verschillende vrouwenverenigingen op 
7-2-1924 en 23-2-1924 (ARA, ARWA, inv.nr. 123). 

138 De Maasbodevan 14-3-1924. 
139 Zo verscheen in De Nieuwe Courant van 5, 9, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 juli, 2, 14, 16, 19, 

20 en 21 augustus 1924 een serie over 'Een brandend vraagstuk. De dienstbodennood' n.a.v. een 
enquête op initiatief van Emmy J.B. (= Emmy J. Belinfante, redactrice van deze krant en zelf 
actief in de Unie voor Vrouwen belangen) (IIA V, KWF). Met dank aan H. Lakrnaker voor haar 
informatie betreffende Emmy Belinfante. 

140 Uitdrukking in een artikel over 'Het dienstbodenvraagstuk' in het Algemeen Handelsblad van 
13-3-1924. 

141 Op initiatief van directeur Verwey van de ( toen nog zo geheten) Dienst voor Arbeidsbemidde
ling en Werkloosheidsvoorziening van het min. v. Arbeid kwamen verschillende vrouwenorga
nisaties en directeuren van arbeidsbeurzen op 28-1-1924 bijeen om zich te beraden over het 
dienstbodenvraagstuk (ARA, ARWA, inv.nr. 123). Op gemeentelijk niveau werden ook derge
lijke stappen ondernomen. De directeur van de Amsterdamse arbeidsbeurs, Detiger, riep een 
Commissie uit de Amsterdamse Vrouwenorganisaties ter Bestudering van het Dienstboden
vraagstuk in het leven, die zich boog over de vraag hoe het bestaande dienstbodentekort te 
bestrijden. De commissie bestond uit vertegenwoordigsters van zowel werkgeefsters/huisvrou
wen als werkneemsters (De Telegraafvan 9-3-1924). Het Algemeen Handelsblad deed verslag van 
de activiteiten van deze commissie op 4-6-1924, 7-12-1924 en 24-3-1925 (en mogelijk nog op 
andere momenten die niet in de knipselverzameling zijn opgenomen). Verschillende vrouwen
organisaties besteedden eveneens speciaal aandacht aan dit vraagstuk. Op 23-9-1924 vermeldt 
De Nieuwe Courant dat de Haagse afdeling van de NVH een Commissie Inzake het Dienstbo
denvraagstuk heeft ingesteld. Nog geen jaar later installeerde dezelfde vereniging een landelijke 
commissie ter bestudering van het dienstbodenvraagstuk (De Nieuwe Courant, 13-7-1925). 

142 De Nieuwe Courant, 13-n-1924. 
143 Deze maatregel beperkte zich tot de huishoudelijke beroepen, hetgeen ertoe bijdroeg dat 

vrouwelijke migranten tot typisch vrouwenwerk in de minder populaire sectoren van de 
arbeidsmarkt werden veroordeeld. Zie o.a. Phizacklea (1983: 2). 

144 Brief van 8-3-1924 van min. v. BuZa.; bericht van min. v. Jus. betreffende tarieven Ned. visa 
van 15-1-1924; map 'Besprekingen om te komen tot afschaffing pasvisa met Duitsland, 1925-

1926 . De Telegraafvan 19-5-1924 vermeldt een verzoek van de NVH aan de min. v. BuZa. om 
verlaging van het visumtarief. Het bedrag van f 24,- per keer maakte een vakantie naar Dd. 
voor veel meisjes onmogelijk, 'wat zeker niet in de bedoeling van de minister kan liggen', aldus 
het hoofdbestuur van de vereniging (ARA, ARWA, inv.nrs. 123-125). 

145 Dat er voor vrouwen wel en voor mannen geen leeftijdsgrens werd overwogen en vastgesteld, 
laat zien hoe sekseverschillen een cruciale rol speelden bij de (wettelijke) regulering van het 
migratieproces (zie ook noot 65 van dit hoofdstuk). 

146 Caritas, jrg. 29 (1924): 92-94. 
147 Geciteerd in De Nieuwe Courantvan 21-7-1924. Gedurende de omvangrijke migratie van Dui. 

dienstmeisjes in het begin van de jaren twintig werd van verschillende zijden bericht over een 
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dienstbodentekort in Dtl., zoals o.m. blijkt uit berichten van het Ned. consulaat-generaal in 
Frankfurt en de NAB aan het min. v. BuZa. van 9-6-1921, 8-8-1921 en 17-7-1922 (ARA, ARWA, 
inv.nr. 123) en een artikel in de Kölnische Volkszeitungvan 28-6-1922. 

148 Jaarverslagen NAB over 1925-1929. 
149 Uitspraak van Van Beek Calcoen, presidente van de Union, aangehaald in een brief van 

14-12-1926 aan de Deutscher Evangelischer Kirchenausschuj for die Innere Mission (AOW, CA, 
1127, vol. 2). 

150 Schiller geb. Wermert (G: 6). 
151 Borscheid (1984: 358). 
152 Hun ervaringen worden o.m. onderstreept door het jaarverslag van het diocees Münster met 

statistische gegevens over werkloosheid in de steden, in: Mädchenschutz, jrg. 3 (1926) nr. 3/4: 
27e.v. 

153 Van der Ven-Schneider (Vrl.). 
154 Schmelzer geb. Kuhn (Vrl.); Verhaar-Bermsen (Vrl.). 
155 Heinemann (1928) geeft een overzicht van de herkomst van katholieke Dui. meisjes in Den 

Haag, waarvan bijna de helft (49,1%) uit het industriegebied van Rijnland-Westfalen afkomstig 
was. Als tweede gebied volgde het 'overige Westfalen en Hannover' met 11,2% en het 'overige 
Rijnland en Hessen' met 10%. Onderaan stond het oosten van Dtl. met 0,2%. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat het industriegebied overwegend katholiek was, hetgeen op het totaal 
van katholieke en niet-katholieke meisjes een vertekening met zich meebrengt. Maar vergelij
ken we het aandeel met percentages uit andere (overwegend katholieke) streken, dan bevestigt 
het de uitspraken van anderen dat een overgrote meerderheid van de Dui. dienstmeisjes uit 
Rijnland-Westfalen afkomstig was in deze periode. 

156 Zie o.a. Wierling (1987: 139-148). 
157 Lam-Wüstefeld (Vrl.); Schönfelder geb. Hartwig (G: 7-8). 
158 SAMün, ABS, nr. 60. 
159 Huyser-Rejek (G1: 17). 
160 In de literatuur over migratie wordt dit begrip vaak gebruikt voor de kinderen van de eerste 

generatie migranten. In deze context staat het echter voor de Dui. dienstmeisjes die na de eerste 
groep pioniers volgden. Men zou ook van een tweede 'golf kunnen spreken, maar dat begrip 
(en het daarmee verbonden beeld van 'overspoelen') vermijd ik liever waar het om migratie 
gaat. 

161 Zie o.a. Gemeindeblattvan maart 1922. Soortgelijke problemen met de daling in status bij de 
migratie van vrouwen uit de middenklasse - en dus het op elkaar inwerken van klasse- en 
sekseverschillen bij migratie-wordt b.v. ook beschreven door Hammerton (1979) en Swaisland 
(1993). 

162 Zie o.a. E. Denis, 'Rückblick auf die Jubiläumstagung des Mädchenschutzverbandes', in: 
Caritas, jrg. 35 (1930) nr. 12: 579, waarin ze 'die erneute Hollandwanderung deutscher Mäd
chen' ter sprake brengt. 

163 'Aus den Jahresbericht', in: Gemeindeblatt, juni/juli 1928. 
164 Caritasverband Essen over de meisjes die uit Bottrop naar Nl. waren gegaan (Mädchenschutz, 

jrg. 4 (1927) nr. 1h: 15). 
165 Brief van 19-I-1928 van de directeur van de RWA (ARA, ARWA, inv.nr. 127). 
166 Verslag van 28-1-1929 van het hoofdbureau van politie te Amsterdam aan de officier van justitie 

(ARA, ARWA, inv.nr. 152). 
167 Jaarverslag van het Rijksbureau betreffende Handel in Vrouwen, Kinderen en Onzedelijke 

Geschriften over 1929 (ARA, BuZa, A-dossiers, doos 1489). 
168 Dit begrip ontleen ik aan Hall e.a. (1978: 16-17), die het als volgt definiëren: 'When the official 
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reaction to a person, a group of persons or series of events is out of all proportions to the actual 
threat offered, when "experts", in the form of police chiefs, the judiciary, politicians and editors 
perceive the threat in all but identical terms, and appear to talk "with one voice" of rates, 
diagnoses, prognoses and solutions, when the media representations universally stress "sudden 
and dramatic" increase (in numbers involved or events) and "novelty", above and beyond that 
which a sober, realistic appraisal could sustain, then we believe it is appropriate to speak of the 
beginnings of a moral panic.' Op hun beurt ontlenen Hall e.a. het begrip aan S. Cohen, Folk 
Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers, London 1972. 

169 Van Vliet-Haye (G1: 21-22). 
170 Een meer algemene tendens bij migratie, zoals ook wordt beschreven door Priore (1979: 62) en 

Glenn (1986: ro), is dat het gedrag van de 'pioniers' gekarakteriseerd wordt door een sterk 
individualisme, terwijl alleenstaande migranten op langere termijn geneigd zijn een gemeen
schap te vormen en als zodanig meer zichtbaar worden. Bij de ontvangende samenleving (en 
ook onder de migranten zelf) roept dat gemengde reacties op, die vaak verbonden worden met 
negatieve opvattingen over hun 'morele' opstelling. 

171 Jawetz geb. Rakowski (G1: 21 en G2: 71-72). 
172 Verslag ABS Düsseldorf van 1-1-1927 tot 31-3-1927 (HADüs, Aachen, nr. 18467). 
173 Holz-Nitka (G: 28). 
17 4 Abdulrahin (1993: 69) heeft in dit verband prikkelende uitspraken gedaan over de wijze waarop 

vrouwelijke migranten hun eigen gedrag becommentarieerden door soortgelijk gedrag aan 
andere groepen migrantes toe te schrijven en als 'immoreel' te veroordelen. 

175 Mulder-Arndt (G1: 47 en G2: ro). 
176 Zie o.a. P. Louis, 'Die deutschen Katholiken in Holland', in: Caritas, jrg. 31, nov. 1926; 

kwartaalverslag van de ABS Köln en Düsseldorf, maart 1928; E. Winkel, 'Mädchenschutzsorge 
in Holland', in: Mädchenschutz, jrg. 6 (1930) nr. 5/6. 

177 Mädchenschutz, jrg. 5 (1929) nr. n/12. 
178 Jaarrapport van het Rijksbureau betreffende Handel in Vrouwen, Kinderen en Onzedelijke 

Geschriften (ARf\, BuZa, A-dossiers, doos 1489). 
179 Brief van 11-10-1927 van de chef van de afd. arbeidsbemiddeling aan de directeur van de RWA 

(cursief is onderstreept in origineel); correspondentie tussen RWA en de NAB tussen 22-12-
1927 en 12-3-1928; en een brief van 5-12-1928 van de Vereeniging van Nederlandsche Arbeids
beurzen aan de min. v. Arbeid (ARA, ARWA, inv.nr. 127). 

3 Afstand en nabijheid in de Nederlandse huishouding 
1 Ton-Seyler (G1: 7). 
2 Ton-Seyler (G1: 13). 
3 Ton-Seyler (G1: 15). 
4 In Dd. kende men naast het dienstmeisje ook de zgn. Haustochter of Stütze der Hausfrau. Zij 

nam deel aan het gezinsleven, al stond daartegenover dat de Haustochtervaak niet meer dan wat 
zakgeld verdiende. In Nl. is deze praktijk destijds niet aangeslagen, ondanks pleidooien voor 
de invoering van het 'Haustochter-principe' (zie o.a. de bijdrage van mw. v.S.-J. aan de serie 
'Een brandend vraagstuk' in De Nieuwe Courant van 23-8-1934, G.N. Bader, 'Huis, haard en 
hart' in het Algemeen Handelsblad van 8-n-1930, 'De jeugd in tijden van werkloosheid' in De 
Haagsche Postvan sept. 1931). Een verklaring heb ik daar nog niet voor kunnen vinden. Pas na 
won is de vergelijkbare praktijk van 'au pair' tot bloei gekomen. 

5 In een artikel over 'Deutsche Dienstboten in Holland', waarin een weinig positief beeld van 
hun positie wordt geschetst, is de auteur van mening dat het sociale onderscheid in Nl. sterker 
benadrukt wordt dan in Dd.: 'Das zeigt sich am besten in der Anrede. Das Dienstmädchen 
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wird vonden Hausgenossen mit Vornamen und mit "je" (ihr) d.h. "du" angeredet, während 
Höherstehende mit "U" angesprochen werden.' ( Germania van 23-7-1933, geciteerd door 
Mertens-Westphalen, 1993: 28) 

6 Ton-Seyler (G1: 16). 
7 Zie o.a. de kwartaalverslagen van de ABS Düsseldorf vanaf 1925 (HADüs, Aachen, nr. 18467). 
8 Notulen Marthaver., b.v. van 13-10-1920 (GAH, Martha). 
9 De ABS Münster was van 1929 tot 1938 als Aussenstelle der Reichsstelle für das Auswanderungs

wesen aangesloten bij het Dui. min. v. BiZa. (SAMün, ABS). 
10 Verslag ABS Düsseldorf van 31-3-1927. 
11 De meeste meisjes die uit Münster en omgeving kwamen hadden een katholieke achtergrond, 

waar door de betrokken instanties veel waarde aan werd gehecht (SAMün, ABS). 
12 SAMün, ABS, nr. 60. Na 1933 zou de afwijzing van joodse werkgevers eenduidig worden. 
13 SAMün, ABS, nr. 26 (het Duits van de Ned. contactpersonen was niet altijd even correct). 
14 Op grond van een steekproef uit de aanmeldingsformulieren en de daarmee gepaard gaande 

correspondentie komt naar voren dat in 15% van de aanmeldingen het meisje te jong werd 
bevonden; in 5% ging het om oneerlijk of onzedelijk gedrag van het meisje. 

15 SAMün, ABS, nr. 60. 
16 SAMün, ABS, nrs. 37 en 60. 
17 Wat daarbij opvalt is dat beperkende criteria op grond van leeftijd en herkomst - die vooral 

door Dui. Fürsorgerinnen en anderen vanuit Nl. werden benadrukt - in Dt!. meer flexibel 
werden gehanteerd. Daar was men eerder geneigd rekening te houden met verstoorde familie
relaties of de onhoudbare armoede die ertoe konden leiden dat het meisje, ook al was zij nog 
erg jong, een betrekking in Nl. zocht. 

18 Zie ook hoofdstuk 2. 
19 Het huishoudelijk werk en de verhoudingen waarbinnen het huispersoneel voor dag-en-nacht 

dit werk moesc verrichten in de zich industrialiserende of reeds geïndustrialiseerde landen, 
vertonen sterke overeenkomsten. Zie o.a. Boschler & Gisiger (1989) over Zwitserland; Henkes 
& Oosterhof (1985) en Poelstra (1981) over Nl.; Horn (1975) en Taylor (1979) over Engeland; 
Palmer (1989) over de VS; Rollins (1985) over Engeland, Frankrijk, de VS en de niet-westerse 
wereld; en Schulte (1978) en Wierling (1987) over Dt!. 

20 Deze gescheiden werelden vinden we terug in nogal wat titels van studies en romans over het 
dienstbodenbestaan, zoals de historische studies van Davidoff, Above and below Stairs (1973), 
en van Huggett, Lift below Stairs (1977), het autobiografische Below Stairs van Powell en de 
populaire Engelse tv-serie 'Upstairs-downstairs', die in Nl. werd uitgezonden onder de titel 'De 
familie Bellamy'. 

21 Boschler & Gisiger (1989: 95-174), Davidoff (1974), Henkes & Oosterhof (1985: 122-137), 
Rollins (1985: 35-36), Schulte (1978: 879-886), Wierling (1987: 183-223). 

22 De maximale bedragen die in antwoord op de vragenlijsten door voormalige Dui. dienstmeisjes 
werden vermeld, kwamen overeen met de lonen van f 15,- tot f 40,- die een enquête onder het 
huispersoneel in 1931 liet zien (Het Huispersoneel juli 1931). 

23 Nieuwenhuyse-Küster (G: 3) en Swaab-Katzner (G: 9). 
24 Van Steen (1979). 
25 Zelizer (1989); zie ook De Regt (1993: 143-159). Beide auteurs laten zien dat niet alleen de hoogte 

van het inkomen, maar ook de beschikkingsmacht over het geld bepalend is voor de verdeling 
ervan tussen de echtgenoten en de kinderen. Helaas besteden zij geen aandacht aan de positie 
van het huispersoneel bij deze verdeling. 

26 Het is opvallend dat steeds weer de moeder wordt genoemd als persoon waar de dienstmeisjes 
het geld naartoe stuurden. Dit bevestigt de stelling van De Regt (1993: 145-153) dat hoe lager 
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het gezinsinkomen is, hoe eerder de verantwoording voor de financiën niet bij de man, maar 
bij de vrouw komt te liggen. 

27 Akkerman-Heuten (Vrl.). 
28 Brieven van 29-3-1935 en 12-7-1936, beiden uit Dortmund (part. coll. Swaab-Katzner). 
29 De bedragen die naar huis werden gestuurd bleven lang niet altijd gelijk. Dat was niet alleen 

afhankelijk van de financiële positie van het ouderlijk gezin, maar ook van het verschuivende 
perspectief waarmee het Dui. dienstmeisje in Nl. verbleef. Naarmate haar verblijf een meer 
permanent karakter begon te krijgen, verminderden de geldzendingen naar huis. Een dergelijke 
ontwikkeling wordt in meer algemene termen beschreven door de econoom Piore (1979: 50-85). 
Hij meent dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de motieven waarmee migranten 
geld naar huis sturen. Uit de gesprekken, vragenlijsten en correspondentie voor dit onderzoek 
blijkt dat het geld zowel voor het noodzakelijke levensonderhoud van de gezinsleden werd 
gebruikt, als voor investeringen in de eigen toekomst, zoals een uitzet. 

30 Luurtsema-Aissen (G2: 4). 
31 Jawetz geb. Rokowski (Gi: 37-38 en G2: 60). 
32 Wienand geb. Schwarz (G: 7). 
33 Wenken geb. Meirose (G: 2, 8). Gegevens over de wisselkoersen bevestigen dat in 1930 de 

gulden bijna het dubbele waard was van de mark. Na 1933 zou het verschil volgens de 
statistieken minder zijn geworden (Board of Governors 1976). Toch is Wenken niet de enige 
die zich de gunstige wisselkoersen juist in de tweede helft van de jaren dertig herinnert. Ook 
Meyer geb. Bilke (G: 22) vertelt dat zij toen voor 40 gulden reischeques kocht, die ze in Dd. 
voor 100 mark kon omwisselen. Dat wijst op speciale regelingen voor Duitsers uit het 
buitenland, die ik (nog) niet door formele regelingen bevestigd heb gezien. 

34 Een beeld dat zowel door voormalige Ned. dienstmeisjes als hun Dui. collega's naar voren 
wordt gebracht in gesprekken en vragenlijsten. 

35 Wierling (1987: 103-120). 
36 Afgedrukt in Het Huispersoneel juli 1933. 
37 Het Huispersoneel juli 1931. 
38 Robra (G: 15-16). 
39 Stip-van Rodenhorst (Gi: 4-5). 
40 Stip-van Rodenhorst (G2: 16-17). 
41 Henkes (1986). 
42 Zij doelt hier op de heroprichting van de Algemeene Nederlandsche Bond van Huispersoneel 

in 1930, terwijl in diezelfde tijd het aantal Dui. dienstmeisjes sterk toenam. 
43 Mevr. Luider-van Zanten, geciteerd door Henkes (1988A: 294). 
44 Mevr. Klein-van Doorn, geciteerd door Henkes (1988A: 294-295). 
45 Deze anachronistische term, die pas in de jaren zestig in zwang raakte toen grote aantallen 

arbeidsmigranten vanuit de landen rond de Middellandse Zee naar Nl. kwamen, wordt door 
verschillende vrouwen gebruikt. O.a. door Nieveen-Sprungler (G: 3), Schaap-Rössler (Vrl.), 
terwijl de term bij Van Vliet-Haye terugkeert in de titel van het tweede deel van haar memoires: 
'Een gastarbeidster in de twintiger jaren'. Het duidt erop dat zij hun vroegere positie als Dui. 
dienstmeisje in de Ned. huishoudens vergelijkbaar vinden met de positie van deze groep 
mannelijke arbeidsmigranten, die kwamen om werk te verrichten waar onvoldoende Neder
landers voor te krijgen waren. 

46 Evans (1987) staat stil bij het beeld van Dd. als een geordende samenleving en de Untertanen
geist (geest van gehoorzaamheid) als karakteristiek voor de Dui. gemoedstoestand. Hij laat zien 
dat dit beeld gebaseerd is op nauwkeurige observaties over de sterke overheidscontrole in het 
19de-eeuwse Dd. in vergelijking met landen als Engeland en Frankrijk. Maar hij toont ook aan 
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dat deze controle lang niet door alle Duitsers werd geaccepteerd en hoe belangrijk het is het 
nationale stereotype van de gehoorzame en gedisciplineerde Duitser ter discussie te stellen. 
Hetzelfde geldt voor Dui. dienstmeisjes in de Ned. huishouding, die weliswaar in een klimaat 
van gehoorzaamheid waren opgevoed, maar naast gehoorzaamheid en Tüchtigkeit evenzeer 
eigenzinnig gedrag en rebellie aan de dag legden. Dat doet overigens niets af aan de kracht 
waarmee dat stereotiepe beeld heeft gefunctioneerd in relatie tot de aanwezigheid van Dui. 
dienstmeisjes in de Ned. huishouding. 

47 Tebel geb. Wertmöller (G: 14) en Hakrnann geb. Lienenklars (Vrl.). 
48 Zo schrijft Van der Linden-Hafner (Vrl.): 'Een Nederlands meisje zei eens dat wij ons zo 

uitsloofden, maar wij waren het gewend om 's avonds op de slaapkamers de gordijnen te 
sluiten, de beddesprei af te halen en de pantoffels en nachthemden klaar te leggen.' 

49 Blijkens reacties op de aankondiging van mijn onderzoek en gesprekken met voormalige Ned. 
dienstmeisjes in het kader van eerder onderzoek. Zie ook hoofdstuk 6. 

50 Blijkens gesprekken, correspondentie en vragenlijsten in het kader van dit onderzoek. 
51 Mulder-Arndt (G1: 24-25, 28). 
52 Raymakers-Horstmann {Vrl.). 
53 Jawetz geb. Rokowski (G1: 12). 
54 Van der Linden-Hafner (Vrl.). 
55 Jawetz geb. Rokowski (G1: 12-13). 
56 Schulte (1978) stuitte op het fenomeen dat relatief veel (ex-)dienstmeisjes bij prostitutie en 

zelfmoord waren betrokken en zij verklaarde dit uit een gebrek aan positieve identiteit door de 
vroegtijdige scheiding van de ouders en door de ruimtelijke en sociale isolering van gelijkgezin
den. 

57 Elias (1982, deel 2: 311-330). 
58 Wierling (1887: 134) en Zelizer (1989). 
59 In en om de Keuken, juni 1896: 65. 
60 Groskamp-ten Have (1930: 90). 
61 Juist in deze tijd ontstond discussie over de 'kleeding der dienstbaarheid', zoals de voorgeschre

ven kledij door de tegenstanders wel werd genoemd (De Proletarische Vrouw, n-6-1930). In een 
speciale paragraaf over de 'kleeding van personeel' signaleert ook Groskamp-ten Have (1930: 
183-184) dat er bezwaren zijn ontstaan tegen 'het frissche blauwe katoentje en een helder wit 
schort'. 

62 Zie noot 21 van dit hoofdstuk. 
63 In 'Een gastarbeidster in de twintiger jaren' (1979) overbrugt Van Vliet-Haye de periode tussen 

haar jeugdjaren in Noord-Dtl. (beschreven in 'De jonge jaren van een plattelandsmeisje') en 
haar huwelijk. In 74 pagina's doet zij verslag van haar ervaringen als Dui. dienstmeisje in Nl. 
In het voorwoord wijst ze 'de lezer' erop dat ze nergens lang is gebleven, omdat zij zich 'aan 
niets en niemand blijvend (wilde) hechten. Desalniettemin ben ik in Nederland gebleven en 
heb mijn best gedaan zo goed mogelijk in mijn tweede vaderland te leven.' 

64 Van Vliet-Haye (1979: 1-3). 
65 In Het Huispersoneel was er een rubriek 'Berichten', waarin kranteberichten over verongelukte, 

gearresteerde of anderszins ongelukkige dienstmeisjes werden overgenomen en van kritisch 
(vanuit het perspectief van het dienstmeisje) commentaar voorzien. Daarin kwamen ook 
geregeld berichten over 'stelende' dienstmeisjes aan de orde. De rechtbankverslaggever Lugers 
(z.j.: rn5-rn9) besteedde speciale aandacht aan zo'n confrontatie tussen een Dui. dienstbode en 
haar Ned. werkgeefster voor de rechter, die naar alle waarschijnlijkheid tot haar uitwijzing heeft 
geleid. Met dank aan M. van Amerongen, die Lugers onder mijn aandacht bracht. 

66 Ingezonden brief in Het Huispersoneelvan juli 1914. 
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67 Brief Van der Linden-Hafner aan auteur, 1-8-1987. 
68 'The great unwashed' (de ongewassen massa) was voor de Engelse burgerij in de 19de eeuw een 

gangbare term om de arbeidende klasse mee aan te duiden (Elias & Scotson 1976: 20). De Regt 
(1984: 53) wijst erop dat 'vuil' in Nl. ook een veelvuldig gehanteerde term was als het om de 
arbeidende klasse ging. Zie voor 'smetvrees' ook Wouters (1990: 65-71) en Mooij (1993). Voor 
'smetvrees' in relatie tot huispersoneel zie: Boschler & Gisiger (1989: 131-237), Henkes & 
Oosterhof (1985= 122-137) en Wierling (1987: 154). 

69 Zoals de etiquetteboeken van mevr. Van Zutphen-van Dedem, Goede manieren (Amersfoort 
1928), aangehaald door Wouters (1990) en Groskamp-ten Have (1930). 

70 M.G. Muller-Lulofs, 'De dienstbodenquaestie', in: In en om de Keuken, jrg. 2 (1896) nr. 7. 
71 De Hollandsche Lelie van febr. 1914, geciteerd in Het Huispersoneel van sept. 1914. 
72 Groskamp-ten Have (1930: 26 en 89-91). 
73 Gegevens uit het vreemdelingenregister Amsterdam (GAA) bevestigen het verblijf van Liesel 

Korona als dienstmeisje bij de familie Vastmaar. 
74 Van der Bron-Korona (G1: 19). 
75 Brief Van der Bron-Korona aan auteur, 20-4-1987. 
76 Van der Bron-Korona (G1: 19-20). 
77 Brief Van der Bron-Korona aan auteur, 20-4-1987. 
78 De socioloog Elias heeft een dergelijk machtsmechanisme uitgewerkt in zijn figuratietheorie, 

waarin hij laat zien dat naarmate de sociale afstand tussen verschillende groepen die met elkaar 
omgaan kleiner en dus minder vanzelfsprekend is, er meer noodzaak en behoefte bestaat om 
het onderlinge onderscheid te benadrukken. Zie o.m. Elias (1982) en Elias & Scotson (1981). 
Juist in de contacten tussen dienstmeisjes en werkgeefstersgezinnen die men tot de sociale 
'stijgers' kon rekenen, valt op dat het sociale onderscheid op vele manieren werd geaccentueerd. 

79 Brief Van der Bron-Korona aan auteur, 20-4-1987. 
80 Van der Bron-Korona (G1: 10-u). 
81 Henkes (1984), Poelstra (1985), De Regt (1984: 148-152), Wierling (1987: 183-188). 
82 Brieven uit particuliere collecties van Schiller geb. Wermert en Swaab-Katzner. 
83 Stark doelt hier op het milieu van de textielbaronnen waar ze eerder had gewerkt. 
84 Stark geb. Blömers (G1: 58 en G2: 59). 
85 Stark geb. Blömers (G1: 59). De uitdrukking 'huisgenote' werd in deze tijd vaker gebruikt voor 

huispersoneel, met name als men de meer geïntegreerde (versus ondergeschikte) positie van het 
huispersoneel binnen de huishouding van de werkgevers wilde aangeven. 

86 Stark geb. Blömers (G2: 59). 
87 Stark geb. Blömers (G1: 52). 
88 Stark geb. Blömers (G1: 52). 
89 Stark geb. Blömers (G2: 13-14). 
90 Stark geb. Blömers (G2: 24). 
91 Hettema-Elsen, toelichting op de vragenlijst. 
92 Brief van 21-7-1930 van H.J. de Marez Oyens aan 'Liebe Dine' (cursief is onderstreept in 

orgineel) (part. coli. Hettema-Elsen). 
93 Rijsbaarman-Fitsch (G2: 14). 
94 Zwiers-Rinser (G1: 17). 
95 Stark geb. Blömers (G2: 18-19). 
96 Boschler & Gisiger (1989: 104-u3) en Wierling (1987: 139-148). 
97 Walser (1986: 57-81). Een dergelijk onderzoek voor de Ned. literatuur bestaat (nog) niet. 
98 Hoe sterk deze associatie van over-de-grens-trekkende vrouwen met seksuele vrijheid ook nu 

nog doorwerkt, kwam tot uiting in reacties op de aankondiging van mijn onderzoek. Zo schreef 
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G. Jansen uit Zwolle: 'En onder deze Duitse meisjes was niet alleen de Duitse degelijkheid, 
maar ook "allesvriendjes", net zo goed als Ned. meisjes "au pair" gingen werken. Ook hier 
waren leuke sportieve meisjes, maar ook die lol boven het werk stelden.' (z.d., ca. juni 1987). 

99 Stark geb. Blömers (G1: 64-67). 
100 Hettema-Elsen, toelichting bij de vragenlijst. 
101 Walz (G1: 3, 9-10). 
102 Stark geb. Blömers (G1: 66). 
103 Stark geb. Blömers (G1: 21-23). 
104 De Katholieke Vrouw, 24-3-1922. 
105 De Katholieke Vrouw, 31-10-1928. 
106 De Katholieke Vrouw, 21-9-1927. 
107 De Katholieke Vrouw, 31-10-1928. 
108 Nieuwenhuyse-Küster (G: 13). 
109 Zie ook Borschal & Gisiger (1989: n3-121) en Wierling (1987: 148-158). 
no Jüdt geb. Witt (G: 2-5, 9-10). 
m Zie ook het verhaal over Julia Bolle in de epiloog van dit boek. 
n2 Jüdt geb. Witt (G: 2-5, 9-10). 
n3 Wierling (1987: 127). In het Nederlands wordt het wel met het moeizame woord 'interdepen

dentievlechtwerk' aangeduid (Elias 1982, deel 2: 313). 

4 Opvang en afgrenzing in de Duitse meisjesverenigingen 
1 Brief van 13-7-1922 van de Deutscher Evangelischer Kirchenausschujî aan Pastor Herbst (ADEG, 

map Frauen-II). 
2 Heinemann (1928). Deze Sonderdruck trof ik niet alleen aan in het archief van het Erzbistum 

Köln, maar eveneens in de archieven van de DEG in Den Haag en in het archief van het AA in 
Bonn. 

3 Orgaan der Federatie van R.K. Vereenigingen tot Bescherming van Meisjes in Nederland, 1919, 
geciteerd door De Josselin de Jong (1988: 26). 

4 Van ons - over ons (1930: 9); Van Romondt Vis-Quarles de Quarles (1932: 81-1n); Internatio
nale meisjeshandel en prostitutie (1929: 90): De Josselin de Jong (!988: 26-27). 

5 Van protestantse zijde hield vooral de Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het 
Zedelijk Bewustzijn zich vanaf 1884 bezig met het 'reddende werk' onder de ongehuwde 
moeders en prostituées. Net als de Union was de Vrouwenbond voortgekomen uit de in 
hoofdstuk 2 genoemde strijd in puriteins-protestantse kring tegen prostitutie en de dubbele 
moraal op seksueel gebied die voor mannen andere maatstaven aanlegde dan voor vrouwen. De 
Vrouwenbond werkte nauw samen met de Heldringgestichten, die vanaf 1847 waren opgericht 
door ds. Heldring als toevluchtsoord voor 'gevallen vrouwen' die uit 'het leven'(= de prostitu
tie) wilden stappen. Later zouden zij ook voor ongehuwde moeders de poorten openen. 
Daarnaast werd er samengewerkt met de in 1888 opgerichte Vereniging Middernachtzending. 
Naast de meer spectaculaire activiteiten van deze vereniging, waarbij men er 's nachts op 
uitging om de bezoekers van prostituées en bordelen van hun 'onzedelijk gedrag' te weerhou
den, werden er ook consultatiebureaus opgericht van waaruit men ongehuwde moeders wilde 
steunen en controleren. Dat gebeurde b.v. door het bevorderen van een huwelijk tussen de vader 
en de moeder van een buitenechtelijk kind, het helpen van ongehuwde moeders bij het zoeken 
naar werk en het 'aanhangig maken van procedures rond het onderzoek naar het vaderschap'. 
Ten slotte bewoog ook het Leger des Heils zich sinds het eind van de vorige eeuw op het terrein 
van de opvang van ongehuwde moeders en hun kinderen door de inrichting van tehuizen. 
Van katholieke zijde was de Federatie van R.K. Vereenigingen tot Bescherming van Meisjes 
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actief bij het 'reddende werk'. Het eerste katholieke doorgangshuis voor ongehuwde moeders 
en hun kinderen, de St. Annastichting, werd door de Haagse afdeling van de meisjesbescher
ming geopend in 1907. Aan de 'neutrale', dat wil zeggen niet-confessioneel gebonden kant was 
het in deze periode vooral de in 1897 opgerichte Vereeniging Onderlinge Vrouwen bescherming 
die bescherming en hulp bood aan ongehuwde moeders, 'wier toestand vaak zo onbeschrijflijk 
beklagenswaardig was'. 
Afgevaardigden van de verschillende verenigingen tot bescherming van vrouwen en meisjes en 
tot bestrijding van de prostitutie werkten vanaf 1899 samen in het Nationaal Comité tot 
Bestrijding van den Handel in Vrouwen en Kinderen, dat op zijn beurt was aangesloten bij het 
International Bureau far the Suppression of the Trajfic in Women and Children. Ook in andere 
vormen werd er samengewerkt, zoals in de in 1921 opgerichte Amsterdamse Unie van Vereeni
gingen voor Ongehuwde Moeders en vanaf 1930 op landelijk niveau in de Federatie van 
Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en Haar Kind (FIOM). Zie o.m.: Holtzer (1989: 
131-174), Hueting & Neij (r990: 7-29), De Josselin de Jong (1988: 7-22), Mees (1943: 26-52), 
Sijmons (1980: 65-11), Mooy (1993: 28-80). 

6 Engelberts & Mackay (1932: 64). 
7 Jaarverslagen stationswerk van de Federatie van R.K. Vereenigingen tot Bescherming van 

Meisjes in Nl. over 1922 en 1923 (ARA, RKM, inv.nr. 4); GAH, Martha; Van Romondt 
Vis-Quarles de Quarles (r932: m-140); Sahner (1950: 75). 

