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1.  Inleiding 
 
1. Momentopnamen 

 
Gildehaus, Duitsland, 1 april 1933 
Er staan SA-mannen voor de slagerij van de Zilversmits. Hermann Zilversmit, een van de 
zoons die in de zaak werkt, bekijkt ze vanachter de toonbank eens goed: in uniform, met een 
geweer over de schouder, zien ze er dreigend uit. Vanuit de winkel is het moeilijk te zien hoe 
de mannen kijken, maar al te vriendelijk zal het niet zijn. Elke keer wanneer een mogelijke 
klant in de richting van de zaak komt lopen, houden ze een bord omhoog en beginnen ze te 
schreeuwen: ‘Koop niet bij joden! De joden zijn ons ongeluk!’. Het is een bespottelijke, maar 
ook wat intimiderende vertoning. Hermann loopt naar voren om te zien wie het zijn; in zijn 
geboortedorp kent hij bijna iedereen wel van gezicht. Wanneer hij bij de voordeur is, kijkt een 
van de mannen achterom, en hij herkent hem: Johann Müller,1 een knul die hij al jaren 
tegenkomt op de voetbalclub waar ze beiden spelen. Geschrokken wil hij zich omdraaien; hij 
wist niet dat Johann ook tot die club malloten behoort die denken dat ze de hele boel hier 
kunnen bestieren. Maar Johann glimlacht naar hem, buigt zich naar hem toe en fluistert: 
‘Hermann, zie ik je deze week weer op het veld?’ 
 
Fürstenau, Duitsland, 10 november 1938 
Het is al de hele nacht en ochtend onrustig in de stad. Het schijnt dat verschillende joodse 
mannen zijn opgepakt, en de vader van Bernard Süskind is het huis uitgegaan om een kijkje te 
nemen. Bernard staat in zijn kamer voor het raam. Met zijn zeventien jaar kan hij zich al bijna 
niet meer herinneren hoe het leven was voordat de nazi’s bijna zes jaar geleden aan de macht 
kwamen. Ja, in 1932 werd zijn grootvader begraven en bijna het hele stadje liep uit om 
grootvader naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Nog geen twee jaar later was niemand 
komen opdagen toen zijn grootmoeder werd begraven. Dat was een moment geweest waarop 
hij zich had gerealiseerd dat het leven langzaam maar zeker veranderd was. Steeds meer 
plekken werden voor joden verboden verklaard, steeds vaker gebeurde het dat bekenden de 
weg overstaken wanneer ze hem zagen aankomen. Op een gegeven moment was de eigenaar 
van het lokale café Bernards vader persoonlijk komen vertellen dat hij niet meer welkom was 
bij de Stammtisch. De wereld was steeds kleiner geworden, maar Bernard wist al bijna niet 
meer beter. Maar nu is er iets anders aan de hand, en de hele familie is bang. 
 Hé daar is oom Gerd!2 Bernard kan vanuit het raam net de beste vriend van zijn ouders 
bij de voordeur zien staan. Opgelucht loopt hij zijn kamer uit om hem te begroeten. Wanneer 
oom Gerd hem ziet, begroet hij hem met: ‘Hé Bernard, goed je te zien, kom je even met me 
mee?’. Bernard loopt zonder te kijken zijn moeder voorbij. Op straat zijn opeens twee mannen 
in SA-uniform opgedoken. Oom Gerd duwt hem in de richting van de mannen en roept: ‘Hé 
hier, ik heb nog een jood gevonden!’. 
  
Enschede, eind 1939 
Henk van Gelderen zit aan tafel met zijn ouders en het echtpaar Auerhahn. De jonge student is 
voor een paar dagen uit Amsterdam naar huis gekomen. Hij kijkt vermoeid naar het echtpaar: 
vanavond zijn ze nog nerveuzer dan gewoonlijk. Ze zijn uit Wenen gevlucht toen de nazi’s 
Oostenrijk binnentrokken, en met vele andere joodse vluchtelingen de Nederlandse grens 
overgestoken. Toen oom Sig Menko, een goede vriend van zijn ouders en voorzitter van de 
joodse gemeente in Enschede, een oproep deed om gezamenlijk de vluchtelingen op te 
vangen, is het echtpaar bij hen in huis gekomen. Het zijn op zich aardige mensen, maar 

                                                 
1 Johann Müller is een fictieve naam. 
2 Gerd is een fictieve naam. 
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vreselijk geagiteerd. En de verhalen die ze vertellen...! Het ene nog afschuwelijker dan het 
andere. Over joden die met geweld uit hun huis zijn gehaald. Over familieleden die sterk 
vermagerd, uitgeput en met verwondingen over het gehele lichaam uit kampen zijn 
teruggekeerd, over anderen van wie nog niets is vernomen. Het zal wel, denkt Henk.  
 
