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Hoofdstuk 4. ‘De jöd en de roomse bok’. Joods/niet-joods samenleven in de Twents-
Duitse grensstreek voor 1933 
 
 
Hoewel de Twents-Duitse grensregio zeker niet een centrum van joods leven vormde zoals 
bijvoorbeeld Amsterdam of Berlijn, was het samenleven van joden en niet-joden hier al 
eeuwenlang een gegeven. Joden leefden verspreid over de dorpen en stadjes in de landelijke 
streek, en waren onderdeel van het publieke leven in de buurt, het economische verkeer, het 
verenigingsleven en de Stammtisch. In de textielstad Enschede ontwikkelde de joodse 
gemeenschap zich tot de grootste van Overijssel, en maakten joodse fabrikanten deel uit van 
de regionale textielelite. Hier wordt de regionale context, de historische ontwikkeling en de 
alledaagse uitingsvormen van het joods/niet-joodse samenleven in de jaren twintig en 
beginjaren dertig van de 20ste eeuw beschreven.  

Eerst wordt een historische schets gegeven van de grensstreek en van het 
grensoverschrijdende contact in deze regio, waarbij aandacht wordt besteed aan de beleving 
van de plaatselijke bewoners van de sociale scheidslijnen die het alledaagse leven in 
algemene zin bepaalden. Vervolgens worden kort de historische ontwikkelingen in het 
samenleven van de joden en niet-joden aan de Nederlandse en Duitse zijde van de grens 
besproken. Zowel de schets van de historische ontwikkeling van de regionale ruimte als van 
de joodse/niet-joodse verhoudingen aan beide zijden van de grens biedt een context voor de 
daaropvolgende beschrijving van de alledaagse relaties tussen joden en niet-joden in de jaren 
twintig en beginjaren dertig. Aan de hand van interviews met joodse en niet-joodse bewoners 
van de grensstreek, opgeschreven herinneringen en inzichten uit de lokale literatuur wordt 
een beeld gegeven van de relaties en interacties. Zag het samenleven er in de gehele regio 
hetzelfde uit, of deden zich verschillen voor tussen beide zijden van de grens?   

Door de overeenkomsten dan wel de verschillen in het samenleven te duiden, kan 
worden bepaald of de grensstreek als een vervlochten, of eerder als een transnationale regio 
moet worden gezien. Met andere woorden: werden de relaties tussen joden en niet-joden 
vooral bepaald door regionaal gegroeide verhoudingen, of weerspiegelde het samenleven 
twee te onderscheiden nationale referentiekaders die met elkaar in contact stonden? De 
onderliggende vraag hierbij is die naar de leefwereld ofwel normaliteit van joden en niet-
joden in de jaren voor de machtsovername door Hitler. In hoeverre leefden joden en niet-
joden in de Twents-Duitse grensstreek in een gedeelde normaliteit? 
 
 
1. Historische schets van de Twents-Duitse grensstreek  
 
Van oudsher bestond een sterke vervlechting in de Twents-Duitse regio. Er bestonden hechte 
handelsbetrekkingen en er liepen belangrijke handelswegen van oost naar west, zoals de 
Hessenweg tussen Münster en Deventer. Vanaf de 17e eeuw trokken zogenoemde 
Hollandgänger en Tödden vanuit het Münsterland de grens over om in Nederland 
seizoensarbeid te verrichten en textielhandel te drijven.1 Omgekeerd trokken bijvoorbeeld 
Vriezenveense linnenhandelaars de grens over om in het Bentheimse en Münsterse land hun 
waren aan de man te brengen.2 Ook in cultureel opzicht vormde de territoriale grens 
nauwelijks een barrière voor wederzijdse beïnvloeding, wat bijvoorbeeld duidelijk tot uiting 
komt in het gedeelde dialect, het Plat.3  

                                                 
1 Kröll (2011), p.171-184 en 203-218. 
2 Kokhuis (1982), p.108. 
3 Zie voor een studie naar de verspreiding van het Nederlands in het Westmünsterland en het graafschap 
Bentheim: Kremer & Sodmann (1998). 
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Het Münsterland werd tot 1802 door een vorstbisschop geregeerd en heeft ook daarna 
een sterk conservatieve katholieke traditie behouden.4 De graven van Bentheim gingen 
daarentegen over tot het lutherse, en later calvinistische geloof, en ook het kleine graafschap 
Steinfurt en onder meer de heerlijkheden Gronau en Lage werden calvinistisch, waardoor 
calvinistische eilandjes ontstonden in het omringende katholieke prinsbisdom Münster. Sinds 
de 17e eeuw is het graafschap Bentheim overwegend evangelisch (oud) gereformeerd. Er 
bestonden hier sterke religieuze banden met Nederland: Nederlands werd de taal van de kerk, 
school en het gemeentelijke bestuur, en voor een hogere opleiding trok men naar Nederlandse 
universiteiten.5 Deze invloed nam af na de napoleontische oorlogen en de aansluiting van 
Bentheim bij Pruisen, maar pas rond 1880 was de overgang op het Duits op alle gebieden 
doorgevoerd. Toch bleef het Nederlands als taal van de gereformeerde godsdienst tot de 
Eerste Wereldoorlog in gebruik, en bleven oud-gereformeerden sterk gericht op de 
gereformeerde kerk in Nederland.6 

Twente is als gevolg van de geschiedenis juist religieus verdeeld geraakt. De 
nabijheid van het bisdom Münster heeft er toe bijgedragen dat het katholicisme zich hier 
heeft kunnen handhaven, maar door het grillige verloop van de Tachtigjarige Oorlog in deze 
streek is uiteindelijk het noordoostelijke gedeelte van Twente overwegend, en het midden en 
zuiden gedeeltelijk, katholiek geworden. Het westen aanvaardde overwegend het calvinisme.7 
Terwijl de calvinisten aan Duitse zijde als gevolg van represailles van de prinsbisschoppen 
van Münster de kerkdienst over de grens bezochten, was het omgekeerde het geval voor de 
katholieken uit Oost-Twente, die lange tijd door de hervormde overheid werden belemmerd 
in de uitoefening van hun godsdienst.8 