8 Notulen bestuursvergadering van de Amsterdamse Union van 14-1-1923 (GM, Union, PA890, 
inv.nr. 6); notulen Marthaver. van 12-5-1921 (GAH, Martha); Sahner (r950: 75). 

9 Notulen Marthaver. van aug. 1921 en 5-r-1922 (GAH, Martha). 
ro Dat dit niet alleen voor Nl. gold, blijkt uit de internationale netwerken van verenigingen voor 

meisjesbescherming die al eerder werden genoemd in hoofdstuk 2. 
II Notulen Marthaver. (GAH, Martha). 
12 Rijsbaarman-Fitsch (G1: 6 en G2: ro). 
13 De Vries (1978: 126-149). 
14 Notulen Marthaver. van najaar 1922: 334, 340-341 (GAH, Martha). 
15 Notulen Marthaver. van nov. 1926 (GAH, Martha). 
16 Notulen Marthaver. van okt. 1924 (GAH, Martha). 
17 Notulen Marthaver. van apr. 1927, waarin een mislukte poging tot abortus werd vermeld 

(GAH, Martha). Uit de aard der zaak zal slechts zelden informatie hierover bij de betrokken 
verenigingen bekend zijn geworden. 

18 Mulder-Arndt (G3: 25). 
19 Mulder-Arndt (G3: 12). 
20 Jaarverslag Bahnhofifürsorge Emmerich, z.j. [1932] (ADWDüs, Oh!, Akte 82/53, 2). 
21 In het jaarverslag van de Bahnhofifürsorge Emmerich over 1935 wordt opgelucht vermeld dat 

ongehuwde moeders nog maar zelden direct na de bevalling werden teruggestuurd. De 
terugtocht werd i.h.a. pas aanvaard wanneer moeder en kind beter tegen de reis waren 
opgewassen (ADWDüs, Ohl, Akte 82/53, 3). 

22 Smits-de Wit (1934). 
23 Zo was er in Amsterdam b.v. de Deutscher Hi/fsverein, die in 1883 werd opgericht met de 

bedoeling 'hilfsbedürftige Deutsche sowie deren Angehörige zu unterstützen' (statuten, GM, 
DH). Zie Hesser & Korf (1983). 

24 Smits-de Wit (1934). 
25 Van Roon (1990) geeft gedetailleerde informatie over de tien Dui. evangelische gemeenten die 

in die jaren in Nl. actief waren. De specifieke informatie over de meisjesverenigingen van deze 
gemeenten in dit hoofdstuk is gebaseerd op materiaal over de Deutscher Evangelischer Verein 
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Amsterdam (BA, R57-neu, AZ1085, nr. 1), het archief van de DEG Den Haag (ADEG), het 
archief van de DEG Rotterdam (GAR) en materiaal van de DEG Haarlem (RAU, EBG). Meer 
algemene informatie over de geschiedenis van de Dui. evangelische gemeenten in Nl. vond ik 
o.m. bij Von Tschudi (1932) en Henn (1932). 

26 Ter voorkoming van enig misverstand: deze aanduiding voor Dui. geloofsgenoten die zich 
buiten de landsgrenzen bevonden was gemeengoed, ook onder Dui. katholieken. 

27 'Aus dem Jahresbericht', in: Gemeindeblatt, juni/juli 1928. 
28 Zie b.v. de brief van 10-10-1923 van Herbst aan de Evangelischer Oberkirchenrat in Berlijn, met 

als bijlage 'Bericht über die Fürsorgearbeit an den deutschen Mädchen in Holland, den ich für 
die Diakonie und I.M. in Wittenberg ausgearbeitet habe' (EZA, KA., 5, 1635); en 'Die Aufgabe 
der evangelischen Frau der Gegenwart', in: Gemeindeblatt, maart 1927. 

29 Notulen bestuursvergadering Amsterdamse Union van 14 jan. en 14 febr. 1923 (GM, Union, 
PA890, inv.nr. 6). 

30 Jaarverslagen van de Deutscher Evangelischer Verein Amsterdam van 1922-1926 en 1931 (AOW, 
CA, C-I 4620). 

31 Notulen Marthaver. van 30-1H923 (GAH, Martha). Informatie uit het verblijfsregister Haar
lem (p. 161) over de aankomst op Ho-1923 van Herta Karbe (geb. 1903), clubleidster der Dui. 
evangelische gemeente (GAH). 

32 Henn (1932: 142). 
33 Gemeindeblatt, mei 1924. 
34 In het jaarverslag van de Deutsche Katholische Seelsorge in Den Haag over 1927 werd het aantal 

katholieke Dui. dienstmeisjes op ongeveer 2000 geschat (EK, Gen. 23, 53, vol. I). Heinemann 
(1928) meldde dat zo'n 400 Dui. meisjes in de Dui. katholieke meisjesverenigingen waren 
georganiseerd. Combineert men beide gegevens, dan komen we op een - zeer voorzichtige -
schatting van 20% van de katholieke meisjes dat in de vereniging georganiseerd was. Er is geen 
reden om aan te nemen dat dit percentage voor de evangelische meisjes hoger of lager zou 
liggen. Deze cijfers worden ondersteund door de bevindingen van Van Elteren (1991: 54). Hij 
noemt voor de periode 1920-1940 een gemiddeld percentage van 15 of 20% van de Ned. jeugd 
tussen de I2 en 20 jaar oud dat zich aanmeldde voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging. 
Enige jaren later schatte Smits-de Wit (1934), secretaresse van de R.K. Vereeniging ter Bescher
ming van Meisjes in het bisdom Haarlem, 'dat slechts een derde, misschien zelfs maar een 
vierde van deze (Duitse) meisjes' zich aansloot bij een van de katholieke of protestantse 
verenigingen. Haar inschatting lijkt nog aan de optimistische kant. 

35 'Aus demJahresbericht', in: Gemeindeblatt, juni/juli 1928. 
36 Om te voorkomen dat jonge vrouwen die als Haustöchter of gouvernante vaak al voor WOI 

naar Den Haag waren gekomen, zich verdrukt voelden door het grote aantal Dui. dienstmeisjes 
- vergelijkbaar met de Ned. dienstmeisjes binnen de Ned. meisjesverenigingen - werden er 
voor hen aparte bijeenkomsten georganiseerd (Von Tschudi: 168). 

37 De Dui. meisjesverenigingen beschikten over kennis en contacten in Nl. waarmee zij individu
ele hulp konden bieden aan meisjes die wegens ziekte, ontslag of andere redenen steun nodig 
hadden. In het Gemeindeblattvan juni/juli 1928 beklaagde ds. Herbst zich over de meisjes die 
normaliter geen interesse toonden voor de meisjesvereniging, maar wel de weg wisten te vinden 
als ze praktische hulp nodig hadden. 

38 Gemeindeblatt, febr. 1925. 
39 Gemeindeblatt, febr. 1923. 
40 Mazurowski (1934). 
41 Denis (1934). 
42 Archieven van de R.K. Kerk van de H. Dominicus (GM). 



43 Kösters (1934). 
44 Iedere twee weken verzorgde de Dui. pater vanuit Amsterdam een Dui. Segenandachtwaar zo'n 

rno tot 200 meisjes aan deelnamen; gemiddeld dertig meisjes maakten gebruik van de biecht
gelegenheid na afloop van de dienst (EK, Gen. 23, 53, vol. I). 

45 Aldus de Dui. zielzorger Müller (1934) in een terugblik op 'Die deutsche katholische Gemeinde 
in Hollands Residenzstadt'. 

46 Brief van 3-1-1927 van de voorzitter van het curatorium van de Elisabethstiftung in Den Haag 
aan kardinaal Schulte in Keulen (EK, Gen. 23, 53, vol. I). 

47 Beukema-Gerlach (G: n-12). 

48 Görtz (G1: 19). In ons tweede gesprek voegt zij daar nog aan toe: 'Later zijn mijn vader en 
moeder hier geweest. "Nou," zegt m'n vader, "hier moet je voor je plaats betalen! Ik kom hier 
nooit weer in de kerk." Dat was ie niet gewend.' (G2: 8) 

49 De St. Elisabethstiftung had tot doel de 3000 Dui. katholieken in de residentiestad bijeen te 
brengen. Naast de meisjesvereniging vielen daar ook de Haagse Verein Jür Deutschsprechende 
Katholiken en de Jungmännerverein onder (EK, Gen. 23, 53, vol. I). 

50 Gippert (1934). 
51 Wäsch (1934). 
52 Jaarverslagen van de Deutsche Abteilungder R.K. Vereeniging tot Bescherming van Meisjes en 

van de Verein Jür Deutschsprechende Katholiken over de jaren 1924-1930 (EK, Gen. 23, 53, vol. I). 
Brief van 3-1-1927 van de voorzitter van het curatorium van de St. Elisabethstiftung Den Haag 
aan kardinaal Schulte (EK, Gen. 23, 53, vol. I). 

53 

54 Deze benadering vinden we ook regelmatig terug in het Dui. katholieke tijdschrift Mädchen
schutz, zoals van P.B. Wiesen, 'Warum konfessionell gestaltete Mädchenschutzarbeit?', in: 
Mädchenschutz, jrg. 1 (1925) nr. 7 /8: 60-64; en het artikel van Prof. Liese, 'Home, sweet home', 
in: Mädchenschutz, jrg. 5 (r929) nr. n/12: 81 e.v. 

55 Heinemann (1928). 
56 Jaarverslag St. Elisabethstiftungover 1933. 
57 'Jahresbericht des deutschen Mädchenverein im Haag', in: Gemeindeblatt, juni/juli 1934. 
58 Bock (1974 en 1980). 
59 De Leeuw (1985). In de periode tussen de beide wereldoorlogen waren m.n. G.B. van Pratten

burg, G.C. van Niftrik, F. Hoogenraad en mej. J.B. Nijland betrokken bij de beweging in Nl. 
60 Aanvankelijk waren ook diaconessen uit Liebenzell erbij betrokken, maar die maakten spoedig 

plaats voor de zusters van het Diakonissen-Mutterhaus Hensoltshöhe, dat oorspronkelijk Gemein
schafts-Schwesternhaus für Entschiedenes Christentum werd genoemd. Dit moederhuis, dat in 
1909 was ingewijd, behoorde tot het Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband, dat sterk 
evangeliserend gericht was onder leiding van Pf. Theophil Krawielitzki (Rüppel 1969). 

61 'Bericht des J ugendbundes Rotterdam', in: Dienet Einander! Vierteljahrsgruj der Deutschen 
Jugendbündefür E.C. in Holland, nr. 5 (1925) (part. coli. Weber). 

62 J akubski (1923: 48). Dat deze principes bij de organisatie van de jugendbündeook daadwerkelijk 
in praktijk werden gebracht, blijkt uit gesprekken met voormalige leden van de jugendbünde 
in Nl., zoals Tomas-Blume (G: 8), Brands-Bauhoff (Gr: 2-3), Hirt (G: 6), Ochs (G: 4) en 
Overhoff (G: 3). 

63 'De gelofte', in: Van week tot week (1932). 
64 De zusters die de jugendbünde für E.C. leidden, werden door de afdrachten van de meisjes 

onderhouden (blijkens o.a. een brief van 1-12-1929 van Van Beek Calkoen i.v.m. de aanstelling 
van een Missionsschwester in Utrecht, AOW, CA, n27, vol. 2). Uit het reglement van de Dui. 
Jugendbund für E.C. Den Haag van 1928 blijkt dat de vriendschappelijke leden minstens 50 cent 
contributie per maand moesten betalen en dat van de tätige Mitglieder ten minste een gulden 
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per maand werd verwacht (RAU, NBEC, inv.nr. 199). Tomas-Blume (G: 8) noemde in ons 
gesprek een contributie van 25 cent per maand voor deelneemsters aan de Freundeskreis, 50 cent 
voor de Freundschaftliche en een gulden voor de tätige Mitglieder. Daarnaast waren er meisjes 
die veel meer gaven dan deze minimaal vereiste contributie. Op de jaarvergadering van de 
Jeugdbond voor Ernstig Christendom werd de 'groote offervaardigheid' onder de Dui. meisjes 
geroemd met een verwijzing naar de Dui. afdeling in Den Haag, die in één jaar 2000 gulden 
bijeen had gebracht (RAU, NBEC, inv.nr. 194). Opvallend is dat alleen Tomas zich deze 
bedragen nog kan herinneren. De overige gesprekspartners hebben het wel over 'een bijdrage', 
maar weten niet meer om hoeveel het ging en menen dat de hoogte van dit bedrag aan haarzelf 
werd overgelaten. 

65 Een vereniging van voormalige militairen. 
66 Tomas-Blume (G: 6-7). 
67 Tomas-Blume (G: 5, 7). 
68 Tomas-Blume (G: 8-9). 
69 Tomas-Blume (G: 9). 
70 Tomas-Blume (G: 10-n). Zie Deuteronomium 22: 21-23. 
71 Tomas-Blume (G: 13). Zie Deuteronomium 14: 22-29. 
72 Tomas-Blume (G: 13, 26). 

73 Tomas-Blume (G: 13-14). 
74 Zonder toestemming van de ouders kon een meisje niet toetreden tot het Diakonissen-Mutter

haus. 
75 Zowel op nationaal niveau als vanuit het Dui. gezantschap in Den Haag en de Dui. consulaten 

werd financiële steun geboden en meer bekendheid gegeven aan deze activiteiten. Zo stelde het 
Amsterdamse consulaat in 1923 een pamflet samen met namen en adressen van alle katholieke 
en protestantse organisaties die zich in Noord- en Zuid-Holland met de opvang van Dui. 
dienstmeisjes bezighielden (rondschrijven van 23-4-1923 van Prinz Hatzfeldt, consul in Amster
dam, Alt, B-VI-e adh, nr. 252). In Nl. waren het vooral de autoriteiten op gemeenteniveau die 
de Dui. meisjesverenigingen ondersteunden. 

76 Brands-Bauhoff (G1: 3). 
77 Naber-Bach (G: 5). 
78 Van Kooten-Richter (Vrl.). 
79 Volgens Herbst in 'Bericht über die Fürsorgearbeit an den deutschen Mädchen in Holland' uit 

1923 (zie noot 28 van dit hoofdstuk). Joepgen-Fink herinnert zich dat een mevr. Peter, weduwe 
van een Dui. officier, in Zandvoort bijeenkomsten organiseerde voor Dui. meisjes. Deckwitz
Schäpe weet nog hoe monsieur Huibers in Hoorn voor de opvang van Dui. katholieke meisjes 
zorg droeg, terwijl Van Kooten-Richter samen met andere Dui. dienstmeisjes opvang vond bij 
een Dui. echtpaar in Apeldoorn. 

80 'Meneer Kutscheidt in Utrecht had een zaak met allemaal klokken op de Oudegracht. Hij 
zorgde ervoor dat Dui. meisjes goed bij mevrouw aankwamen en daar kreeg hij rwee gulden 
vijftig voor. Als we ons verveelden kwamen we daar bij elkaar en met z'n zoon maakten we wel 
fietstochten,' herinnert Hofstede-Faupel zich (aant. tel.gesprek; zie ook Vrl.). 

81 Brief van 18-9-1923 van Koetsdijk (voorheen Kutscheidt) aan het bestuur van de Union (AA, 
B-VI-e adh., nr. 252); brief van 1-12-1926 van Van Beeck Calkoen namens afd. Utrecht van de 
Union aan Pastor Herbst (ADW, CA, n27, vol. 2). 

82 Bock (1980: 50). 
83 Dat komt ook tot uitdrukking in de financiële bijdragen die de Dui. dienstmeisjes bereid waren 

te leveren. Net als voor de ]ugendbünde fiir E.C. gold voor de meeste andere Dui. meisjesvere
nigingen dat een deel van de onkosten gefinancierd werden door de deelneemsters zelf. Pater 
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Louis roemde de Opfèrwilligkeit van de Dui. dienstmeisjes in Den Haag, die bereid waren 
maandelijks een gulden van hun loon af te dragen voor de inrichting van hun 'Xavariushaus' 
( Caritas, lH1-1926: 345). De Dui. meisjes die de Marthavereeniging in Haarlem bezochten, 
moesten in 1922 5 cent per keer betalen, terwijl de contributie in 1928 50 cent per maand 
bedroeg (notulen Marrhaver. van 9-n-1922 en 22-n-1928, GAH, Martha). 

84 Rijsbaarman-Fitsch (G2: 9). 
85 Naast gesprekken waarin voormalige dienstmeisjes aangaven dat hun werkgeefster hen in 

contact bracht met een Dui. meisjesvereniging, wordt daar ook melding van gemaakt in 
verschillende documenten. In de notulen van de Marthaver. van 13-1-1921 en 9-2-1922 staat 
genoteerd dat werkgeefsters informeerden of hun Dui. dienstmeisje kon deelnemen aan de 
avondbijeenkomsten (GAH, Martha). En ook in het archief van de ABS in Münster bevindt 
zich informatie over werkgeefsters die hun Dui. huispersoneel naar de Mädchenverein hadden 
gestuurd (SAMün, ABS, nr. 47). 

86 Nieuwenhuyse-Küster (G: 13). 
87 Diverse auteurs beschrijven de vorming van gemeenschappen van migranten van gelijke 

nationale en/of regionale herkomst: Kroese (1989) over Nederlanders in de VS, Luebke (1974: 
m.n. hoofdstuk 2) over Duitsers in de VS, Thomas & Znaniecki (1958, deel 2: 15n-1575) over 
Polen in de VS, en Priore (1979: 59-65) over arbeidsmigranten in geïndustrialiseerde samenle
vingen i.h.a. Dit proces wordt versterkt door de aankomst van nieuwe migranten uit hetzelfde 
land of dezelfde streek, waarbij de kerk veelal een belangrijke rol speelt. Dat zien we ook bij de 
migratie van Dui. dienstmeisjes naar Nl. Een verschil is echter dat de betekenis van deze 
gemeenschappen voor alleenstaande vrouwelijke migranten eerder en sterker verandert zodra 
zij zich door een verloving of huwelijk met een man uit de ontvangende samenleving engage
ren, dan voor hun mannelijke landgenoten of de vrouwen die met hun man zijn meegeëmi
greerd. Dit verschil verdient nadere studie. 

88 Cremer-Kalb (G: 10-n). 
89 Zie o.a. 'Die deutsche Mädchen in Amsterdam' door Frl. J. Schwer, in: Mädchenschutz jrg. 2 

(1925) nr. 1/2: 8-12. 
90 Derks (1991) laat zien hoe jongeren in de jaren twintig in danszalen een eigen levensstijl 

ontwikkelden. Deze danslust werd weliswaar verguisd door autoriteiten, fatsoenlijke burgers 
en geestelijken, maar indammen liet ze zich niet. Zie ook Van Elteren (1991), Mooij (1993: 
129-136) en Wouters (1990: 155-159). 

91 Römph-Krieger (aam. tel.gesprek). 
92 Van Beurden (1991), Schwegman (1990). 
93 Zie ook Mooy (1993: 122-143). 
94 Schiller geb. Wermert (G1: 22). 
95 In Haarlem werd Frl. Reinholt in mei 1925 ontslagen, maar al in jan. 1927 moest weer een 

nieuwe leidster worden aangesteld (notulen Marthaver. van 19-2-1925 en n-1-1927, GAH, 
Martha). In Utrecht werd Paula Kraffr ook in 1925 ontslagen (brief 21-2-1925, AA, B-VI-e adh., 
nr. 252). Toen J. Schwer in 1927 als Dui. Fürsorgerin in Amsterdam ontslagen dreigde te 
worden, nam het Reichsverband for Katholisches Auslandsdeutschtum haar loonkosten over 
(ADC, Cardok 1, Fase. 3, 7-10-1952). 

96 Zie hoofdstuk 2. 
97 In 1928, toen men verwachtte dat de Olympische Spelen die in Amsterdam plaats zouden 

vinden veel extra inspanningen met zich mee zouden brengen met het oog op de opvang van 
jonge meisjes, kwam deze commissie tot stand op verzoek van de min. v. Jus. en de heer 
No!thenius de Man, directeur van het Rijksbureau ter Bestrijding van de Handel in Vrouwen. 
Daarin is naast de katholieke en protestantse meisjesbescherming ook de niet-confessioneel 
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gebonden Vrouwenbond vertegenwoordigd, die vooral in Den Haag op het station actief was. 
Iedere vereniging kreeg f 2000 rijkssubsidie, maar over de jaren bleef de verdeling van het geld 
een discussiepunt (verslag vergadering stationswerk van 27-n-1928, ARA, RKM). 

98 Derks & Van Heijst (1992 en 1994A) pleiten terecht voor meer onderzoek, waarin processen 
van verzuiling en ontzuiling, corporatisme e.d. worden gecombineerd met beelden van man
nelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en zedelijkheid. Stuurman (1983: m.n. hoofdstuk 2 en 
5) was een pionier op dat gebied. Maar de vraag hoe vrouwen uit verschillende zuilen zich een 
politiek, cultureel en religieus ideeëngoed eigen maakten dat hun onderlinge verschillen 
enerzijds overbrugde en anderzijds bevestigde, moet nog worden onderzocht. 

99 De literatuur over de vraag in hoeverre en onder welke omstandigheden migrantenorganisaties 
een integrerende of een blokkerende rol vervullen bij de maatschappelijke participatie van 
migranten in de ontvangende samenleving, wordt helder samengevat door Doomernik (1991). 

Helaas wordt er in deze literatuur geen aandacht geschonken aan de specifieke rol van 
organisaties voor vrouwelijke migranten en het denken over zedelijkheid, religie en nationalis
me bij de integratie dan wel het isolement van vrouwelijke nieuwkomers in de Ned. samenle
vmg. 

5 Met gelijken onder elkaar 
1 Meyer geb. Bilker (G: 13). 

2 Zie hoofdstuk 2. 

3 Van Eiteren (1991), Mooij (1993: 122-165). Zie ook hoofdstuk 4. 

4 Zie ook Wierling (1987: 175-179). 

5 Meyer geb. Bilker (G: 13). 

6 De Deutscher Verein in Amsterdam ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw als een 
uitgesproken gezelligheidsvereniging (Sahner, 1950: 83-84). 

7 Wienand geb. Schwarz (G: 6, 12-13). 

8 Walz (G: 15). 

9 Clasen (G: 8). 
ro Schönfelder geb. Hartwig (G: ro-n, 24, 34). 

II Beckers & Van der Poel (1990: 13) ontlenen deze term aan het werk van Elias & Dunning, Quest 
for Excitement. Sport and Leisure in de Civilising Process (Oxford 1986). 

12 Van der Bron-Korona (G1: 4-5, 21). 

13 Van der Bron-Korona (G1: 4-5, 21). 
14 Van der Bron-Korona (G1: 21). 
15 Van der Bron-Korona (Gr: 9). 
16 Ook financieel waren er geen belemmeringen voor het lidmaatschap, omdat Liesel in Scheve

ningen niet alleen aanzienlijk meer verdiende (f 30,- volgens mevr. Van der Bron), maar ook 
veel minder of geen geld meer naar huis stuurde nadat haar zuster naar Nl. was gekomen en 
het niet nodig vond het ouderlijk huis financieel te ondersteunen. 

17 Van der Bron-Korona (G1: 6). 
18 Dit wordt steeds weer geconstateerd in geschriften over de AJC. Voor achtergrondinformatie 

over deze jeugdbeweging heb ik mij vooral gebaseerd op Harmsen (1961), Hartveld e.a. (1982), 

Van der Louw (1974), Meilof e.a. (1985) en Naarden (1989). 
19 Dit gold niet alleen voor AJC-samenkomsten; er werd vanuit de SOAP ook het Instituut voor 

Arbeidersontwikkeling opgericht ter bevordering van scholing en vorming. Zie m.n. Michielse 
(1980). 

20 Eenzelfde soort aansluiting tussen de liberale levenshouding van de huisvrouw en de socialisti
sche overtuiging van haar dienstmeisje werd eerder beschreven in Henkes (1984). 
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21 Van der Bron-Korona (G1: 9 en G3: 13). Van der Bron refereert aan de bijeenkomsten van de 
Socialistische Jeugdinternationale, waarin socialistische jeugdorganisaties uit verschillende lan
den zich sinds 1921 hadden verenigd. In 1926 werd in Amsterdam een internationaal Pinkster
feest georganiseerd; in 1929 volgde een internationaal jeugdfeest in Wenen met in totaal 50.000 
deelnemers, waarvan 500 uit Nl. Al ruim een jaar van tevoren riep Het Jonge Volk op te sparen 
voor Wenen. Dat was wel nodig want de reis kostte f 65,-. Zie: Thomassen & Weidema (1947: 
221-223), Hartveld e.a. (1982: 132), Voogd, Onze Socialistische Jeugdinternationale, samenstelling 
en ontwikkeling (Amsterdam z.j. [1926]), aangehaald door Naarden (1989: 6). Het fotoalbum 
laat verder geen foto's van een bijeenkomst in Hamburg zien, maar wel van een Reichszeltenla
ger aan de Rijn, ter voorbereiding van een landelijke bijeenkomst van de SAJ in Frankfurt, waar 
Liesel tijdens een vakantie in Dd. samen met haar jongste zuster aan deelnam. 

22 Samen met haar zuster Hanna behoorde Liesel Korona tot de zeer weinige Dui. dienstmeisjes 
die zich bij deze socialistische jeugdbeweging aansloot. Naarden (1989: 77) maakt melding van 
enkele Dui. dienstmeisjes in de afdeling Centrum in Den Haag, wier aanwezigheid ertoe geleid 
zou hebben dat er nogal wat van de Dui. sfeer zou zijn overgedragen: 'Zij zongen bijvoorbeeld 
Duitse liederen.' Ook Van der Bron herinnert zich de Duitse Fanny, Martha en de van 
oorsprong Oostenrijkse Carolien en Mies. Maar zij meent dat de keuze voor Dui. liederen 
vooral te danken was aan een van de jeugdleiders die na een bezoek aan de Dui. SAJ 
geïnspireerd was geraakt door deze beweging (Van der Bron-Korona, G4: 6). 

23 Van der Bron-Korona (G3: 9). 
24 Aanvullende brief bij vragenlijst van okt. 1988 van Nijdam-Freij. 
25 Stip-van Rodenhorst (voorheen Drol!) (G1: 2-4). 
26 Van Gelder-Wolf (G: 7). 
27 BriefDaubney-Smit aan auteur, 3-8-1987. 
28 Weyel over Maria Palka (G: 6). 
29 Zie Henkes (1988A). 
30 In hoofdstuk 4 werd besproken hoe de verschillen in nationale herkomst binnen het georgani

seerde verband van de meisjesverenigingen tot een scheiding tussen de Ned. en Dui. meisjes 
leidde. Binnen de informele vriendinnenkringen was er kennelijk meer ruimte voor individuele 
sympathieën en gezamenlijke ervaringen, waardoor de taal- en andere verschillen eenvoudig 
overbrugd konden worden. 

31 Stark geb. Blömers (G1: 32 en G2: 19-20, 34). 
32 Stark geb. Blömers (G2: 44). 
33 Stark geb. Blömers (G1: 2 en G2: 68). 
34 Stark geb. Blömers (G1: 29). 
35 Stark geb. Blömers (G1: 50). 
36 De Deutscher Verein Germania in Groningen werd in 1927 opgericht (Sahner 1950: 83-84). 
37 Frau Meyer geb. Bilker (G: 21-22). 
38 Vrij naar Bourdieu (1989). 
39 Van Vliet-Haye (G1: 13). 
40 Van Vliet-Haye (1979: 8). 
41 Van Vliet-Haye (G1: 14 en VPRO: 5). 
42 Van Vliet-Haye (G1: 14). 
43 Van Vliet-Haye (G2: 9). 
44 Van Vliet-Haye (G2: 1). 
45 Van Vliet-Haye (G1: 21-22). 
46 Van Vliet-Haye (G1: 21-22). 
47 Dit voorval, dat tot twee keer toe in onze gesprekken terugkeerde, ontbreekt in haar geschreven 
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levensverhaal. Tot nog toe ben ik er niet in geslaagd bronnen te vinden die haar herinnering 
aan dit specifieke voorval bevestigen. Al gaf de inspecteur bij de vreemdelingenpolitie aan het 
hoofdbureau van politie te Amsterdam te kennen dat men dergelijke controles wel uitvoerde 
(Clasie: 1934). 

48 Van Vliet-Haye (G3: 3). 
49 Van Vliet-Haye (1979: 2). 
50 Bij haar huwelijk met Nelis van Vliet eindigt het tweede deel van de memoires van Van 

Vliet-Haye. Het derde deel heeft de vorm van een biografie over het leven van haar man: 'Het 
leven en de tijd van meester-loodgieter Cornelis Franciscus van Vliet'. 'Met veel moeite en 
grnot genoegen heb ik het levensverhaal van mijn man en ons gezin opgeschreven,' introduceert 
ze haar verhaal in het voorwoord. Daar voegt ze nog aan toe dat '(ik) de gebeurtenissen 
vanzelfsprekend uit mijn eigen gezichtshoek heb bekeken'. In die zin beschouw ik het gedeelte 
waarin mevr. Van Vliet zichzelf- als de vrouw van Nelis van Vliet - op de pagina's introduceert, 
als een autobiografisch verhaal. De tekst bestaat uit 121 getypte pagina's, geschreven kort na de 
dood van haar echtgenoot in 1974. 

51 Van Vliet-Haye (1974: 35). 
52 Van Vliet-Haye (1979: 45). 
53 Van Vliet-Haye (G2: IO-n). 
54 Walters-Kutschinski (G1: 4). 
55 Jaswetz geb. Rawkowski (G1: 30). 
56 Sahner (1950) geeft een overzicht van alle Dui. gezelligheidsverenigingen, sportclubs, muziek-, 

zang- en theatergezelschappen en andere Dui. organisaties in Nl. gedurende het interbellum. 
Dat geeft een beeld van het brede sociaal-culturele terrein waarop Dui. dienstmeisjes zich 
(mede) als Duitsers konden organiseren. 

57 De Swaan (1994). 
58 Stip-van Rodenhorst (G2: ro-n). 
59 Stip-van Rodenhorst (G2: II en G3: 2). 
60 Deze indruk van Stip wordt bevestigd uit ander onderzoek naar katholiek opgevoede vrouwen 

en hun ervaringen met seksualiteit. Zie b.v. Bots & Noordman (1981: m.n. hoofdstuk 6), 
Grunell (1985: m.n. hoofdstuk 2). 

61 Stip-van Rodenhorst (G1: 1-2). 
62 Ton-Seyler (G2: 15). 
63 In het verlengde van Buijs (1993: 12-13 en 180), die de nadruk legt op het belang van 'a familial 

context', zou ik ervoor willen pleiten de betekenis van het huwelijk en de daarmee verbonden 
economische, sociale en juridische verhoudingen bij het proces van migratie centraal te stellen, 
wanneer men de beslissingen wil doorgronden waarmee alleenstaande vrouwelijke èn manne
lijke migranten hun individuele levensloop vorm hebben gegeven. 

6 Als gastarbeidster in het land van belofte 
1 Snyder (1966: 88). Zie ook noot 100 van dit hoofdstuk. In werkelijkheid waren er nog veel meer 

werklozen, omdat veel vrouwen en jongeren zich niet eens lieten inschrijven als werkzoeken
den. Zonder vooruitzicht op een baan en zonder het recht op een uitkering had het voor hen 
geen zin deze gang naar het Arbeitsamt te maken. 

2 Bade (1980), Sahner (1952). 
3 Brieven uit de bewaard gebleven correspondentie van Luurtsema-Aissen met haar familie over 

de periode februari 1933-maart 1937. Met dank aan Frau Imhäuser en B. Michaelis voor hun 
hulp bij de vertaling uit het gotische schrift. 

4 Jaarverslag St. Elisabethstiftungover 1931. 

264 NOTEN BIJ PAGINA II2-II7 



5 Immigratie en emigratie van huispersoneel uit Pruisen: 
Jaar Uit Pruisen naar Nl. Naar Pruisen uit Nl. 

1929 2334 1247 
1930 4963 1807 
1931 8363 3423 
1932 7202 4404 

Overgenomen door Sahner (1952: 23) uit het Nachrichtenblatt der Reichsstelle für das Auswan
derungswesen, 1-1-1935. 

6 Volgens opgave in de jaarverslagen van de St. Elisabethstiftungover 1929 en 1930-1931. Zie ook 
de Deutsche Wochenzeitung for die Niederlande, 9-8-1930. 

7 Brief van 22-5-1930 (AA, II-Ai, band 22). 
8 Brief van 21-3-1930 van Heinemann aan Denis van de landelijke katholieke meisjesbescherming 

in Freiburg (EK, Gen. 23, 53, vol. I). Waarop Heinemann deze indruk baseerde, wordt niet 
duidelijk. Hij was niet de enige die meende dat het aantal Dui. dienstmeisjes sinds 1920 slechts 
gestegen was, en die daarmee de piek van de eerste generatie over het hoofd zag. De schaarse 
cijfers over de hele periode geven de indruk dat in 1923 meer Dui. dienstmeisjes in ons land 
verbleven dan in 1933 (zie ook hoofdstuk 2). 

9 Brief van 11-Io-1930 van Heinemann aan Denis (ADC, 329-1-056, Fasz. 2). 
10 Kwartaalverslag ABS Keulen over oktober-december 1930 (HADüs, Aachen, nr. 18467). 
II Henn (1932: 164-165). 
12 Jaarverslag over 1930 van de Verein for Deutschsprechende Katholiken in Amsterdam (AA, II-Ai, 

band 22). 
13 Jaarverslag over 1931 van de afd. Amsterdam der Ned. R.K. Centrale Vereeniging ter Bescher

ming van Meisjes, met daarin ]ahresbericht Deutscher Mädchenschutz und Fürsorgeverein im 
]ahre 1931, n (EK, Gen. 23, 53, vol. I). 

14 Jaarverslagen van de Evangelischer Ausschujî für Grenzfürsorge in Emmerik over 1930-1933 
(ADWDüs, Oh!, 82/ 5-3, 2); en het jaarrapport van het Rijksbureau betreffende Bestrijding van 
Handel in Vrouwen, Meisjes en Onzedelijke Geschriften over 1930 (ARA, BuZa, A-dossiers, 
doos 1490). Het bestuur van de Federatie van R.K. Vereenigingen tot Bescherming van Meisjes 
constateerde op 14-10-1931 dat er 'de vorige week alleen al uit Amsterdam 200 meisjes (waren) 
uitgewezen' en uit Den Haag 167. Mackay (1932) noemt een aantal van rooo meisjes die in 1931 
langs Zevenaar/Emmerik werden uitgewezen (ARA, RKM). Dit wijst erop dat de officiële 
getallen slechts een indicatie geven. 

15 Op initiatief van de president van de deelstaat Westfalen werd in juni 1931 een perscampagne 
ontketend: Pressenotiz (SAOsn., Rep. 430, dez. 201, Akz. 166/65, nr. 19). Dit leidde o.m. tot 
berichten in: Langenberger Zeitung van 30-6-1931: 'Hollandwanderung deutscher Mädchen'; 
Schütdorfer Zeitung van 22-10-1931: 'Deutsche Mädchen in Holland'; National Zeitung van 
1-12-1931: 'Warnung vor unüberlegter Auswanderung nach Holland'; Kölnische Volkszeitung 
van 27-6-1931: 'Hollandwanderung deutscher Mädchen'; Hambg. [Hamburger} Nachrichten 
van 22-7-1931: 'Frauenspiegel; Hollandwanderung deutscher Mädchen' (ADWDüs, Oh!, Akte 
82/5-1; SAOsn, Rep. 430, dez. 201, Akz. 166/65, nr.19; HSADüs, Aachen, nr. 32417; AA, R4). 