Enschede, februari 1941 
De telefoon gaat. Sig Menko loopt erheen; wat nu weer? Vanochtend kregen hij en zijn vrouw 
Emmy bericht dat hun villa per direct wordt gevorderd; vanaf morgen zullen ze hun intrek 
nemen in hun buitenverblijf. De rest van de dag is voorbijgegaan in een warrige drukte van 
haastig inpakken, zoveel mogelijk mensen op de hoogte brengen van de verhuizing, en 
regelingen treffen met het personeel. Met één oog op de papieren die nog moeten worden 
uitgezocht, neemt Sig de telefoon op. ‘Dag meneer Menko, Berendsen hier.’ Sig denkt snel 
na: hij kent geen Berendsen. ‘Meneer Menko, is het heus waar dat u uit uw huis bent gezet?’. 
Nu is Sig op zijn hoede: ‘Dat zal waarschijnlijk wel het geval zijn.’ ‘Daar ben ik erg blij om 
en als u wenst kan ik voor u nog wel een plaats in het woonwagenkamp ontruimen. Dág 
Menko!’, en er wordt opgehangen.  
 
Enschede, 25 september 1945 
Emmy Menko zit met een briefkaart in haar handen voor zich uit te staren. Ruim twee 
maanden zijn zij en haar man Sig nu terug in Enschede, in hun eigen huis. De repatriëring 
vanuit Theresienstadt duurde lang, maar het gaf hun gelegenheid om weer wat tot zichzelf te 
komen, om zich weer als gewone mensen te gaan voelen. Hun dochter die hen in Enschede 
stond op te wachten, herkende eerst haar sterk vermagerde vader niet. Maar nu beginnen ze 
weer wat aan te komen, en komt het leven een beetje op de rails. Sig is alweer vreselijk druk 
met het opnieuw op poten zetten van de zaak, maar Emmy kan haar draai niet goed vinden. 
Zoveel dierbaren die niet meer terugkeren, zoveel pijnlijke herinneringen. De wereld is 
voorgoed veranderd, en ze kan er nog niet goed aan wennen. Het personeel in huis eist opeens 
veel meer vrije dagen, en van Sig hoort ze dat de arbeiders in de fabriek vreselijk brutaal zijn 
geworden. Het huis is nog steeds niet helemaal op orde, maar je kunt moeilijk de huizen van 
de bewariërs aflopen om je spullen op te eisen. Ze leest nog eens de briefkaart, geschreven 
door een kennis vanuit Westerbork. Het is nog maar een paar jaar geleden, maar ze kan zich al 
bijna niet meer indenken hoe het toen was. Het lijkt of het niet echt gebeurd is, alsof alles een 
droom is geweest. 
 
Duitsland, 1946 
Er ligt een mof onder de auto. Henk van Gelderen kijkt naar zijn vriend Was ter Kuile3 en 
grijnst. Ze zijn op weg naar Denemarken, maar hebben besloten om eerst een rondje door 
Duitsland te rijden om alles daar eens goed te bekijken. Overal kapotte steden, mannen en 
vrouwen die met puin aan het slepen zijn. Voor een half pakje sigaretten doen ze alles, zoals 
de hele auto nakijken die kuren heeft. De man komt onder de auto gekropen; het zou nu in 
orde moeten zijn. Mooi zo, ze kunnen verder. 
 