Eeuwenlang was de streek een arm en geïsoleerd gebied. Het ontbrak aan een goede  
infrastructuur, waardoor de regio afgesneden was van de belangrijke economische en 
maatschappelijke centra. De belangrijkste bron van inkomsten was de landbouw, maar 
vanwege de schrale grond kon men hier maar met moeite van leven. Om onder de zware 
omstandigheden toch het hoofd boven water te houden zocht de bevolking naar 
mogelijkheden om bij te verdienen. Die vond men in de huisnijverheid, met name in de 
textiel. De levering van garens en de verkoop van geproduceerde weefsels gebeurde via 
zogenoemde fabrikeurs, rondreizende kooplieden die hun handel in weefsels vaak met andere 
beroepen combineerden. Een deel van die fabrikeurs waren joodse marskramers die in 
Twente garen, stof en spin- en weefafval opkochten om die later te verkopen in de steden.9 
Met de Belgische opstand van 1830 brak een periode aan waarin de textielnijverheid kon 
opbloeien, omdat met de afscheiding van België ook de aanvoer van katoenen weefsels voor 
de Nederlands Oost-Indische markt stokte. Vanwege de al bestaande traditie van 
huisindustrie en de lage lonen ontwikkelde de textielindustrie zich in Twente. 10 De 
industrialisatie kwam op gang: stoomspinnerijen en grote textielbedrijven werden geopend, 
en de fabrikeurs ontwikkelden zich meer en meer tot industriële ondernemers. Zo ontstond 
een textielelite waarvan joodse fabrikanten een belangrijk onderdeel vormden. Enschede 
ontwikkelde zich tot centrum van de groeiende textielindustrie.  

Al snel breidden de ondernemers hun gebied uit naar het naburige Bentheim en 
Westmünsterland: Nordhorn, Gronau, Ochtrup, Rheine en Bocholt ontwikkelden zich 

                                                 
4 Kröll (2011), p.55 en 315-336. 
5 Kremer (1998), p.21. 
6 Baumann (1998), p.107. 
7 Kokhuis (1982), p.95-98 en 147; Quee (1982), p.120-121. 
8 Kremer (1998), p.42. 
9 Boas (1991), p.86. 
10 Van Gerwen (1985), p.26. 
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eveneens tot belangrijke textielcentra.11 In eerste instantie werden de textielfabrieken met 
Nederlands personeel bemand, maar naarmate de fabrieken groeiden werden ook steeds meer 
plaatselijke arbeiders ingezet. In Nordhorn bijvoorbeeld boden de fabrieken Niehues & 
Dütting, Rawe en Povel werk aan een derde van de lokale bevolking. Nederlandse arbeiders 
bleven echter ook een belangrijk deel van het personeel uitmaken: in 1913 bestond 
bijvoorbeeld 88% van het personeel in de textielfabrieken in Gronau uit Nederlanders en ook 
in Nordhorn was het aantal Nederlandse arbeiders aanzienlijk.12 Een groot deel van die 
arbeiders bleef in Twente wonen en pendelde elke dag over de grens. De gemeente 
Denekamp ontwikkelde zich bijvoorbeeld tot slaapstad van arbeiders die in de Nordhornse 
textielfabrieken werkzaam waren. 

De relaties tussen Twentse en Duitse arbeiders waren niet vrij van conflict. Omdat het 
levensonderhoud aan Nederlandse zijde minder kostte dan aan Duitse zijde, hadden de 
Twentse arbeiders het breder dan hun Duitse collega’s op basis van hetzelfde loon. Dit 
maakte de Twentse arbeiders niet geliefd, en leidde regelmatig tot caféruzies. In tijden van 
recessie werd er op aangedrongen de Nederlandse krachten als eerste te ontslaan, of hun 
werktijden in te korten.13  

De grensoverschrijdende contacten leidden echter niet alleen tot conflict: ook de 
grensoverschrijdende huwelijken namen toe. Ook onder de fabrikanten kwamen veel 
grensoverschrijdende huwelijken voor. Fabrikantenfamilies trouwden graag ‘binnen eigen 
kring’ om de continuïteit van hun ondernemingen te waarborgen en hun kapitaal te kunnen 
uitbreiden. Religie vormde daarbij eerder een drempel dan nationaliteit. In Nordhorn en 
Gronau waren de ondernemersfamilies hoofdzakelijk protestants-doopsgezind, in Ochtrup en 
Bocholt vooral katholiek.14 Ook joodse fabrikanten trouwden veelal onderling. Daarbij 
zouden velen hun toekomstige echtgenote bij voorkeur in het Duitse grensgebied hebben 
gezocht, omdat daar bij de opvoeding van meisjes meer dan aan Nederlandse zijde de nadruk 
op Tüchtigkeit lag.15  

Terwijl met de textielindustrie de grensstreek op economische terrein meer dan ooit 
vervlochten raakte, begonnen Twente en aangrenzend Duitsland op politiek en 
maatschappelijk vlak juist meer en meer uiteen te lopen. De Eerste Wereldoorlog, de 
torenhoge herstelbetalingen en de economische depressie stortte Duitsland in een diepe 
economische en politieke crisis. Ook de Duitse grensstreek bleef niet onberoerd. Door de 
economische blokkades tijdens de oorlog ontstonden tekorten aan grondstoffen, waardoor de 
textielindustrie min of meer stil kwam te liggen. Veel textielarbeiders die aan Nederlandse 
zijde van de grens woonden werden ontslagen, en in latere jaren vertrokken ook veel 
Nederlandse arbeiders die zich eerder aan Duitse zijde hadden gevestigd.16 Tijdens de oorlog 
was de grens gesloten; alleen boeren die landerijen aan de andere zijde van de grens bezaten 
en arbeiders die nog over de grens werkten, werd onder verscherpt toezicht ontheffing 
ontleend om over de grens te pendelen. De invoer van levensmiddelen vanuit Nederland werd 
gestaakt en er ontstond een levendige smokkelhandel. 17   
 In de jaren twintig heerste in het graafschap Bentheim, dat van oudsher al een 
achtergesteld gebied was, grote armoede onder de plattelandsbevolking. Aan Nederlandse 
zijde doopte men de ‘miserabelste hoek van Duitsland’ ‘Moffafrika’, en in de krant 
verschenen berichten waarin het verval en de naargeestigheid werden vergeleken met de 