16 Al eerder in hoofdstuk 2 en 3 werd gerefereerd aan de speciale verordening uit 1924, die 
bepaalde dat meisjes onder de r8 jaar geen pas kregen zonder toestemming van ouders, voogd 
of voogdijraad. In de praktijk bleek dat echter onvoldoende. Ambtenaren van de emigratiead
viesbureaus kwamen geregeld in conflict met de ouders van afgewezen meisjes, die geen andere 
oplossing zagen dan hun dochter over de grens te sturen (SAMün, ABS; HADüs, Aachen). 

17 Jaarverslag over 1931 van de RWA. Vanuit de NAB werd regelmatig aangedrongen op een 
versterking van dat beleid (ARA, ARWA, inv.nr. 127). 
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18 Mededeling van de min. v. Arbeid aan de directeuren van de arbeidsbeurzen van 21-3-1930 
(ARA, ARWA, inv.nr. 127). 

19 Brieven van n-2-1931 en 25-2-1931 van de NAB aan de directeur van de RWA (ARA, ARWA, 
inv.nr. 128); en bericht in Algemeen Handelsblad van 20-rn-1931 over de NAB onder de kop 'Het 
dienstboden vraagstuk'. 

zo Correspondentie tussen NAB en RWA over samenwerking bij bemiddeling met de katholieke 
Mädchenschutz en het Evangelisches Jugendamt te Oberhausen van r-7, 9-7, 6-8 en 18-rn-1931 
(ARA, ARWA, inv.nr. 128). Zie ook het jaarverslag van de Verein for Deutschsprechende 
Ka.tholiken in Amsterdam over 1931-1932: 9 (EK, Gen. 23, 53). En een brief van n-9-1934 van de 
Polizeipräsident in Oberhausen aan de ABS Keulen ûver de officiële erkenning van de evange
lische bemiddeling in Oberhausen sinds jan. 1932 (SAMün, ABS, nr. rn). 

21 Brief van 15-2-1932 van de Regierungspräsidentover een afspraak dat de Dui. arbeidsbeurzen bij 
de bemiddeling van Dui. werkzoekende vrouwen naar Nl. in het vervolg enkel nog van de NAB 
gebruik zouden maken (SAMün, ABS, nr. 59). Zie verder correspondentie NAB en RWA over 
de centralisatie van de bemiddeling van Dui. dienstmeisjes naar Nl. van 24-9, 16-IO, 17-n en 
17-12-1931, 18-7-1932. Met ingang van 15-1-1932 werd Frl. Rühle benoemd aan de NAB om deze 
samenwerking beter gestalte te geven. Dit werd geen succes en in nov. 1932 nam zij haar ontslag 
(ARA, ARWA, inv.nr. 128). 

22 Jaarverslag van de ABS Bremen over 1930-1931 (SAOsn, Rep. 430-201-rn/43, nr. 7). Zie verder 
voor waarschuwingen tegen commerciële praktijken o.a.: kwartaalverslagen van de ABS Düs
seldorf en Keulen (HADüs, Aachen, nr. 18467); en correspondentie van de ABS Münster, 
waarin o.m. een brief van G. Spindler van het Internationale Bemiddelingsbureau uit Apel
doorn, die op 29-1-1930 protest aantekende tegen 'de leugens' die men over zijn bedrijf de 
wereld in zond (SAMün, ABS, nr. zo). 

23 In Nl. werd op 29-u-1930 een wet van kracht die de arbeidsbemiddeling met winstoogmerk 
aanzienlijk beperkte via een vergunningenstelsel (Staatsblad nr. 433). In Dd. werd de commer
ciële arbeidsbemiddeling per 1-1-1931 nagenoeg verboden (SAMün, ABS, nr. n). 

24 In maart 1931 schatte Kapma van het NAB het aandeel van de Dui. meisjes die via persoonlijke 
contacten en op eigen initiatief naar Nl. gingen, op zo'n 80% van het geheel (ARA, ARWA, 
inv.nr. 128). 

25 Mackay (1932). 
26 Steeds weer werd het gemis van Elternhaus und Heimat opgevoerd als reden waarom jonge Dui. 

vrouwen in Nl. in 'zedelijk verval' raakten. Binnen een Dui. omgeving met hun eigen taal, 
zeden en gewoonten zouden zij minder snel van het rechte pad afwijken. De vanzelfsprekend
heid waarmee thuis - in de zin van ouderlijk huis en streek- met zedelijkheid werd verbonden, 
hangt samen met gangbare opvattingen over de bescherming en controle die gezin en buurt
schap aan meisjes zouden bieden. Vaak bood de vertrouwde omgeving ook een houvast, maar 
in het licht van hedendaagse discussies over en onderzoek naar incest en seksueel misbruik van 
meisjes door verwanten - in Nl. was Draijer (1988) een pionier op dat vlak - zou daar nu niet 
meer zo vanzelfsprekend van uitgegaan kunnen worden. 

27 Dat hen ook daadwerkelijk de toegang werd ontzegd, blijkt o.m. uit documenten van Dui. 
zijde over verscherpte paspoortcontrole (ADWDüs, Oh], Akte 82/5-1; ADW, CA, GIF 350/9); 

en een mededeling van de ABS Münster van 31-10-1931 over 'ein schriftlicher Nachweis über 
die Anstellung' die bij de grensovergang van alle Dui. werkzoekenden gevraagd zou worden 
(SAMün, ABS, nr. n9). Van Ned. zijde komt dat tot uitdrukking in een brief van 8-3-1932 van 
de inspecteur der Koninklijke Marechaussee aan de min. v. Jus. (AMJ, depot 188, inv.nr. 46). 

28 Correspondentie en artikelen in AMJ, depot 188, inv.nr. 46. 

29 Brief van 7-n-1932 (AMJ, depot 188, inv.nr. 46). 
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30 Mackay (1932). 
31 Der Mittagvan n-10-1932 (afschrift in het AMJ, depot 188, inv.nr. 46). 
32 Mackay (r932). 
33 In een brief van 8-3-1932 noemde de inspecteur der Koninklijke Marechaussee een aantal van 

6 meisjes uit één trein die voor terugzending in aanmerking kwamen. Na de verscherpte 
controle sinds de zomer van 1932 noemde Mackay in haar artikel van 25-n-1932 voor het eerst 
een aantal van 15 tot 20 meisjes. Dat aantal werd herhaald in het jaarverslag van de Union over 
1932-1933 - en kwam op basis daarvan in De Telegraaf van 25-7-1933. 

34 Blijkens correspondentie tussen het min. v. BuZa. en het min. v. Jus. waren er klachten van 
zowel Dui. dienstmeisjes als van Ned. werkgeefsters. In de periode voor jan. 1933 waren er ook 
regelmatig klachten over de willekeur bij de grenscontrole (AMJ, depot 188, inv.nr. 46). 

35 In febr. 1933 werd daartoe een perscampagne ontketend (AMJ, depot 188, inv.nr. 46). 
36 Soortgelijke ervaringen als Daft beschrijft, vinden we ook terug in de tijdsdocumenten. Behalve 

in het genoemde artikel in Der Mittagvan n-10-1932, beklaagt ook dr. Loehrs zich in brieven 
aan de Pruisische min. van BiZa. en aan de president in Düsseldorf over de strenge opstelling 
van de Ned. grenswachters tegenover vooral Dui. vrouwen (AA, RV). 

37 Het zal hier gaan om een werkgeefstersverklaring, voorzien van een politiestempel. 
38 Vragenlijst en begeleidend schrijven van 2-2-1992 van Daft. 
39 Hoeveel vindingrijkheid hierbij aan de dag werd gelegd, blijkt uit een voorval waarbij de 

grenswacht was gebeld door een persoon die zich uitgaf voor de broer van een van de chefs aan 
het min. van Jus. Hij had het dringende verzoek de doorlating van een vreemdelinge te 
bevorderen. Later kwam uit dat het een caféhouder te Amsterdam was geweest (brief van 
7-n-1932 van een beambte van de doorlaatpost Zevenaar, AMJ, depot 188, inv.nr. 46). 

40 Geuljans (r938: m.n. 15-30). 
41 Mulder-Arndt (G1: 7). 
42 Schaap-Rössler (V rl.). 
43 Zwiers-Rinser (G: 22). 
44 Politiearchief Groningen over de jaren dertig (GAG). 
45 Memorandum van 8-ro-1936: 419; memorandum van 14-1-1937: 270; dagrapporten van 14-6, 

15-6 en 22-6-1937; memorandum van 8-4 en n-4-1934: 397; en nachtrapport van 8 op 9 april 
1934 (GAG, politiearchief). 

46 Clasie (r934). 
47 Brief van 22-5-1930 van het Dui. gezantschap in Den Haag inzake 'Polizei-inspektor Lucas' 

(AA, Il-Ar, band 22). 
48 Notitie van het Dui. consulaat in Rotterdam van 26-6-1930 inzake 'angeblich schlechte 

Behandelung bei der Ausweisung von Deutschen aus Holland' (AA, II-Ar, band 22). 
49 Verslag ABS Düsseldorf over januari- maart 1935 (HADüs, Aachen, nr. 18467). 
50 Bos-Bernbacher (Vrl.). 
51 Verslag ABS Düsseldorf over januari- maart 1935 (HADüs, Aachen, nr. 18467). 
52 In een brief van het Nationaal Comité tot Bestrijding van den Handel in Vrouwen en Kinderen 

aan de min. v. Jus. van juni 1932 wordt deze praktijk genoemd (ADC, map 329-1-056, Fasz. 2). 
In de memoranda en meldingsrapporten in het politiearchief Groningen wordt deze praktijk 
bevestigd (GAG). 

53 De uitleidingen vanuit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gingen over Zevenaar. 
Uit andere delen van het land ging de reis over Nieuweschans, Enschede en Heerlen (Mackay 
1932). 

54 Opgericht in jan. 1931 op initiatief van de Amsterdamse afd. van de Nederlandsche Vrouwen
bond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, als onderdeel van het Nationaal Comité ter 
Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen. 
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55 Brief van het Nationaal Comité tot Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen aan de 
min. v. Jus. van juni 1932 (ADC, map 329-1-056, Fasz. 2). 

56 42. REDB(BA, R57-neu, AZ1041, nr. 1). 
57 Zie ook hoofdstuk 3. 
58 De Haagsche Post van n-n-1930. 
59 'Jahresbericht Deutscher Mädchenschutz und Fürsorgeverein imJahre 1931 door J. Schwer, in: 

jaarverslag over 1931 van de afd. Amsterdam van de Ned. R.K. Centrale Vereeniging ter 
Bescherming van Meisjes: n-15 (EK, Gen. 23, 53, vol. 1). 

60 Drukker (1990). 
61 De Nieuwe Tilburgsche Courant, geciteerd in Het Hoogambacht van I-12-1932 (IIAV, NBV 

knipselarchief). 
62 "'Mijn groenteboer vertelde, dat in het Westland de helft, zeker de helft van de huwelijken aan 

Duitse meisjes aan de man gebracht worden," had mevrouw Velleman gezegd, "de meisjes daar 
hebben geen kans meer!" 
"Treurig." 
"Vreselijke lellebellen," verzuchtte mevrouw Lunsman met overtuiging.' (Vestdijk, 1935: 93). 

63 Brief van 18-6-1987 in reactie op de aankondiging van mijn onderzoek in De Telegraaf 
64 Zo schrijft G. Jansen uit Zwolle in zijn brief van juni 1987: 'Ons land was niet in oorlog geweest, 

dus daar waren nog veel mannen, immers de Duitse mannen waren achtergebleven op de 
slagvelden van Frankrijk. En laat U niet wat anders wijsmaken, want dat was hun hoofddoel: 
een man versieren!' 

65 Of het nu om leuke jongens of om goede banen ging, in beide gevallen werden de buitenlandse 
meisjes in dezelfde termen verweten dat zij ze 'wegkaapten' of'inpikten'. 

66 Beukema-Gerlach (G: 14). 
67 Cremer-Kalb (G: 19). 
68 Volkstellingen van 3I-I2-1920 (CBS 1922) en 3I-I2-1930 (CBS 1933), in het speciaal deel IX: 

'Inleiding tot de uitkomsten'. Een verklaring voor dit verschil kan zijn dat vrouwen veelal op 
jongere leeftijd in het huwelijk traden dan mannen. 

69 Mulder-Arndt (G1: 47). 
70 In een tijd waarin een ideaalbeeld van mannelijkheid als initiatiefrijk, zelfbewust en krachtig 

gangbaar was, kon daar eerder aan worden voldaan wanneer vrouwen zich ook daadwerkelijk 
in een meer onzekere en kwetsbare positie bevonden. In dat opzicht hadden Dui. dienstmeisjes 
over het algemeen een voorsprong in vergelijking met hun Ned. seksegenoten. Dit aspect van 
mijn onderzoek - dat ik hier in clichématige termen aanstip - geeft aanleiding om met Te 
Velde (1993) te pleiten voor meer onderzoek naar de wisselwerking tussen beelden van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid, zowel in de publieke als in de meer private sfeer, vooral waar 
het om migratie gaat. 

71 Zie hoofdstuk 2. 
72 De Katholieke Vrouw van 12-8-1933 over 'De dienstbodenkwestie'. 
73 Zie m.n. knipselarchiefNBV (IIAV). 
74 De Proletarische Vrouw van 25-12-1935, waarbij verwezen wordt naar een interview met Slingen

berg in het Algemeen Handelsblad. Uit andere bronnen blijkt dat nog in 1939 Dui. dienstmeisjes 
werkzaam waren in de huishouding van min. Goseling en min.-pres. Colijn (brief van 
16-12-1938, M, R4, 2). Zie ook hoofdstuk 8, noot n. 

75 Wetsontwerp ter regeling van het verrichten van arbeid (in loondienst) door vreemdelingen, 
ingediend op 15-9-1933, vastgelegd op 16-5-1934, Staatsblad nr. 257. 

76 'Buitenlandsch en Nederlandsch huispersoneel', in: Maandblad NVH van dec. 1933: 339-340. 
77 Henkes & Oosterhof (1985: 28-40). 
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78 Preadvies Oppenheimer-Belinfante,-:in: TNWR, 1934: 176-195. 
79 Preadvies Van Vooren-Onnes,in: TNWR, 1934: 215-233. 
80 Preadvies-Van Afldél, in: TNWR, 1934: 169-176. 
81 W.H. Posthumus-van der Goot, 'Statistische gegevens betreffende de vrouw in Nederland', in: 

lnternationaalArchiefvoorde Vrouwenbeweging,faarboeki (Leiden 1937); idem, Onderzoek naar 
den arbeid der gehuwde vrouw in Nederland (Leiden 1938). Beide aangehaald door Schoot 
Uiterkamp (1978). 

82 Binnen katholieke kring bestond een dubbelzinnige opvatting over fabrieksarbeid voor onge
huwde vrouwen. Men deelde de mening dat fabrieksarbeid minder geschikt was voor de 
voorbereiding op het huwelijk en de verzorging van het gezinsleven, maar velen zagen het als 
een noodzakelijk kwaad. Zie Van Drenth (1991: 23-31). 

83 Voor meer informatie over het Nieuw-Feminisme: Werkgroep Vrouwen en Fascisme (1980: 
173-182) en Wiewel (1986). 

84 Preadvies Van der Putt, in: TNWR, 1934: 195-215. 
85 Zie ook Werkgroep Vrouwen en Fascisme (1980: 182-203). 
86 Het voorontwerp van de wet vrouwelijke arbeidskrachten werd op 17-8-1935 ingediend door 

min. Van Slingenberg bij de Hooge Raad van Arbeid. 
87 De protesten gingen uit van de VVVGS, de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs 

en andere niet-confessionele vrouwenorganisaties. Zie Schoot Uiterkamp (1978: 200-241) en 
Posthumus-van der Goot & De Waal (1977: 267-281). 

88 Zie o.a. de uitspraken van het sociaal-democratische Kamerlid Suze Groeneweg in de Tweede 
Kamer (HTK, 28-11-1933: 695). 

89 Henkes & Oosterhof (1985: 28-40). 
90 Hoeveel men verwachtte van,een uitbreiding van de opleiding in huishoudelijk werk, wordt 

nog eens bevestigd door een prijsvraag die door De Haag.rche Post werd uitgeschreven over de 
vraag 'Hoe krijgen wij meer Nederlands huispersoneel?'. Het bekroonde antwoord ging vooral 
over de noodzaak tot scholing (De Arbeidsmarkt, nov. 1934: 312). 

91 Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid, 1936: 135-136. 
92 Stukken betreffende de persconferentie van 28-2-1936. Zie voor verslagen van de persconferen

tie o.m.: Het Huispersoneel van maart 1936; De Huishoudingvan maart 1936; Het Vaderlandvan 
8-3-1936; Algemeen Handelsbladvan 6-3-1936; De Rotterdammer, z.d.; NRC, z.d.; De Provinciale 
Zeeuwse en Middelburg.re Courant, z.d.; De Haagsche Dameskroniek, z.d.; Vrouw en Gemeen
schap, z.d.; De Proletarische Vrouw, z.d.; Voor Moeders, z.d.; De Standaard, z.d.; De Volkskrant, 
z.d. (ARA, ARWA, inv.nrs. 104-109). 

93 De Huishouding, 7-3-1936: 24. 
94 Na 1932 daalde het aantal aanvragen van Dui. vrouwen die via de ABS Münster als dienstmeisje 

naar Nl. wilden gaan. Deze bevinding - op basis van een steekproef uit de vragenlijsten die ik 
in het archief aantrof - wordt bevestigd door Sahner (1950: 10). Ook uit de bronnen van de 
ABS Keulen en Düsseldorf (HADüs) komt naar voren dat vrouwelijk huispersoneel na 1932 
verminderd de grens overtrok. Aan de ontvangstkant deed Oosterveen (1988) onderzoek naar 
de komst van Dui. dienstbodes in Groningen van 1930 tot 1936 op grond van de vestigingsre
gisters. Ook zij constateert een piek in 1932, waarna het aantal nieuw aangekomen meisjes uit 
Dd. verminderde. Cijfers van de gemeente Den Haag over 1932-1938 laten eveneens vanaf 1933 
een dalend aantal vestigingen van 'vreemde dienstboden' zien en tonen in datzelfde jaar al een 
vertrekoverschot (Het Vaderland, 21-3-1938). Landelijk werd dit pas vanaf 1934 zichtbaar, zoals 
blijkt uit het verslag van de vergadering van directies van arbeidsbeurzen van 16-12-1936 (ARA, 
ARWA, inv.nrs. 1-7). 

95 Jaarverslag over 1933 van de St. Elisabethstiftung; brief van 2-3-1934 van rector Müller aan de 
Domkapitular in Keulen m.b.t. financiën (EK, Gen. 23, 53a). Zie ook hoofdstuk 3. 
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96 TNWR, 1935= 373. 
97 Zie o.m. 42. REDB, juni 1933: 22-23. 
98 De vrijwillige arbeidsdienstkampen die door kerkelijke en politieke organisaties waren opgezet, 

werden onder nationaal-socialistische leiding gesteld en op 26-6-1935 werd een wet van kracht 
die een zesmaandelijkse Arbeidsdienstpjlichtvoor jongens en meisjes afkondigde (Kleiber 1981: 
211). 

99 Uit het kwartaalverslag van de ABS Keulen over oktober-december 1934 (HADüs, Aachen, nr. 
18467). Daartegenover stonden berichten over jonge meisjes die een goed heenkomen zochten 
in Nl. om zo aan de verplichte arbeidsdienst te ontkomen. Zonder gedegen afspraken maakten 
zij echter geen kans de grens te passeren (jaarverslag r.k. stationswerk over 1936, ARA, RKM). 

100 Cijfers over de werkloosheid in Dd. van 1928-1939 (in duizendtallen, stand in januari/juli 
volgens het Statistisches Jahrbuch 1937 en 1939/i940, overgenomen uit Buchner (1975= 426): 

jaar Januari Juü 
1928 1862 1012 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 
1936 

1937 
1938 

2850 
3218 

4887 
6042 

6014 

3773 
2974 
2520 

1853 

1952 

1251 

2765 

3990 
5392 
4464 
2426 

1754* 
1170 

563 
218** 

1939 302 38** 

* Vanaf maart 193 5 inclusief Saargebied. 
** Rijksgebied van 1937, zonder Oostenrijk en Sudetenland. 
De economische vooruitgang in Dd. maakte - net als de economische crisis - deel uit van een 
internationale tendens die zich na 1933 (en in Nl. pas drie jaar later) inzette. De plannen voor 
een stimuleringspolitiek van openbare werken lagen al gereed, toen de nationaal-socialisten in 
jan. 1933 begonnen aan hun 'Kampf gegen die Arbeitslosigkeit'. Zie Erdmann (1959: 209) en 
Beishuizen & Werkman (1976: 41-75). 

101 Wenken geb. Meirose (G: 3). 

102 Dit gesprek werd gevoerd in het voorjaar van 1987, kort na het aantreden van de regering-Kohl. 
De actuele Wende waar Frau Meyer van spreekt, heeft dus geen betrekking op de latere 
Wiedervereinigungvan de beide Duitslanden, die ook wel als de Wende wordt aangeduid. 

103 Meyer geb. Bilker (G: 18). Dit gesprek werd gevoerd door U. Steitz, toen student aan de 
universiteit van Oldenburg. 

104 Het Huispersoneei dec. 1935. In dit artikel wordt ook verwezen naar artikelen in de NRC van 
31-10 en 4-11-1935, waarin dezelfde verschijnselen voor Luxemburg en Brussel werden geconsta
teerd. 

105 Luurtsema-Aissen (G1: 2). Haar broer Diedel refereert aan haar ontslag in een brief van 
10-10-1934. Luurtsema vertelde dat zij in haar vrije tijd nog wel eens langsging bij mevr. Behr 
en de kinderen. Na de oorlog, toen mevr. Behr was teruggekeerd uit de onderduik, vroeg zij 
haar voormalige dienstbode - wier man in Dachau was vermoord - om haar te helpen. Samen 
met haar zoon is zij toen een maand bij mevr. Behr ingetrokken (G2: 2). 

106 Hoofdstuk 8 komt daarop terug. 
107 Archieven ABS Münster, Keulen en Düsseldorf. Door diverse vrouwen werden de potentiële 
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betrekkingen verschillend beoordeeld. Zo was de katholieke Frl. Schwer in Amsterdam geneigd 
geen bezwaar te hebben tegen een betrekking bij 'Israeliten', zolang deze 'in sittlicher Hinsicht' 
goed was. Haar collega Resing in Den Haag daarentegen was er principieel op tegen om 'onze' 
katholieke meisjes bij joden onder te brengen. In de praktijk ging de ABS Münster nogal 
pragmatisch om met dergelijke adviezen. Dat veranderde echter vanaf 1936 (SAMün, ABS). 

108 Deze conclusie is gebaseerd op de beoordelingen uit het archief van de ABS Münster over de 
jaren 1929-1938 en de verslagen van de ABS Keulen en Düsseldorf over de jaren 1929-1940. 

109 Soms lieten zij zich voor die tijd dopen. Zo vermeldt het jaarverslag van het r.k. stationswerk 
over 1933 dat 'dit jaar meerdere israëlische meisjes de grens overkwamen, waarvan enkelen voor 
protestants wenschten door te gaan' (ARA, RKM). 

no Zoals in het geval van Cremer-Kalb. 
III Jaarverslagen van het r.k. stationswerk over 1936-1940 (ARA, RKM). Zie ook Schouten (1982: 

m.n. 168-172). 
112 Zie ook Van Vree (1989: m.n. 346-357). 
113 Verslag van de persconferentie op 28-2-1936 met gestelde vragen en antwoorden (ARA, ARWA, 

inv.nr. 128). 
114 Meyer geb. Bilker (G: 18-19). 
115 Wenken geb. Meirose (G: 6, 17). 
116 Tebel geb. Wertmöller (G: 21). 
117 Huse geb. Polter (G: 6-7). 
118 Zodra een dienstmeisje een nieuwe betrekking aannam of vertrok naar een andere bestemming 

en dus van adres veranderde, moest dat aangemeld worden bij de plaatselijke autoriteiten. 
119 Görtz (G1: 17 en G2: 27-28). 

7 Duitse meisjesverenigingen en het nationaal-socialisme 
1 K. Kupisch, Quellen zur Geschichte des deutschen Protestantismus, I87I-I945, geciteerd door 

Brandenburg (1968: 97-98). 
2 Ontleend aan Kaufmann (1988: 39-40). 
3 Koonz (1989: 204). 
4 Uitspraak van de leidster van de evangelische Frauenhilfe, Paula Müller-Ottfried, geciteerd 

door Koonz (1989: 304). 
5 Prolingheuer (1984: 11-51). 
6 In zijn proefschrift laat Van Roon (1990: 200-213) zien in welke vergaande mate de Dui. 

dominees in Nl. zich inlieten met het Derde Rijk. 
7 Van Roon (1990: 200-202). 
8 De banden van de Dui. evangelische gemeente in Den Haag met de keizer in ballingschap en 

zijn vrouw werden o.m. onderhouden door regelmatige bezoekjes aan Huize Doorn. Daarnaast 
werd ook de relatie met het - uit Dtl. afkomstige - Ned. koningshuis intensief onderhouden. 
Koningin Emma was een geregelde bezoekster van de kerkdiensten in de Dui. evangelische kerk 
(ADEG; zie ook het im memoriam van ds. Herbst bij haar dood (1982: 16-20)). 

9 Jaarverslag Deutsch-Evangelische Frauenhilfe over 1933 (ADEG). 
JO Jaarverslag Deutsch-Evangelische Frauenhilfe over 1933 (ADEG). Het ging om de Volksabstim

mungvan Hitlers binnenlandse en buitenlandse politiek, met als resultaat 40,6 miljoen (95,1%) 
ja-stemmen Oacobsen, 1968: 779). 

II Jaarverslag Deutsch-Evangelischer Mädchenverein 1933-1934 (ADEG). De jaarverslagen van de 
meisjesvereniging zijn nergens ondertekend, maar tonen een vaardige pen. Ze zijn wel geschre
ven uit naam van de Dui. meisjes - de wij-vorm wordt gehanteerd - maar het is heel goed 
mogelijk, zo niet waarschijnlijk, dat een van beide leidende diaconessen, de dominee of zijn 

NOTEN BIJ PAGINA 134-140 271 



vrouw het verslag heeft geschreven. We kunnen er dus niet van uitgaan dat de indrukken die 
in de jaarverslagen worden verwoord, ook voor de dienstmeisjes ielf golden. 

12 Jaarverslag Deutsch-Evangelischer Mädchenverein over 1934-1935, in: Gemeindeblatt, 1935, nr. 
9 ho. Zie verder kranteberichten over het stemmen op het schip de 'Cordilleras' in de NRC, 
Maasbodeen Voorwaarts van 20-8-1934 (AA, R{). 

13 Het ging hierbij om de Volksabstimmungvan 19-8-1934 over het samenvoegen van de functie 
van rijkspresident en rijkskanselier met als resultaat 89,9°/o ja-stemmen üacobsen, 1968: 793). 

14 Brief van 23-8-1934 uit de correspondentie van Frieda Seip aan haar vriendin Louise in het 
diaconessen-moederhuis in Münster (ADM). Ook voor dit moederhuis gold dat het Derde 
Rijk en de Führer aanvankelijk zonder voorbehoud werden begroet. Zie Kaiser (1989/i990: 

3-15). 
15 Jaarverslag Deutsch-Evangelischer Mädchenverein over 1933-1934 (ADEG; cursief is onderstreept 

in origineel). Uit de bewaardgebleven documenten blijkt dat ook in Amsterdam, Rotterdam, 
Haarlem en waarschijnlijk daarbuiten Dui. meisjes en andere leden van de Dui. evangelische 
gemeenten in gelijke bewoordingen werden aangespoord deel te nemen aan Wahlfahrten en 
Duits-nationale feestdagen. 

16 Brief van 27-4-1934 uit de correspondentie van Frieda Seip aan Louise (ADM). 
17 Jaarverslag Deutsch-Evangelischer Mädchenverein over 1934-1935 en jaarverslag DEG Haarlem 

over 1937 (ADEG). 
18 Jaarverslag Deutsch-Evangelischer Mädchenverein over 1933-1934. Deze vorm van jeugdcultuur, 

met de nadruk op verbondenheid tussen lichaam en geest, gold overigens ook voor andere 
jeugdbewegingen. Zo is het goed mogelijk dat de evangelische meisjes een groepje socialistische 
AJC-jongeren met hun vaandels gepasseerd zijn. De liederen die daarbij gezongen werden, 
waren echter wel verschillend van aard. 

19 Bij deze verkiezingen sprak 98,8% van de kiezers hun vertrouwen uit in de nationaal-socialis
tische regering üacobsen, 1968: 815). 

20 Robra (G: 25). 
21 De Evangelischer Verein der Gustav Adolf Stiftungwerd in 1832 in Leipzig opgericht met als doel 

het bevorderen van 'die Kenntnis und Pflege der evangelischen Diaspora insbesondere des 
Auslandsdeutschtums'. Van Roon (1990: 203-204) oppert de mogelijkheid dat het vertrek van 
Herbst samenhing met een lezing die hij begin 1936 hield over de Pruisische hofpredikant Adolf 
Stöcker. Zijn voordracht werd aangekondigd als 'bijzonder interessant', 'omdat deze belangrij
ke Berlijnse predikant al meer dan 50 jaar geleden het gevaar van het Jodendom voor Duitsland 
heeft onderkend en reeds toen brede kringen voor zijn standpunt wist te winnen.' Deze 
aankondiging en het optreden van Herbst riepen nogal wat protesten op en niet lang daarna 
maakte hij zijn ontslag bekend. Zelf benadrukte hij dat zijn enthousiasme voor de ontwikke
lingen in het Dui. vaderland hem en zijn vrouw ertoe brachten terug te keren en dat hij 'aus 
Ueberzeugung seine Mitarbeit zum groBen Aufbauwerk der Nation zur Verfügung gestellt 
(hat)' ( Gemeindeblatt, 1936, nr 1). 

22 Blauwe map, ADEG. 
23 Voordracht (preek?) van Kaetzke, z.d. [na afloop van WOII] (blauwe map, ADEG). 
24 Achteraf heeft Kaetzke zijn spijt betuigd over de weinig actieve houding van de Dui. evangeli-

sche kerk, blijkens een kranteartikel uit okt. 1953 ter ere van zijn zilveren jubileum (ADEG). 
25 Van Roon (1990: 200-212). 
26 Brief uit Bremen van 8-2-1936 (GAR, DEG). 
27 Van Roon (1990: 204). 
28 Brief van 20-2-1936 (GAR, DEG). In het archief trof ik geen soortgelijke verzoeken aan, maar 

dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn geweest. 
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29 Brief van 15-2-1937 van de Dui. consul Windecker in Rotterdam aan het M ter ondersteuning 
van de vraag van ds. Henn om ter gelegenheid van het 75ste jubileum van de kerk van staatwege 
een orgel te schenken (ZStA, M-Kultur., nr. 69423: 150-152). 

30 Aantekeningen over de bemiddeling van of andersoortige steun aan zgn. niet-arische christenen 
uit Dtl. heb ik niet kunnen vinden, behalve een correspondentie van ds. Herbst uit 1933. Niet 
uit angst maar uit overtuiging wees deze Dui. dominee een verzoek af om een christelijk 
gedoopte jodin in een Ned. diaconessenhuis onder te brengen: 'Denn damit würde ich 
schlieBlich ja nur die in Holland besonders übertriebenen und gehässigen Vorstellungen von 
Judenverfolgungen in Deutschland bestätigen und unterstreichen.' (brief van 30-5-1933 van 
Herbst aan Pastor Jungclaussen, ADM, nr. 3-3-48, Den Haag). 

31 Zie o.a. Van Roon (1990: 146-165). 
32 Zie ook Muckermann (1946: 22-23). 
33 Van Roon (1990). 
34 Voor Amsterdam noemt zr. Marie Weber zelfs een aantal van 300, terwijl Schw. Käthe Ochs 

hun aantal op 150 tot 200 schat. Over de Jugendbund in Den Haag wordt in 1934 een aantal 
van 200 genoemd, terwijl in de Groningse Jugendbund zo'n tien meisjes bijeenkwamen (Besuch 
1934). 

35 Zie ook hoofdstuk 4-
36 Rüppel (1969: n-20) en Diakonissen-Mutterhaus (1969: 19). 
37 Het ging hier m.n. om het Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband o.l.v. Theodor Krawie

litzki, waartoe ook het moederhuis Hensoltshöhe behoorde. Begin 1935 zouden zij zich losma
ken van het Gnadauer Verband, omdat deze zich te kritisch zou opstellen tegenover het 
nationaal-socialisme (Rüppel 1969: 57-80 en 101-140). 

38 Rüppel (1969: n6), Morgenstern (1987= 28-29). Achteraf schreef men over deze keuze: 'Mit 
tiefen Schmerz und ernster BuBe müssen wir uns darunter beugen, daB es uns an klarem 
Durchblick gefehlt bat. Das Ziel der Mutterhausarbeit in all den Jahren war aber kein anderes 
geworden. Es ging nach wie vor darum, in enger Bindung an die Bibel durch unseren Dienst 
und unser Zeugnis Menschen zu Jesus zu rufen. SchlieBlich sahen wir uns mit anderen in der 
Hoffnung schmerzlich getäuscht, die nationalsozialistische Bewegung durch volksmissionari
schen Einsatz mit den Kräften des Evangeliums durchdringen zu können.' (Diakonissen-Mut
terhaus 1969: 36) 

39 Verklaring van het hoofdbestuur van het Dui. Verband der Jugendbünde far E.C. op een 
vergadering van 9 tot n maart 1931, geciteerd door Rüppel (1969: 83). 

40 Rüppel (1969: 81-96) geeft aan hoe voorzitter Schürmann hoopte dat door de politieke 
loyaliteitsverklaring en een in de openbaarheid geuite 'nationale Gesinnung' het Verband der 
Jugendbünde far E.C. voor een dreigende inkapseling binnen de Hitlerjugend bewaard kon 
blijven. 

41 Die Jugendhilfe, 1934, nr. 16/17, geciteerd door Brandenburg (1968: 278-279). 
42 Brandenburg (1968: 14I-I42 en 278-279), Rüppel (1969: 96-97), Van Niftrik in: De Jeugd voor 

Christus, E.C., sept. 1933 (RAU, NBEC, inv.nr. 222). 
43 Van Niftrik in: De Jeugd voor Christus, E.C., sept. 1933 (RAU, NBEC, inv.nr. 222; cursief is 

vetgedrukt in origineel). 
44 Ook buiten Nl. was er in de internationale beweging voor Christian Endeavour kritiek, blijkens 

een artikel in De Jeugd voor Christus van nov. 1933. Dat ging om een vertaling uit de Christian 
Endeavour Times van 2-n-1933, waarin men zich afvroeg 'waarom Christen-broeders van 
niet-Arisch bloed zouden moeten verdreven worden uit de christelijke kerk in Duitsland' en 
waarin men het belang benadrukte van vrijheid van meningsuiting (RAU, NBEC, inv.nr. 222). 