Hengelo, 1948 
Het is al laat, tijd om naar bed te gaan. Hermann Zilversmit denkt aan morgen. Morgen zal hij 
de grens overgaan en zijn Duitse geboortedorp Gildehaus weer zien. Hij is er nooit meer 
geweest sinds hij met zijn familie twaalf jaar geleden hun huis en de slagerij achterliet. Ze 
hadden zich in Hengelo gevestigd, nog geen dertig kilometer verderop, en hadden daar een 
nieuw leven opgebouwd. Hij had het geluk gehad dat hij na een jaar de slachterij waar hij 
werkte kon overnemen, omdat de eigenaar naar Amerika vertrok. Het was geen gemakkelijke 
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tijd geweest, want naar het geld dat de verkoop van hun huis in Gildehaus had moeten 
opbrengen, konden ze fluiten. De koper had hen jarenlang aan het lijntje gehouden, maar na 
de Duitse inval in Nederland stond hij binnen de kortste keren op de stoep om samen met een 
SS-er vader te dwingen afstand te doen van de koopsom. Hermann heeft de bezetting in 
onderduik op een boerderij doorstaan, en is getrouwd de dochter van zijn onderduikgezin. Hij 
heeft gezworen dat hij nooit, maar dan ook nooit meer een voet op Duitse bodem zal zetten; 
hij heeft niets meer te zoeken in dat land van moordenaars.  

Maar niet lang na de bevrijding sijpelden de eerste berichten uit Gildehaus binnen. 
Oude vrienden informeerden naar zijn situatie, lieten weten hoe het met hen was. Hij betrapte 
zich erop dat hij regelmatig in gedachten door de kamers van hun vroegere huis liep, door de 
straten van zijn geboortedorp wandelde. Toen de beperkingen van het grensverkeer werden 
opgeheven, stond niets hem meer in de weg om erheen te gaan, behalve zijn eigen weerzin. 
Het heeft lang geduurd voordat hij voor zichzelf heeft toegegeven dat hij heimwee heeft naar 
zijn oude dorp, naar zijn oude vrienden. Morgen, denkt hij, morgen ga ik erheen.  
 
 
2. Thematiek van deze studie 
 
Deze studie gaat over Hermann Zilversmit, Bernard Süskind, Henk van Gelderen en de 
Menko’s. Maar het gaat ook over de SA-man die voor de deur van de Zilversmits postte, de 
huisvriend van de Süskinds, de anonieme beller die de Menko’s lastigviel, en de oude 
vrienden van Hermann Zilversmit. Deze personen kwamen elkaar dagelijks tegen op straat, in 
het café, bij de voetbalclub, bij de apotheek. Ze moesten dit alledaags contact echter 
vormgeven in een tijd waarin het samenleven van joden en niet-joden steeds meer onder druk 
kwam te staan, tot een definitief eind leek te komen, en weer moest worden opgebouwd nadat 
de bestaande orde door oorlog en uitroeiing op de kop was gezet.  

Het aantal studies naar Hitlers Derde Rijk en de Holocaust is ongekend en groeit nog 
altijd gestaag.4 Hoewel de aandacht daarbij het meest uitgaat naar de fysieke uitmoording van 
de joden – de besluitvorming, organisatie, het handelen en de motieven van de daders, de 
ervaringen van de slachtoffers – is ook steeds meer aandacht gekomen voor de voorafgaande 
processen van uitsluiting, uitbuiting en ontmenselijking. We weten echter nog steeds maar 
weinig over hoe dergelijke processen vorm kregen in de praktijk van alledaags samenleven 
van joden en niet-joden. Dit is een problematische lacune in de bestaande kennis, omdat het 
dit microniveau van samenleven is waar zulke ‘macro’ processen tot uitdrukking komen én 
worden verwerkelijkt. De alledaagse interacties van joden en niet-joden in de jaren van het 
Derde Rijk vormden een bevestiging van een fundamentele verschuiving in de bestaande 
orde, maar niet alleen dat: die verschuiving werd juist ook tot stand gebracht in die interacties. 

Wat gebeurde er precies in de alledaagse relaties tussen joodse en niet-joodse buren en 
dorpsgenoten in de jaren vóór de feitelijke uitroeiing van de joden? Welke sociale 
dynamieken deden zich voor in het joods/niet-joodse samenleven; hoe moeten de 
ambivalenties en contradicties in dat samenleven worden begrepen? Waren de processen die 
zich in het samenleven in bezet Nederland voordeden vergelijkbaar met de dynamieken in 
nazi-Duitsland? En hoe kreeg het samenleven weer vorm nadat de massamoord had 
plaatsgevonden en de overlevenden terugkeerden naar hun vroegere woonplaatsen? 