                                                 
11 Kröll (2011), p.383. 
12 Kokhuis (1982), p.186. 
13 Wagner (2004), p.365. 
14 Kröll (2011), p.386. 
15 Boas (1991), p.84-85. 
16 Wagner (2004), p.365-366. 
17 http://www.grafschafter-geschichte.de/1914-Weltkrieg/wk02.htm (bekeken op 22 mei 2014). 
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welvaart en tevredenheid aan Nederlandse zijde van de grens.18 De textielindustrie trok 
daarentegen aan, en kende tussen 1924 en 1929 zelfs een ongeëvenaarde groei, maar deze 
hield abrupt op met de economische crisis in 1929. In dat jaar drong de politieke 
radicalisering die in andere delen van Duitsland al langer speelde, door tot het graafschap. De 
agrarische bevolking was van oudsher conservatief, rechts-liberaal en nationalistisch, en 
stond open voor de ‘volkse’ beweging. De textielarbeiders waren juist socialistisch en 
communistisch georiënteerd, en de slechte arbeidsomstandigheden en hoge werkeloosheid 
leidden tot sociale onrust en radicalisering. De vroege jaren dertig werden getekend door 
protest en straatgeweld.19  
 Ook het Münsterland kende een periode van politieke onrust na het einde van de 
oorlog. Tijdens de novemberrevolutie in 1918 ontstond in Münster een arbeiders- en 
soldatenraad die, naar voorbeeld van Berlijn, de republiek uitriep. In de maanden november 
en december van dat jaar woedde een debat over een mogelijk nieuwe staatsinrichting 
waarbij een ‘Ems-republiek’ met als middelpunt Münster zou worden gesticht.20 Met de 
terugkeer van de in Münster gelegen regimenten van het westfront, keerde de rust terug. Het 
Münsterland ontwikkelde zich in de daarop volgende tijd juist als een baken van 
conservatisme tegen revolutionaire krachten. De streek werd tijdens de economische 
depressie in verhouding minder hard getroffen dan andere gebieden door haar nog altijd 
sterke landbouw en middenstandsbedrijven, maar ook hier nam tussen 1931 en 1932 de 
werkeloosheid sterk toe.21 

In Nederland drongen de meeste effecten van de Europese crisis, met uitzondering 
van de economische depressie, slechts in getemperde vorm door. De maatschappij had in de 
laatste decennia van de 19e eeuw meer kenmerken van een klassensamenleving gekregen. 
Nationalisme ging hand in hand met segmentering, en later verzuiling, van de samenleving.22 
In Twente ging de ontwikkeling van de textielindustrie samen met een sterke verbetering van 
de infrastructuur, en richtte men de blik meer op het westen, waardoor de culturele invloed 
van het Duitse grensland in kracht inboette.  

De Twentse samenleving werd meer en meer gekenmerkt door klassenscheidslijnen 
tussen fabrikanten en textielarbeiders. In eerste instantie vertoonde de verhouding tussen 
werkgever en arbeider nog paternalistische trekken, waarbij met eerbied over ‘de familie’ en 
‘mijnheer Jan’ werd gesproken.23 Maar in de loop van de tijd ontstonden steeds meer 
wrijvingen en conflicten over de bestaande leef- en arbeidsomstandigheden. Omdat de 
fabrikanten belang hadden bij betere huisvesting van hun arbeiders, werden nieuwe wijken 
aangelegd zoals bijvoorbeeld een in Hengelo door Stork gebouwd tuindorp. Maar de 
arbeidsomstandigheden bleven relatief slecht, waardoor de arbeidsonrust en sociale 
spanningen toenamen. In 1923-1924 en in 1931-1932 vonden de grootste conflicten plaats, 
waarbij als reactie op aangekondigde loonverlagingen langdurig werd gestaakt.24  
 
1.1  Het alledaags leven: sociale scheidslijnen en grensoverschrijdend contact 
Om inzicht te krijgen in de alledaagse verhoudingen in de jaren twintig en beginjaren dertig, 
en de rol die de sociale scheidslijnen en regionale, grensoverschrijdende contacten daarin 
speelden, wordt hier gebruik gemaakt van de interviews met bewoners van de grensstreek. 
Uit de interviews komt naar voren dat in de gehele regio klasse en religie belangrijke 

                                                 
18 Wagner (2004), p.178-179. 
19 Idem, p.368-69. 
20 Kröll (2011), p.371. 
21 Idem, p.372-375. 
22 Blom & Cahen (1995), p.247.  
23 Kokhuis (1982), p.161. 
24 Idem, p.170-171 en 201-204. 
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scheidslijnen vormden die de relaties stuurden, maar dat zich wel verschillen voordeden 
tussen stad en platteland, en tussen de Nederlandse en Duitse zijde van de grens. Zo 
benadrukten de geïnterviewden uit Enschede het sterk gesegregeerde karakter van het sociale 
leven, waarbij de tegenstelling tussen arm en rijk wellicht nog wel een belangrijkere sociale 
scheidslijn vormde dan de religie.25 Fabrikanten, middenstand en arbeiders vormden 
gescheiden werelden die zich van elkaar afschermden. Het was binnen de textielelite 
bijvoorbeeld gebruikelijk om het sociale leven van kinderen vanaf twaalf jaar te sturen door 
jongens te verenigen in clubs en meisjes in kransen. Met dit systeem werd het huwen binnen 
eigen kring bevorderd.26 Mieke Sytsema, zelf een dochter van een academicus, vertelde 
bijvoorbeeld dat ze als kind veel omging met een dochter van een fabrikant, maar dat op haar 
twaalfde de krans voor haar gesloten bleef. Er was over haar gestemd, en twee 
fabrikantenvrouwen vonden dat ze er niet in hoorde. ‘Want ik was de dochter van een 
academicus en die hoorde daar eenvoudigweg niet bij.’27  

Hoewel twee geïnterviewden die in arbeiderswijken waren opgegroeid, enigszins 
nostalgisch spraken over de saamhorigheid tussen de buurtbewoners die klasse-, religieuze en 
politieke tegenstellingen zou hebben overwonnen (‘alles zat er door elkaar, maar daar werd 
helemaal niet naar gekeken’), speelden standsverschillen ook daar wel degelijk een rol. Door 
middel van de aanspreekvormen werd onderscheid aangebracht: ‘Maar het was wel, vrouw 
die, vrouw die, en mijn moeder was dan juffrouw, omdat mijn vader op een kantoor werkte. 
Een mevrouw, dan moest je wel echt rijk zijn, met dienstbodes. Dat verschil was er wel.’  