45 Indien gij gelooft (1992: 24-28). Met dank aan zr. M. Schrale die me dit verhaal toestuurde. 
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Tijdens mijn verblijf in Hensoltshöhe vertelde Schw. Johanna Hirt hoe zij in deze jaren vanuit 
Amsterdam wekelijks leiding gaf aan een klein groepje meisjes in Zaandam. Zo zullen er ook 
elders nog wel meer van dergelijke informele groepjes vanuit de ]ugendbundhebben gefunctio
neerd. 

46 AI valt niet na te gaan in hoeverre b.v. dominee Busch uit Essen tijdens zijn Volksmission in jan. 
1934 een lans brak voor het nieuwe regime ('Jugendbund Rotterdam', in: Dienet Einander, 
Vierteljahresgruj der Deutschen ]ugendbünde for E.C. in Holland, april 1934). 

47 Huize Elim werd in 1928 aangekocht van de bekende evangelist Johannes de Heer met het doel 
om Dui. meisjes een vakantieverblijf of rustplaats te bieden. Huize Pniël werd in 1931 aange
kocht, ook voor ontspanningsmogelijkheden, naast de verzorging van vakantiegroepen (Indien 
gij gelooft, 1992: 24-28). 

48 Notulen en jaarverslagen van het hoofdbestuur van het Ned. Verbond van Jeugdbonden voor 
EC, 1920-1946 (RAU, NBEC, inv.nr. 194). 

49 Zo sprak men elkaar aan binnen de beweging voor Ernstig Christendom. 
50 Notulen en jaarverslagen van het hoofdbestuur van het Ned. Verbond van Jeugdbonden voor 

EC, 1920-1946. Zr. Johanna Bock bleef nog jaren na WOII lid van het hoofdbestuur (RAU, 
NBEC, inv.nr. 194). 

51 Brief van 7-8-1933 aan Michaelis, toenmalige voorzitter van het Gnadauer Verband, geciteerd 
door Rüppel (1969: 103). Dit opportunisme ging direct al ten koste van de ]ugendbündler van 
joodse herkomst, die met de aansluiting bij de Deutsche Christen werden buitengesloten. 

52 Reeds in nov. 1933 luchtte Keupp zijn hart bij zijn Ned. Christenbroeders over 'de moeilijkhe
den die de EC-bond in Duitsland te doorworstelen heeft' (verslag van de jaarvergadering van 
25 en 26-u-1933 in Amsterdam, RAU, NBEC, inv.nr. 194). 

53 Vanaf 1935 werd de antichristelijke propaganda van de nationaal-socialistische autoriteiten 
steeds sterker. Vooral de jeugd werd onder druk gezet, wat o.m. tot uitdrukking kwam in de 
teruggang van het aantal leden van de EC-bonden. Waren het er in 1933 nog 40.000, in 1934 
telde men er 25.671 en in 1936 was dat naar 19.615 gezakt. Na het vertrek van de leden onder de 
18 jaar veranderde het Verband der ]ugendbünde for E. C haar naam in Bund for E. C (Rüppel, 
1969: 229). 

54 De jeugd voor Christus, sept. 1938 (RAU, NBEC, inv.nr. 67). 
55 Haar lidmaatschap van het Nationalsocialistisches Frauenwerk vanaf 1941 kwam dan ook eerder 

voort uit pragmatische gronden, dan dat het een politieke keuze betekende. Tegenover de 
officier van justitie te Utrecht verklaarde Bock na de oorlog dat zij zich gedwongen voelde tot 
dit lidmaatschap, 'omdat men haar paspoort had ingenomen en zij moeilijkheden kreeg met 
haar levensmiddelenkaarten' (rapport van de officier van justitie te Utrecht van 2-u-1950, 
opgesteld inzake het naturalisatieverzoek van Zr. K.J. Bock, AMJ). 

56 Schrale, Aus dem Leben (z.j.). 
57 Bock (1980: 65-70), Indien gij gelooft (1978: 28). 
58 Brands-Bauhoff (G2: 2). 
59 RAU, NBEC, inv.nrs. 218-223. 
60 Brands-Bauhoff (G1: 4-6). 
61 Brands-Bauhoff(G1: 9-10, 13). 
62 Brands-Bauhoff (G2: 14-16). 
63 Koonz (1989: 59-140), Lewy (1964: 63). 
64 Lewy (1964: 165). De Auslandsseelsorger in Den Haag en Haarlem en in de loop van de jaren 

dertig ook in Amsterdam, Heerlen, Twente, Rotterdam en Utrecht werden door het Verband 
der Katholischen Auslandsdeutschen betaald. En ook een deel van de kosten van de Fürsorgerin
nen nam het Verband voor zijn rekening. Door deze financiële afhankelijkheid kon het 
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Verband invloed uitoefenen op de benoeming van paters (EK, CR 22, 22, 3 en 22, 22, 5; zie ook 
Muckermann 1973: 609-610). 

65 Protokol ledenvergadering van het Reichsverband for die Katholischen Auslandsdeutschen (RKA) 
op 26-6-1934 (EK, CR, 22, 22, 3). 

66 Müller (1934). Een identiek verslag van de inwijding vinden we terug in het jaarverslag van de 
St. Elisabethstiftung over 1934, en twee jaar later treffen we dezelfde woorden nogmaals aan in 
de brochure St. Elisabeth-Stiftungvan Müller. 

67 Was de Reichsdeutsche Gemeinschafteen partijpolitieke organisatie die leden van de NSDAP op 
plaatselijk niveau met elkaar verbond, de Dui. Kolonie vormde een cultureel-politieke organi
satie waar ook Dui. verenigingen en scholen in participeerden. Al eerder bestonden er zgn. Dui. 
Kolonien en Vereine in Nl., waar Duitsers elkaar troffen 'zur Pflege deutscher Kameradschaft 
und Geselligkeit'. Vanaf 1934 werden deze organisaties echter gereorganiseerd op nationaal
socialistische grondslag om ervoor te zorgen dat het Dui. 'Kultur und Gedankengut Gemeingut 
aller deutschen Kreise' kon worden en dat de Volksgenossen in het buitenland vertrouwd zouden 
raken met het Deutsche Geschehen in de Heimat, en niet in de laatste plaats om te laten zien dat 
'wir Auslandsdeutschen uns vorbehaltlos zu unserem neuen deutschen Vaterlande bekennen'. 
Zie Von Tschudi (1926), Flesche (1932), Sahner (1950). 

68 Scherer zat als een spin in het web van het katholieke Auslandsdeutschtum. Hij was niet alleen 
hoofd van het RKA (van 1931-1938) en uitgever van het verbandsorgaan Die Getreuen, maar ook 
algemeen secretaris van de katholieke tak van de Volksbund for das Deutschtum im Ausland 
(Muckermann 1973: 609-610). 

69 Müller (1934). 
70 Gippert (1934). 
71 Kösters (1934), Mazurowski (1934), Otten (1934). 
72 Tot die tijd had Kösters naar aller tevredenheid gefunctioneerd en uit zijn correspondentie 

blijkt hoezeer hij zich vereenzelvigde met de Dui. zaak. In 1933 schreef hij aan (toen nog) 
aartsbisschop Schulte van Keulen over de problemen van veel Dui. meisjes om naar de 
vereniging te komen, omdat zij voor een groot deel bij joden en marxisten zouden dienen 'die 
vijandig staan tegenover de huidige Dui. regering' (toelichting bij de begroting over 1933, EK, 
Gen. 23, 53c). 

73 Brief van Kösters aan kardinaal Schulte van 28-5-1935 (EK, Gen. 23, 53c). 
74 Correspondentie rond de kwestie-Helmus van 28-5 tot 8-12-1935 (EK, Gen. 23, 53c). 
75 Bij de gezagsgetrouwheid van Jan Janssen en zijn ambtsbroeders van de Dui. katholieke 

gemeenten mag men niet uit het oog verliezen dat de aanwezige Dui. zielzorgers 'hun ambt in 
Nederland slechts bij de gratie der Duitsche Regeering kunnen uitoefenen en aan de gewone 
spionage bloot staan', zoals Schmutzer, voorzitter van het katholiek Comité voor Vluchtelin
gen, in een brief van 4-7-1936 aan aartsbisschop De Jong benadrukte. In diezelfde brief maakte 
Schmutzer melding van het bezoek van pater Jan Janssen aan kardinaal Schulte in Keulen, 
waarbij hij de laatste had genformeerd over de moeilijkheden die 'uitgewekenen om den 
geloove' in het buitenland te verduren kregen (RAU, AU, inv.nr. 203). 

76 Dertig meisjes namen eraan deel, aldus Theissen in het jaarbericht van 1-4-1936 tot 1-4-1937 van 
de Dui. katholieke gemeente in Haarlem (EK, Gen. 23, 53b). 

77 'Mit brennender Sorge und steigendem Befremdung beobachten wir seit geraumer Zeit den 
Leidensweg der Kirche, die wachsende Bedrängnis der ihr in Gesinnung und T at treubleiben- · 
den Bekenner und Bekennerinnen inmitten des Landes und des Volkes, dem St. Bonifatius 
einst die Licht- und Frohbotschaft von Christus und dem Reiche Gottes gebracht hat.' Fel en 
ondubbelzinnig was zijn veroordeling van het 'Neuheidentum' en van het pseudo-religieuze 
karakter der NSDAP: 'Wer die Rasse, oder das Volk, oder den Staat oder die Staatsform, die 
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Träger der Sraatsgewalt oder andere Grundwerte menschlichen und ehrengebietenden Platz 
behaupten - aus dieser ihrer irdischen Wertskala herauslöst, sie zur höchsten Norm aller, auch 
der religiösen Werte macht und die mit Götzenkult vergöttert, der verkehrt und fälschr die 
gottesgeschaffene und gottbefohlene Ordnung der Dinge.' (paus Pius XI, encycliek Mit 
brennender Sorgevan 14-3-1937, opgenomen in Denzler & Fabricius 1984: ro4-150). 

78 In 1939 negeerde Theissen de opdracht van het RKA om terug te keren naar Dd. met een 
beroep op zijn zwakke gezondheid (correspondentie van 28-n-1939 tot 19-7-1940 tussen RKA, 
kardinaal Schulte en rector Theissen over diens 'Ablehnende Haltung' t.o.v. het nationaal-so
cialisme; brief van 6-10-1940 van Müller over arrestatie Theissen (EK Gen. 23, 53c); 'Nieuws 
uit', bericht over stand van zaken in bisdom Haarlem van 9-6-1945 over reden arrestatie 
Theissen en zijn terugkeer uit Dachau (RAU, AU, inv.nr. ro2). 

79 Jaarverslag St. Bonifatiuswerk Twente over 1937 (EK, Gen. 23, 53f). 
80 Brieven van RKA aan Generalvikariat met bericht van arrestatie Ten Winkel van 19-9-1940 en 

22-n-1940. Hij keerde twee maanden later weer terug, en trad vervolgens binnen een jaar uit 
de Dui. zielzorg (EK, Gen. 23, 53f). 

81 Tegelijkertijd wees Mazurowski erop dat hij zich tot die tijd altijd loyaal had opgesteld 
tegenover diezelfde staat, hetgeen o.m. tot uitdrukking kwam in zijn oproepen voor deelname 
aan vaderlandse festiviteiten, zoals het Heldengedenkfèieren de viering van de verjaardag van de 
Führer (Bericht aus der Seelsorge in Rotterdam over 1936, EK, Gen. 23, 53e). 

82 Brief van 17-3-1938 van Provinzialrat der sächsischen Franziskanerprovinz vom hl. Kreuz aan 
kardinaal Schulte over opvolger Mazarowski. In 1940 werd Cleven ook Marina Standortpjàrrer 
(EK, Gen. 23, 53e). 

83 Verslag conferentie van Dui. zielzorgers op 5-4-1934 (EK, Gen. 23, 53). Zie ook Muckermann 
(1973: 6n), die schrijft dat hij op de hoogte was van de instructie die de Dui. zielzorgers in het 
buitenland meekregen van de kerkelijke autoriteiten: 'Sie sollten natürlich ausharren im 
Glauben und ihre Schäflein dazu ermuntern, aber sie sollten sich auch gut stellen mit den 
deutschen Behörden, die mehr und mehr nationalsozialistisch wurden.' 

84 Van Roon (1990: 207-208). 
85 Denis e.a. (1934). 
86 De confessionele vrouwen- en meisjesorganisaties probeer ik in dit boek te benaderen vanuit 

het - mede door Van Heijst en Derks (r994a: 25 e.v.) gesuggereerde - double voiced-perspectief, 
dat aandacht schenkt aan zowel de 'zelfbeschikkings-' als de 'inschikkingspool' waartussen 
vrouwen hun activiteiten vorm hebben gegeven. Voor de Dui. confessionele meisjesorganisa
ties en hun leidsters gold dat de verhouding tussen deze beide polen verschoof o.i.v. het 
nationaal-socialisme en dat er steeds minder ruimte bleef voor een autonome opstelling. Dat 
wordt o.a. bevestigd door het onderzoek van de Amerikaanse historica Koonz (!989) naar 
vrouwenorganisaties in nazi-Dtl. Tegenover het onder Dui. historicae tot in de jaren tachtig 
gangbare perspectief van de Gnade der weiblichen Geburt (Windaus-Walser 1989) concludeert 
zij dat de georganiseerde Dui. vrouwenbeweging op deze manier een actieve bijdrage leverde 
aan de nazi-praktijk. Zie ook Kuhn (1989). 

87 De correspondentie die bewaard is gebleven, beperkt zich tot praktische vragen en verslagen 
van conflicten in de persoonlijke en organisatorische sfeer, waaruit blijkt dat onduidelijkheid 
over de taakverdeling tussen de Dui. zielzorger, de katholieke Dui. zusters in de opvangtehui
zen, de Dui. leidsters en de Ned. r.k. meisjesbescherming aanleiding konden geven tot een hoog 
oplopende competentiestrijd. Uit de bewaard gebleven correspondentie blijkt niet dat die 
conflicten politiek beladen waren (ADC, map 329-1-056, Fasz. 2). 

88 Koonz (1989: 345-295). 
89 Koonz (1989: 373). 
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90 E. Denis, 'Sinn und Wert unserer Vermittlungstätigkeit in der Gegenwart', in: Mädchenschutz, 
jrg. 10 (1934) nr. 6. 

91 Nikles (1989). 
92 Verslag samenkomst in Emmerik van 9-12-1936 (ADC, map 329-1-056, Fasz. 2). 
93 Brief van 18-8-1933 aan pater Otten uit Freiburg (ADC, map 329-1-056, Fasz. 2). 
94 Jaarverslagen van de St. Elisabethstiftung Den Haag over 1935-1940, en jaarverslagen van het St. 

Bonifatiusheim in Amsterdam over 1937-1940 (EK, Gen. 23, 53a en c). 
95 De heilige Bonifatius, die niet alleen als 'begeisterter Junger Christi', maar ook als een 'echter 

Deutscher' zijn 'kostbares Leben' liet, stond symbool voor het samengaan tussen het Dui. 
katholicisme en het nationaal-socialisme. Vanaf 1937 werden vanuit de Dui. katholieke gemeen
ten pelgrimstochten naar Dokkum georganiseerd, waar ook de Dui. meisjesverenigingen aan 
deelnamen (zie o.m. de jaarverslagen van de St. Elisabethstiftungin Den Haag over 1937-1939; 
de aanvulling op het jaarverslag van het St. Bonifatiuswerk in Amsterdam over 1938; en het 
jaarverslag van het St. Bonifatiuswerk in Twente over 1938/r939, EK, Gen. 23, 53a, c en f). 

96 Statuten van het St. Bonifatiuswerk in Twente; aanvulling op het jaarverslag van het St. 
Bonifatiuswerk in Amsterdam over 1938; richtlijnen voor de samenwerking tussen de RKA en 
de Bonifatiusverenigingen van juli 1938 (EK, Gen. 23, 53c en f; en EK, RKA, nr. CR 22.22.5). 

97 Schiller geb. Wermert (G: 12, 21-22). 
98 Zie hoofdstuk 5. 
99 Meyer geb. Bilker (G: 10, 15-18). 
100 De Jong (deel 1: 561). 
101 De Jong (1953= 377-378). 
102 Bericht van het Generalkonsulat in Amsterdam aan het AA in Berlijn van juli 1933, geciteerd 

door Hesser & Korf (1983: 9). 
103 Dit onderstreept het belang om ook bij historisch onderzoek naar migratie sekse en de vorming 

van politieke en nationale identiteiten nader te bestuderen. 
104 Deze notie van gemeenschappelijkheid en het gebrek aan kritische reflectie daarop zijn 

bevorderd doordat nationale herinnering en nationale identiteiten veelal geformuleerd zijn in 
termen van politieke opvattingen en praktijken. Eerder werden deze beperkingen al binnen het 
terrein van vrouwengeschiedenis - b.v. door Schwegman e.a. (1991) - aan de orde gesteld. Dat 
ze nu ook ter discussie staan in de conferentie over 'Memory and the Second World War' 
(Amsterdam, april 1995) belooft veel spannend onderzoek voor de toekomst. 

105 Zie hoofdstuk 4. 

8 Onder druk van het Derde Rijk 
1 Na de Anschluj?in maart 1938 behoorde Oostenrijk als de zogenaamde Ostmark bij het Duitse 

Rijk. 
2 'Zur Behebung des starken Mangels an weiblichen Hauspersonal im Reich ist es dringend 

erforderlich, daB eine gröBere Zahl von deutschen Hausangestellten aus den Niederlanden 
alsbald in die Heimat zurückkehrt,' luidde de aanhef van de oproep van 6-1-1939 aan Dui. 
dienstbodes om zich voor de terugkeer aan te melden (AA, III-A6, band 95). Zie ook De 
Telegraafvan 12-n-1938. 

3 Brief van Butting van 2-12-1937 aan de chef van de Ausland-Organisation (AO) van de NSDAP 
in Berlijn; brief van J. v.d. Velde van 1-n-1938 aan het AA; brief van 19-n-1938 van het AA aan 
het Dui. consulaat in Rotterdam (AA, R{, 2; AA, III-A6, band 95); verslag over 'Die deutsche 
Dienstmädchen in den Niederlanden' van 16-12-1938 (RIOD, speciaal archief Moskou, nr. 500-
4-165). 

4 De morele waarden die met dergelijke uitlatingen aan zowel het seksuele gedrag als de 
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sociaal-economische positie van vrouwen buiten Dd. werden toegeschreven, vormden een 
maatstaf waarmee het nationaal-socialisme de Dui. gemeenschap in zijn eigenwaarde wilde 
versterken. Dit werd nog versterkt door de antisemitische waanvoorstellingen waarin joden, 
rijkdom en seksualiteit een explosieve reactie met elkaar aangingen. 

5 Brief van 8-12-1938 van Erich Maier-Dorn aan het AA n.a.v. zijn bezoek aan Nl. in sept. 1938; 
brief van 30-12-1938 van Butting; 'Vorläufiger Bericht über die Heimschaffungsaktion deut
scher Hausangestellten in Holland' van 2-2-1939 door Butting aan de chef AO (AA, RV, band 
9; AA, R4, 2). 

6 In een brief van 28-1I-I938 van Lübbe, Amtsleiter NSDAP, aan Rödiger van het AA wordt voor 
het eerst - voor zover na te gaan - een aantal van 3000 Dui. dienstmeisjes genoemd dat uit Nl. 
terug zou moeten keren. Hoe hij tot dit aantal kwam, blijft onduidelijk (AA, RV, band 9). 

7 Het Vaderland van 14-12-1938; kwartaalverslagen van de ABS Keulen over 1939 (HADüs). Zie 
voor Zwitserland: Boschler & Gisiger (1989: 14-15). 

8 Brief van 19-n-1938 van AA aan Dui. consulaat in Rotterdam (AA, III-A6, band 95); expressebrief 
van 28-n-1938 van de chef AO aan Rödiger van het AA; brief van 6-12-1938 van het AA aan het 
Dui. gezantschap in Den Haag, dat op 16-12-1938 afschriften van deze brief doorstuurde aan de 
Dui. consulaten in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht; brief van 14-12-1938 van Butting aan 
het Dui. gezantschap in Den Haag over de Heimschajfung(AA, R4-, 2; AZ-II, AI, band 22). 

9 Brief van 30-12-1938 van Butting aan de chef AO (AA, R4, 2). 
IO Een lijst met namen opgesteld door B. Siebert in Eindhoven, opgestuurd op rn-12-1938 aan 

Butting in Den Haag (AA, II-AI, band 22). 
u Brief van 14-12-1938 van Butting over uitzonderingen bij Hausmädchenheimschajfungsaktion; 

voorlopig verslag van deze actie van 2-2-1939 aan de chef AO, met afschrift naar het gezantschap 
in Den Haag (AA, R4, 2). In hoeverre de uitzondering voor het dienen bij vooraanstaande 
politici te maken had met informatieverschaffing dan wel met diplomatie, blijft de vraag. Wel 
blijkt dat men is nagegaan in hoeverre de dienstbodes van minister Goseling en minister-pre
sident Colijn door deze regeling getroffen dreigden te worden (brief van 16-12-1938 van Putlitz 
aan Butting, AA, R4, 2). 

12 'Ten departemente' werd het aantal Dui. dienstbodes op 20.000 à 25.000 geschat, aldus De 
Telegraaf en het Nieuws van de Dag van 14-12-1938; de directeur van de Haagse arbeidsbeurs 
noemde een aantal van 25.000 à 30.000 in Het Vaderland en de NRC van 14-12-1938. Het aantal 
van 20.000 is meer waarschijnlijk, gezien de sterke daling vanaf 1934. 

13 De Telegraafvan 14-12-1938: 'Duitse dienstboden gaan ons land verlaten. Vaderland roept haar 
terug. Dienstbodenprobleem wordt nu nog nijpender'; NRC van 14-12-1938: 'Duitsche dienst
meisjes naar Duitschland terug? De invloed van zulk een maatregel op de Nederlandsche 
arbeidsmarkt'; Nieuws van de Dagvan 14-12-1938: 'Alle Duitsche dienstmeisjes uit Nederland. 
Teruggeroepen door haar vaderland. Dienstbodenprobleem nu nog nijpender'; Het Vaderland 
van 14-12-1938: 'Alle Duitsche dienstboden naar haar land terug. Nijpend tekort aan vrouwelijk 
personeel te verwachten. Ook voor de industrie van grooten invloed'. 

14 Brief van 14-12-1938 (AA, 14, 2). 
15 Algemeen Handelsblad van 30-12-1938 (ARA, ARWA, nr. 254). 
16 Een aanslag op de secretaris van het Dui. gezantschap in Parijs, Ernst von Rath, werd 

aangegrepen om in de nacht van 9 op IO november een pogrom (een fysieke vervolging van 
joden) in Dd. en het inmiddels aangesloten Oostenrijk te organiseren. Voor zover bekend 
gingen 200 synagogen in vlammen op, zo'n 7500 winkels werden vernield en leeggeplunderd, 
30.000 mannelijke joden werden gearresteerd en als pressiemiddel tot emigratie in een concen
tratiekamp opgesloten en 35 joden werden diezelfde nacht vermoord, nog afgezien van degenen 
die naderhand aan hun verwondingen zijn bezweken of zelf een eind aan hun leven maakten. 
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Deze pogrom werd bekend als de Reichskristallnacht: de straten lagen bezaaid met kapotgesla
gen vensterglas. Zie o.a. Berghuis (1990: inleiding). Van Veen (1978: 18) schrijft dat de regering 
in de maanden na de Kristallnacht minstens veertig verzoekschriften ontving om het vluchte
lingenbeleid te wijzigen, terwijl Ha'ischa, het orgaan van de Joodse Vrouwenraad, in april 1939 

vermeldde dat in nov.Idee. 1938 in totaal elfduizend rekesten bij het Joods Vluchtelingencomité 
waren ingediend die toelating vroegen voor 50.000 Dui. vluchtelingen. Bij uitzondering 
werden er toen nog 7000 vluchtelingen toegelaten. · 

17 Algemeen Handelsblad van 2I-12-1938 (ARA, ARWA, nr. 254). 

18 Naast joodse vluchtelingen waren er vanaf 1933 ook politieke vluchtelingen die naar Nl. 
uitweken. Omdat het hen niet was toegestaan in Nl. te verblijven, is over hun aanwezigheid 
weinig bekend. Weijdeveld e.a. (1986) deden onderzoek naar de opvang van politieke vluchte
lingen in het Groningerland. In de discussies rond het dienstboden- en vluchtelingenvraagstuk 
speelden zij geen rol. Er zijn (nog) geen gegevens beschikbaar over de vraag in hoeverre 
vrouwelijke politieke vluchtelingen gebruik hebben gemaakt van het dienstbodenberoep om in 
Nl. toegelaten te worden en in hun onderhoud te voorzien. Al zullen zij er ongetwijfeld zijn 
geweest. Zie o.a. Blok (1985= 259-262), Langkau-Alex (1994). 

19 Geuljans (1938: 48-66), Leenders (1993: 235-255), Van Veen (1978: 6-15). 
20 Brief van 28-4-1938 van de min. van Jus. aan de min. van SoZa. met bijgevoegd de concept-cir

culaire (ARA, ARWA, inv.nr. 137). 
21 Van Veen (1978: 14). Zij baseert zich op een verslag van 29-I-1938 van de interdepartementale 

besprekingen tussen het min. v. Jus en BuZa. 
22 Brief van 25-10-1934 van de min. v. Jus. aan de min. van BuZa. (ARA, BuZa, dossier 145). 

23 Wet van 22-4-1937, Staatsblad nr. 628, uitgevaardigd KB van 27-10-1938, nr. 38. 

24 Onderzoek van het Joods Vluchtelingencomité naar de economische betekenis van joodse 
immigratie, aangehaald in Hai'schavan april 1939: 74. 

25 Voor vrouwen uit de joodse burgerij spreekt dat voor zich: zij werden voorbereid op een positie 
als 'mevrouw' en niet als dienstmeisje. Voor meisjes uit de joodse middenstand of de arbeiden
de klasse kwam van oudsher eerder het werken in de fabriek of op het atelier in aanmerking 
dan het werken in de huishouding. 

26 Blijkens informatie uit Ha 'ischa, febr. 1939: 25. Dat deze uitweg via de huishoudelijke beroepen 
niet zonder problemen werd bewandeld, blijkt wel uit een rondschrijven van 25-4-1939 van 
Grüber aan zijn vertrouwenspersonen, waarin hij erop wijst dat zich in Engeland 400 dienst
boden zouden bevinden 'die entweder keine Hausarbeit wollen oder verrichten können und 
nun auch in den Lagern verpflegt werden müssen' (Ludwig 1988: 124). 

27 Het Vaderland van 15-12-1938. Op 15-12-1938 doen de ministers v. SoZa. (Romme) en van Econ. 
Zaken (Steenberghe) een voorstel aan de min. v. Jus., Goseling, om een beperkt aantal 
vluchtelingen van 'plusminus 500 joodse vrouwen toe te staan om 'hier te lande als dienstbode 
werkzaam te zijn' (ARA, ARWA, inv.nr. 137). Een reactie kon niet worden achterhaald, maar 
het ziet ernaar uit dat dit voorstel het niet heeft gehaald. In zijn nota Het vluchtelingenvraagstuk 
in Nederland van 14-2-1940 doet Van Lier de suggestie om 'met het oog op den toestand op de 
arbeidsmarkt in ons land door dienstboden, vergunning te verleenen tot het verrichten van 
arbeid door ten hoogste tweehonderd meisjes (vluchtelingen) uit kampen, tehuizen of uit 
gezinnen, die reeds sedert 1933 hier te lande verblijven.' Niets wijst erop dat het daar nog van 
gekomen is voor mei 1940 (ARA, semistatisch archief BiZa, afd. NVI, nr. 48). Deze voorstellen 
lijken er vooral op gericht om de reeds aanwezige joodse vrouwelijke vluchtelingen in Nl. aan 
werk te helpen, en niet zozeer om een mogelijkheid te creëren dat meer joodse vrouwen op die 
manier Dtl. konden ontvluchten. 

28 Ha'ischa van nov. en dec. 1938. 
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29 De Jüdische Frauenbundwerd in het voorjaar van 1939 na 35 jaar opgeheven. Vanaf dat moment 
werd het contact onderhouden met de Hilfiverein der juden, afd. Frauenberatung in Berlijn 
(Ha'ischa, april 1939). 

30 Ha'ischa, febr. 1939: 25. 
31 Blok (1985: 256) noemt de activiteiten van de Joodse Vrouwenraad, die erin slaagde 60 Dui. 

meisjes en vrouwen als dienstbode onderdak te brengen. Zie ook een kranteartikel van 
19-4-1939 (zonder aanduiding) uit de knipselverzameling van het GAR (DII-7) met een verslag 
van de algemene vergadering van de Joodse V rouwenraad in Rotterdam, waarin hierover wordt 
bericht dat de min. v. SoZa. toestemming heeft gegeven een zeer beperkt aantal joodse 
dienstb0des uit Dtl. door bemiddeling van de Joodse Vrouwenraad in Nl. toe te laten. 

32 Van Roon (1990: 175). 
33 Ha'ischavan maart, april en mei 1939. 
34 Zie b.v. het verhaal van Eva Korper-Eisenstadt in Blok (1985: 259-262). 
35 Kwartaalbericht ABS Keulen over januari-maart 1939. Directeur KettniB noemt m.n. de 

inspanningen van de joodse hulporganisaties en de Quakers in Engeland (HADüs, Aachen, 
nr. 18471, band 2). 

36 Ludwig (1988: 124). 
37 Kwartaalbericht ABS Keulen over januari-maart 1939. 
38 Ludwig (1988). Van Roon (1990: 175) noemt een aantal van 30 'niet-arische' protestantse 

dienstmeisjes, die werden toegelaten dankzij de bemiddeling van het Protestants Hulpcomité 
voor Uitgewekenen om Ras of Geloof, in samenwerking met de Berlijnse predikant Grüber. 
Op 7-3-1939 staat in het Maandbericht van de Amsterdamse afdeling van de NVH 'dat wij de 
toezegging hebben verkregen o.a. van het "Protestants Hulp Comité voor uitgewekenen om 
Ras of Geloof'( ... ) ons aanbiedingen van dienstmeisjes toe te zenden. Wij doen een beroep op 
onze leden, bij gelegenheid ook voor deze meisjes haar dienst open te stellen. Zij dienen er een 
mooi sociaal werk mee.' Dat was de eerste en tevens de laatste oproep in z'n soort. 

39 Van Lier in een interview met Het Vaderland van 27-1-1939 onder de geruststellende kop 'Geen 
vrees voor nijpende dienstbodennood'. 

40 De Telegraaf van 20-12-1938. Waren de opgeroepen vrouwen niet in staat om zelf_te komen, 
dan werden zij gemaand hun paspoort naar een van de Dui. consulaten in Nl. op te sturen, zo 
blijkt uit een schrijven dat vanuit het consulaat in Rotterdam moet zijn verzonden (AA, III-A6, 
band 95). 

41 De Telegraafvan 30-1-1939. 
42 Dit werd ook gesignaleerd door de Dui. regeringsvertegenwoordigers in Nl., zoals Butting, die 

op 2-2-1939 aan de chef AO schreef: 'In den letzten 2 W ochen hat auch die holländische Presse 
Kenntnis von der geringen Zahl der Heimschaffungsaktion erhalten und diese mit einem 
gewissen Triumpf gemeldet' (AA,¾, 2). 

43 NRCvan 1-2-1939. 
44 Het Volk van 1-2-1939. 
45 De Rotterdammer van 17-12-1938; Het Rotterdams Nieuwsb/,ad, z.d. [18-12-1938]. 
46 Zie hoofdstuk 6. 
47 Het Volk van 1-2-1939: 'Afscheid van Nederland'; de NRCvan 26-I-1936: 'Blijvende Duitsche 

dienstboden. Bij loopende werkvergunning met 1 Febr. geen nieuwe aanvraag noodig'; Vooruit 
van 28-1-1939: 'Duitse dienstmeisjes mogen hier blijven. Nederland zal haar niets in de weg 
leggen'. In een brief van 28-3-1938 geeft de hoofdcommissaris Versteeg van het hoofdbureau 
van politie te Amsterdam soortgelijke informatie aan Benzler van het Dui. consulaat in 
Amsterdam. Dat men daar van Dui. zijde niet gelukkig mee was, blijkt o.m. uit een brief van 
31-3-1939 van Benzler aan het Dui. gezantschap in Den Haag (AA, R{, 2). 
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48 Voorlopig verslag van de Heimschajfongsaktion deutscher Hausangestetlte in Holland van 2-2-
1939 aan de chef AO, met afschrift naar het gezantschap in Den Haag; brief van 2-2-1939 van 
Butting aan het Dui. consulaat in Rotterdam (AA, R4, 2; AA, III-A6, band 95). Vanuit een 
dergelijke optiek valt ook te verklaren waarom beddegoed, een naaimachine of andere goederen 
die in Nl. waren aangeschaft, belastingvrij ingevoerd mochten worden als de terugkerende 
vrouw kon aantonen dat ze in Dtl. ging trouwen (brief van 23-12-1938 van het Dui. consulaat 
in Amsterdam aan het AA in Berlijn, AA, RV, band 9). 

49 Brieven van zowel Ned. werkgevers als Dui. meisjes met verzoeken om in Nl. te mogen blijven, 
vindt men m.n. in AA, R4, 2. In zijn voorlopig verslag over de Heimschaffongsaktion van 
2-2-1939 aan de chef AO refereert Butting ook aan deze 'stroom van verzoekschriften', die zelfs 
aan de Kanzlei des Führerswaren gericht (AA, R4, 2). 

50 Een bericht van de heer Simons van het min. v. Jus. aan de Dui. autoriteiten in Den Haag van 
9-2-1939, waarin het aantal Dui. dienstmeisjes dat tot nog toe een verzoek tot naturalisatie had 
ingediend op zo'n 40 tot 50 werd geschat. Voor de komende tijd zou met meer aanvragen 
rekening gehouden worden. In totaal rekende men op zo'n 100 aanvragen. Het ministerie was 
van plan de aanvragen in te willigen, al zouden de formaliteiten een half tot een heel jaar in 
beslag nemen (AA, R4, 2). 

51 Kop boven artikel in De Rotterdammer van 16-12-1938. 
52 Brief van 2-2-1939 van Butting aan het Dui. consulaat in Rotterdam (AA, III-A6, band 95). 

Blijft de vraag in hoeverre dit voorstel werd aangenomen, aangezien veel Duitsers in Nl. 
waarschijnlijk graag hun Dui. dienstbodes wilden behouden. 