In dit onderzoek wordt een antwoord op deze vragen gezocht. De studie gaat over het 
samenleven van joden en niet-joden in Twente en aangrenzend Duitsland in de periode tussen 
de jaren twintig en jaren vijftig van de twintigste eeuw. Daarmee is het een studie naar de 
Holocaust, en toch ook weer niet. Vanaf de machtsovername door Hitler op 30 januari 1933 
werden de relaties tussen Duitse joden en niet-joden steeds meer getekend door uitsluiting: 

                                                 
4 Zie voor een historiografische bespreking van de literatuur hoofdstuk 2. 
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door isolering, degradatie en exploitatie van joden door niet-joden. Van een situatie waarin 
dagelijks op vele terreinen interactie tussen joden en niet-joden plaatsvond, verwerd het 
samenleven tot een incidentele vorm van ‘dezelfde ruimte delen’, en met de deportaties van 
de joden werd zelfs die meest minimale vorm opgeheven.5 Met de bezetting van Nederland 
door de nazi’s in mei 1940 begon ook in Nederland het proces van vervolging en uitsluiting 
dat met de uitmoording van de overgrote meerderheid van de joden zou eindigen. 
 Het proces waarin het ‘samen’ in het leven van joden en niet-joden eerst werd 
geminimaliseerd en daarna tot nul werd gereduceerd, kreeg vorm in de relaties tussen joodse 
en niet-joodse buren, klasgenoten, collega’s, kennissen en vrienden. De focus op dit 
joods/niet-joods samenleven betekent dat deze studie een ‘daderonderzoek’, noch een 
‘slachtoffergeschiedenis’ is; eerder is sprake van een verweven of verknoopte geschiedenis.6 
Het betekent ook dat de analyse stopt waar het samenleven stopt: de lotgevallen van de joden 
in getto en kamp vallen buiten het bestek van dit onderzoek, evenals de oorlogservaringen van 
de niet-joden.7 Maar de studie eindigt niet bij de laatste deportaties, maar onderzoekt ook hoe 
het samenleven weer vorm kreeg na de ineenstorting van het Derde Rijk. Met de terugkeer 
van joodse overlevenden bestond in ieder geval weer een minimale ‘ruimtelijke’ vorm van 
samenleven. In welke mate en op welke wijze ook weer alledaagse joods/niet-joodse 
interactie plaatsvond, is ook onderwerp van deze studie. Deze opzet houdt in dat de sociale 
processen die zich voordeden voor en na de uitroeiing van de joden worden bestudeerd, maar 
niet de feitelijke uitmoording zelf. De Holocaust is zo het scharnierpunt waarop deze studie 
draait, maar zelf niet onderwerp van onderzoek.  
 Om de sociale processen in het samenleven te onderzoeken, wordt de blik in de eerste 
plaats gericht op de praktijk van concrete relaties en interacties tussen joden en niet-joden. 
Een hoofdvraag van deze studie is hoe die relaties en interacties zich ontwikkelden in de jaren 
voor, tijdens en na het nazi-bewind. Wat betreft de periode vóór de machtsovername door de 
nazi’s worden zowel de verschillende vormen van alledaags contact als de sociale 
scheidslijnen bestudeerd die het samenleven structureerden. Met betrekking tot de jaren van 
het Derde Rijk worden de zeer uiteenlopende manieren geanalyseerd waarop niet-joden hun 
joodse buren en dorpsgenoten konden isoleren, degraderen en exploiteren, en wordt 
onderzocht hoe die verschillende vormen van uitsluiting door de tijd heen op elkaar 
inwerkten, elkaar versterkten, maar ook regelmatig in tegenspraak met elkaar waren. Voor de 
jaren na de ineenstorting van het Derde Rijk worden de niet-joodse reacties op de terugkeer 
van joodse overlevenden bestudeerd, en de sociale strategieën die werden toegepast om weer 
met elkaar samen te leven. Door de studie enkele jaren voor de nazi-periode te laten beginnen 
en ook de eerste naoorlogse jaren in de studie te betrekken, is het mogelijk om de 
fundamentele veranderingen en breukpunten, maar ook de mogelijke continuïteiten, in het 
joods/niet-joods samenleven te onderzoeken. 
 In de tweede plaats wordt onderzocht hoe de relaties en interacties door zowel de 
joden als de niet-joden werden beleefd. Een centraal begrip hierbij is ‘normaliteit’: wanneer 
en waarom werden de interacties door joden en niet-joden als normaal dan wel abnormaal 
ervaren? Hoe gingen de percepties van normaliteit door de tijd heen schuiven, en hoe verhield 
de beleving van normaliteit van de niet-joden zich tot die van de joden? De beleving van 
normaliteit hangt onder meer samen met persoonlijke en maatschappelijke morele 
standaarden en verwachtingen; in het volgende hoofdstuk zal dit verder worden uitgewerkt.  