In de dorpen en op het platteland speelden klassenverschillen ook een rol, maar lijkt 
juist religie de dominante sociale scheidslijn te hebben gevormd. Men ging met personen van 
de eigen religieuze gezindte naar school, ging naar eigen verenigingen, had een eigen krant, 
kocht alleen bij winkels van de eigen religie. Bernhard Gering (1925) uit Buurse, zelf 
katholiek opgevoed, vertelde bijvoorbeeld dat hij in zijn jeugd alleen katholieke vriendjes had 
gehad, geen protestanten. Toen ik hem vroeg of hij wel met protestante kinderen om mocht 
gaan, antwoordde hij: ‘Min of meer. Dat deed je gewoon niet. Katholieken hadden altijd een 
overwicht, er waren minder protestanten’. In een dorp als Enter woonden katholieken 
letterlijk aan de ene kant van het dorp en hervormden aan de andere kant. Wel doorsneed het 
‘noaberschap’, de sociale plicht om buren op verschillende manieren te helpen en ter zijde te 
staan, de bestaande scheidslijnen. Maar huwelijken tussen verschillende religies waren ‘not 
done’; ze kwamen nauwelijks voor, en de enkele gemengde huwelijken die werden gesloten, 
stuitten op onbegrip en afwijzing.   

Ook in het aangrenzende Duitsland vormde religie een belangrijk structurerend 
principe, hoewel daar niet gesproken kan worden van verzuiling zoals aan Nederlandse zijde. 
De grens tussen het katholieke Westmünsterland en het protestantse Bentheim vormde een 
duidelijke religieuze afscheiding, maar ook binnen de dorpen en steden waren de 
scheidslijnen tussen verschillende milieus zeer bepalend. Hoewel men wel op goede voet met 
de buren kon staan en kinderen van alle gezindten met elkaar speelden, bestond ook een 
zekere spanning tussen de verschillende religieuze groeperingen. Mevrouw Snippe (geboren 
Engbers, 1927) uit Lage die zelf evangelisch-gereformeerd was, vertelde bijvoorbeeld dat 
haar familie goed met de katholieke buren overweg kon maar dat als de gereformeerden een 
feestdag hadden, de katholieken wel de mest op zo’n dag op het land gingen uitrijden. 
 De verschillen tussen de twee zijden van de grens – aan Duitse zijde economische 
malaise en politieke instabiliteit, aan Nederlandse zijde een stabiele, maar sterk verzuilde 
samenleving – betekenden geenszins een vermindering van grensoverschrijdend contact en 

                                                 
25 Zie ook Van Zuijlen (1985), p.313. 
26 Zie ook De Haan (2002), p. 77; Van Zuijlen (2003), p.39. 
27 Interview door Frank van Zuijlen op 5 oktober 1981, persoonlijk archief van Frank van Zuijlen. Het 
geboortejaar van Mieke Sytsema is niet bekend, maar zij is hoogstwaarschijnlijk in de jaren 1910 geboren. 
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verkeer. Smokkel werd door de verschillen juist in de hand gewerkt. Sommige grenswachten 
knepen wel eens een oogje toe, maar in het algemeen was de controle aan de grens streng, 
wat tot allerlei geraffineerde smokkeltrucs leidde.28 Margot van der Veer (geboren Woudstra, 
1914), die in de jaren twintig vanuit Duitsland in Enschede was komen te wonen, vertelde dat 
haar moeder soms roomboter in de voering van haar hoed naar familie in Duitsland 
smokkelde, ‘dan had ze boter op haar hoofd!’. En Berta Nünning (geboren Hoff, 1919) uit 
Ahaus haalde op de fiets boter en koffie uit Nederland. ‘We kenden de tolbeambten en gingen 
de grens over wanneer zij dienst hadden.’29 

Andere vormen van contact waren tochtjes die over de grens werden gemaakt, en het 
grensoverschrijdende uitgaansleven. Ook kwam het zeer veel voor dat dienstmeisjes uit de 
Duitse grensstreek in Twentse huishoudens kwamen te werken. Vanaf het begin van de jaren 
twintig nam de arbeidsmigratie van jonge ongehuwde Duitse vrouwen naar Nederland een 
hoge vlucht. Ze ontvluchtten de armoede en ellende waarmee de Duitse bevolking na het 
einde van de Eerste Wereldoorlog te kampen had.30 Verschillende Duitse geïnterviewden 
vertelden dat hun moeder als jonge vrouw als huishoudster in Twentse families had gewerkt, 
en veel van de Twentse geïnterviewden vertelden vroeger een Duits dienstmeisje in huis te 
hebben gehad. Henk van Gelderen (1921), zoon van een textielfabrikant in Enschede,  
herinnerde zich: ‘Op een bepaalde avond hadden ze allemaal vrij, dan mochten wij niet op 
straat. (...) Je had daar niet mee om te gaan, jongens van onze stand.’  
 Toch is het opvallend dat velen, ondanks de gedeelde taal, de culturele 
overeenkomsten en het vele grensoverschrijdende contact, de grens als een daadwerkelijke 
grens ervoeren, en de mensen aan de andere zijde van de grens als een andere bevolking. Dit 
gold wellicht niet zo sterk voor personen die in plaatsen woonden die werkelijk aan de grens 
lagen – bijvoorbeeld Denekamp, Glanerbrug, Buurse, Lage, Alstätte – maar wel voor 
personen die iets verder van de grens woonden of in grotere plaatsen als Hengelo en Almelo. 
En dit ervaren verschil lijkt sterker te zijn geworden bij jongere generaties: verschillende 
geïnterviewden die aan het eind van de jaren twintig en in de jaren dertig waren opgegroeid, 
vertelden in hun jeugd nooit de grens over te zijn gegaan. ‘Duitsland voelde helemaal niet 
dichtbij, je kwam niet verder dan Enschede en Hengelo’ en ‘we gingen wel fietsen bij 
Ootmarsum, en daar keek je op Nordhorn, en dat was iets, een Duitse plaats die je zomaar 
kon zien! Dat was buitenland, heel ver weg. God, dat was wat. Maar we gingen er nooit naar 
toe.’ Hoewel er veel overeenkomst en contact tussen beide zijden van de grens bestond, 
ervoer men wel dat aan de ene zijde Nederlanders woonden en aan de andere zijde Duitsers. 
 