53 Voorlopig verslag van de Heimschajfong.faktion van 2-2-1939 (AA, R4, 2). 
54 AA, III-A6, band 95. 
55 Brief van 31-3-1939 van Benzler van het consulaat in Amsterdam aan het Dui. gezantschap in 

Den Haag (AA, R4, 2). 
56 Brief van n-5-1939 van Butting aan chef AO (AA, R4, 2). 
57 De AO van de NSDAP was erop gericht 'het leven van de Duitse kolonies in het buitenland 

in nationaal-socialistische geest te vormen en te hervormen' (De Jong, deel 1: 560-574). 
58 Brief van Lübbe van 5-6-1939 aan de leiding van de AO (AA, III-A6, band 95). Over een 

eventuele uitvoering van zijn voorstel vond ik geen informatie. 
59 BriefDaubney-Smit aan auteur, 3-8-1987. 
60 Doujak geb. Kenzian (Vrl.). 
61 Wildschut-Niebur (G: 12). 
62 Loman-Knüdel (G: 6, 10). 
63 Koning-Massbaum (Vrl. en tel.gesprek). 
64 Luurtsema-Aissen (G1: 6). 
65 Bericht Nieuw Haarlems Dagblad van 25-rn-1938 over 'Maatregelen tegen schijnhuwelijken'. 
66 Deze opvatting bracht de heer KettniB, hoofd van de ABS Keulen, in juni 1940 tot een pleidooi 

voor de uitbreiding van de Neurenberger wetten, opdat 'die Eheschliessung zwischen Deut
schen und Personen anderer Staatsangehörigkeit, ohne Rücksicht auf die Rasse, zum mindes
tenn genehmigungspflichtig wird'. Hij bracht daarmee een breed ervaren en door het natio
naal-socialisme versterkte opvatting onder woorden dat de (seksuele) omgang van vrouwen met 
mannen buiten de eigen (nationale) gemeenschap een ondermijning betekent voor die 'eigen' 
gemeenschap en (nationale) identiteit. Omgekeerd speelde deze opvatting b.v. ook een rol bij 
de extreme reacties op zgn. 'moffenhoeren' of - in meer wetenschappelijk jargon - 'seksuele 
collaboratrices', waar in hoofdstuk IO nog kort aan wordt gerefereerd. 

67 Nieuwenhuyse-Küster (G: 14). 
68 J. Versteeg, 'Het standpunt van den ambtenaar van den Burgerlijke Stand ten opzichte van de 
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nieuwe Duitsche huwelijkswetgeving', in: NJB, 5-10-1935: 5n-513. 
69 Boon refereert aan dit voorval, zowel in zijn schriftelijke vragen van 17-9-1935 (HTK, aanhang

sel: 19) en in zijn mondelinge vragen op 21-n-1935 (HTK: 501). 
70 Een neerslag van die discussie vinden we terug in bijdragen van J.W.M. Schröder, I. Kisch, 

P.G.M. van Meeuwen, H.L. van Zanten en prof. Kollewijn aan het NJB van 1935 en 1936, en 
in de bijdragen van Bakker-Nort en Boon in het debat in de Tweede Kamer in dezelfde periode. 

71 Vragen van Boon op 17-9-1935, antwoord van de min. v. Jus. (Van Schaik) op 15-10-1935 (HTK, 
aanhangsel: 19). 

72 HTK, 21-u-1935: 525. 
73 In zijn bijdrage over 'De Duitsche rassen- en huwelijkswetgeving bezien in het licht van het 

Nederlandsche intefnationaal privaatrecht' in het NJB van 19-12-1936 en 16-12-1936 wijst 
J.W.M. Schröder op verschillende uitspraken van Ned. rechters die de voltrekking van huwelij
ken tussen niet-joodse Dui. vrouwen en joodse Nederlanders mogelijk maakten. 

7 4 Voor menig trouwlustig paar dat zich op deze wijze in Nl. voor problemen geplaatst zag, bood 
het nabijgelegen België een uitwijkplaats. Dit land had, om heel andere redenen, het Haagsche 
Huwelijksverdrag in 1918 al opgezegd (P.G.M. van Meeuwen, 'Het Huwelijksverdrag en de 
nieuwe Duitsche wet tot regeling van de positie der Joden', in: NJB, 21-9-1935: 483-486). 
Mondelinge informatie van H. van Emden Boas duidt erop dat ook Engeland om dezelfde 
reden werd bezocht. 

75 Informatie verschaft door hun zoon R. Neumann, die ook een kopie van het huwelijkscertifi
caat van zijn ouders, uitgegeven door de gemeente St. Joost-ten-Noode (België) op 4-2-1939 ter 
beschikking stelde. 

76 Naast de uiteenlopende ervaringen zoals die in het geheugen van de betrokken vrouwen zijn 
vastgelegd, wijst J. Versteeg in het N]Bvan 5-10-1935 op de verschillende wijze van handelen, 
'welke toch niet in overeenstemming met de strekking van de nieuwe Duitsche wet kan worden 
geacht'. 

77 Swaab-Katzner (G: 13 en tel.gesprek maart 1993). Haar informatie wordt ondersteund door 
documenten uit de part. coli. Swaab-Katzner. 

78 Stukken kamerfractie bureaus (RIOD, Dep. NSB, 19rn). 
79 In het dagblad De Standaard van 7-12-1937 wordt melding gemaakt van 'een paar duizend 

verzoekschriften uit de laatste jaren' die nog in behandeling zouden zijn (RIOD, KA-II, map 
1331). 

80 Zie noot 50 van dit hoofdstuk. 
81 Zie ook Visser (1980: n-14). 
82 Walz (G: 6-7). Het geldbedrag dat Walz zich herinnert komt overeen met de vereiste bedragen 

uit die tijd. Het minimumbedrag voor naturalisatie bedroeg f 200 en dat werd niet verlaagd, 
ondanks discussies daarover (HTK van 28-n-1937: 337; N]Bvan 3-9-1938: 676-677). 

83 Tomas-Blume (G: 17). 
84 Deze informatie van Stark wordt bevestigd door het bevolkingsregister van de gemeente 

Utrecht en de almanak van de tandheelkundige studentenvereniging, waaruit blijkt dat Coe
bergh als lector en directeur van het tandheelkundig instituut aan de universiteit was verbonden. 

85 De Deutscher Verein zu Utrecht stond vanaf 1937 als de Deutsche Kolonie zu Utrecht te boek, wat 
erop wijst dat deze vereniging gelijkgeschakeld was onder nationaal-socialistische vlag (adres
boek Utrecht, GAU). 

86 Stark geb. Blömers (G1: 61 en G2: 2). 
87 Stark geb. Blömers (Gr: 18). 
88 Stark geb. Blömers (G1: 3-4 en G2: 2-3). 
89 Zie noot 49 van dit hoofdstuk. 
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90 Brief van Gisela Oblitschnig van 16-1-1939; antwoord van Neidhardt namens de gezant op 
19-1-1939 (M, R4, 2). 

91 Brief van B. Mes uit Voorburg van 13-1-1939 aan 'Seine Exzellenz Hochwohlgeboren Herrn 
Graf Julius von Zech-Burkersroda' (M, R4, 2). 

92 De Jong (deel 1: 563-564 en deel 3: 42-45). 
93 Ton-Seyler (G1: 20). 
94 Ton-Seyler (1987: 1). 'De oorlogsjaren' is het 16 pagina's lange, ongepubliceerde verhaal van 

haar oorlogservaringen, dat Ton mede aan de hand van dagboekaantekeningen heeft uitge
werkt in het Nederlands in 1987. 

95 De Maasbodevan 3I-I2-1939 schrijft onder de kop 'Vrees voor spionnage in het Derde Rijk' over 
waarschuwingenplakkaten met de tekst 'Vorsicht bei gesprächen. Feind hört mit', die ver
nieuwd waren aangebracht. Ook Bielenberg (1983: 247) maakt melding van dergelijke plakka
ten. 

96 Ton-Seyler (G1: 20-21). 
97 Ton-Seyler (1987: 1-2). 
98 Ton-Seyler (G1: 20). 
99 Van Vliet-Haye (1974: 66-67). 
100 Van Vliet-Haye (1974: 7-8). 
101 Van Vliet-Haye (1974: 68). 
102 Stip-van Rodenhorst (G2: 15 en 21-22). Nadat de nationaal-socialisten na de machtsovername 

in 1933 waren begonnen met belangrijke investeringen in werkverruimende maatregelen (zoals 
onderhoudswerkzaamheden aan openbare gebouwen) en met belastingverlaging voor particu
liere ondernemingen en bij het aannemen van huishoudelijke hulp, werden deze investeringen 
- met uitzondering van de aanleg van de rijksautowegen - na 1935 steeds minder, terwijl de 
uitgaven voor de bewapening sterk groeiden. Zie o.a. Sijes (1966: 10-n). 

103 Stip-van Rodenhorst (G3: 2). 
104 Gesprek met Goolaerts-Stip op 17-9-1988. 
105 Haar herinneringen zouden ook een afgeleide van de bewaard gebleven brieven kunnen zijn; 

al ligt dat minder voor de hand omdat Stip de brieven pas na ons tweede gesprek wist op te 
sporen. Het gaat om brieven en brieffragmenten van haar vader, moeder en zuster Klara van 
3-2-1940, 3-7-1940, 18-10-1940 en 16-2-1941 (part. coll. Stip-van Rodenhorst). 

106 Zie Denzler & Fabricius (1984, deel 1: 49). 
107 Brief van 3-7-1940, Freiburg (part. coll. Stip-van Rodenhorst). 
108 Dat waren het dagblad en het weekblad van de NSB. 
109 Persoonsdossier Janssen-Ehrhardt (AMJ, CABR). 

9 Tussen twee vuren in bezet Nederland 
1 ADM, nr. 3-3-47, Haarlem (Holland). 
2 Zo werd de uit Dd. afkomstige mevr. V. in de meidagen van 1940 bevolen haar beddegoed naar 

binnen te halen, omdat het vermoeden bestond dat zij op deze wijze boodschappen doorgaf 
aan Dui. piloten (persoonsdossier AMJ). 

3 Zie o.a. De Jong (1953: 237); De Jong (deel 3: 192-195); Algemeen Handelsblad en De Telegraaf 
van 10-5-1940; dagboek van meneer Schierbeek (GADH; met dank aan B. van de Bom die me 
daarop wees). 

4 Getuigenis van J.A. van Thiel, geciteerd door De Jong (deel 3: 126). 
5 De Jong (deel 3: 124-129). 
6 Dit voorval moet zich diep in haar geheugen hebben gegrift. Zowel in haar brief van 31-3-1987 

als tijdens ons gesprek stond Tomas hier uitvoerig bij stil in vrijwel dezelfde bewoordingen. 

NOTEN BIJ PAGINA 166-170 283 



7 Tomas-Blume (G: 18) en haar brief van 31-3-1987. 
8 Tomas-Blume (G: 19). 
9 Haar verhaal toont niet alleen gelijkenis met het bijbelse verhaal van de barmhartige Samari

taan (Lucas ro: 25-37) die het lijden verlicht; ook elementen van het avondmaal met Jezus die 
het brood breekt en zijn vijanden vergeeft (Lucas 22) vinden we erin terug. 

ro Haar verslag sluit aan bij de beschrijving van De Jong (deel 3: 127) over de vernederende 
taferelen die zich tijdens de internering hebben voorgedaan. 

n Tomas-Blume (G: 21-20). 
12 Tomas-Blume (G: 19-20). 
13 Het studiocomplex van filmproducent L.C. Barnstijn, gelegen tussen Den Haag en Wassenaar, 

waar tussen de vijf- en zevenhonderd verdachten bijeen werden gebracht (De Jong, deel 3: 128). 
14 Deze informatie van Mulder-Arndt over haar zuster wordt bevestigd door jhr. mr. H.F.L.K. 

van Vredenburch, die zich de verontwaardiging van Zech kan herinneren over zijn internering 
op deze locatie - in de buurt van het regeringscentrum - die hem te gevaarlijk leek (Den Haag 
antwoordt niet. Herinneringen van Jhr. Mr. HF.L.K van Vredenburch, geciteerd door Stoop 
1987: 45). 

15 Schrale, 'Abtransportierung' (z.j.). 
16 Verslag van 16-5-1940 waarin Kaetzke o.m. beschrijft dat twee mannen in de trein werden 

gedood, voordat zij naar de Amsterdamse Kavalleriekaserne werden overgebracht (ZStA, M
Kultur., nr. 69416: 46-49). 

17 Verslag over de meidagen van Schw. Hanna Sybrecht (ADM, nr. 3-3-47, Haarlem). 
18 Stark geb. Blömers (G1: 5). Er werd gewaarschuwd tegen vergiftiging door Duitsers bij het 

uitbreken van de oorlog (zie noot 3). 
19 Stark geb. Blömers (G2: 49). 
20 Stark geb. Blömers (G2: 51). 
21 Stark geb. Blömers (G1: 7). 
22 Frau Stark doelt hier op de periode na de oorlog, toen de Engelse geallieerden het gebied 

hadden bezet waar zij toen woonde. 
23 Stark geb. Blömers (G1: 7-ro). 
24 Stark geb. Blömers (G1: 12-13). 
25 Verslag over de meidagen van Schw. Hanna Sybrecht (ADM, nr. 3-3-47, Haarlem). 
26 Kalshoven-Brester (1991: 13). De schrijfster herinnert zich deze vraag van haar moeder, een 

vrouw van Dui. herkomst die met een Nederlander was getrouwd, bij het uitbreken van de 
oorlog. 

27 Rijsbaarman-Fitsch (G2: 17-18). 
28 Elferink-Hülsbeck (G: 6). 
29 Van der Bron-Korona (G1: 12-13). 
30 Van der Bron-Korona (G1: 16 en G4: ro-n, 16). 
31 De Jong (deel 4: 46). Dit citaat is ontleend aan een op de dag van de installatie gepubliceerde 

'Oproep aan het Nederlandse volk' (Blom, 1989: roo). 
32 De Telegraafvan 17-5-1940. 
33 Blom (1989: 70). 
34 Tomas-Blume (G: 18, 28). 
35 Voor zover deze gegevens nog niet bekend waren bij de Dui. autoriteiten, verstuurde het min. 

van BiZa. namens de Generalkommissar for das Sicherheitswesen in febr. 1942 een circulaire aan 
de burgemeesters met het verzoek opgave te doen van alle inwoners van (voormalige) Dui. 
nationaliteit (RIOD, CNO, map 1566, doos ro2). 

36 Görtz (G1: n-12 en G2: 21-22). In haar naturalisatiedossier (NA-604-1358) staat vermeld dat 
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'adressante' tijdens de oorlog weigerde in Dui. overheidsdienst te treden toen zij 'volgens haar 
verklaring, in 1943 op het Deutsches Arbeitsamt te Groningen werd aangespoord om werkster 
bij de Duitse Wehrmacht te worden. Na 1943 ontving zij als gevolg van haar negatieve houding 
geen distributiebonnen meer van de Duitse bezetter, welke bescheiden zij daarna van het 
Nederlandse verzet ontving' (AMJ, rapport bij de staat van inlichtingen, opgemaakt door de 
politie te Groningen). 

37 Getuige o.m. een circulaire van de vreemdelingendienst aan de hoofden van de plaatselijke 
politie van 6-8-1940 met het verzoek om gegevens omtrent Duitse/Oostenrijkse dienstbodes 
die geen gevolg hadden gegeven aan 'de in 1938 door de Duitse consulaten tot hen gerichte 
oproep om naar Duitsland (Oostenrijk) terug te keren' (RIOD, CNO-justitie); en de paragraaf 
betreffende 'Deutsche Dienstmädchen in Holland' in: Meldungen aus den Niederlanden (RIOD, 
archiefHSSPF, band 28a). 

38 Kruis (1946: 4) vermeldt dat veel Dui. dienstbodes te werk werden gesteld bij semi-officiële 
instanties. Zo bevatte het archief van de Rijkscommissaris Abt., doos 15, map 202 (RIOD) een 
brief waarin de Leiterin der Frauenschaft, Ortsgruppe Maastricht werd verzocht drie Dui. 
vrouwen of meisjes te leveren om te koken en te poetsen voor de Dui. soldaten. 

39 Gestapo staat voor Geheime Staatspolizei, die tot taak had elk politiek verzet tegen het nazi-re
gime te onderdrukken. 

40 Het, op het moment van onze gesprekken zeer actuele, vraagstuk van de praktijken van de 
Staatssicherheitsdienst (Stasi) in de toenmalige DDR, wordt ingezet om haar afkeer van een 
dergelijke positie te verduidelijken. 

41 Stark geb. Blömers (G1: 15-16). 
42 Stark geb. Blömers (Gr: 68). 
43 Stark geb. Blömers (Gr: 15). 
44 In diezelfde tijd begon het offensief tegen Rusland, waarbij haar toekomstige bruidegom al in 

de eerste dagen sneuvelde. Als ongehuwde vrouw in nazi-Dtl. moest Frieda Blömers opnieuw 
inhoud aan haar bestaan geven. Ze slaagde daarin door als huishoudster bij een ongehuwde 
apotheker in dienst te treden. Zij zou niet voor 1957 trouwen. 

45 De Dui. gezant werd in juni 1940 met vervroegd pensioen terug naar Dd. gestuurd (Stoop 1987: 

43). 
46 Beter bekend als de Grünen of de Grüne Polizei. Dat waren Dui. politie-eenheden die ook in 

Nl. opereerden. 
47 Mulder-Arndt (G1: 15-16). Zie ook Seidler (1979). 
48 Vos (1985= n3-n6). 
49 Walz (G: 9-10, 15). 
50 Informatie op grond van het naturalisatierapport van Maria Palka (AMJ, NA 503/r80). 
51 Weijel (G: 2). 
52 Weijel (G: 5-6). 
53 Als men ten minste twee Dui. grootouders had, werd men door het Hitler-regime als 'Volks

duits' gekenmerkt. 
54 Hoeveel waarde er aan de plaats van sympathiserende echtgenotes en moeders werd gehecht, 

moge blijken uit het nadrukkelijke advies van Hitler aan rijkscommissaris Seyss-Inquart om 
zijn vrouw mee naar Nl. te nemen, 'denn ich möchte, daR Sie sich mit den Holländern auf 
gesellschaftlichem Wege befreunden' (H.J. Neumann, Arthur Seyss-Inquart (1967), geciteerd 
door De Jong, deel 4: 31). 

55 De 8 Dui. scholen in Nl. van voor mei 1940 waren in mei 1942 uitgebreid tot een aantal van 
50, over het hele land verspreid. Zo'n 10.000 kinderen kregen er les van 160 Dui. leerkrachten 
en 120 Ned. Hilfilehrer. Het onderwijs was geheel op nationaal-socialistische leest geschoeid en 
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van de leerlingen moest minstens tweederde van Rijksduitse of Volksduitse ouders zijn. Er 
werden bepalingen gemaakt waardoor Volksduitse ouders gedwongen konden worden hun 
kinderen van de Ned. scholen af te halen en naar de Dui. scholen te sturen (De Pater 1969: 
167). 

56 Kooy (1984: 136-139). 
57 Keuken (1982: n4). 
58 Mulock Houwer (1947), geciteerd door Hofman (1981: 154). 
59 Proces-verbaal van n-6-1946 (AJM, CABR). Kort na de oorlogsjaren moest en kon Erends

Clemting daar nog een verklaring over afleggen, maar 45 jaar later kan en wil ze daar tijdens 
ons gesprek nauwelijks meer over praten. 

60 In het kader van dit onderzoek gaat het om gesprekken met en/of informatie over de dames 
Beukema-Gerlach, Erends-Clemting, Janssen-Ehrhardt, Klaassen-Richling, Kruithof-Pagel en 
een aantal andere voormalige Dui. dienstmeisjes die ik in het CABR aantrof. Ook Marrenga 
(1988: 41) maakt melding van het isolement, waarin vrouwen die lid werden van de NSB of de 
NSVO kwamen te verkeren. 

61 Zo staat b.v. in het proces-verbaal van Klaassen-Richling: 'Ik ben pro-Duitsch omdat ik van 
Duitsche afkomst ben'; en Janssen-Eckhardt stelt over haar contact met een vriendin die net 
als zij lid was van de NSB: 'Wij hebben onze gevoelens als Duitsche tijdens de bezetting niet 
verloochend' (AMJ, CABR). Het is overigens niet onmogelijk dat dergelijke uitspraken hen 
door de verbalisant in de mond zijn gelegd. 

62 Stip-van Rodenhorst (G2: 19-20). 
63 Nieuwenhuyse-Küster (G1: 7-8). 
64 In een telefoongesprek met Louis Weerheym op 30-6-1993 beaamde hij dat het joodse echtpaar 

Spits bij Bertus en Liesel van der Bron was ondergedoken. 
65 Van der Bron-Korona (G1: 26). 
66 Van der Bron-Korona (G1: 27). 
67 Vermoedelijk een bijeenkomst van een van de vriendenkringen van oud-AJC' ers, zoals die door 

Naarden (1989: 206-275) worden beschreven. 
68 Van der Bron-Korona (G1: 26-27). 
69 Van der Bron-Korona (G2: rn-n). 
70 Meneer en mevrouw Van der Bron menen dat ze daar later met 12 andere onderduikers werden 

opgepakt. 
71 Van der Bron-Korona (G1: 24-25). 
72 Wat niet wegneemt dat direct na de Ned. capitulatie in mei 1940 een stroom nieuwe leden -

de zgn. meikevers - zich aanmeldden bij de NSB. In de eerste twee jaar van de bezetting steeg 
het ledental tot ongeveer 100.000. Dat was nog altijd niet meer dan 1,25% van de Ned. 
bevolking (Hirschfeld 1991: 231). In diezelfde tijd steeg ook het ledental van de Nationaal-So
cialistische Vrouwenorganisatie (NSVO) - hetgeen niet noodzakelijkerwijs was gekoppeld aan 
het NSB-lidmaatschap - van 1500 naar 20.000 (Marrenga 1988: 41). De motieven hiervoor zijn 
nog onvoldoende onderzocht. 

73 Zie Kossmann (1977: 273) en b.v. ook Blom (1989: 68). 
74 Uit Nl. werd een hoger percentage joden weggevoerd dan uit enig ander land. Van de 160.000 

joden - waarvan 140.000 met vier joodse grootouders die als zogenaamde Volljuden werden 
aangeduid - werden 102.000 mensen vermoord (Blom 1989: 77). Naar schatting 16.000 tot 
25.000 joden doken onder (Valkhoff 1992: 60). 

75 Van Vliet-Haye (1974). 
76 Van Vliet-Haye (G3: 12 en G2: 12). 
77 Van Vliet-Haye (1974: 73-74). 
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78 Sijes (r966) schat dat in totaal tussen de 600.000 en 700.000 Nederlanders in Dtl. werkzaam 
zijn geweest (geciteerd door Blom 1989: 86). In tegenstelling tot de Oosteuropese landen 
werden in Nl. geen vrouwen gedwongen in de Dui. oorlogsindustrie te gaan werken. Wel 
probeerde de Dui. bezettingsmacht - veelal tevergeefs - Ned. vrouwen en meisjes ertoe over te 
halen de opengevallen plaatsen van mannen in te nemen. In totaal werkten er naar schatting 
30.000 Ned. vrouwen in Dtl., waarover nog te weinig bekend is (Withuis 1993: 43). 

79 Deze toenemende mate waarin de oorlog en de oorlogsgevolgen door de mensen aan den lijve 
werden ondervonden, wordt door Blom (r989: 168) met cijfermateriaal toegelicht. Na een half 
jaar waren zo'n 100.000 mannen in Dd. tewerkgesteld, een aantal dat geleidelijk opliep tot 
ongeveer 530.000 in de zomer van 1944. In de loop der tijd kwamen ruim 140.000 mannen 
terug. Niet tot uiting komt de dreiging die er in toenemende mate voor veel grotere groepen 
van uitging. 

80 De Graaff & Marcus (1980), Ten Holt-Taselaar (z.j.), Schwegman (1980), Withuis (1993). 
81 Navraag bij de heer Boxem van de Stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen leert dat 

genoemde Nonkes, beter bekend onder de schuilnaam Dirk Huisman, actief was in de 
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Volgens een rapport van contactman 
Wim Albronda ('stempel-Wim') kreeg Nonkes in de periode na mei 1943 tot de bevrijding ca. 
40 bonkaarten per maand en diverse persoonsbewijzen t.b.v. onderduikers. 

82 Görtz (G1: 12 en G2: 22-24). Het naturalisatiedossier vermeldt dat bij 'een terzake in 1946 
onzerzijds ingesteld onderzoek is komen vast te staan dat het gedrag in politiek opzicht van 
adressante gedurende de oorlogsjaren voorbeeldig is geweest'. In dit verband wordt verwezen 
naar een andere staat van inlichtingen met verklaringen van vijf 'te goeder naam en faam 
bekend staande Nederlanders'. Op basis daarvan kreeg mevr. Görtz kort na de oorlog toestem
ming zich 'duurzaam' in Nl. te vestigen (AMJ). 

83 Görtz (G2: 44). 
84 Görtz (G3: 10). 

85 Görtz (G1: 13). 
86 Dit blad begon in 1940 als het B. C. Nieuws. In 1943 werd het samengevoegd met het Bulletin 

tot Je Maintiendrai, dat zich volgens de jurist A.H. van Manen (z.j.: 654) als 'gematigd 
socialistisch' manifesteerde. Voor meer informatie over de achtergronden van Je Maintiendrai 
en de illegale pers zie: Van den Heuvel & Mulder (1990). 

87 Ton-Seyler (1987: IIA en G2: 3). 
88 Ton-Seyler (G2: 19). 
89 Ton-Seyler (G1: 6-7). 
90 Ton-Seyler (G2: 2, 4-5). 
91 Ton-Seyler (G1: 8, G2: 5 en 1987: n-na, 13). 
92 T on-Seyler (1987: 13). 
93 Zie hoofdstuk 8. 
94 De Sicherheitsdienst (SD) was de Dui. staatsrecherche, een onderdeel van de veiligheidsdienst 

SS. 
95 Beoordelingsstaat van de POD van nov. 1945 (AMJ, CABR). 
96 Henkes (1981). 
97 Withuis (1993: 49). Zie ook Schwegman & Withuis (1993: 568-570). 

10 Anti-Duitse sentimenten in naoorlogs Nederland 
1 De Jong (deel 10: 1399-1423). 
2 Huyser-Rajek (G2: 13). 
3 Stip-van Rodenhorst (G2: 26). 

NOTEN BIJ PAGINA 187-190 287 



4 Ton-Seyler (G1: 25). 
5 Zie hoofdstuk 9. 
6 Görtz (G1: 31-32). 
7 Zie ook Visser (1980: 9-10). 
8 De Levantkade was een bewaringskamp, ingericht in het emplacement van de KNSM aan de 

Levantkade in Amsterdam. Voor meer informatie: Smeets (1986). 
9 Weijel (G: 1). Tijdens ons gesprek noemde Weijel de betreffende kennis Stoethof, later zou hij 

hem Stoett noemen - en dat was ook de naam van het hoofd van de vreemdelingenpolitie in 
Amsterdam in die tijd. 

10 RIOD, Doe. IL 
n Deze willekeur in het aanhoudingsbeleid t.a.v. Duitsers wordt ook door mr. J. Zaaijer, 

procureur-fiscaal bij het bijzonder gerechtshof in Den Haag, aan de orde gesteld in een brief 
van 21-12-1945 aan de min. v. Jus. (AMJ, dossier 144, doos 1, map 6). In deze omstandigheden 
bleef onopgemerkt dat de 'Algemene lastgeving tot aanhouding en inbewaringstelling' van het 
MG slechts betrekking had op 'hoofden en ambtenaren van Duitsche diensten'. Voor de 
overigen gold een meldingsplicht en in twijfelgevallen huisarrest (circulaire van 4-7-1945 over 
de 'behandeling van vreemdelingen en aanverwante groepen van personen', ARA, MG, doos 
339, map 6a). 

12 Belinfante (1978: 56-76), Groen (1979: 145), De Jong (deel 12: 498). Helaas valt niet meer na te 
gaan waarom men gevangen was genomen en hoeveel vrouwen van Dui. origine zich onder de 
gearresteerden bevonden. Zie ook Romijn (1989) voor een afgewogen oordeel over het beleid 
inzake de bestraffing en reclassering van 'foute' Nederlanders. 

13 Geciteerd door Groen (1979: 149). 
14 Groen (1979: 155), De Jong (deel 12: 533). 
15 Kooy (1984). 
16 118 vrouwen waren lid van de NSB, 38 van de NSVO, 1 van de Arbeidsdienst voor meisjes, 4 

van de Frauenschaft en dan blijft verder onduidelijk hoeveel vrouwen zich onder de 43 leden 
van de NVD, de 3 leden van de NSDAP, de 2 leden van het Dui. Arbeitsftonten het ene lid 
van de Nederlands-Duitse Cultuurgemeenschap bevonden (Kooy 1984: 160-189). 

17 Kooy (1984: 179). 
18 Voor de volledigheid meldt Kooy (1984: 179) dat 2 van de 19 vrouwen eenmaal 'klein verraad' 

hadden gepleegd, waarbij we moeten gissen wat dat dan wel geweest moge zijn. 
19 Zie ook hoofdstuk 8, noot 66. Dat onderzoek naar relaties van vrouwen van Dui. herkomst 

met Dui. bezetters ook anders benaderd kon worden, bewijst het onderzoek van de Deense 
sociologe Hartmann (1946) naar vrouwen die in het bezette Denemarken een verhouding met 
Dui. soldaten aangingen. 

20 Hevig verontwaardigd schreef b.v. de joodse Oostenrijkse pater Slanski - die voor de oorlog 
nog in dienst was geweest van de Verein for Deutschsprechende Katholiken in Amsterdam - over 
de 'SS-methoden' waarmee hij begin aug. 1945 door de Amsterdamse politie van zijn bed werd 
gelicht en het onrecht dat hem en andere Duitsers en Oostenrijkers was aangedaan (brief van 
6-8-1945, RAU, AU, inv.nr. 102). 

21 Zie o.a. Belinfante (1978: 217-227). 
22 Bogaarts (1981: 159). 
23 Onder 'Rijksduitsers' - de nationaal-socialistische term die de Ned. autoriteiten na de oorlog 

overnamen - verstond men ook de Oostenrijkers in Nl., die immers na de Anschluj tot het 
Groot-Germaanse Rijk waren toegetreden. In de praktijk kregen zij echter een veel mildere 
behandeling bij de uitzettingspolitiek als gevolg van het toen nog geldende idee dat Oostenrijk 
op eenzelfde manier als Nl. was geannexeerd door het Duitse Rijk (De Jong deel 12: 12; zie ook 
HTK, 3-12-1947= 588). 
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24- De Jong (deel 12: 12). Gebaseerd op informatie van de min. van Jus. verstrekt aan de Tweede 
Kamer (HTK, bijlage A, hfdstuk IV: 36). Ruim een jaar later is er sprake van 40.000 Duitsers, 
Oostenrijkers en statenlozen die op dat moment nog in Nl. zouden vertoeven (HTK, 3-12-1947, 
570). Het Parool van 28-5-1948 maakt gewag van 'ongeveer 70.000 Duitse staatsburgers die na 
de bevrijding in Nl. woonden'. Omdat in de literatuur tot nog toe het aantal van 25.000 wordt 
aangehouden (De Jong, Bogaarts) kies ik voor dit aantal in de hoofdtekst. 

25 Verslag van het onderhoud in sept. 1945 van secretaris Geerdink van het aartsbisdom met twee 
afgevaardigden van het min. v. Jus., de heren Bakker en Grevelink (AMJ, Kabinet, doos 3, map 

1922-1954). 
26 Brief van 15-9-1945 aan min. v. Jus. van aartsbisschop De Jong n.a.v. voornoemd onderhoud 

op het min. v. Jus., met als bijlage een uitgewerkt verslag van het onderhoud (AMJ, Kabinet, 
doos 3, map 1922-1954). 

27 Vreemdelingencirculaire A van 1-10-1945 (ARA, MG, doos 339). 
28 Trouw van 24-8-1946 onder de niets verhullende kop 'Voor Duitschers geen plaats in Neder

land' (depot 144 van het AMJ omvat een rijke knipselcollectie over het uitwijzingsbeleid van 
Duitsers uit naoorlogs Nl.). 

29 Bogaarts (1981: 164). 
30 Procureur-fiscaal Zaaijer schreef in dat verband al op 21-12-1945 over 'de kleine lieden' die 

vooral het risico liepen gearresteerd te worden. In 1947 wees pater Körver van de Caritasmissie 
op het feit dat juist 'de gewone' mensen slecht konden aantonen dat zij zich niet anti-Neder
lands hadden gedragen. Tweede-Kamerlid Vink wees tijdens een bijeenkomst met de min. v. 
Jus. er ook op dat vooral de 'mindere mensen, die vrijwel geen kans hadden om een bestaan te 
vinden' zich moeilijk aan het werken voor de Dui. bezettingsmacht hadden kunnen onttrekken 
(AMJ, depot 144, dozen 1 en 2). 

31 HTK, 3-12-1947= 571. 
32 Boogaarts (1981: 165) verwijst naar het besluit 'Vijandelijk vermogen' (Er33). 
33 Zij doelden hiermee op de razzia's van de Dui. bezetters. Ook de inbeslagname door het 

Beheersinstituut van Eigendommen van Weggevoerde Duitsers werd wel vergeleken met het 
'pulsen' van joodse eigendommen (zie o.a. De Nieuwe Post van 18-10-1947, AMJ, depot 144). 

34 Bogaarts (1981: 10) verwijst naar politieberichten over groeiende onrust in enkele Limburgse 
steden. Ook protesten van b.v. de Centrale Gemeenschapsdienst Kerkrade, een overkoepeling 
van verschillende sociale en charitatieve organisaties, en van de Paters Franciscanen aan de min. 
wijzen in die richting (AMJ, depot 144, doos 2, map 9). 

35 Brieven van mr. J.F. van Deinse van de Raad van Toezicht en Discipline der Advocaten en 
Procureurs te Middelburg en van H.J.A. Nolte, advocaat en procureur te Utrecht. Ook mr. 
F.M.J.J. Duynstee mengde zich actief in deze kwestie (AMJ, depot 144, doos 1, map 6 en doos 
2, map 9). 

36 HTK, 3-12-1947= 578. 
37 Bogaarts (1981: 174). 
38 Görtz (G1: 15-16). 
39 Görtz (G2: 33-34). 
40 Görtz (G2: 39-40 en G3: 2). In haar naturalisatiedossier wordt hier overigens niet aan gerefereerd. 
41 Görtz (G2: 37, 41). 
42 Voor de betekenis van de lintjesregen als ritueel om de band met de nationale gemeenschap te 

versterken verwijs ik naar het boeiende proefschrift van Bruin (1989). 
43 De aanvankelijke regeling dat huwelijken van Nederlanders met vrouwen van een vijandelijke 

staat of van een door vijanden bezette staat voor nietig werden gehouden, werd door het KB 
F271 weer opgeheven. Niet het huwelijk was ongeldig, maar de Ned. nationaliteit- en daarmee 
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het recht op verblijf in Nl. - werd hen vooralsnog ontnomen. Dit werd bevestigd bij KB van 
17-n-1945 (Staatsblad F278). Zie: HTK, bijlage A, hoofdstuk IV: 37. 

44 De kosten voor de 'hernaturalisatie' bedroegen inderdaad f 50,- om de administratiekosten te 
dekken. In een artikel in het NJB van 1946 vroeg H.B.J. Waslander zich af inhoeverre dit wel 
billijk was. 