                                                 
5 Toch kon ook na de deportaties contact tussen vroegere joodse en niet-joodse bekenden plaatsvinden, wanneer 
bijvoorbeeld Duitse soldaten in aanraking kwamen met joodse gevangenen. In hoofdstuk 5 wordt hier kort op 
ingegaan.  
6 Vgl. Grossmann (2007), p.13, die van een entangled approach spreekt.  
7 Onderduikervaringen – in wezen zeer extreme en geïndividualiseerde vormen van joods/niet-joods samenleven 
– komen aan de orde in zoverre ze (de beleving van) het samenleven in het algemeen beïnvloedden; zie 
hoofdstukken 6 en 7. 
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economische ontwikkelingen. Binnen de onderzochte regio kunnen de verhoudingen aan de 
Duitse en Nederlandse zijde van de grens daarom worden beschouwd als de Duitse en 
Nederlandse nationale verhoudingen representerend, en met elkaar worden vergeleken. In de 
jaren dertig en veertig werden de verschillen tussen de joods/niet-joodse verhoudingen aan 
Duitse en Nederlandse zijde op nationaal niveau op scherp gezet door het door de nazi’s 
gevoerde anti-joodse beleid en door de Duitse bezetting van Nederland. Door middel van een 
vergelijking van de ontwikkelingen in het samenleven aan beide zijden van de grens kan 
worden onderzocht in hoeverre zich verschillende dan wel overeenkomstige sociale processen 
voordeden tussen joden en niet-joden in nazi-Duitsland en bezet Nederland.  

Een benadering van de regio als zelfstandige historische ruimte betekent tegelijk dat 
wordt onderzocht hoe het samenleven van joden en niet-joden werd beïnvloed door regionale 
en lokale eigenheden en ontwikkelingen. Traditioneel vormen grote steden het centrum van 
aandacht in studies naar de geschiedenis van het joodse leven, zeker in Nederland waar 
Amsterdam van oudsher het centrum van het joodse leven is.11 Door de Twents-Duitse 
grensstreek tot onderwerp van studie te nemen, wordt de blik gericht op de relaties in een 
meer provinciale en landelijke context. Deze streek, die in Enschede de grootste joodse 
gemeenschap in Overijssel kende, vormt een belangwekkend deel van de joodse gemeenschap 
buiten de grote steden, en daarmee een relevante onderzoeksruimte.  

Centraal binnen deze benadering staat de grens: wat betekende de gelijktijdige 
nabijheid en afgrenzing voor het samenleven van joden en niet-joden? In hoeverre was er 
sprake van grensoverschrijdend contact en van een transfer van politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen? Deze vraagstelling raakt aan een recent historiografisch debat over 
transnationaliteit en histoire croisée. Binnen transnationale geschiedenis worden relaties en 
transfers onderzocht die nationale grenzen overstijgen, en wederzijdse percepties. Daarbij 
wordt uitgegaan van twee punten van vertrek en aankomst, dus van stabiele nationale 
referentiepunten. De histoire croisée laat ook deze nationale referentiepunten los en 
onderzoekt de vervlochtenheid van perspectieven en ruimtelijke kaders.12  

De studie richt zich met name op Twente, het graafschap Bentheim en het deel van het 
Westmünsterland dat aan Twente grenst: de oude districten Ahaus, Borken, Coesfeld en 
Steinfurt. Economische, maatschappelijke en familiaire contacten en verbanden hielden zich 
echter niet aan scherp getrokken geografische grenzen, en de Twents-Duitse grensstreek was 
in de praktijk van alledaagse relaties dan ook een ruimte met vloeiende afbakeningen. Er 
wordt in deze studie daarom flexibel omgegaan met de grenzen van de onderzochte 
geografische ruimte. 