 
2. Het  samenleven in de Twents-Duitse grensstreek in historisch perspectief 
 
2.1 De verhoudingen aan Nederlandse zijde 
Joden vormden maar een kleine minderheid in Nederland: zelden meer dan 2 procent van de 
bevolking.31 Al vroeg vestigden uit Duitsland afkomstige joden zich in Twente, maar de 
meeste trokken als handelsreiziger rond omdat het moeilijk was een vergunning voor 
blijvende vestiging te verkrijgen. Joden waren van veel beroepen uitgesloten en ze mochten 
geen lid van een gilde worden. In 1796 werden ze gelijkgesteld met de rest van de bevolking 
en hoewel ze vanaf dat moment officieel dezelfde rechten en mogelijkheden hadden als ieder 
ander, duurde het enige tijd voordat ze die mogelijkheden ook daadwerkelijk konden 
benutten. Slechts een klein aantal joodse notabelen ging in de eerste helft van de negentiende 

                                                 
28 Vgl. Kokhuis.(1982), p.190-191 over de smokkelpraktijken tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
29 Achterin het boek zijn de originele Duitse en Engelse citaten te vinden. 
30 Zie ook Henkes (1995), p.29. 
31 Blom & Cahen (1995), p.249. 
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eeuw bestuursfuncties in joodse en niet-joodse instellingen bekleden. De meerderheid leefde 
echter in schrijnende armoede en de moeizame verbetering van hun sociaal-economische 
positie kostte tijd. Pas na 1860 kwam de verbetering van de economische positie van het 
joodse bevolkingsdeel echt op gang, en pas na 1870 deden zich sterke tendensen tot 
assimilatie en integratie voor. Hoewel vanaf die tijd joden in alle beroepsgroepen werkzaam 
waren, bleef een oververtegenwoordiging in de handel en een ondervertegenwoordiging in de 
agrarische sector bestaan. Ook waren er nogal wat joodse slagers en bakkers.32  

De textielindustrie vormde een uitzondering op de regel van de langzame 
positieverbetering: veel joodse fabrikeurs ontwikkelden zich tot fabrikanten, waardoor in 
Twente een joodse textielelite ontstond. Hoewel in de tweede helft van de 19e eeuw een 
massale migratie van Overijsselse joden naar het westen van het land bestond,33 nam het 
aantal joden in bepaalde plaatsen waar de textielindustrie bloeide minder sterk af, zoals in 
Borne, waar sommigen in de textielfabriek van Spanjaard aan de slag gingen en anderen door 
Spanjaard werden ondersteund met tweede keus textiel dat ze konden verkopen.34 
 De assimilatie en integratie kon heel verschillende vormen aannemen. Evenals in de 
christelijke bevolking was secularisatie een dominant verschijnsel, maar de meeste joden 
bleven, ondanks hun vervreemding van de godsdienst, lid van een joods kerkgenootschap en 
hielden bepaalde joodse tradities in ere. Er bestond grote differentiatie: enerzijds sterke 
oriëntatie op de niet-joodse omgeving, anderzijds bloei van het joodse leven.35 Een joodse 
zuil kwam echter nooit tot stand. De godsdienstige groep die daarvoor de basis had moeten 
leggen, was te klein. De meeste joden oriënteerden zich niet in de eerste plaats op de 
godsdienst maar politiek, en waren liberaal of socialistisch.36 Er werd dan ook nooit gestreefd 
naar een joodse politieke partij naast de protestantse en katholieke partijen, en joodse 
organisaties op het gebied van onderwijs en de vakbeweging bleven weinig succesvol. Wel 
waren organisaties op het terrein van liefdadigheid actief, werden allerlei jeugdorganisaties 
opgericht, en bereikte de joodse pers een groot deel van de joodse bevolking. Hoewel er dus 
geen duidelijke joodse zuil bestond, was er wel een bredere, zeer gedifferentieerde joodse 
subcultuur. In hoeverre men activiteiten ontplooide binnen die subcultuur of op andere 
manieren openlijk uiting gaf aan het joods-zijn, werd steeds meer een persoonlijke keuze.37 

In Twente ontstonden in de grotere plaatsen zoals Almelo, Hengelo en vooral 
Enschede flinke joodse gemeenschappen. Enschede ontwikkelde zich zelfs tot grootste joodse 
gemeenschap van Overijssel, met 1200 leden in 1928.38 Door de grootte van die 
gemeenschappen leefden joden in deze plaatsen min of meer gescheiden van de niet-joodse 
bevolking. Men had een eigen synagoge, eigen verenigingen en eigen voorzieningen. ‘De 
niet-joodse Enschedeër wist dat er joden waren, over het aantal had hij geen idee, hij kocht 
bij de joodse winkelier die blij was met de aanvullende klandizie.’39 In de kleinere plaatsen 
was het aantal joodse bewoners veel geringer waardoor het moeilijker was een eigen 
identiteit te bewaren dan in de stad. Ze leefden verspreid tussen de andere bewoners en 
spraken het dialect van de streek.40 Toch bleven ook daar grenzen bestaan aan de mate van 

                                                 
32 Blom & Cahen (1995), p.259. 
33 In 1830 woonde al 68% van het totaal aantal joden in Nederland in Noord- en Zuid-Holland, en in 1920 was 
dit 82%, waarvan 58 % in Amsterdam (Van Gerwen, 1985, p.84). 
34 Evertzen (2010), p.34. 
35 Blom & Cahen (1995), p. 266 e.v.; Schöffer (1981), p.92-95. 
36 Blom & Cahen (1995), p.273-278; Schöffer (1981), p.98. 
37 Blom & Cahen (1995), p.284-285. 
38 De Haan (2002), p. 123. Het aantal nam in de jaren dertig sterk toe door de vestiging van joodse vluchtelingen 
uit Duitsland. In 1941 woonden ongeveer 1400 joden in Enschede (Schenkel, 2003, p.51). 
39 Van Zuijlen (1985), p.314. 
40 Beem (1982), De verdwenen Mediene. Mijmeringen over het vroegere joodse leven in de provincie (2de herz. 
ed.; Amstelveen), geciteerd in Blom & Cahen (1995), p.261. 



63 
 

assimilatie en integratie. Van gemengde huwelijken was geen sprake. Omdat het joodse 
bevolkingsdeel zo klein was, zocht men geregeld een huwelijkspartner over de grens. In 
studies naar het lokale joodse leven vallen het aantal grensoverschrijdende huwelijken dan 
ook op: joden uit Denekamp trouwden met joden uit Nordhorn, joden uit Haaksbergen met 
joden uit Stadtlohn enzovoort.41 Ook uit de interviews met joodse bewoners van de Twents-
Duitse grensstreek blijkt dat iedereen familiebanden over de grens onderhield.  