45 Tomas-Blume (G: 32). 
46 Volgens mevr. Tomas tot 1952. 
47 Tomas-Blume (G: 32). 
48 Brief van mevr. A.J. Zandtstra aan auteur, maart 1987. 
49 Gesprek gevoerd door Meulenbroek, geciteerd in zijn artikel 'De Duitse dienstmeisjes' (1982: 

38). 
50 Elferink-Hülsbeck (G: 1-2 en 14-15). 
51 Elferink-Hülsbeck (G: 2). 
52 Elferink-Hülsbeck (G: rn-n). 
53 Zie ook hoofdstuk 9. 
54 Elferink-Hülsbeck (G: 14-15). 
55 Elferink-Hülsbeck (G: 7-8, 14-15). 
56 Dat geldt niet alleen voor de gesprekken met voormalige Dui. dienstmeisjes. Ook in de 

exil-literatuur treffen we dergelijke gevoelens van schaamte en vernedering aan. Zie o.m. 
Augustin (1988: 67). In relatie tot de Dui. bezetting en het nationaal-socialisme lopen de 
gevoelens van schaamte en schuld in de terugblik van voormalige Dui. dienstmeisjes door 
elkaar, waarbij het erop lijkt dat vooral de Dui. inval in Nl. gevoelens van schaamte opriep door 
de (negatieve) identificatie met de agressor, terwijl de latere berichtgeving over de nazi-misda
den en de shoah met schuldgevoelens gepaard ging over het eigen falen en de eigen machte
loosheid. Buruma (1994) biedt een indrukwekkende historische analyse van de verschillende 
wijze waarop in Dd. en Japan met de collectieve verwerking van schuld- en schaamtegevoelens 
rond WOII is omgegaan. Iets dergelijks ontbreekt nog voor de bezette landen. 

57 Schwegman & Withuis (1993: 558). 
58 Stip-van Rodenhorst (G2: 26). 
59 Stip-van Rodenhorst (G2: 25). 
60 Stip-van Rodenhorst (G2: 25). 
61 Stip-van Rodenhorst (G2: 21). 
62 Tel.gesprek met Stip-van Rodenhorst, febr. 1987. 
63 Van Vliet-Haye (G1: 29). 
64 Zie ook Giordano (1987= 9-40). 
65 De pan-Europese beweging deed opgang in de jaren twintig van deze eeuw en stond m.n. 

vrijhandel binnen Europa voor. In de betekenis die Ton eraan geeft, staat het voor een liberaal 
gedachtengoed dat zich niet tot de nationale grenzen beperkt. 

66 Ton-Seyler (G1: rn en G2: 7-8, 14). 
67 Ton-Seyler (G2: 14). 
68 Ton-Seyler (G2: 5). 
69 Zie hoofdstuk 8. 
70 'Kom vanavond met verhalen', het op 15 pagina's getypte verslag van haar bezoek aan Dd. in 

1946, uitgewerkt in het Nederlands in 1975. 
71 Met een verwijzing naar de Dui. dichter Schiller. 
72 Ton-Seyler (1975= 2). 
73 T on-Seyler (1975: u). 
74 Ton-Seyler (1975: 15). Waar Ton hier in 1975 aan refereert, omschrijft Buruma (1994: 63) als 
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'het proces van opzettelijke vergeetachtigheid (dat) culmineerde in de manische inspanning tot 
wederopbouw, in de grote wedloop naar de welvaart'. 

75 Ton-Seyler (G1: 21). 
76 Vrij naar het vermaarde boek Die Unfohigkeit zu trauern van de Dui. psychoanalytici A. en M. 

Mitcherlich (1967). 
77 In het boek van het echtpaar Mitcherlich (1967) heeft deze rouw vooral betrekking op de 

confrontatie met en verwerking van de collectieve steun die de Führeren zijn Derde Rijk vanuit 
de Dui. bevolking hadden kunnen krijgen. Een dergelijke Trauerarbeitspeelde in Nl. geen rol, 
maar wel de verwerking van het verdriet om de vele slachtoffers waar men niets voor had 
kunnen of willen doen; en een zekere aantasting van het zelfrespect en het geloof in de 
menselijke beschaving die daaruit voortvloeide. Niet alleen in Dd., maar ook in Nl. gold een 
sterke neiging zich voor deze werkelijkheid af te sluiten. 

78 Barnouw e.a. (1995). 
79 De Jonge (1988: 262). 
80 Ton-Seyler (G1: 27). 
81 Ton-Seyler (G2: 5). 
82 Ton-Seyler (G2: 4). 
83 Ton-Seyler (G1: 27). 
84 Ton-Seyler (G1: 27-28). 
85 Ton-Seyler (G1: 26). 
86 Buruma (1994: 95-99) laat zien hoe in 1979 in het toenmalige West-Dtl. de Amerikaanse soap 

'Holocaust' de noodzakelijke identificatie met joodse slachtoffers afdwong, waar men voordien 
nauwelijks aan was toegekomen. Maar hij stelt terecht dat de schaamte voor 'dit Duitse 
misdrijf ertoe leidde dat velen ten prooi vielen aan 'valse schuldgevoelens' of zelfs een vorm 
van 'neurotisch narcisme' over de Dui. identiteit. In het beste geval ging dat gepaard met 'een 
aanhoudende bezorgdheid dat de Duitsers een gevaarlijk volk zijn', in het ergste geval met 'een 
perverse trots op een ingeboren vermogen tot schitterende muziek en afgrijselijke misdrijven'. 

87 Gans (1994: 94-100), Groenewold (1990), Henkes (1988a), Hess & Wielenga (1988), Lade-
macher (1991), Müller (1992 en 1993), De Winter (1993). 

88 Beukema-Gerlach (G: 22). 
89 Confino (1994). 
90 Elferink-Hülsbeck (G: n-12). 
91 Stip-van Rodenhorst (G2: 31-32). 
92 Lamers-Eberl (Vrl.) 

Nabeschouwing 
1 Tegenwoordig is het donkerrood, maar in de tijd dat wij elkaar spraken was het Ned. paspoort 

nog donkerblauw. 
2 Görtz (G2: 26). 
3 De migrantenervaring, zo heeft Hall (1991: 195-201) overtuigend beargumenteerd, is steeds 

meer een gezamenlijke ervaring, paradigmatisch misschien voor een identiteit in de postmo
derne wereld. 

4 Hobsbawm (1990: 123). 
5 Op basis van de ingevulde vragenlijst en gevoerde gesprekken. Dit gold niet voor de vrouwen 

die onder druk van de Hausmädchenheimschajfungsaktion na dec. 1938 in het huwelijk traden. 
6 Johnson (1993: 171), waarbij hij verwijst naar Hobsbawm (1989). 
7 Boenink (1991) laat zien hoe ook de schrijver Rushdie dit proces in zijn Duivelsverzen tot 

uitdrukking brengt. 
8 De Groene Amsterdammer, 14-9-1994: 8. 
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Epiloog: ode aan Julia Bolle, een Duitse dienstbode 
Met dank aan H. de Liagre Böhl en W. U.S. Kloeke, die mij op het spoor zetten van het verhaal 
van Julia Bolle. 

2 In de inleiding van dit boek ben ik kort ingegaan op het verschil tussen enerzijds een 
levensverhaal dat resulteert uit het directe contact tussen onderzoekster en degene die terugkijkt 
op haar levensloop, en anderzijds een levensverhaal dat via de herinneringen van derden wordt 
overgeleverd. In dat laatste geval is de manier waarop de verteller de hoofdpersoon een plaats 
geeft in zijn of haar leven, bepalend voor de vorm en inhoud van het door de onderzoekster 
geconstrueerde levensverhaal. 

3 Berg (G: 2). 
4 Deze levensschets van Julia Bolle is gebaseerd op een gesprek met de heer André Berg en zijn 

vrouw in nov. 1988, telefonisch contact met mevr. Kloeke-Lessen in dec. 1988, documenten uit 
de nalatenschap van Julia Bolle en het naturalisatiedossier van Julia Bolle (AMJ, N.A. 524 / 023). 

5 André Berg herinnert zich dat 'de zegeltjes voor het pensioen' toen ook ophielden, maar hoe 
dat was geregeld weet hij niet. 

6 Berg (G: 2). 
7 Berg (G: 2). 
8 Correspondentie tussen Julia Bolle en mevr. Berg; proces-verbaal, opgemaakt op 27-n-1945 

door de POD-Amsterdam (part. coli. Berg). 
9 Berg (G: 3). 
ro Berg (G: 3). 
n Berg (G: 3). 
12 Part. coli. Berg. 
r3 Berg (G: 3). 
14 Berg (G: 5). 
15 Berg (G: 4). 
16 Berg (G: 4). 
17 Tel.gesprek met mevr. Kloeke-Lessen, dec. 1988. 

18 Berg (G: 9, u). 
19 Berg (G: ro). 
20 Berg (G: 13). 

21 Rapport bij de staat van inlichtingen, opgesteld door het parket van de procureur-generaal bij 
het gerechtshof te Amsterdam (AMJ, naturalisatiedossier J. Bolle). 

22 Berg (G: 4). 
23 Berg (G: 4-5). 

24 Berg (G: 7). 
25 Berg (G: 1). 
26 Berg (G: 12). 
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Geraadpleegde archieven en periodieken 

Tussen haakjes is aangegeven hoe archieven en tijdschriften in de noten zijn vermeld. 

Archieven in Nederland 
a. Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging in Amsterdam (IIA V): 

- archief Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (NBV); 
- knipselarchief Wijnandts-Franken (KWF); 
- archief Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afd. Amsterdam, jaarverslagen 1920-1941. 

b. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam (IISG): 
- archief Algemene Nederlandse Bond van Huispersoneel. 

c. Algemeen Rijksarchiefin Den Haag (ARA): 
- archief onderafdeling Arbeidsbemiddeling van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering 

en Arbeidsbemiddeling (ARWA); 
- archief Federatie van R.K. Verenigingen tot Bescherming van Meisjes (RKM), tegenwoordig 

berustend bij het IIA V; 
- archief Vereniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes 'Union' (Union), 

tegenwoordig berustend bij het IIA V; 
- archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, dossiers betreffende de zorg voor vluchtelingen 

uit Duitsland, 1938-1942 (BiZa); 
- archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, A-dossiers betreffende handel in vrouwen, meisjes 

en onzedelijke geschriften, en A-dossiers betreffende de Interdepartementale Commissie van 
Onderzoek omtrent het werken van niet-Nederlanders, 1931-1938 (BuZa); 

- archief Militair Gezag (MG); 
- archieven Duitse consulaten in Heerlen en Maastricht, 1915-1944; 

- archief Rijksvreemdelingendienst en voorgangers, 1918-1956. 

d. Archief van het Ministerie van justitie in Den Haag (AMJ): 
- archief Rijksvreemdelingendienst, depot 188 (toelatingsbeleid Duitse meisjes, 1933-1936) en 

depot 144 (uitwijzing Duitsers, 1945-1948); 
- archief voormalig bureau Kabinet van de afdeeling politie van het Departement van Justitie, 

doos nr. 3, map 1922-1954 (Kabinet); 
- Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, persoonsdossiers, opgesteld door de Politieke 

Opsporingsdienst na 1945 (CABR); 
- circulairebestand; 
- naturalisatiedossiers van na 1945. 

e. Gemeentearchief Amsterdam (GM): 
- archief Deutscher Hilfsverein (D H); 
- archief Amsterdamse Vereeniging tot Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes 'Union' 

(Union); 
- archief Amsterdamse vreemdelingenpolitie; 
- archief Guldenfonds voor Duitse kinderopvang; 
- archief Tehuis Annette, opvang voor ongehuwde moeders voor hun bevalling; 
- archiefTryfosa, christelijk tehuis voor alleenstaande vrouwen en meisjes in Amsterdam; 
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- archieven RK. Kerk van de H. Dominicus; 
- persdocumentatie. 

f. Gemeentearchief Den Haag ( GAD H): 
- archief Comité Ruhrhilfe aus den Niederlanden (CRN). 

g. Gemeentearchief Groningen (GAG): 
- politiearchief, memorandi en dagrapporten, 1933-1940; 

- verblijfsregisters, 1921-1938. 

h. Gemeentearchief Haarlem (GAH): 
- archief Marthavereniging, 1920-1940 (Martha); 
- verblijfsregisters, 1919-1924. 

i. Gemeentearchief Rotterdam (GAR): 
- archief Deutsche Evangelische Gemeinde, 1920-1946 (DEG); 
- archief Rotterdamse vreemdelingenpolitie; 
- persdocumentatie. 

j. Rijksarchief Haarlem (RAH): 
- archief bisdom Haarlem. 

k. Rijksarchief Utrecht (RAU): 
- archief Nederlandse Bond voor Ernstig Christendom (NBEC); 
- archief aartsbisdom Utrecht (AU); 
- archief Evangelische Broedergemeente in Nederland buiten Zeist (EBG). 

l. Archief van de Deutsche Evangelische Gemeinde in Den Haag (ADEG) 

m. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam (RIOD): 
- collectie Documentatie zaken en personen, Doe. I en II; 
- collectie Nederlandse Overheidsinstellingen (CNO); 
- archief Joods Vluchtelingencomité. 

n. Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen (KDC): 
- archief Diocesane R.K. Vrouwenbond, bisdom Haarlem; 
- archief Unie der Nederlandse Katholieke Vrouwenbewegingen; 
- jaarverslagen van plaatselijke afdelingen van de Federatie van R.K. Verenigingen tot Bescher-

ming van Meisjes; 
- knipselarchief. 

Archieven in Duitsland 
a. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts in Bonn (M): 

- archief Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts over 'die Beschäftigung deutscher Arbeiter in 
den Niederlanden und umgekehrt' (1932-1939) en over 'sittliche Politik'; 

- archieven gezantschap in Den Haag en consulaten in Amsterdam en Rotterdam. 
b. Zentrales Staatsarchiv in Potsdam (ZStA): 

- archief Auswärtiges Amt, Rechtsabteilung en Kulturpolitische Abteilung (M); 
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- archief Reichsarbeitsministerium (RAM); 
- archiefReichslandbund (RLB); 
- archief Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 

c. Bundesarchiv in Koblenz (BA): 
- archief Deutsches Ausland-Institut (met materiaal van diverse Dui. verenigingen in Nl.); 
- archief Reichsversicherungsamt; 
- archief Reichsfinanzministerium. 

d. Nordrhein-Westjàlisches Staatsarchiv Münster (SAMün): 
- archief Auswandererberatungsstelle Münster (ABS); 
- archief Oberpräsidium der Provinz Westfalen, Arbeitsvermittlung; 
- archief Kreis Ahaus, Landratsamt; 
- archief Arbeitsamt Coesfeld. 

e. Nordrhein-Westjàlisches Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf (HADüs): 
-Auswanderungsakten der Regierung Aachen bis 1944 (Aachen). 

f. Niedersächsisches Staatsarchiv Osnabrück (SAOsn): 
- Sittenangelegenheiten; 
- Ein- und Auswanderung; 
- Auswanderagenturen. 

g. Evangelisches Zentralarchiv in Berlijn (EZA): 
- archiefKirchliches Aussenamt (KA). 

h. Archiv des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschlandin Berlijn (AOW): 
- archiefCentral-AusschuB für die Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche (CA). 

i. Archiv des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland in Düsseldorf (ADWDüs): 
- archief dominee Ohl. 

j. Archiv des Deutschen Caritasverbandes in Freiburg (ADC): 
- ongepubliceerde bronnen en gedrukte documenten over de Katholische Mädchenschutz

vereine, de Bahnhofsmission en de Katholische Frauenfürsorgevereinsmission. 

k. Historisches Archiv des Erzbistums Köln (EK): 
- Generalia (Gen.) en Cabinetts-Registratur (CR) over 'Seelsorge für deutsche Katholiken in 

den Niederlanden', m.n. de Katholische Mädchenschutzvereine; 
- archief Reichsverband für die Katholischen Auslandsdeutschen, 1935-1940 (archiefRKA); 
- archief Raphaelverein, 1934-1940. 

l. Historisches Archiv der Stadt Köln (HAK): 
- Bahnhofsmission der Katholischen Frauenvereine. 

m. Archiv Diakonissenmutterhaus Münster (ADM) 
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Periodieken in Nederland 
- Algemeen Politieblad voor het Koninkrijk der Nederlanden, na mei 1945: Politieblad voor het 

bevrijde Nederlandse gebied, incidenteel voor 1945 en 1946; 
- De Amsterdamse Arbeidsmarkt. Maandelijks overzicht omtrent verkeer op en toestand van de 

arbeidsmarkt in Amsterdam, 1928-1939; 
- De Arbeidsmarkt. Orgaan van de praktijk, 1928-1940; 

- Christelijk Vrouwenleven, 1917-1924; 

- Cijfers van de Volkstellingen van 1909, 1920 en 1930; 
- De Huishouding. Tijdschrift voor moderne huisvrouwen, leerlingen en oud-leerlingen der 

huishoudscholen in Nederland, 1932-1937; 
- Het Huispersoneel. Orgaan van de Algemene Nederlandse Bond van Huispersoneel, 1919-1920 

en 1931-1943; 
- jaarcijfers Centraal Bureau voor de Statistiek, 1920-1940; 

- Jaarverslagen Nederlandse Arbeidsbeurs in Oberhausen, 1920-1936, opgenomen in Tijdschrift van 
de Nederlandse Werkloosheidsraad (jaarverslagen NAB); 

- jaarverslagen van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (jaarversla
gen RWA), 1924-1940; 

- jaarverslagen Nederlandsche Bond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, afd. Amsterdam, 
1924-1928; 

- Gemeindeblatt der Deutschen Evangelischen Kirche im Haag, 1930-1938 (Gemeindeblatt); 
- Ha'ischa. Orgaan van de Joodse Vrouwenraad in Nederland, 1933-1940; 

- De Katholieke Vrouw. Blad van de R.K. Vrouwenbonden, 1920-1938; 

- Maandblad van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afd. Amsterdam, 1924-1940 
(Maandblad NVH); 

- Maandbulletin van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (Maandbulletin NBV); 
- Maandschrift voor de Statistiek, 1920-1940; 

- Nederlands Juristenblad, 1933-1950 (NJB); 
- De Proletarische Vrouw. Blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, weekblad van de Bond van 

Sociaal-Democratische Vrouwenpropagandaclubs in Nederland, 1920-1940; 

- Statistiek van den Loop der Bevolking van Nederland, 1921-1942; 

- Statistisch jaarboek der Gemeente Amsterdam, 1920-1944; 

- Tijdschrift van de Nederlandse Werkloosheidsraad, 1918-1940 (TNWR). 

Periodieken in Duitsland 
- Bulletin Mensuelle!Monatsberichte. Berichte des internationalen Mädchenschutzes, 1899-1939; 

- Caritas-]ahrbuch, 1907-1978; 

- Caritas-Korrespondenz, 19n-1914 en 1929-1938; 

- Caritas, 1918-1974; 
- Der Freundinnen Verein. Mitteilungen des Deutschen Nationalvereins der Freundinnen Jun-

ger Mädchen, 1908-19n en 1919-1939 (FV); 
- Die Evangelische Diaspora, insbesondere des Auslandsdeutschtums. Monathefte des Gustav Adolf 

Vereins, 1919-1928; 

- Mädchenschutz, 1925-1938; 
- Rundschreiben der Evangelischen Deutschen Bahnhofimission, 1920-1939 (REDB); 
- Rundschreiben des Nationalverbandes der Katholischen Mädchenschutzvereine, 1923-1924 (voor-

loper Mädchenschutz); 
- Statistisches Jahrbuch for das Deutsche Reich, 1918-1936. 
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Bijlage 1: Bondsrepubliek Duitsland 1994 

Aangegeven zijn plaatsen en belangrijkste gebieden van waaruit de bij het onderzoek betrokken 
Duitse dienstmeisjes naar Nederland zijn gekomen. Ook andere steden die in het boek worden 
genoemd - zoals de vestigingsplaatsen van archieven - zijn opgenomen. 
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Bijlage 2: voormalige dienstbodes die in het onderzoek zijn 
betrokken 

Dit overzicht bevat de namen van alle voormalige Duitse en Oostenrijkse dienstmeisjes die - direct 
of indirect - informatie aan dit onderzoek hebben bijgedragen. Indien de naam door een pseudo
niem is vervangen, wordt dat aangegeven met een *. De meisjesnamen van de vrouwen die in 
Nederland zijn getrouwd, worden naar Nederlands gebruik met een streepje aan hun achternaam 
toegevoegd. Wanneer zij in Duitsland zijn getrouwd, wordt hun meisjesnaam naar Duits gebruik 
geïntroduceerd na de afkorting 'geb.' (geborene). Voor zover de gegevens in dit overzicht niet 
compleet zijn, komt dat doordat zij in de vragenlijst of tijdens de gesprekken onvermeld bleven en 
naderhand niet meer achterhaald konden worden. 

Nr. Naam Geb. Werk vader 
jaar 

Minna 1903 kachelsmid 
Akkerman-
Heuten 

2 Thérèse 1887 boer 
Alphenaar-
Deutinger 

3 Friedel 1903 smid 
Baan-
Navranski* 

4 Hanni ter 1902 opzichter 
Beek-Stahl textielfabriek 

Alwinevan 1900 zelfstandig 
den Berg- kleermaker 
Meyer 

6 Anna 1904 fabrieks-
Beukema- arbeider 
Gerlach* 

7 Frieda 1899 fabrieks-
Bleeker- arbeider 
Helms 

8 Lena 1899 landarbeider 
Boelens- ( vroeg dood) 
Schubert* 

9 Dora Boere- 1901 fabrieks-
Weichert arbeider 

(vroeg dood) 
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Werk moeder 

huishouding 
(2 kind.) 
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basisschool en in 
betrekking 

basisschool en in 
betrekking 
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betrekking 

basisschool en in 
betrekking 

basisschool, in betrek-
king op internaat, waar 
ze leerde koken e.d. 

basisschool, gewerkt in 
de huishouding en in 
de fabriek 

basisschool, gewerkt in 
munitiefabriek 

basisschool en in 
betrekking 

Plaats van vertrek uit 
Dtl. 

Leer 
(Oost-Friesland) 

Hörlkofen 
(bij Regensburg, 
Beieren) 

Bottrop (Ruhrgebied) 

Bocholt (bij Ned. 
grensplaats Aalten, 
Noordrijn-Westfalen) 

Oldenburg 
(Nedersaksen) 

Rupperichteroth 
(bij Sauerland, 
Noordrijn-Westfalen) 

Ezingen (Holstein) 

Oberhausen 
(Ruhrgebied) 

Essen (Ruhrgebied) 



Plaats van aan- Periode in betr. Contacten buiten betrekking Einde dienstboden- Aard van de 
komst in Nl. in Nl. bestaan in Nl. informatie 

Steenwijk 1923-1927 niet veel, later met Dui. huwelijk in Nl. met vragenlijst 
vriendin en Ned. vriend verzekeringsagent 

Rotterdam ca. 1920-1928 met nichtjes en vriendinnen huwelijk in Nl. met vragenlijst 
in de Deutscher Verein en havenarbeider 
later met Ned. vriend 

Amsterdam 192I-I924 met nicht en zusje en later huwelijk in Nl. met vragenlijst 
met Ned. vriend kabellegger 

Hengelo 1928-1933 geen info huwelijk in Nl. met vragenlijst 
textielarbeider 

Berg-ambacht 1921-1926 met Dui. vriendin en later huwelijk in Nl. met vragenlijst 
met Ned. vriend bakker 

Hilversum 1922-1926 geen (geïsoleerde woning op huwelijk in Nl. met gesprek op 
de hei) bouwkundig opzich- 26-3-1987; 

ter persoonsdossier AMJ 

Bladel (NB), later 1923-1929 met Dui. collega's en Ned. huwelijk in Nl. met vragenlijst 
via Ellecom en Velp vriend slager 
naar Scheveningen 

Hilversum 1922-1923 geen info tijdelijke terugkeer vragenlijst 
naar Dd., en van 
1924-1927 weer in 
Nl. werkzaam in 
fijn-strijkerij tot 
huwelijk met PTT-
beambte 

Oudewater, later 1923-1928 met Dui. collega's huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Utrecht en anderen in de dansschool chauffeur 



Nr. Naam Geb. Werk vader Werk moeder Bezigheden voor Plaats van vertrek uit 
jaar vertrek naar Nl. Dtl. 

IO Julia Bolle 1890 waarschijnlijk huishouding basisschool, daarna Osnabrück 
ambtenaar (2 kind.) thuis in huish. gewerkt (Nedersaksen) 

II Maria Bos- 1906 kolenhandelaar huishouding basisschool en loop- Wenen (Oostenrijk) 
Bernbacher (2 kind.) en werkzaam meisje textielwinkel 

in de zaak 

12 Ria Brakel- 1905 boer boerin (13 kind., basisschool, naaischool, Borghorts bij Steinfurt 
Pries waarvan 5 vroeg dood) gewerkt als kostuum- (bij Ned. grensplaats 

naaister en als leerling Enschede, Noordrijn-
in de keuken Westfalen) 

IJ Eise Brands- 1909 meester- huishouding (ro kind.) basisschool, Emmerik (bij de Ned. 
Bauhoff* loodgieter op en werkzaam in de zaak kookcursussen in grensplaats Zevenaar, 

een fabriek, ( dag) betrekking N oordrijn-W estfalen) 
later eigen 
galvaniseerzaak 

14 Liesel van 1908 bloemist en huishouding (3 kind.) basisschool Essen (Ruhrgebied) 
der Bron- tuinman en thuisnaaister 
Korona 

15 Gertrude 1904 mijnwerker huishouding (13 kind., basisschool, onvolledige Bottrop (Ruhrgebied) 
Bronswijk- waarvan 5 vroeg dood) opleiding tot kokkin, in 
Navrot betrekking 

r6 Maria 1910 arbeider huishouding (4 kind.) basisschool, gewerkt als Dinslaken (Noordrijn-
Brouwer- leerling in winkel Westfalen) 
Kaleja 

I7 Gertrud 1912 schoenmaker huishouding (4 kind.) basisschool en in Lübeck (Holstein) 
Bührs- betrekking 
Czaikowsky 

18 Margarethe r9II mijnwerker huishouding (8 kind.) basisschool en gewerkt Recklinghausen 
Bukkens- en landarbeid in ziekenhuis (Ruhrgebied) 
Boning 

19 Erna 1903 kleermaker huisvrouw (na haar basisschool, r jr. Bonn (Noordrijn-
Burggraaf- ( vroeg dood) dood bij tante in huis) opleiding voor kapper Westfalen) 
Wunder* en serveerster en als 

kindermeisje in 
betrekking 

20 Gisela Bus- 1903 fabrieks- huishouding met basisschool en gewerkt Keulen (Noordrijn-
Schieb* arbeider kostgangers en II kind. in fabriek Westfalen) 

21 Lotte Bijl- 1906 zeeman (veel huishouding (7 kind.) basisschool en in Bremer haven 
Kohlmann* werkloos) en wasvrouw betrekking 

22 Maria 1900 directeur van huishouding (5 kind.) basisschool, thuis Frankfurt am M. 
Clasen* postkantoor geholpen en in (Hessen) 

betrekking 

23 Sepha 1906 stationschef huishouding (8 kind.) basisschool, thuis Osnabrück 
Coenders- geholpen en in (Nedersaksen) 
Varnhorn betrekking 
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Plaats van aan- Periode in betr. Contacten buiten betrekking Einde dienstboden- Aard van de 
komst in Nl. inNI. bestaan in Nl. informatie 

Noordwijk a/Zee 1918-1958; met met enkele Dui. vriendinnen pensionering, nadat gesprek met A. Berg, 
(seizoen), terug naar onderbreking van kind werkgevers uit zoon van werk-
Dd., via Laren paar maanden in huis ging in 1958 gevers, op 
(NH) naar A' dam, Dd. in 1919 en 16-10-1987; 
tijdens won in 1925 naturalisatiedossier 
Leiden en terug naar AMJ 
A'dam 

Den Haag 1923-1931 tante, 2 Dui. vriendinnen en huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later met Ned. vriend handelscorrespondent 

Hengelo 1934-1936 met Dui. en Ned. meisjes in huwelijk in Nl. met vragenlijst 
de r.k. meisjesbescherming in machinebankwerker 
Hengelo en later met Ned. 
vriend 

Rotterdam, later via 1929-1937 ]ugendbund for E.C. in huwelijk in Nl. met gesprekken op 
Nijmegen naar A'dam, later in Ned. radiomonteur 7-1-1991 (1) en 
A'dam evangelisatiebeweging n-3-1991 (2) 

Amsterdam, later via 1922-1934 met zusje en vooral Ned. huwelijk in Nl. met vragenlijst, 
Scheveningen naar jongeren in de AJC afd. timmerman (later gesprekken op 
Voorburg Scheveningen/Den Haag aannemer) 20-2-1988 (1), 

13-6-1988 (2), 
31-r- 1991 (3) en 
22'23-6-1993 (4) 

Honselersdijk, later ca. 1920-1926 met Ned. pleeggezin waar ze huwelijk met bakker gesprek voorjaar 1987 
via Poeldijk naar ( eerder geweest eerder met kindenransport (zoon pleeggezin) 
Den Haag met kindenrans- was geweest 

port) 

Harlingen, later 1932-1935 met twee vriendinnen in Den huwelijk met visser vragenlijst 
Den Haag en terug Haag, Ned. collega's en later 
naar Harlingen met Ned. vriend 

Amsterdam, later via 1929-1936 met andere Dui. meisjes in huwelijk met vragenlijst ingevuld 
Volendam naar Huize Lydia in A' dam en boerenknecht na overlijden van 
Edam later met Ned. vriend mevr. Bührs door 

haar echtgenoot 

Vlissingen 1933-1936 met zuster en Dui. collega's huwelijk in Nl. met vragenlijst 
uit Recklinghausen en met marinier 
Ned. vriend en zijn familie 

Laren (NH) 1922-1930 Dui. vriendin, slechts een huwelijk in Nl. met vragenlijst 
keer op Dui. vereniging, en taxichauffeur 
later met Ned. vriend 

Rotterdam, later 1919-1924 tante en later met Ned. vriend huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Nijmegen militair 

Den Haag 1922-1927 met 2 zussen en 2 Dui. vrien- huwelijk in Nl. met vragenlijst 
dinnen, later met Ned. vriend zeeman 

Medemblik, later 1928-ca. 1965 muziekles, verder weinig met pensioen gesprek op 15-3-1986 
Amsterdam hechte contacten; was graag 

op zichzelf 

Zutphen 1930-1935 met Dui. collega's, later ook huwelijk in Nl. met vragenlijst 
met zuster en met Ned. vriend loodgieter 
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Nr. Naam Geb. Werk vader Werk moeder Bezigheden voor Plaats van vertrek uit 
jaar vertrek naar Nl. Dtl. 

24 Mia Coster- 1904 opzichter huishouding (? kind.) basisschool, thuis Haste (bij Osnabrück, 
Dieckmann staalfabriek geholpen en gewerkt op Nedersaksen) 

naaiatelier 

25 Mia 1913 ambtenaar huishouding (1 kind) basisschool, lyceum, Keulen (Noordrijn-
Cremer- (vroeg dood) opleiding kleuterleidster Westfalen) 
Kalb* en gewerkt als 

kleuterleidster en in de 
huishouding 

26 Clara Cup- 1908 tegelzetter huishouding (9 kind.) basisschool, Ulm (Baden-
Cragno (veel en thuiswerk (weven) borduurcursus en Wümemberg) 

werkloos) gewerkt in naaiatelier 

27 Rosalie Dafi: 1913 mijnwerker huishouding (5 kind.) basisschool, Oberhausen-Sterkrade 
huishoudschool (Ruhrgebied) 

28 Rosa van 1905 landarbeider, huishouding (5 kind.) basisschool en in Duisburg-Homberg 
Dalfsen- later en landarbeid betrekking (Ruhrgebied) 
Sestak mijnwerker 

29 Helga van 1917 beroepsmilitair, huishouding (12 kind., basisschool, 1 jr. Duisburg-Hamborn 
Dam-Metz* later waarvan 5 vroeg dood) opleiding voor strijkster (Ruhrgebied) 

mijnwerker en landarbeid en serveerster, en in 
betrekking 

30 Gertrud 1902 mijnwerker huishouding (8 kind.) basisschool en in Duisburg-Hamborn 
Deckwitz- betrekking (Ruhrgebied) 
Schäpe 

31 Annie 1901 boer huishouding (4 kind.) basisschool, gewerkt in Bad Zwischenahn 
Döpken (vroeg dood) en kokkin ziekenhuis (Oost-Friesland) 
geb. Wilken 

32 Anronia 1917 fabrieks- huishouding (? kind.) basisschool, voortgezet Ferlach (Oostenrijk) 
Doujak arbeider en werkster onderwijs als kleuterleid-
geb. ster en cursus stenografie 
Kenzian 

33 Eise 1904 kettingsmid huishouding (5 kind.) basisschool en in Duingsen (bij lserlohn, 
Driessen- betrekking Noordrijn-Westfalen) 
Quirtmann 

34 Hélène 1905 fabrieks- huishouding (6 kind.) basisschool, Apolda (bij Weimar, 
Duinker- arbeider burgerschool en Thüringen) 
Aps gewerkt in fabriek 

35 Maria 1912 mijnwerker huishouding (13 kind., lagere school en in Oualburg (bij Kleef, 
Ebels- waarvan 4 vroeg dood) betrekking Noordrijn-Westfalen) 
Trömer* 

36 Vroni 1914 beroepsmilitair, huishouding (12 kind., basisschool, gewerkt als Duisburg-Hamborn 
Egberts- later waarvan 5 vroeg dood) kokshulp en verstelnaai- (Ruhrgebied) 
Metz* mijnwerker en landarbeid ster 

37 Hélènevan 1915 fabrieks- huishouding (3 kind.) basisschool, Steyr (Oostenrijk) 
Ekeren-Fix! arbeider en werkster burgerschool en in 

betrekking 

316 



Plaats van aan- Periode in betr. Contacten buiten betrekking Einde dienstboden- Aard van de 
komst in Nl. inNI. bestaan in Nl. informatie 

Amsterdam, later 1923-1930 met 2 Dui. vriendinnen en huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Haarlem in Dui. meisjesvereniging in ambtenaar 

A'dam en later met Ned. 
vriend 

Naarden 1933-1938 met Dui. meisjes in huwelijk in Nl. met vragenlijst en 
Jugendbund for E.C., later banketbakker gesprek op 17-5-1988 
met een van hen uit dansen 
en leerde zo Ned. vriend 
kennen 

Arcen (Limburg) 1928-1931 met Dui. meisjes onderling huwelijk in Nl. met vragenlijst en 
en later met Ned. vriend smid beknopte levensloop 

uit 1984 

Den Haag 1932-1934 met Dui. collega's in pension ingetreden bij de vragenlijst en 
en een klasgenote uit Dd. zusters U rsulinden gesprek op 27+1992 

in Bergen (NH) 

Heerlen, later 192H930 met zuster in Heerlen, in huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Hilversum Den Haag lid van vereniging loodgieter 

Tot Ons Genoegen, waar ze 
Ned. vriend leerde kennen 

Hoogkarspel, 1932-1940 in de Mariacongregatie en in huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later Bovenkarspel gemengde r.k. fietsenmaker 

zangvereniging, later met 
Ned. vriend en zijn familie 

Bovenkarspel, 1922-1927 met Dui. en Ned. meisjes in huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later Hoorn de r.k. meisjesvereniging in metselaar 

Hoorn, later met Ned. vriend 

Utrecht l92H924 met 4 Dui. vriendinnen uit terugkeer naar Dd. gesprek op 29-1-1987 
dezelfde streek rodra de economie 

aantrok, om te trou-
wen met postbode 

Den Haag 1934-1940 met zuster en Oostenrijkse gedwongen terug- vragenlijst 
vriendinnen in de Verein der keer naar Oosten-
Ausland-Österreicher in Den rijk, toen paspoort 
Haag niet werd verlengd 

Zandvoort, 1927-1932 met Dui. vriendinnen huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later A'dam onderling, later met Ned. schilder 

vriend 

Den Bosch, terug 1922-1930 Jugendbund for E.C. in huwelijk met vragenlijst 
in Dd. en later (met tijdelijke A'dam (korte tijd), Dui. metaaldraaier 
A'dam terugkeer in Dd.) vriendinnen en vanaf 1928 

met Ned. vriend 

Nijmegen, terug in ca. 1929-1940 met andere jonge meisjes uit huwelijk in Nl. met gesprek op 30-3-1989 
Dd. en later naar (met tijdelijke te- dansen slager 
Den Haag rugkeer naar Dd.) 