Evenals de geografische grenzen van de onderzochte ruimte, zijn ook de grenzen van 
de onderzochte periode vloeiend. Juist omdat deze studie de feitelijke uitmoording van de 
joden niet tot onderwerp heeft, maar de ontwikkelingen in het samenleven van joden en niet-
joden vóór en ná de uitroeiing, is dit ‘voor’ en ‘na’ niet op een precies jaartal vast te pinnen. 
In principe worden de ontwikkelingen in de relaties vanaf halverwege de jaren twintig tot 
halverwege de jaren vijftig bestudeerd, maar hier en daar worden ook relevante ervaringen en 
gebeurtenissen buiten dat tijdsvak besproken.  

Met het samenbrengen van het joodse en het niet-joodse, en het Duitse en het 
Nederlandse perspectief, vormt deze studie een verweven ervaringsgeschiedenis van het 
samenleven in de Twents-Duitse grensstreek voor, tijdens en na de jaren onder nazi-bewind. 
Ik maak daarbij gebruik van verschillende bronnen, waaronder door de Gestapo vervaardigde 

                                                 
11 Ook in Duitsland richt veel onderzoek zich op het joodse leven in de grote steden, maar is onderzoek naar 
Landjuden wel een zelfstandig onderzoeksveld. Zie Fischer (2011) voor een overzicht van de literatuur op dit 
gebied (p.8). 
12 Patel (2005); Werner & Zimmermann (2006). De historicus Peter van Dam heeft er terecht op gewezen dat in 
de praktijk van het onderzoek naar vervlechting, transfer en vergelijkingen vaak een rol blijven spelen (2012, 
p.109).  
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stemmingsberichten, egodocumenten als brieven, dagboeken en memoires, en lokale en 
‘grijze’ literatuur over de plaatselijke geschiedenis. De belangrijkste bron van deze studie is 
echter een veertigtal door mijzelf afgenomen interviews en ruim zestig interviews die in 
eerdere studies en projecten door anderen zijn afgenomen met joodse en niet-joodse personen 
uit de Twents-Duitse grensstreek. Met behulp van de interviews konden aspecten van het 
verleden worden onderzocht die moeilijk uit andere bronnen te destilleren zijn, maar van 
groot belang voor mijn vraagstelling: hoe verhielden joden en niet-joden zich in de praktijk 
van het alledaags samenleven tot elkaar, en hoe ervoeren zij die relaties en interacties? In 
hoofdstuk 3 worden de gebruikte bronnen toegelicht, en wordt nader ingegaan op 
verschillende methodologische overwegingen die met het gebruik van mondelinge bronnen 
samenhangen. Verschillende complicaties die zich bij de opzet en analyse van interviews 
voordoen, zullen de revue passeren, evenals de gekozen strategieën om met die complicaties 
om te gaan. 
 Hoofdstuk 4 beschrijft het joods/niet-joods samenleven aan beide zijden van de grens 
in de jaren voor de machtsovername door de nazi’s. In hoofdstuk 5 staan de ontwikkelingen in 
het samenleven tijdens het nazisme aan de Duitse zijde van de grens centraal, en in hoofdstuk 
6 wordt de aandacht verlegd naar het samenleven in die jaren aan de Nederlandse zijde van de 
grens. Hoofdstuk 7 behandelt het samenleven aan beide zijden van de grens in de directe 
naoorlogse jaren. Hoofdstuk 8 is een afsluitend hoofdstuk waarin de inzichten worden 
beschreven die deze studie heeft opgeleverd. In het volgende hoofdstuk zal ik eerst mijn 
onderzoek historiografisch en theoretisch inbedden. Dat hoofdstuk eindigt met een uitgebreide 
leeswijzer waarin wordt beschreven hoe de begrippen uit het theoretische kader in de 
verschillende hoofdstukken worden toegepast. 
 