Naast de individuele mogelijkheden tot ontplooiing bestonden van oudsher ook anti-
joodse sentimenten. Deze worden over het algemeen als mild en gematigd beschreven in 
vergelijking tot het antisemitisme in andere Europese landen.42 Als gevolg van de grote 
armoede die in het begin van de negentiende eeuw onder joden bestond, was de opstelling 
van de niet-joodse bevolking er over het algemeen een van neerbuigend medelijden.43 Ook in 
latere jaren, toen zich een sterke integratie van de joden in de Nederlandse samenleving 
voordeed, werd het als onbeschaafd beschouwd om openlijk antisemitisme te uiten. Aan het 
eind van de negentiende eeuw was in het bijzonder in het katholieke zuiden echter wel 
degelijk sprake van een anti-joodse campagne, maar pogroms kwamen niet voor en de 
emancipatie werd nooit serieus ter discussie gesteld.44  

Wel bestonden in het dagelijks leven tal van vormen van discriminatie, vooroordelen 
en anti-joodse stereotypen. Blom en Cahen hebben drie typen antisemitisme onderscheiden 
om de opstelling van de niet-joodse Nederlanders te duiden.45 Het eerste type is anti-
judaïstisch. Deze vorm kwam vooral voor in christelijke kring, zowel onder protestanten als 
katholieken. Bij de katholieken werd deze vorm nog versterkt door de beschuldiging dat de 
joden de moordenaars van Christus waren. Een tweede type anti-joodse sentimenten was 
sociaal: joden werden als een volk (of ras) gezien met bepaalde aangename maar vooral ook 
onaangename eigenschappen. Het stereotype van de woekerjood was wijdverbreid, wat 
terugkeerde in de term ‘een jodenstreek’ en in het vooroordeel dat men met joden in zaken 
moest oppassen. Bij het derde type antisemitisme ging de verwijzing naar een apart volk over 
in semi-wetenschappelijke en politieke terminologie van rassen, waarbij joden als een 
inferieur ras werden beschouwd. Dit type antisemitisme legde de basis voor het nationaal-
socialistische antisemitisme dat ook in Nederland in de jaren dertig aanhang kreeg, maar 
werd ook het meest nadrukkelijk bestreden vanuit de Nederlandse samenleving.  

In de praktijk van alledag betekende het Nederlandse antisemitisme vooral dat joden, 
ook als ze dat zelf niet wilden, meestal wel op de een of andere manier als joods werden 
herkend en op zekere afstand werden gehouden. Die herkenbaarheid werd gevoed door breed 
gedeelde stereotypen over ‘typisch joods’ gedrag. Men bleef de joden als een aparte groep 
zien die nu eenmaal ‘anders’ was. Maar in het verzuilde Nederland bestonden tal van 
stereotyperingen tussen de verschillende groepen en gezindten. Het antipapisme bijvoorbeeld 
lijkt in minstens even sterke mate aanwezig te zijn geweest.46 
 
2.2 De verhoudingen aan Duitse zijde 
Studies die de sociale positie van joden in het Duitsland voor de machtovername van Hitler 
tot onderwerp hebben, hebben vaak een dubbel karakter. Enerzijds worden de grote mate van 
maatschappelijke integratie en de enorme bijdragen van joden aan de Duitse maatschappij en 
cultuur tijdens de Weimar Republiek geroemd. Veel historici spreken van een Duits-joodse 

                                                 
41 Zie bijvoorbeeld Titz (2003), Geritz & Karseboom (1999) en Evertzen (2010). 
42 Zie Blom & Cahen (1995), p.286; Fuks-Mansfeld (1995), p.240 e.v; Michman, Beem & Michman  (1999), 
p.156; Schöffer (1981), p.96. 
43 Fuks-Mansfeld (1995), p.240. 
44 Michman, Beem & Michman (1999), p.109. 
45 Blom & Cahen (1995), p.284-287. 
46 Schöffer (1981), p.96-97. 
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symbiose: een situatie waarin twee culturen met elkaar in aanraking kwamen, er een culturele 
kruisbestuiving plaatsvond, en zo het beste van twee werelden kwam opborrelen.47 
Anderzijds richt veel onderzoek zich op het toenemende antisemitisme in dezelfde periode: 
de opkomst van antisemitische politieke partijen waaronder de NSDAP, de toename van 
gewelddadige antisemitische incidenten en de groeiende invloed van anti-joodse 
ressentimenten in het leven van alledag. Maar de betrekkingen tussen Duitse joden en niet-
joden waren tegenstrijdiger dan wordt gesuggereerd wanneer over een Duits-joodse symbiose 
wordt gesproken of wanneer de aandacht enkel op de anti-joodse ressentimenten wordt 
gericht; de jaren van de Weimar Republiek hadden voor de joden in Duitsland een januskop. 
Bovendien was de aard van het samenleven afhankelijk van de plaats waar men leefde.  
 Met de eenwording van Duitsland in 1871 werden joden, vijfenzeventig jaar later dan 
in Nederland, wettelijk gelijkgesteld aan niet-joden. Ze kregen onder meer de vrijheid om 
zich te vestigen waar ze wilden en het werd hun toegestaan bijna alle beroepen uit te oefenen. 
Deze wettelijke gelijkstelling volgde in feite een veel langer proces van maatschappelijke 
emancipatie, en veel joden waren al begonnen om de middenklasse te betreden. In het Duitse 
Keizerrijk consolideerden zij deze positie: ze werden welvarender, namen deel aan de 
bourgeois cultuur in de grote steden en namen actief deel aan het verenigingsleven. 
Tegelijkertijd beperkte sociale discriminatie de mogelijkheden om maatschappelijk op te 
klimmen. Alle belangrijke instituties in het Keizerrijk – het leger, het ambtelijk apparaat, de 
rechterlijke macht, universiteiten – bleven goeddeels gesloten voor joden.48  

Het joodse leven in Duitsland was door de eeuwen heen altijd begeleid door latente of 
manifeste anti-joodse ressentimenten, meestal van religieuze aard, maar in verloop van het 
emancipatieproces kregen antisemitische vooroordelen een nieuwe inhoud. Terwijl daarvoor 
altijd het joodse geloof als reden werd opgevoerd waarom joden geen staatsburger konden 
worden, werd nu van hun schadelijke invloed op het economische, maatschappelijke en 
culturele leven gesproken.49 Toen Duitsland na de eenwording zijn eerste economische 
depressie in 1873 beleefde, werden de joden als representanten van het politieke en 
economische liberalisme en het kapitalistische systeem aangewezen, en daarmee tot 
zondebok gemaakt. Door de oprichting van antisemitische politieke partijen werden de anti-
joodse vooroordelen voor het eerst gepolitiseerd. In dezelfde periode groeide de populariteit 
van rassentheorieën, en daarmee kreeg de vijandigheid jegens de joden een 
wetenschappelijke legitimatie. Sociologische categorieën werden door biologische 
categorieën vervangen en joden werden als andersoortig ras aangewezen. En daarmee werd 
de emancipatie zelf onderwerp van discussie: door de wezenlijk andere aard van het joodse 
ras, zouden joden zich nooit kunnen aanpassen of assimileren in de maatschappij.50 Toen de 
economie zich weer herstelde, nam het publieke antisemitisme af en zakten de antisemitische 
partijen in. Maar ‘vanzelfsprekend’ antisemitisme was een culturele code geworden.51 