Bovenkarspel 1935-1941 met broer en zuster, later in huwelijk in Nl. met vragenlijst 
de r.k. Graal en vanaf 1939 militair 
met Ned. vriend 

Bussum 1930-1939 vereniging voor Dui. en onder druk van vragenlijst 
Oostenrijkse meisjes in gedwongen terug-
Bussum en vanaf 1934 met keer versneld 
Ned. vriend getrouwd in Nl. met 

stukadoor 



Nr. Naam Geb. Werk vader Werk moeder Bezigheden voor Plaats van vertrek uit 
jaar vertrek naar Nl. Dtl. 

38 Grethe 1901 molenaar met boerin {4 kind.) basisschool en in Quakenbrück 
Ekkel-Bunte een klein boe- betrekking (Nedersaksen) 

ren bedrijf 

39 Maria 1907 eigenaar grote huishouding {6 kind.) basisschool en lyceum Duisburg-Homberg 
Elferink- herenmode- en werkzaam in de zaak (Ruhrgebied) 
Hülsbeck* zaak 

40 Irma 1909 sluiswachter huishouding (1 kind) basisschool, thuis Emden {Oost-Friesland) 
Erends- geholpen 
Clemting* 

41 Clara 1897 boer boerin ( 6 kind.) basisschool, in Hamburg 
Frielink- betrekking 
Wenders* 

42 Marie 1897 boer boerin (12 kind.) basisschool, thuis Rendsburg (Sleeswijk-
Funke geb. geholpen, gewerkt in Holstein) 
Hohmert* huish. van boeren, in 

restaurant, en als 
kokkin in betrekking 

43 Anna van 1896 spoorweg- huishouding (5 kind.) basisschool, daarna bij Frankfurt am M. 
Gelder- ambtenaar tante in betrekking en (Hessen) 
Wolf" (vroeg dood) geholpen in winkel 

44 Gertrud 19n granietwerker, huishouding {6 kind.) basisschool, cursus Duisburg-Hamborn 
Gierman- later naaien en koken, en in {Ruhrgebied) 
Schmidt mijnwerker betrekking 

45 Grethe 1912 werkzaam bij huishouding (3 kind.) basisschool en in Recklinghausen 
Görtz de mijnen betrekking (Ruhrgebied) 

(bovengronds), 
later tram-
conducteur 

46 Elise 1902 bakker huishouding {8 kind.) basisschool, Kiel-garden (Holstein) 
Gousvaart- middenschool 
Nissen 

47 Adèle 1908 meubelmaker huishouding (5 kind.) basisschool, daarna Dülken (bij Ned. 
Groeliker- leerling verkoopster grensplaats Venlo, 
Schwarte Noordrijn-W estfulen) 

48 Hedwig 1912 mijnwerker huishouding (3 kind.) basisschool en in Duisburg-Hamborn 
Haak- betrekking {Ruhrgebied) 
Kovatschek* 

49 Regina 19n boer boerin (1 kind) basisschool en kook- Lengerich (ten N. van 
Hakmann en naaicursussen Münster, Noordrijn-
geb. Westfalen) 
Lienenklars 

50 Caroline 1913 boer boerin {4 kind.) basisschool, thuis Eberschwang 
Hamers-Sei- werken op het land (Oostenrijk) 
friedsbergen 
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Plaats van aan- Periode in betr. Contacten buiten betrekking Einde dienstboden- Aard van de 
komst in Nl. inNI. bestaan in Nl. informatie 

Amsterdam, 1920-1926 met enkele Dui. vriendinnen, huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later Apeldoorn Dui. kerk aan Rokin was tref- wijnhandelaar (later 

punt; vanaf 1925 met Ned. ambtenaar) 
vriend 

Ede, later Arnhem 1925-1937 met Ned. kennissen van huwelijk in Nl. met gesprek op 28-4-1987 
werkgevers; met hun dochters technisch tekenaar 
naar Ned. meisjesvereniging, 
verkering met hun zoon 

Nieuwe-Schans, 1924-1929 met Dui. collega, vanaf 1928 vertrok naar woon- vragenlijst, gesprek 
later via Paterswolde met Ned. vriend plaats vriend, ging op 13-9-1990, 
naar Wassenaar daar op kamers en persoonsdossier AMJ 

werkte als werkster 
tot huwelijk in Nl. 
met tuinman 

Amersfoort, later ca. 1920-1927 met Ned. collega's en Ned. huwelijk in Nl. met gesprek op I-II-1986 
Doom en na 1 jr. vriend beroepsofficier 
Dd. terug in A' dam 

Rotterdam ca. 1923-1925 met zus en Dui. vriendinnen terugkeer naar Dd. gesprek op 17-I-1987 
en haar verloofde, 
zodra tijden daar 
beter werden 

Den Haag, later 1920-1932 met Dui. meisjes onderling huwelijk in Nl. met vragenlijst en 
Vlaardingen en vanaf 1930 met Ned. vriend kapper gesprek op 9-12-1987 

Dieren, later 193I-I933 op Ned. gymnastiekvereni- huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Alkmaar ging en vanaf 1932 met Ned. marinier 

vriend 

Groningen 1939-1983 (eerder met Ned. pleeggezin waarbij dood van Ned. gesprekken op 
geweest met ze eerder was geweest met werkgeefster c.q. 3-9-1986 (1), 
kindertransport) kindertransport pleegzuster 26-9-1990 (2) en 

9-12-1990 (3), 
naturalisatiedossier 
AMJ 

Rotterdam 1923-1924 met Ned. collega en vriend terugkeer naar Dd. vragenlijst 
op gymnastiekvereniging toen de tijden beter 

werden; in 1927 
weer naar Nl. om te 
trouwen met café-
houder 

Eindhoven 1932-1934 met Dui. vriendin en later huwelijk in Nl. met vragenlijst 
met Ned. vriend vertegenwoordiger 

Amsterdam 1927-1932 in Dui. r.k. meisjesvereniging huwelijk met vragenlijst 
op Herengracht, vanaf 1931 chauffeur 
met Ned. vriend 

Amsterdam 1930-1931 met Duitse collega's terugkeer naar Dd. vragenlijst 
wegens ziekte 
moeder; in Dd. in 
betrekking tot 
huwelijk in 1934 

Geleen 1930-1931 in r.k. meisjesvereniging, huwelijk in Nl. met vragenlijst 
met straatgenoten en later huisschilder 
met Ned. vriend 



Nr. Naam Geb. Werk vader 
jaar 

Werk moeder 

51 Liesel 1900 boer boerin (8 kind.) 
Haverkamp 
geb. 
Wilmering 

52 Marie 1893 stukadoor huishouding (6 kind.) 
Hendriks-
Busselman 

53 Elfride van 1911 vroeg dood, huishouding (3 kind.) 
Herpen- stiefvader was en gewerkt in hotel 
Schneck machinebouw-

kundige 

54 Maria 1905 kraanmachinist huishouding (7 kind.) 
Heskes-
Vogel 

55 Dina 1899 aannemer huishouding (9 kind.) 
Hetrema-
Elsen 

56 Theda van 1907 bouwonderne- huishouding (9 kind.) 
Heuveln- mer 
Bakker 

57 Grethe 1913 landarbeider huishouding (5 kind.) 
Hillmann- (vroeg dood), 
Koschewit2 stiefvader was 

mijnwerker 

58 Johanna 1911 ambtenaar huishouding (4 kind.) 
Hirt 

59 Mine 1908 telegraafarbei- huishouding (3 kind.) 
Hofstede- der 
Haupel 

60 Cläre Holz 1910 vertegenwoor- huishouding (7 kind.) 
geb. Nitka diger 

61 Maria 1908 werkzaam bij huishouding (7 kind.) 
Hoognie- spoorwegen en landarbeid 
Waldschmitt ( vroeg dood) 

62 Leni Huse 1910 architect huishouding met 
geb. Polter* kostgangers en 3 kind. 
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Bezigheden voor 
vertrek naar Nl. 

basisschool en gewerkt 
op het land 

basisschool en in 
boerenbetrekking 

basisschool, gewerkt in 
klein bedrijf en in de 
huishouding 

basisschool en in 
betrekking 

basisschool 1 jr. huis-
houdschool en daarna 
thuis gewerkt in de 
huish. 

basisschool, naailes en 
thuis gewerkt in de 
huish. 

basisschool en in 
betrekking 

basisschool, 
huishoudschool en 
opleiding 
kinderver20rging 

basisschool en in 
betrekking 

basisschool 

basisschool, 
beroepsopleiding en 
werk2aam als coupeuze 

basisschool, 
boekhoudcursus, 
gewerkt als leerling 
boekhoudster 

Plaats van vertrek uit 
Dtl. 

Bad Laer (bij 
Osnabrück, 
Nedersaksen) 

Oldenburg 
(Nedersaksen) 

Steyr (Oostenrijk) 

Dorsten (Noordrijn-
Westfalen) 

Emden (Oost-Friesland) 

Jengum (Oost-
Friesland) 

Gladbeck (Ruhrgebied) 

Berlijn 

Essen (Ruhrgebied) 

Oberhausen 
(Ruhrgebied) 

Aschaffenburg-Dam 
(Beieren) 

Oldenburg 
(Nedersaksen) 



Plaats van aan- Periode in betr. Contacten buiten betrekking Einde dienstboden- Aard van de 
komst in Nl. in Nl. bestaan in Nl. informatie 

Amsterdam 1923-1925 in een Deutscher V erein terugkeer naar haar vragenlijst 
Dui. vriend; 
gewerkt in Dtl. in 
huishouding en op 
het land tot huwe-
lijk in 1931 met land-
arbeider 

Groot-Ammers 1921-1926 Dui. meisjes onderling huwelijk in Nl. met vragenlijst, ingevuld 
boerenknecht na overlijden van 

mevr. Hendriks 
door dochter 

Leiden, later Den 1936-1937 in de Oostenrijkse vereniging huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Haag in Leiden uitvoerder in de 

bouw 

Amsterdam, later 1926-1937 met Dui. meisjes onderling huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Den Haag (tussendoor half en later met Ned. vriend eigenaar houtzagerij 

jr. terug in Dtl.) 

Groningen, later via 1922-1930 aanvankelijk geen, vanaf 1925 huwelijk in Nl. met vragenlijst en 
Leeuwarden en Den met Ned. vriend kleermaker bewaard gebleven 
Haag naar Baarn correspondentie van 

werkgever 

Groningen 1930-1934 in defugendbundfor E.C., huwelijk in Nl. met vragenlijst 
vanaf 1933 met Ned. vriend schoenmaker 

Heerlen, later via 1929-1937 in A' dam raakte ze bevriend huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Bilthoven naar met Dui. collega's en kwam ambtenaar 
A'dam bij gemengd zangkoor van de 

kerk, waar ze Ned. vriend 
leerde kennen 

Rotterdam, later 1928-1934 (in 1918 in de fugendbund for E.C. intrede in het gesprek op 20-8-1992 
A'dam al met kinder- Diaconissen-

transport) Mutterhaus 
Hensoltshöhe 

Utrecht, later 1925-1930 Dui. vriendinnen onderling huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Arnhem en vanaf 1927 met Ned. vriend chauffeur/huisknecht 

Hilversum 1927-1934 bleef binnen terugkeer naar Dtl. vragenlijst en 
werkgeefstersgezin o.i.v. politieke onr- gesprek op 12-9-1989 

wikkelingen: in Nl. 
werd het moeilijker 
werkvergunning te 
krijgen; in 1935 ge-
trouwd met Dui. 
ingenieur 

Amsterdam 1927-1929 Dui. vriendinnen onderling huwelijk in Nl. met vragenlijst 
en soms in Dui. kerk, en zeeman 
binnen een week met Ned. 
vriend 

Noordwijk a/Zee zomerseizoenen Dui. collega's terugkeer naar Dd. gesprek op 3-2-1987 

van 1932-1934 o.i.v. politieke 
ontwikkelingen; in 
1940 getrouwd met 
Dui. ingenieur 

321 



Nr. Naam Geb. Werk vader Werk moeder Bezigheden voor Plaats van vertrek uit 
jaar vertrek naar Nl. Dd. 

63 Lydia 1909 mijnwerker huishouding (4 kind.) basisschool en in Duisburg (Ruhrgebied) 
Huyser- betrekking 
Rejek 

64 UlliJakobs- 1903 mijnwerker huishouding (7 kind., basisschool en werk- Gronau (bij Ned. 
Bader* waarvan 1 vroeg dood) zaam op het land en in grensplaats Enschede, 

de huishouding Noordrijn-Westfalen) 

65 Maria 1902 kleine boer huishouding {? kind.) basisschool, ernstig ziek Strückhausen (bij 
Janssen- en werk op het land (tbc) Brake, Nedersaksen) 
Ehrhardt* 

66 Lea Jaswet2- 1909 landopzichter, huishouding (11 kind.) basisschool, met kinder- Bottrop (Ruhrgebied) 
Rakowski later arbeider en thuisnaaister transport naar Nl. en 

bij steen- daar gebleven 
bakkerij 

67 Elisabeth 1896 boer boerin (9 kind.) basisschool en in Gie8en (Hessen) 
Joepgen (vroeg dood) betrekking 
geb. Fink 

68 ElseJonas- 1899 arbeider huishouding (3 kind.) basisschool en in Holzen (bij 
Heimert* boerenbetrekking Eschershausen, 

Nedersaksen) 

69 Emma de 1913 mijnwerker, huishouding {14 kind., basisschool en thuis Gladbeck (Ruhrgebied) 
Jonge- later aard- waarvan 3 vroeg dood) gewerkt in de huishou-
Bystron appelhandelaar ding 

70 GreteJüdt 1910 kleermaker, huishouding (11 kind.) basisschool en in Rheydt-
geb. Witt later mijnwer- en wasvrouw betrekking Mönchengladbach 

ker (bij Ned. grensplaats 
Roermond, Noordrijn-
Westfalen) 

71 Hermine 1902 kelner huishouding (3 kind.) lagere school, Wenen {Oostenrijk) 
Jussen-Penz naaischool en in 

betrekking 

72 Thérèse 1908 ijzergieter in huishouding {5 kind.) basisschool en in Wenen (Oostenrijk) 
Keppen- fabriek betrekking 
Anbrecht 

73 Anne 1905 leraar huishouding (8 kind.) basisschool, Freren (bij Ned. 
Ketelaar- avondopleiding grensplaats Denekamp, 
Lohre kinderverzorging en in Noordrijn-Westfalen) 

betrekking 

74 Elfrida 1912 mijnwerker huishouding {6 kind.) basisschool, internaat Langebochum 
Klaassen- met opleiding tuin- (Ruhrgebied) 
Richling* bouw en huishouding 

75 Maria 1911 koopman, huishouding (8 kind.) basisschool, lyceum en Oldenburg 
Klemann- later gemeen- thuis in de huishouding (Nedersaksen) 
Bolten teambtenaar gewerkt 
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Plaats van aan- Periode in betr. Contacten buiten betrekking Einde dienstboden- Aard van de 
komst in Nl. in Nl. bestaan in Nl. informatie 

Den Haag, later 1927-1934 Dui. vriendinnen onderling huwelijk in Nl. met vragenlijst en 
A'dam en op Dui. gymnastiek- arbeider/rangeerder gesprek op 

veremgmg NS 10-4-1988; daarnaast 
interview in AD van 
31-12-1988 

Hengelo 1923-1929 Ned. en Dui. collega's en huwelijk in Nl. met vragenlijst 
vanaf 1926 met Ned. vriend bankwerker 

Sliedrecht, later 1921-1925 Duitse meisjesvereniging van huwelijk in Nl. met vragenlijst en 
Oud-Alblas de kerk veehandelaar persoonsdossier AMJ 

Den Haag, later 1920-1934 met zus en andere Dui. meis- terugkeer naar Dd. vragenlijst en 
Rijswijk en weer te- jes, ook met Ned. meisjes o.i.v. politieke ont- gesprekken op 
rug naar Den Haag tijdens danscursus en in de wikkelingen, en 13-9-1989 (r) en 

gymnastiekvereniging Dui. vriend wilde 15-9-1989 (2) 
'Rijswijk' trouwen; gehuwd in 

1934 

Zandvoort, later 1922-1927 met Dui. meisjes onderling terugkeer naar Dd. vragenlijst en 
A'dam i.v.m. huwelijk met gesprek op 12-9-1989 

Dui. bouwvakker 
die zij in Nl. had 
leren kennen 

Leeuwarden, later ca. 1920-1924 geen info huwelijk in Nl. met vragenlijst 
via Veenklooster en keuterboer 
Den Haag naar 
Bosch en Duin 

Scheveningen 1929-ca. 1932 met 2 zusjes en nicht samen werd leerling-kap- vragenlijst ingevuld 
uit; later met Ned. vriend ster tot huwelijk na de dood van 

met onderofficier mevr. De Jonge 
door dochter 

Amsterdam 1931-1938 met Dui. vriendinnen onder- gedwongen terug- gesprek op 13-9-1989 
ling en enkele keer in Huize keer naar Duitsland 
Lydia o.i.v. politieke 

ontwikkelingen 

Hilversum 1920-1925 geen info huwelijk in Nl. met gesprek in maart 
arbeider 1987 

Heiloo, later 1929-1937 in een Dui. meisjesvereniging huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Alkmaar in Alkmaar en later met Ned. kapper 

vriend 

Vorden, later 1930-1935 bij mevr. Van Reyn die avon- huwelijk met vragenlijst 
Hilversum den organiseerde voor Dui. groentehandelaar 

meisjes uit het Ruhrgebied in 
het Gooi; later met Ned. 
vriend 

Sassenheim 1928-1930 met Dui. nichtje en Ned. huwelijk in Nl. met gesprek na de dood 
vriend koster, later werk- van mevr. Klaassen 

zaam op het land met dochter op 
18-5-1988 

Utrecht 193I-I939 met Dui. meisjes onderling onder druk van vragenlijst 
en vanaf 1935 met Ned. vriend gedwongen terug-

keer versneld 
getrouwd in Nl. met 
verkoper 
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Nr. Naam 

76 Andrea 
Koekoek
Merz* 

77 Henriëtte 
Köhne 

78 Dinie 
Koning-
Massbaum* 

79 Kacharina 
van Kooten-
Richter 

80 Rosa Kooy-
Frank 

81 Anna 
Kroese geb. 
Leonhardt 

82 Anna 
Kruichof-
Page!* 

83 Greet ten 
Kulve-
Varen 

84 Aloisia 
Kuijper-
Gwandner 

85 Liena 
Kuypers-
Doling 

86 Mietz 
Lalleman-
Seidl 
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Geb. Werk vader 
jaar 

Werk moeder 

1908 beroepsmilitair, huishouding (12 kind., 
later waarvan 5 vroeg dood) 
mijnwerker 

1908 mijnwerker huishouding (n kind.) 

1910 aannemer/ huishouding (6 kind.) 
metselaar 

1905 orthopedisch huishouding (8 kind.) 
schoenmaker 

1904 zelfstandige huishouding (15 kind., 
smederij waarvan 7 vroeg dood), 
(vroeg dood) werkte op het eigen 

land en had een 
bodedienst 

1904 mijnwerker, huishouding (9 kind.) 
later winkelier en werkzaam in de 

winkel 

19n kleermaker huishouding (10 kind., 
waarvan 3 vroeg dood) 
en werhaam op het 
land 

1915 machinist huishouding (3 kind.) 
en thuisnaaister 

1910 timmerman/ huishouding (8 kind.) 
aannemer 

1908 portier bij de huishouding (3 kind.) 
mijnen 

1907 boer boerin (5 kind.) 

Bezigheden voor 
vertrek naar Nl. 

Plaats vao vertrek uit 
Dd. 

basisschool, deels in Nl. Duisburg-Hamborn 
(Ruhrgebied) 

basisschool, cursussen 
naaien en handarbeid, 
en thuis gewerkt in de 
huishouding 

basisschool en gewerkt 
in conservenfabriek 

basisschool en in 
betrekking 

basisschool en in 
betrekking 

basisschool, 1 jr. 
huishoudschool en 
gewerkt als dienst- en 
winkelmeisje 

basisschool en in 
betrekking 

basisschool en 2 jr. 
huishoudschool 

basisschool, 
burgerschool, 
naaischool, en gewerkt 
als naaister 

basisschool en daarna 
thuis gewerkt in de 
huishouding 

basisschool en I jr. 
kloosterinternaat, 
daarna 2 jr. bij tante in 
betrekking 

S teele-Essen 
(Ruhrgebied) 

Benrheim (bij Ned. 
grensplaats Oldenzaal, 
Nedersaksen) 

Elm (Hessen) 

Mannheim 
(Baden-Württemberg) 

Essen-Berbeck 
(Ruhrgebied) 

Werch bij Bocholt 
(bij Ned. grensplaats 
Dinxperlo, Noordrijn-
Westfalen) 

Bochum (Ruhrgebied) 

BruckamMur 
(Oostenrijk) 

Wanne Eickel 
(bij Herne, Ruhrgebied) 

Neunen/Nyrsko 
(Sudeten-Duitsland/ 
Tsjechië) 



Plaats van aan- Periode in betr. Contacten buiten betrekking Einde dienstboden- Aard van de 
komst in Nl. in Nl. bestaan in Nl. informatie 

Hoogkarspel 1924-1934 (met met Ned. pleegfamilie, later naast huishouding vragenlijst 
kindertransport met 2 zusjes en Ned. vriend een opleiding verlos-
in 1918 bij Ned. kundige gedaan en 
pleegouders geble- als zodanig werk-
ven, vanaf 1924 in zaam tot huwelijk in 
betrekking) Nl. met commissio-

nair op de veiling 

Rotterdam 1926-1938 in r.k. Duitse terugkeer naar Dtl., vragenlijst 
meisjesvereniging 'omdat ze niet altijd 

in Ned. wilde blij-
ven'; in Dtl. ge-
werkt in de huishou-
ding; ongehuwd 
gebleven 

Enschede 1926-1939 met zusje, vriendinnen en in onder druk van vragenlijst 
de Deutscher Verein; vanaf gedwongen terug-
1932 met Ned. vriend keer versneld 

getrouwd in Nl. met 
chauffeur 

Oegstgeest, later via 1925-1934 met andere Dui. meisjes bij huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Hoog-Soeren naar Dui. echtpaar in Apeldoorn; chauffeur, later 
Apeldoorn vanaf 1929 met Ned. vriend huisknecht 

Haarlem, 192I-I941 met Dui. meisjes onderling huwelijk in 1941 met vragenlijst 
later Aerdenhout en later met Ned. vriend eigenaar wasserijbe-

drijf 

Bergen, later 1919-1925 en met zusje en andere Dui. werk was te zwaar vragenlijst en 
Scheveningen en zomerseizoenen meisjes onderling en andere Dui. gesprek op 14-9-1989 
Noordwijk a/Zee van 1926-1929 meisjes gingen ook 

terug; daarna in Dtl. 
werkzaaro in de 
huishouding tot 
huwelijk in 1934 
met mijnwerker 

Hummelo 1930-ca. 1935 geen info huwelijk in Nl. met correspondentie en 
(bij Doetinchem) schilder gesprek met dochter 

na dood van mevr. 
Kruithof, persoons-
dossier AMJ 

Hilversum 193I-I937 in de Deutscher V erein en huwelijk in Nl. met vragenlijst 
vanaf 1935 met Ned. vriend metselaar 

Laren (NH) 1930-1936 eerste jaren geïsoleerd, later in huwelijk in Nl. met vragenlijst 
r.k. Ned. zangvereniging waar zelfstandig 
ze in 1934 Ned. vriend leerde houtdraaier 
kennen 

Amsterdam 1926-1934 met Dui. vriendinnen en in huwelijk in Nl. met vragenlijst 
de Dui. vereniging in de toezichthouder 
Warmoesstr.; vanaf 1931 met Holi. Lloyd 
Ned. vriend 

Den Haag 1925-1929 in Dui. meisjesvereniging op huwelijk in Nl. met vragenlijst 
de Prinsengracht, en vanaf wijnkopersknecht 
1928 met Ned. vriend 



Nr. Naam Geb. Werk vader Werk moeder Bezigheden voor Plaats van vertrek uit 
jaar vertrek naar Nl. Dtl. 

87 Maria Lam- 1908 gestorven in huishouding (10 kind.) basisschool en in Osnabrück 
Wüstefeld 1913 en naaister in textielfa- betrekking (Nedersaksen) 

briek 

88 Walli 1902 postbode huishouding (3 kind.) basisschool en in Pattmes (Beieren) 
Lamers- betrekking 
Eberl 

89 Frieda 19II landarbeider huishouding (3 kind.) basisschool en in Eckwarden 
Lampegeb. (dood in betrekking (Oost-Friesland) 
Nissen WOi) 

90 Martha 1899 eigenaar huishouding (13 kind.) basisschool, kookcursus Blankenstein am Ruhr 
Lange geb. kapperszaak en in betrekking (Ruhrgebied) 
Oster* 

91 Josefa van 1910 zelfstandig huishouding (4 kind.) basisschool en in Dortmund (Ruhrgebied) 
der Linden- kleermaker en werkzaam als was- betrekking 
Hafner (vroeg dood); vrouw, kokkin en in 

stiefvader was fabriek 
magazijnbe-
diende 

92 Christa 19n werkzaam bij huishouding (8 kind.) basisschool, opleiding Blexen (Nedersaksen) 
Linschoten- ontsmettings- stenotypiste, gewerkt op 
Frey* dienst kantoor 

93 Clara 1915 mijnwerker huishouding (8 kind.) basisschool, 2 jr. Bottrop (Ruhrgebied) 
Loman- en eigen en werk op het land naaischool en daarna 
Knüdel* boerderijtje 'hier en daar geholpen 

in de huishouding' 

94 Zsofie 19n smid, later huishouding (6 kind.) basisschool, daarna Oberhausen-Sterkrade 
Luths- mijnwerker gewerkt als kindermeisje (Ruhrgebied) 
Masek 

95 Emma 1905 ambtenaar bij huishouding (2 kind.) basisschool, daarna in Oldenburg 
Lütke geb. de post boerenhuishouding bij (Nedersaksen) 
Orth* tante en andere boer 

96 Hennie 1914 gemeente- huishouding (8 kind.) basisschool, Wilhelmshaven 
Luurtsema- arbeider en naaister huishoudschool en (Nedersaksen) 
Aissen daarna in betrekking 

97 HertaMaat- 1913 landarbeider huishouding (13 kind.) basisschool en gewerkt Eckwarden 
Gerdes bij een boer (Nedersaksen) 

98 Hélène 1905 bierbrouwer huishouding (4 kind.) onbekend Heibronn-Röckingen 
Mall geb. (Baden-Wümemberg) 
Liebig* 

99 Maria van 1910 mijnwerker, huishouding (5 kind.) basisschool, daarna voor Bottrop (Ruhrgebied) 
Mastrigt- later schoen- en thuiswerk halve dagen in betrek-
Sossna maker king 

100 Hermine 1912 bankwerker huishouding (9 kind.) basisschool, daarna Graz (Oostenrijk) 
van der gewerkt als boekbindster 
Meer-Jaindl 
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Plaats van aan- Periode in betr. Contacten buiten betrekking Einde dienstboden- Aard van de 
komst in Nl. in Nl. bestaan in Nl. informatie 

Laren, 1929-1932 in Dui. meisjesvereniging in huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later Hilversum Hilversum en vanaf 1930 met kleermaker 

Ned. vriend 

Arnhem, later via 1926-1933 met collega's en Ned. vriend huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Oosterbeek, Ren- die ze snel leerde kennen kruidenier 
kum en Doorwert 
naar Velp 

Woerden 1931-1936 met Dui. meisjes uit omge- huwelijk in Nl. met gesprek op 3-2-1987 
ving van Oldenburg, en later metselaar; in 1942 
met Ned. vriend samen naar Del. 

gegaan en daar in 
1946 gescheiden 

Rotterdam 1918-ca. 1924 met Dui. vriendinnen en in terugkeer naar Dd. vragenlijst 
de Dui. meisjesvereniging omdat werkgeef-

stersgezin naar 
Wenen verhuisde 

Utrecht 1935-1937 met Dui. meisjes onderling huwelijk in Nl. met vragenlijst 
en in de Duitse Club op de stucadoor 
Nieuwegracht; vanaf 1936 
met Ned. vriend 

Bergambacht, 1929-1936 met zusje en vanaf 1934 met getrouwd in Nl. met vragenlijst 
later via Rotterdam Ned. vriend metselaar 
naar Stolwijk 

Den Haag 1933-1939 met zusters en Dui. onder druk van gesprek op 7-12-1987 
vriendinnen onderling gedwongen terug-

keer versneld 
getrouwd in Nl. 

Den Haag, 1928-1933 met Dui. meisjes onderling huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later Den Helder en vanaf 1931 met Ned. vriend een bode op de 

rijkswerf 

Nunspeet, 1924-1934 met Ned. collega's teruggekeerd naar gesprek op 11-I-1987 
later A'dam Dd. om te trouwen door S. Mühlenstedt 

Groningen 1932-1939 met Dui. meisjes onderling, onder druk van vragenlijst, 
vanaf 1935 met Ned. vriend gedwongen terug- gesprekken op 
en zijn familie keer versneld ge- 12-12-1987 (1) en 

trouwd in Nl. met 20-7-1988 (2), en 
melkboer bewaard gebleven 

brieven vanuit Dd. 

Groot-Ammers 1932-1937 met tante en andere Dui. huwelijk in Nl. met vragenlijst 
meisjes in de buurt en vanaf fietsenmaker 
1936 met Ned. vriend 

Zeist, later A'dam ca. 1928-1937 geen info huwelijk in Dd., gesp rek met het 
nadat zij in Nl. 'niet-geëchte' kind; 
ongehuwd zwanger brieven en 
was geraakt en kind documenten 
had afgestaan 

Den Haag, 1928-1936 andere Dui. dienstmeisjes in huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later Scheveningen de buurt en vanaf 1929 met machinebankwerker 

Ned. vriend 

Den Haag, 1930-1939 met zus en vriendin huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later Rijswijk onderling, en later Ned. ambtenaar 

vriend 
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Nr. Naam Geb. Werk vader Werk moeder Bezigheden voor Plaats van vertrek uit 
jaar vertrek naar Nl. Dtl. 

!01 Geeske 1906 havenarbeider huishouding (6 kind.), basisschool en in Emden 
Merema- ( vroeg dood) na dood man ook boerenbetrekking (Oost-Friesland) 
Arends landarbeid 

!02 Hilda 1909 winkelier huishouding (15 kind.) basisschool, daarna Bunde (bij Ned. 
Meyer geb. (levensmidde- en werkzaam in de thuis gewerkt, en als grensplaats Nieuwe-
Bilker len) winkel Haustochter bij anderen Schans, Oost-Friesland) 

ro3 Magda 1912 bakker; huishouding (2 kind.) basisschool en in Oberhausen 
Min-Ober stiefvader was betrekking (Ruhrgebied) 

mijnwerker 

ro4 Walli 1913 boer boerin (9 kind.) basisschool en 3 jr. 2x Andersmadorf 
Mulder- per week voortgezet (Beieren) 
Arndt* onderwijs 

ro5 Greet 1908 boer, later boerin (5 kind.) basisschool en daarna Oldenburg 
Naber- boomkweker thuis op het land en in (Nedersaksen) 
Bach* de huish. gewerkt 

ro6 Martha 1909 mijnwerker huishouding (ro kind.) basisschool en gewerkt Bottrop (Ruhrgebied) 
Nieuwen- bij boeren op het land 
huyse-
Klister 

107 Sabine 1905 mijnwerker huishouding (7 kind.) basisschool en thuis Mülheim am Ruhr 
Nieveen- gewerkt in de huish. (Ruhrgebied) 
Sprungler* 

ro8 Anni 1903 zakenman huishouding (6 kind.) basisschool, 1 jr. Schlebusch 
Nijdam- (te kampen en groente- en fruitteelt handelsschool, daarna (N oordrijn-Westfalen) 
Frey* met inflatie) gewerkt in keuken van 

casino 

ro9 Käthe Ochs 1915 houtbewerker huishouding (5 kind.) basisschool en daarna Hettenhausen 
thuis gewerkt (bij Fulda, Hessen) 

no Liesbeth 1909 opzichter in huishouding (5 kind.) basisschool, na dood Rheydt 
van Oort- de mijnen moeder zorg voor Mönchengladbach 
Pawelt* andere kinderen, na (bij Ned. grensplaats 

hertrouwen vader Roermond, Noordrijn-
gewerkt als winkel- en Westfalen) 
kindermeisje 

IIl Herta 1912 marinier huishouding (1 kind) en basisschool en als Wilhelmshaven 
Overhoff (vroeg dood) thuiswerk Haustochter in betrek- (Nedersaksen) 

king 

II2 Maria Palka 1908 mijnwerker huishouding (5 kind.) basisschool Buer-Beckhausen 
(gehandicapt (Ruhrgebied) 
naWOI) 

n3 Marie 1904 mijnwerker, huishouding (6 kind.) basisschool en in Duisburg-Hamborn 
Pluim- later invalide en 'ging wat bijwerken' betrekking (Ruhrgebied) 
Klempt* 

n4 Lily 1899 zeeman, later huishouding (6 kind.) basisschool, naaicursus Deickhäuserheide 
Raijmakers- havenarbeider en landarbeid en in betrekking (bij Bremen) 
Horstmann 
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Plaats van aan- Periode in betr. Contacten buiten betrekking Einde dienstboden- Aard van de 
komst in Nl. in Nl. bestaan in Nl. informatie 

Garrelsweer (Gr.) 1923-1927 geïsoleerde positie, later huwelijk in Nl. met vragenlijst 
contact met Ned. vriend landarbeider 

Groningen 193I-I934 met broer en anderen in de terugkeer naar Dd. gesprek in jan. 1987 
Deutsche,· Verein, ook daar- o.i.v. veranderde met U. Steiz 
buiten met Ned. vrienden econ. en politieke 

verhoudingen 

Bergen a/Zee, later 1930-1933 geïsoleerde positie (' ik had huwelijk in Nl. met vragenlijst 
A'dam geen fiets'), vanaf 1932 met marinier 

Ned. vriend 

Den Haag 1930-1933 met zusters en Dui. en Ned. huwelijk in Nl. met vragenlijst, 
collega's kelner gesprekken op 

18-5-1988 (1) en 
7-9-1990 (2) en 
persoonsdossier AMJ 

Scheveningen ca. 1931-1933 met Dui. vriendinnen en al huwelijk in Nl. met gesprek op 28-4-1989 
snel met Ned. vriend kelner 

Winterswijk, 1926-1935 in de r.k. Dui. meisjesvereni- huwelijk in Nl. met vragenlijst en 
later via Aerdenhout ging in Haarlem en A' dam en kapper gesprek op 20-7-1988 
naar A'dam vanaf 1933 met Ned. vriend 

Arnhem 1923-1928 met Ned. geloofsgenoten in huwelijk in Nl. met vragenlijst en 
de hersteld-apostolische machinebankwerker gesprek op 28-4-1987 
zendingsgemeente 

Enschede ca. 1921-1930 met Ned. collega en leerde na huwelijk in Nl. met vragenlijst 
8 mnd. Ned. vriend kennen; boekhouder 
geen contact met Dui. 