Toen in augustus 1914 de oorlog uitbrak, meldden joodse mannen zich massaal voor 
het leger aan zonder de oproep af te wachten. De oorlog gaf immers de mogelijkheid 
vaderlandsliefde en opofferingsgezindheid te tonen. Maar naarmate de oorlog langer duurde 
en de kansen niet leken te verbeteren, groeide de vijandigheid richting de joden weer. Zo 
begonnen zich geruchten te verspreiden dat joden zich en masse aan de dienstplicht zouden 
onttrekken. Duitse joden reageerden verbitterd en teleurgesteld op het voortdurende 

                                                 
47 Zie voor een kritische bespreking van het idee van een Duits-joodse symbiose Kaplan (1997).  
48 Niewyk (1980), p.6; Rürup (1991), p.95. 
49 Rürup (1991), p.91-93. 
50 Hecht (2003), p.35-36. 
51 Hecht (2003), p.37; vgl. Rürup (1991), p.93-94. 
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antisemitisme, maar ze waren er ook van overtuigd dat ze door hun ‘bloedoffer’ in de oorlog 
aanspraak konden maken op gelijkstelling en erkenning.52  

In de Republiek van Weimar ervoeren joden voor het eerst niet alleen in theorie maar 
ook in de praktijk gelijkheid voor de wet.53 Gedurende de Weimar-jaren was Duitsland het 
land van de grote mogelijkheden voor joodse individuen. Op verschillende vlakken leverden 
joden maatschappelijke bijdragen die disproportioneel waren voor hun aantal binnen de 
bevolking.54 Voor het eerst konden joden als burgemeester, minister of ambtenaar een rol in 
het openbare leven spelen. Ook op het gebied van theater, literatuur, muziek en de 
journalistiek hadden veel leidende creatieve geesten een joodse achtergrond. En in het 
academische leven, waar de belemmeringen bij benoemingen waren afgeschaft, leverden 
joodse wetenschappers grote bijdragen.  

Maar juist de zichtbaarheid van joden in het Duitse publieke leven in de Weimar jaren 
kon door antisemieten worden uitgebuit. Die stelden dat het onvermogen van joden om 
werkelijk patriottisme te ervaren, hen ertoe had aangezet Duitsland een wezensvreemd 
systeem op te dringen; de republiek was een ‘jodenrepubliek’. Ook waren de onbeheersbare 
inflatie, de tekorten en de enorme herstelbetalingen die in het Verdrag van Versailles werden 
geëist, op het conto van joodse kapitalisten te schrijven. Bovendien waren joden de 
gevaarlijkste vijanden van christelijke waarden. 55 Zo werd er door de antisemieten in hun 
propaganda aangeknoopt aan al bestaande economische vooroordelen en latente religieuze 
haat. In politiek opzicht hadden de antisemieten weinig succes, maar in maatschappelijk 
opzicht hadden ze grote invloed. Al in de eerste jaren van de Weimar Republiek drongen 
antisemitische ressentimenten van de straat de scholen, verenigingen en aan de Stammtisch 
het café binnen. De mate van antisemitisme verschilde wel sterk van plaats tot plaats. Er 
waren regio’s waar het antisemitisme gedurende de Weimar jaren in het alledaagse leven 
binnendrong, zoals in Beieren, Pommeren, Silezië en Oost-Pruisen. In andere regio’s, zoals 
het Rijnland, breidde het antisemitisme zich pas met de opkomst van de nationaal-socialisten 
na 1927 uit.56  

De beide ontwikkelingen – het snelle maatschappelijke succes  en het antisemitisme – 
lijken zich in de grensstreek minder geprononceerd te hebben voorgedaan dan in andere 
gebieden. Wat betreft de maatschappelijke vooruitgang: zowel de niet-joodse als joodse  
bevolking op het platteland was minder welvarend dan in de grote steden. In de Duitse 
grensstreek leefde zestig procent van de joden van de handel. Aan het einde van de 19e eeuw 
waren de meeste joodse mannen koopman, veehandelaar of slachter.57 Door de inflatiecrisis 
en structurele economische veranderingen, wisten veel kleinere kooplieden in de Weimar-
jaren niet meer het hoofd boven water te houden en moesten hun zelfstandigheid opgeven. 
Veel joden trokken van het platteland naar de stad, van agrarische gebieden naar het 
industriële leven. Zo daalde in het graafschap Bentheim zowel het absolute als het relatieve 
joodse bevolkingsaandeel van 264 (0,8%) in 1871 tot 222 (0,44%) in 1925 en tot 156 (0,26%) 
in 1933.58 Tegelijkertijd wisten verschillende joodse families op te klimmen tot de 
welgestelde middenklasse. Ze waren vooral succesvol met warenhuizen en grote 
speciaalzaken in de textielsector. De koopman ‘oude stijl’ wist zich op te werken tot 
warenhuiseigenaar, en ook kwamen beroepen als tandarts en makelaar vaker voor.59  
                                                 
52 Elon (2002), p.338-340. 
53 Idem, p.358. 
54 Rürup (1991), p.97-98. 
55 Niewyk (1980), p.48-49. 
56 Hecht (2003), p.98-99. 
57 Vgl. Voort (1990), p.207; zie ook bijvoorbeeld de beroepenstructuur van de joden in Ahaus en Neuenhaus: 
Höting & Hesse (2008), p.144 en Sager (1982), p.115. 
58 Asaria (1979) p.317; Voort (1990), p. 196-197. 
59 Voort (1990), p.207. 
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 Het antisemitisme lijkt voor het eind van de jaren twintig niet zoveel weerklank te 
hebben gevonden in de grensstreek. De joodse gemeenschappen ervoeren weinig openlijke 
vijandigheden of religieuze intolerantie.60 Wel werden joden getroffen door op nationaal 
niveau gevoerde anti-joodse campagnes, zoals een in 1920 gevoerde campagne van de 
Deutsche Landbund tegen de rijksregering en het gilde van Duitse matzebakkers.61 Ook  
waren er tekenen dat in de grensstreek zelf een voedingsbodem voor de anti-joodse 
ressentimenten bestond. In 1921 werd in Burgsteinfurt bijvoorbeeld een lezersbrief in de 
krant geplaatst van ‘een Duitse moeder’ die vreesde voor joodse invloeden in het onderwijs.62 
In 1925 werd in diezelfde plaats in stilte een plaatselijke afdeling van de NSDAP opgericht, 
twee jaar later vond de eerste openbare bijeenkomst plaats.63 Aan het eind van de jaren 
twintig brak het nationaal-socialisme ook in het graafschap Bentheim door.64 Op de 
ontwikkelingen aan het begin van de jaren dertig wordt op het eind van dit hoofdstuk nog 
kort ingegaan. 
 