Zandvoort, 1931-1936 met zuster en samen in de intrede in het gesprek op 19-8-1992 
later A'dam Jugendbund for E.C. Diaconissen-

Mutterhaus 
Hemoltshöhe 

Scheveningen 1930-1938 met Ned. vriend en zijn huwelijk in Nl. met vragenlijst 
familie, die ze al kende toen chauffeur op 
ze naar Nl. kwam ambulanceauto 

A' dam en zomers 1930-1932 in de jugendbund for E.C. intrede in het gesprek op 19-8-1992 
Zandvoort Diaconissen-

Mutterhaus 
Hemoltshöhe 

Amsterdam 1924-1969 met zusters en Ned. dood werkgever gesprek met A. 
(met onderbre- dienstmeisje die bij familie Weijel, zoon werkge-
king van 1940- werkgeefster werkten vers, op 29-12-1988; 

1945) naturalisatiedossier 
AMJ 

Weesp 1922-1932 met zuster en vriendin uit huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Dd., vanaf 1924 met Ned. middenstander 
vriend 

Wassenaar, 1920-1924 met zusjes en Dui. collega's huwelijk in Nl. met vragenlijsr 
later Den Haag in dansclub 'Du Nord' in stucadoor 

Scheve-ningen, waar ze in 
1923 Ned. vriend leerde 
kennen 
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Nr. Naam Geb. Werk vader Werk moeder Bezigheden voor Plaats van vertrek uit 
jaar vertrek naar Nl. Dd. 

II5 Klara Robra 1904 gemeente- huishouding (5 kind.) basisschool en in Hörstl (bij Rheine, 
ambtenaar betrekking Nedersaksen) 

n6 Adéle 1910 timmerman huishouding (6 kind.) basisschool, huishoud- Rheine 
Römph- en weefster school, daarna gewerkt (Noordrijn-Wesrfalen) 
Krieger als weefster in fabriek 

117 Liesel 1898 ambtenaar bij huishouding (7 kind.) basisschool, thuis Bensheim 
Roodzam- de post gewerkt in de huish. en (bij Darn1stadt, Hessen) 
Hartmann in betrekking 

n8 Hanna 19n hovenier/ huishouding (2 kind.) basisschool en 1 jr. Hamburg 
Rijsbaarman- rozenkweker en o.a. gewerkt in huishoudschool 
Fitsch (vroeg dood) winkel 

n9 Martha 1914 Rode-Kruis- huishouding (7 kind.) basisschool en in Graz (Oostenrijk) 
Sanders- helper betrekking o.a. in 
Ranftl* Joegoslavië en Italië 

120 Marrie 1902 landbouwer huishouding (2 kind.) basisschool en in Kirchheim unrer Teek 
Schaap- (vroeg dood); en als weduwe in fabriek betrekking (bij Ulm, Baden-
Rössler stiefvader was Württemberg) 

metaalarbeider 

121 Lize 1907 zelfstandig huishouding (10 kind.) basisschool, 1 jr. Dülmen (bij Münster, 
Schiller molenaar en naaischool en gewerkt Noordrijn-Westfalen) 
geb. houtzagerij als kindermeisje 
Wermert* 

122 Hildegard 1908 chefmonreur huishouding ( 6 kind.) basisschool en gewerkt Algermissen 
Schipper- in steenfabriek op een steenfabriek en (bij Hildesheim, 
Bade in de huishouding Nedersaksen) 

123 Gisela 1909 bankwerker huishouding (6 kind.) basisschool en in een Duisburg (Ruhrgebied) 
Schmelzer boerenbetrekking 
geb. Kuhn* 

124 Brigitta 1908 mijnwerker huishouding (1 kind) basissschool en in Gladbeck (Ruhrgebied) 
Schönfelder betrekking 
geb. 
Hartwig* 

125 Elisabeth 19n boer boerin (8 kind.) basisschool, en als kin- Düsseldorf 
Senten- dermeisje in betrekking (Noordrijn-Westfalen) 
Fahle bij zuster en anderen 

126 Christa van 1904 postbode huishouding (16 kind.) basisschool, cursus cou- Steyr (Oostenrijk) 
der Sluijs- peuze en gewerkt als 
Kuipers coupeuze 

127 Eise 1918 gemeente- huishouding (3 kind.) basisschool, 1 jr. huis- Wenen (Oostenrijk) 
Spanjaart- ambtenaar houdschool, en 2 jr. als 
Negele Haustochter naar Honga-

rije 

128 Maria Staal- 1906 mijnwerker huishouding (10 kind.) basisschool, daarna Bottrop (Ruhrgebied) 
Navrot direct naar Nl. 
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Plaats van aan- Periode in betr. Contacten buiten betrekking Einde dienstboden- Aard van de 
komst in Nl. in Nl. bestaan in Nl. informatie 

Den Haag 1932-1936 Deutscher Mädchenverein van intrede in het gesprek op 23-2-1990 
deDEG Diaconissen-

Mutterhaus Mümter 

Hilversum, 1929-1934 en in de r.k. Dui. meisjesvereni- onder druk van vragenlijst 
later Haren; na 1 jr. 1935-1939 ging van juffr. Van Reyn in oorlogsdreiging 
Dd. naar A' dam Emmastr. in Hilversum versneld getrouwd 

in Nl. met typograaf 

Apeldoorn 1923-1926 2 Dui. vriendinnen in de huwelijk in Nl. met vragenlijst in 
buun verpleger 

Wassenaar, 1926-1933 in de Dui. meisjesvereniging huwelijk in Nl. met vragenlijst en 
later Den Haag van de DEG en op gemengd kantoorklerk gesprekken op 

zangkoor, waar zij in 1928 7-12-1987 (1) en 
Ned. vriend leerde kennen 4-3-1988 (2) 

Scheveningen, later 1935-1939 met Oostenrijkse collega's en huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Hoog-Blaricum vanaf 1938 met Ned. vriend vrachtwagenchauffeur 

Zandvoort 1923-1924 met Dui. meisjes bij het huwelijk in Nl. met vragenlijst ingevuld 
boodschappen doen chauffeur na de dood van 

mevr. Schaap door 
haar dochter 

Enschede, later 1926-1935 weinig contact buiten terugkeer naar Dd. gesprek op 
A'dam betrekking om opleiding te vol- 17-10-1989 

gen als verpleegster 

Huizen 1932-1934 met zuster en Dui. vriendin, huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later ook met Ned. vriend vrachtwagenchauffeur 

Den Haag, later 1925-1929 Oostenrijkse vriendin en terugkeer naar vragenlijst 
Vlissingen collega Oostenrijk, omdat 

ze haar zuster terug 
wilde zien; thuis 
gewerkt in de huish. 
tot huwelijk in 1940 

Scheveningen 1928-1930 weinig contact buiten terugkeer vanwege gesprek op 14-9-1989 
betrekking huwelijk in Dd. 

Hilversum 1929-1934 contact met twee van haar huwelijk in Nl. met vragenlijst 
zusters in de buurt, en vanaf timmerman 
1932 met Ned. vriend 

Wassenaar en later 1929-1933 met nichtjes en zuster onder- huwelijk in Nl. met vragenlijst ingevuld 
Den Haag ling, en vanaf 1930 met Ned. procuratiehouder door dochter over 

vriend haar moeder 

Bussum en Huizen 1936-1940 met getrouwde zuster, en onder druk van oor- vragenlijst 
vanaf 1939 met Ned. vriend logsomstandigheden 

versneld getrouwd 
in Nl. met meubel-
maker 

Poeldijk ca. 1920-1932 met haar zuster en vanaf 1928 huwelijk in Nl. met vragenlijst 
(met onderbre- met Ned. vriend isoleerder 
king van half jr. 
in Dd.) 
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Nr. Naam Geb. Werk vader Werk moeder Bezigheden voor Plaats van vertrek uit 
jaar vertrek naar Nl. Dtl. 

129 Frieda 1905 fabrieks- huishouding (5 kind.) basisschool, gewerkt als Gronau (bij Ned. 
Stark geb. arbeider textielarbeidster en in grensplaats Enschede, 
Blömers de huishouding Noordrijn-Westfalen) 

130 Alma van 1899 boer, later huishouding (11 kind.), basisschool, gewerkt Oldenburg 
der Starre- schoenmaker landarbeid en naaister thuis en later bij (Nedersaksen) 
Meijer anderen in huish. 

131 Johanna 1902 landarbeider huishouding (5 kind.) basisschool, gewerkt Etzhorn (Nedersaksen) 
van der thuis en bij anderen in 
Stelt-Röben de huish. 

132 Lize Stip- 1909 zadelmaker huishouding (4 kind.) basisschool, voortgezet Freiburg 
van en werkte in moestuin onderwijs met naaicur- (Baden-Württemberg) 
Rodenhorst en op partijen sussen e.d. en werkzaam 
(voorheen als verkoopster in 
Droll) warenhuis 

133 Hedwig 1900 opzichter in huishouding (9 kind.) basisschool, in de leer Gelsenkirchen-Buer 
van de mijn als naaister en na dood (Ruhrgebied) 
Stokkum- moeder thuis de huis-
Derks houding gedaan 

134 Eise Swaab- 1908 arbeider bij huishouding (7 kind.) basisschool, gewerkt als Dortmund 
Katzner het spoor en werkzaam als kindermeisje en als (Ruhrgebied) 

schoonmaakster op leerlingverkoopster in 
station en op het land schoenenzaak 

135 Erna 1907 metselaar/ huishouding (7 kind.) basisschool, avondcur- Osnabrück 
Talens- aannemer en thuisnaaister sus Frans, en werkzaam (Nedersaksen) 
Stiefel* als Haustochter bij 

boerenfamilie 

136 Emmy 1911 verpleger huishouding (3 kind.) basisschool en cursus Göttingen 
Tamminga- krank- fijnstrijken, daarna (Nedersaksen) 
Winkler zinnigenrorg thuis gewerkt in de 

huish. 

137 MilliTebel 1911 arbeider huishouding met basisschool, als stagiaire Oberhausen 
geb. staalfabriek kostgangers en rn kind. in een herenmodezaak, (Ruhrgebied) 
Wertmöller* na omslag via de 

Caritas naar Nl. 

138 Christa 1905 schilder huishouding (4 kind.) basisschool en werk- Bentheim (bij Ned. 
Theunissen- zaam als kinder- en grensplaats Oldenzaal, 
Stoddert* keukenmeisje Nedersaksen) 

139 Rosina 1907 oorlogsinvalide huishouding (7 kind.) basisschool en gewerkt Linz (Oostenrijk) 
Tinga-Brei- en werkzaam op in een boerenbetrek-
nesberger smederij king, in privé-huishou-

ding en in hotel 

140 Lina 1900 spoorwachter huishouding (5 kind.) basisschool en in Hildesheim 
Tomas- (vroeg dood) en landarbeid betrekking (Nedersaksen) 
Blume 

141 RieTon- 1912 fruithandelaar huishouding (1 kind) basisschool, thuis Frankfurt am M. 
Seyler (vroeg dood); gewerkt in huish. en in (Hessen) 

stiefvader betrekking als Stütze der 
nam zaak over Hausftau 
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Plaats van aan- Periode in betr. Contacten buiten betrekking Einde dienstboden- Aard van de 
komst in Nl. in Nl. bestaan in Nl. informatie 

Enschede, 1929-1941 in Deutscher Klub in Ensche- terugkeer naar Dd. vragenlijst en 
later Den Haag, de, met Dui. vriendinnen on- omdat zij gedwon- gesprekken op 
Scheveningen, derling in Den Haag, en in gen werd in dienst 9-10-1989 (1) en 
Utrecht en weer in Deutscher Verein in Utrecht te treden bij Dui. 21-9-1990 (2) 
Scheveningen bezettingsmacht 

Sliedrecht 1921-1924 met zusters en bekenden in huwelijk in Nl. met vragenlijst 
de buurt op zondag bij de boerenknecht 
kerk, en met boerenknecht 

Werkendam en later 1922-1924 met Dui. vriendinnen huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Oud-Alblas onderling en met boerenknecht 

boerenknecht 

Den Haag 1931-1934 met Dui. vriendinnen huwelijk in Nl. met vragenlijst, gesprek-
onderling en binnen een paar schilder ken op 10-12-1987 
maanden met Ned. vriend (1), 25-3-1988 (2), 

14-1-91 (3) en 
brieven uit Dd. 

Vlijmen, 1920-1928 met Dui. meisjes in de buurt huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later Den Bosch (met en vanaf 1923 met Ned. vriend timmerman/ aanne-

onderbreking in mer 
Dd.) 

Amsterdam 1931-1936 Dui. vriendinnen en later huwelijk in Nl. met gesprek op 12-1-1989 
met Ned. vriend kantoorklerk en brieven uit Dtl. 

en Nl. 

Amsterdam 1924-1931 met Dui. vriendinnen en huwelijk in Nl. met vragenlijst ingevuld 
vanaf 1929 met Ned. vriend bloemenhandelaar door dochter over 

haar moeder 

Amsterdam 1933-1937 geen contact met andere Dui. huwelijk in Nl. met vragenlijst 
meisjes; leerde Ned. vriend kapper 
snel kennen 

Hilversum 1932-1937 met Dui. vriendin samen en terugkeer naar Dd. gesprek op 15-9-1989 
soms in r.k. Mädchenverein omdat zij daar op 

den duur wilde 
trouwen en niet in 
Nl. wilde blijven 

Almelo 1921-1936 met Duits collega's en haar huwelijk in Nl. met vragenlijst 
zuster, later met Ned. vriend ambtenaar 

Den Haag 1930-1943 met Oostenrijkse collega's en huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later haar zusters glazenwasser 

Amsterdam 1929-1943 ]ugendbund für E.C. huwelijk in Nl. met vragenlijst en 
boekhouder gesprek op 28-4-1987 

Amsterdam, 1930-1936 geen contact met Dui. huwelijk in Nl. met gesprekken op 
daarna Heemstede meisjes, leerde al snel Ned. ambtenaar 20-9-1986 (r), 

vriend kennen 19-7-1987 (2), 
autobiografische 
geschriften en 
eigentijdse 
correspondentie 
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Nr. Naam Geb. Werk vader Werk moeder Bezigheden voor Plaats van vertrek uit 
jaar vertrek naar Nl. Dd. 

142 E. Treep- I9II arbeider in de huishouding (? kind.) basisschool, vervroegd Wupperfüst 
Kaminski metaalindustrie van school i.v.m. ziekte (bij Wuppertal, 

moeder, na dood N oordrijn-Westfalen) 
moeder gewerkt in 
betrekking 

143 Maria van 1902 mijnwerker huishouding (7 kind.) basisschool, gewerkt als Herne (Ruhrgebied) 
Troost- hoedenmodiste 
Holterman 

144 Erna 1899 monteur in huishouding (2 kind.) basisschool en in Kasse! (Hessen) 
Uiterwijk- locomotieven- betrekking 
Mörs fabriek 

145 Gita van 1912 arbeider in huishouding (4 kind.) basisschool en in Duisburg (Ruhrgebied) 
der Ven- staalfabriek betrekking 
Schneider 

146 Anna 1906 nachtwaker huishouding (8 kind.) basisschool en in Duisburg (Ruhrgebied) 
Verhaar- en werkster betrekking 
Bermsen 

147 Karola 1900 ambtenaar huishouding (2 kind.) basisschool, Geldern (bij Ned. 
Veringa- handelsschool en grensplaats Venlo, 
Berger naaiacademie, gaan Noordrijn-Westfalen) 

werken als kleedster 

148 Frieda 1908 slager huishouding (2 kind.) basisschool, gewerkt in Schlade 
Vermeer- en werkster de huish., als kinderjuf (N oordrijn-Westfalen) 
Bätzel en in hotel 

149 Mina Vink- 1913 arbeider in huishouding (? kind.) basisschool, in de leer Sterkrade (Ruhrgebied) 
Beding* staalfabriek bij kleermaker, gewerkt 

als huisnaaister, bij 
bakker en in de huis-
houding 

150 Annelise 19n arbeider groot huishouding (3 kind.) basisschool, 1 jr. kost- Wede! (bij Hamburg) 
Vlaming- bedrijf school en gewerkt in 
Meyer hoedenzaak 

151 Anna van 1899 arbeider huishouding (3 kind.) basisschool, daarna Oldenburg 
Vliet-Haye scheepswerf en werk op eigen land werkzaam als Stütze der (Nedersaksen) 

en eigen Hausfrau bij boeren-
boerderijtje echtpaar en in de stad 

152 Henny de 1901 zeeman, later huishouding (6 kind.) basisschool, gewerkt in Delmenhorst 
Vries- havenarbeider en landarbeid de huishouding (bij Bremen) 
Horstmann 

153 Erna 1912 mijnwerker, huishouding (4 kind.) basisschool, gewerkt in Bottrop (Ruhrgebied) 
Walters- later bedrijfs- de huishouding en in 
Kucschinski* leider op de een winkel 

mijn 

r54 A.nna Walz 1902 zelfstandig huishouding (5 kind.) basisschool, gewerkt op Stuttgart 
wever en boer het land en in de huis- (Baden-Württemberg) 

houding 
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Zwolle 1930-1937 met haar zuster en later huwelijk in Nl. met vragenlijst 
vooral met Ned. vriend bouwvakker 

Amsterdam 1926-1929 met Dui. meisjes o.a. in de huwelijk in Nl. met vragenlijst 
r.k. Bonifatiusvereniging en metaalbewerker 
later met Ned. vriend 

Maastricht 1922-1926 met 4 Duitse meisjes uit huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Kassei en vanaf 1924 met mijnwerker 
Ned. vriend 

Leiden, 1926-1928 en met oudste zuster in A' dam onder druk van vragenlijst 
na onderbreking in 1930-1938 en soms ook naar Dui. vere- gedwongen terug-
Dtl. naar A' dam niging op Herengracht in keer versneld 

A'dam, en vanaf1933 met getrouwd in Nl. met 
Ned. vriend een kapper 

Haarlem 1925-1937 met zuster en vriendinnen huwelijk in Nl. met vragenlijst 
onderling en in de r.k. kerk hovenier 
St. Bavo 

Dordrecht 1922-1927 geen contact met Dui. meis- huwelijk in Nl. met vragenlijst 
jes, vanaf 1924 met Ned. juwelier 
vriend 

Den Haag 193I-I935 met vriendinnen uit dezelfde huwelijk in Nl. met vragenlijst 
streek en in de DEG, en later trambestuurder 
met Ned. vriend 

Den Haag, 1931-1937 met zusters onderling huwelijk in Nl. vragenlijst 
later Wassenaar 

Amsterdam, later 1929-1933, half jr. met vriendinnen onderling en onder druk van vragenlijst 
Bergen (NH), tijde- Dd. en 1934-1939 ook in r.k. Dui. meisjesvereni- gedwongen terug-
lijk naar Dtl. en te- ging en later met Ned. vriend keer versneld 
rug naar A' dam getrouwd in Nl. met 

slager 

Utrecht, later Am- 1920-1924 een enkele goede kennis en huwelijk in Nl. met gesprekken op 
sterdam, Wijk a/Zee vanaf 1923 een Ned. vriend zelfstandig loodgieter 26-9-1986 (1), 
en terug in A' dam 1-n-1986 (2), 

14-12-1986 (3), 
23-5-1993 (4), een 
aflevering van 
Het Spoor (VPRO-
radio) van 13-n-1988 
en haar autobiografi-
sche geschriften 

Den Haag 1926-1929 met haar zusters en Ned. huwelijk in Nl. met vragenlijst 
familie van zwager, later met politieagent 
Ned. vriend 

Hilversum 1927-1937 met Dui. buurmeisje en een huwelijk in Nl. met vragenlijst en 
Ned. familie die haar opna- automonteur gesprek op 7-1r-r987 
men, en vanaf1932 met Ned. 
vriend 

Bussum en Holten 1923-1976 met zusje en in Ned. aposroli- dood werkgeefster vragenlijst en 
(0.) sche gemeenschap gesprek op 24-5-1991 
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jaar vertrek naar Nl. Dtl. 

155 Antonia 1908 boekbinder, huishouding (2 kind.) basisschool, Wenen (Oostenrijk) 
Weigl geb. later expeditie- en boekbindster handelsschool, en 
Böck leider grote werkzaam op kantoor 

winkel 

156 Annie van 1905 mijnwerker huishouding met kost- basisschool, na kinder- Bottrop (Ruhrgebied) 
der Wende- gangers en 7 kind., en transport in Nl. 
Thomas naaister gebleven 

157 Käthe 1909 arbeider op huishouding (3 kind.) basisschool en in Oldenburg 
Wenken machinefa- betrekking (Nedersaksen) 
geb. briek, later bij 
Meirose infanterie 

158 Eise 190I machinezetter huishouding (4 kind.) basisschool en in Oldenburg 
Wienand bij een krant betrekking (Nedersaksen) 
geb. 
Schwarz* 

159 Lurina 1903 havenarbeider huishouding (7 kind.) basisschool en enkele Larelt (Nedersaksen) 
Wieringa- en landarbeid in seizoen jaren fabriekswerk 
Sluiter 

160 Mina 190I arbeider bij huishouding (ro kind.) basisschool en gewerkt Siegen (Sauerland, 
Wildschut- waterleiding en bewerking eigen stuk op kistenfabriek Noordrijn-Westfalen) 
Niebur* land 

161 Gré van 1904 boer boerin (rr kind.) basisschool, gewerkt op Donaurieden (bij Ulm, 
Wort- de boerderij thuis Baden-Württemberg) 
Maunz 

162 Alma 1891 boer en imker boerin (5 kind.) basisschool, gewerkt in Weissenbrunn (Beieren) 
Zwiers- de huishouding en bij 
Rinser* de post 



Plaats van aan- Periode in betr. Contacten buiten betrekking Einde dienstboden- Aard van de 
komst in Nl. in Nl. bestaan in Nl. informatie 

Oldenzaal 1932-1933 in de kerk op zondag terugkeer naar vragenlijst 
Oostenrijk vanwege 
heimwee 

Rijswijk en 1921-1937 (in 1917 in Dui. vereniging en later huwelijk in Nl. met vragenlijst 
Den Haag met kindertrans- ook met zusters en Dui. schilder 

port in Nl. geble- vriendinnen uit Bottrop, 
ven en vanaf 1921 vanaf 1936 met Ned. vriend 
in betr.) 

Tilburg 1930-1936 (met met Dui. vriendin terugkeer naar Dd., gesprek op 3-2-1987 
onderbreking van omdat daar weer 
half jr. in Dd.) werk en verdiensten 

waren 

Buitenpost, 1919-1923 met Dui. vriendin en in terugkeer naar Dd., gesprek op 16+1987 
later A' dam en via Deutscher Verein in het daar weer in betrek-
Noordwijk (seizoen) A' damse Seemansheim king; in 1927 ge-
terug naar A' dam trouwd met 

ambtenaar 

Groninger platteland 1919-1939 geen info huwelijk in Nl. met gesprek op 22-6-1982 
landarbeider 

Laren (NH) 1923-1925 in Dui. meisjesvereniging huwelijk in Nl. met gesprek op 18-9-1986 
Hilversum winkelbediende 

Haarlem, 1932-1936 met twee zusters huwelijk in Nl. met vragenlijst 
later Bloemendaal arbeider 

Den Haag, 192I-I926 geen contact met andere Dui. huwelijk in Nl. met gesprek op 17-5-1988 
later Voorburg meisjes, leerde al snel Ned. bezoldigd bestuur-

vriend kennen der r.k. vakbond 
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Bijlage 3: overige informanten 

Schwester E. Beyer en Schwester M. Kiel, beiden in de jaren dertig actief als Duitse diacones bij de 
opvang van Duitse dienstmeisjes in de Deutsche Evangelische Gemeinden in Haarlem en Den Haag. 
Münster, 21-2-1990. 

Schwester P. Blanke, die van oktober 1937 tot april 1939 als Gemeindeschwesterwerkzaam was in de 
Deutsche Evangelische Gemeinde in Den Haag. Münster, 22-2-1990. 

De heer P. Brijnen van Houten, ex-inlichtingenofficier en auteur van Brandwacht in de coulissen; 
een kwart eeuw geheime diensten. Den Haag, 12-8-1988. 

De heer O.V. Henkel, voormalig predikant van de hervormde gemeente in Amsterdam. Den Haag, 
7-7-1988. 

Mevrouw M.C. Heukeroth, al voor de oorlog betrokken bij de Deutsche Evangelische Gemeinde in 
Den Haag, onder meer als dirigente van het koor van de Mädchenverein. Den Haag, 29-4-1987 en 
10-12-1987. 

Schwester M. Keupp, dochter van Rektor E. Keupp, over de inzet waarmee haar vader samen met 
Schwester A. Kolitz het Diakonissen-Mutterhaus Hensoltshöhe leidde gedurende de jaren 1919-1948. 

Gunzenhausen, 20-8-1992. 

Frau K Kuhlenbäumer, als lid van het hoofdbestuur van het Nationalverband der Katholischen 
Mädchenschutzvereine voor de oorlog betrokken bij de opvang en begeleiding van Duitse dienst
meisjes in Nederland. Paderborn, 19-2-1990. 

Mevrouw F. Rost van Tonningen, voor en tijdens de oorlog actief in de Nationaal-Socialistische 
Beweging en werkgeefster van een Duits dienstmeisje. Velp, 23-3-1988. 

Zuster M. Weber, als Duitse diacones betrokken bij de vooroorlogse opvang van Duitse dienstmeis
jes in de ]ugendbund for Entschiedenes Christentum in Amsterdam. Amerongen, 24-4-1987. 
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Lijst van afkortingen 

In de noten zijn ook afkortingen van archiefbewaarplaatsen en tijdschriften gehanteerd; deze 
worden verklaard in het overzicht van geraadpleegde archieven en periodieken. 

AA 
ABS 
afd. 
AJC 
AO 
BM 
BiZa. 
BuZa. 
CBS 
DEG 
Dd. 
Dui. 
EC 
EDB 
Frl. 
G 
HTK 
Jus. 
KB 
MG 
mm. 
NAB 
NBV 
Ned. 
NKM 
Nl. 
NSB 
NSDAP 
NSVO 
NVD 
NVH 
part. coll. 
POD 
RKA 
RWA 
SAJ 
SDAP 
SoZa. 
Vrl. 
VVVGS 
WOI 
won 

Auswärtiges Amt 
Auswandererberatungsstelle 
afdeling 
Arbeidersj eugdcen trale 
Ausland-Organisation der NSDAP 
Bahnhofsmission 
Binnenlandse Zaken 
Buitenlandse Zaken 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Deutsche Evangelische Gemeinde 
Duitsland 
Duits 
Entschiedenes Christentum/Ernstig Christendom 
Evangelische Deutsche Bahnhofsmission 
Fräulein 
transcriptie gesprek 
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Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid 
Nederlands 
Nationalverband der Katholischen Mädchenschutzvereine 
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Herkomst van de illustraties 

Voor de keuze van de illustraties is vooral geput uit particuliere collecties van degenen die 
informatie hebben verschaft ten behoeve van het onderzoek. Zij worden met naam dan wel 
pseudoniem aangeduid. Daarnaast worden ook de archieven genoemd waaruit beeldmateriaal 
afkomstig is. 
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Butting, 0. 150, 156, 163, 164 
Bijl, J. 225 
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Illing, dominee 175, 178 

Janssen, A. 173 
Janssen, J. 150 
Janssen-Ehrhardt, M. 173, 174, 194 
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consulaat (Duits in Nl.) 15, 164, 142 
consulaat (Nederlands in Dt!.) 50 
continuïteit (zie ook: discontinuïteit) 21, 22, 100, 10r, 107, 110, 218, 219 

desidentificatie (zie ook: identificatie) 114 
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minister(ie) van Justitie 15, 124, 159, 160, 166, 168, 201-203 
minister(ie) van Sociale Zaken 15, 128, 160 
mobiliteit 26, 43, 58 
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Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie 199 
nationale Erhebunglnationale herleving/nationale vernieuwing 138, 143, 149, 153 
nationale identiteit (zie ook: identiteit) 13, 14, 27, II3, 142, 213, 214, 216, 218-222 
nationalisme 153 
nationaliteit II, 13, 15, 86, III, 122, 126, 155, 164, 165, 168-170, 172, 177, 178, 181, 187, 198-200, 203-206, 
209,220 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) 146, 152, 173, 188, 199, 202, 203 
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt 186, 188 
Nationalsozialistischer Frauenschaft 188, 199, 225 
Nationa!verband der Katholischen Mädchenschutzvereine 17, 42, 54, 143, 150 
naturalisatie 163, 168, 184, 204, 221, 226, 228 
Nederlanderschap 173 
Nederlands Beheersinstituut 203 
Nederlandsche R.K. Vereeniging van Sigarenfabrikanten 128 
Nederlandse Arbeidsbeurs in Oberhausen 40, 52, 55, 119, 132. 
Nederlandse Qeugd)bond voor Ernstig Christendom 93, 143, 144, 145 
Nederlandse Vereniging tot Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes ('Union') 43, 45, 85, 89, 98 
120,160 
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 18, 40, 128, 129, 160 
Neurenberger wetten 134, 166 
Nieuw-Feministen Vereeniging 129 
Nord-Deutscher Klub, zie: Deutscher Verein 
Notburga Verein/Notburgavereniging 85 

onderduik(er) 186, 189, 190, 192, 198, 207, 224 
onderscheidingsdrang (zie ook: sociale afstand) 69 
ongehuwd moederschap 85, 88 
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onvermogen te rouwen 212 
onzedelijkheid, zie: zedeloosheid 
opvang(te)huis 83, 85, 86, u9 
overlevingsschuld 212 

Partij van de Arbeid (PvdA) 192 
paspoort/ Paj n9, 161, 164, 165, 169, 170, 186, 206, 217, 222 
passantenverblijf, zie: opvang(te)huis 
persoonsbewijs 192 
politie (zie ook vreemdelingen-/zedenpolitie) 45, 120, 122, 176, 206 
Politieke Opsporingsdienst 194, 202 
Politieke Recherche Afdeling 188 
Protestants Hulpcomité voor Uitgewekenen om Ras of Geloof 160 
push- en pull-factoren 25 

Quakers 161 

Referentin for Frauenforsorge 42 
Reichsdeutsche Gemeinschaft 149, 150, 153, 155-157 
Reichsstelle for das Auswanderungswesen, zie: Reichs- wanderungsamt 
Reichsverband for die Katholischen Auslandsdeutschen 148, 149, 150 
Reichswanderungsamt 42, n8 
Rentenmark 49 
R.K. Vereeniging tot Bescherming van Meisjes 88 
Rode Kruis 43, 90, 226 
Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) 128 
Rijksbureau betreffende de Handel in Vrouwen, Kinderen en Onzedelijke Geschriften/Rijksbureau ter 
Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen 15, 52 
Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling 6, 131 
Rijksduitse gemeenschap, zie: Reichsdeutsche Gemeinschaft 
Rijksveldwacht, zie: Koninklijke Marechaussee 

schaamte 20, 182, 192, 207, 209, 210, 212, 213, 216 
schuld/ Schuld 209, 212, 216 
Schutzparagraph 50, 58 
Sicherheitsdienst (SD) 194, 186, 199 
sleutelgeweld 70 
smetvrees (zie ook: sociale afstand) 70 
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) 192 
sociale afstand/sociale distantie (zie ook: onderscheidingsdrang, smetvrees) 37, 53, 61, 69, 71-73, 80, 104 
Sozialistische Arbeiterjugend (SA]) 106, 107 
Spartakisten 30, 32 
spionage 12, 23, 185 
St. Agnesstiftung (Haarlem) 92 
St. Elisabethstiftung (Den Haag) 92, u8, 148 
St. Rafaelverein (Rotterdam) 90 
staatsburgerschap, zie: nationaliteit 
stadhuis, zie: burgerlijke stand 
Standesamt (zie ook: burgerlijke stand) 165 
statenloos 161, 206 
stationswerk 42-44, 45, 49, 83, 100, u9, 134, 151 
Stütze der Haus.frau 34, 36, 69 

Theresiastichting 88 
thuisland (zie ook: Heimatland) 173, 213, 215 
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toelatingsbeleid 159 
Tüchtigkeit 67, 119, 125, 219 

uitleidingstransport 124 
uitwijzing/uitzetting over de grens 123, 201, 203, 204 
U nion, zie: Nederlandse Vereniging tot Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes 
Union Internationale des Amies de la jeune Fille 42 

vaderlandsliefde 35, 40, 52, 93, 137, 148, 195 
valutaverschil 63 
Valutawanderung (zie ook: Zeitwanderung) 38 
Vaterlandsverdrossenheit 40 
Verband der Jugendbünde für Entschiedenes Christentum 143 
Verband für Gemeinschaftspflege und Evangelisation, zie: Gnadauer Gemeinschaftsbewegung 
verblijfsvergunning 201, 203 
Vereeniging tot Internationaal Hulpbetoon 40 
Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen 128 
Verein für Deutschsprechende Ka.tholiken 89, 91, 95, 152, 
Verein für Innere Mission 141 
verraad 1, 12,177,178,182 
Versailles (vrede/verdrag van) 29, 137, 138 
verzet (ondergronds), zie: illegaliteit 
visum 49, 50 
Volksbund für das Deutschtum im Ausland 148 
volksgeest/-karakter 13, 183, 222 
Volkstum 89, 139, 140, 148, 149, 151, 156, 165, 
vreemdelingendienst 58, 123, 162, 203 
vreemdelingenpolitie 87, 112 122, 123, 198 
Vreemdelingenwet 122 
vrouwenhandel 40, 42, 43, 83,104,120 
vrouwenoverschot 41 
Vrije Evangelische Gemeente 93 
Vrijzinnig-Democratische Bond 166 
vijandbeeld 12, 137 
Vijfde Colonne 12, 175 

Wahlfahrt 139, 141 
Wahlheimat 213, 214 
Weermacht/Wehrmacht 175, 186, 189, 194, 198, 199 
werkgeversverklaring 120, 121 

werkvergunning 122, 159, 160, 165 
Wet op de Vreemde Arbeidskrachten 127, 131, 132, 159 
Wet Vrouwelijke Arbeidskrachten, voorontwerp 130 
Winterhiijè/Winterhulp 141, 152, 186 

zedeloosheid/zedelijk verval/zedelijk verderf (zie ook: morele onrust) 40, 41, 43, 48, 52, 53, 83, 87, 89, 101, 
112, 119, 137, 138 
zedelijkheid 40, 41, 48, 60, 85, 104, 123, 137 
zedenpolitie 123 
Zeitwanderung (zie ook: Valutawanderung) 38 
Zendings-Diaconessenhuis Amerongen 145-147, 178 
Zentrumspartei 137 
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