 
3. Alledaagse relaties 
 
Om de alledaagse verhoudingen in het samenleven van joden en niet-joden in de grensstreek 
in de jaren voor de machtsovername door Hitler te schetsen, wordt hier in belangrijke mate 
gesteund op de interviews die zijn afgenomen met bewoners uit de grensstreek. Om de 
verhalen van de geïnterviewden goed te kunnen duiden, is het van belang te onderkennen dat 
hun herinneringen aan de jaren twintig zonder uitzondering gekleurd zijn door de ongekend 
dramatische gebeurtenissen van de jaren dertig en veertig. Het besef dat de vroegere situatie 
uitmondde in wat later de Holocaust is gaan heten, kan niet worden uitgewist; alle 
herinneringen aan de vroegere contacten staan in het teken van de latere moord op de joden. 
Met name bij de Duitse geïnterviewden is deze invloed duidelijk merkbaar. In de verhalen 
van de Duitse joden zijn twee narratieven te onderscheiden. Ten eerste een narratief waarin in 
zeer positieve, nostalgische bewoordingen over de vroegere verhoudingen tussen joden en 
niet-joden wordt gesproken: het leven was goed, iedereen leefde in harmonie met elkaar. In 
dit narratief wordt het latere nazisme en antisemitisme voorgesteld als een plaag, als een 
vloedgolf die dat leven totaal onverwacht teniet kwam doen. Het tweede narratief schetst een 
omgekeerde voorstelling van zaken. Hierin wordt zeer kritisch over de vroegere 
verhoudingen verteld: het antisemitisme zat in de Duitsers ingebakken en dit was allang 
bekend. Beide narratieven zetten de herinneringen in wezen af tegen de latere gebeurtenissen. 
Het vroegere leven wordt in het licht van de latere vervolging en vernietiging beoordeeld, of 
wordt zelfs gebruikt om die latere ontwikkelingen te kunnen verklaren.  

Ook bij de Duitse niet-joden had de kennis over de latere gebeurtenissen gevolgen 
voor hun verhalen over de vroegere contacten: zij spraken in algemene, bijna abstracte 
termen over het vroegere samenleven. Hoewel ze allemaal positief over de vroegere 
verhoudingen spraken, waren hun herinneringen fragmentarisch en weinig gedetailleerd, en 
was het moeilijk om hen over concrete interacties met specifieke joodse bekenden aan de 
praat te krijgen.  
 Bij de Twentse geïnterviewden was de invloed van de latere gebeurtenissen op de 
herinneringen minder uitgesproken. Ook veel Twentse joden spraken positief over de 
vroegere verhoudingen, maar hun vertellingen waren in minder nostalgische en meer 
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feitelijke bewoordingen geformuleerd dan die van de Duitse joden. En de niet-joodse 
Twentenaren spraken minder voorzichtig, met minder remmingen over de vroegere contacten 
met joden dan de niet-joodse Duitsers. Dit betekent niet dat de kennis over de latere 
vervolging en vernietiging van de joden geen invloed had op hun herinneringen, maar zij 
leken minder noodzaak te voelen die latere gebeurtenissen uit de eerdere situatie te verklaren. 
Dit verschil tussen Duitse en Twentse geïnterviewden heeft te maken met hun verschillende 
beleving van de latere ontwikkelingen, iets waar ik later in deze studie nog uitgebreid op 
terug zal komen. Om de invloed van de huidige kennis van de latere gebeurtenissen tot een 
minimum te beperken, heb ik me hier in de analyse van de interviews in de eerste plaats 
gericht op de herinneringen aan concrete interacties tussen joden en niet-joden. Hoe 
beschreven de geïnterviewden de relaties met specifieke individuen, welke concrete 
voorbeelden gaven ze? Daarbij valt de hoge mate van overeenkomst op in de relaties en 
interacties tussen joden en niet-joden aan beide zijden van de grens. Daarnaast heb ik mij 
gericht op mogelijke patronen in het interviewmateriaal in bepaalde zegswijzen of 
argumenteringen die op een bepaalde tijdsgebonden context kunnen wijzen. Hier stuitte ik 
juist op een verschil tussen de interviews aan Nederlandse en Duitse zijde. Beide aspecten – 
de overeenkomsten en verschillen – komen in de rest van dit hoofdstuk aan de orde. 
 
3.1 ‘Mitten unter uns’ 65 
Het samenleven van joden en niet-joden in de dorpen en provincieplaatsen van de Twents-
Duitse grensstreek hield in de eerste plaats in dat men – letterlijk – ruimte deelde. De joodse 
bewoners leefden verspreid over hun woonplaats. Joden en niet-joden leefden dus bij elkaar 
in de buurt, zaten met elkaar op school, handelden met elkaar en kwamen elkaar tegen in het 
plaatselijke verenigingsleven. In dit delen van de ruimte bestond wel een duidelijke 
ongelijkheid tussen de joodse en niet-joodse bevolking: omdat de joden slechts een kleine 
minderheid vormden, kwamen niet-joden logischerwijs veel minder vaak joden tegen dan 
omgekeerd het geval was. In plaatsen waar geen joden woonden, hadden niet-joodse 
bewoners geen enkel contact met joden, of hooguit met een joodse veehandelaar die wel eens 
langskwam of met een joodse winkelier uit een dorp verderop. De in verhouding grote stad 
Enschede met zijn relatief grote joodse gemeenschap vormde een uitzondering, waar ik later 
op terugkom.  

De ongelijke verdeling in het samenleven leidde tot een verschil in perspectief op het 
samenleven: waar de joodse geïnterviewden vertelden dat ze een groot of zelfs overwegend 
niet-joods sociaal leven hadden, noemden de niet-joodse geïnterviewden daarentegen hooguit 
één of twee goede vriendschappen met joden, en noemden ze vaker kindercontacten op 
school of in de buurt en contacten in de sfeer van handel en middenstand. Concreet bleken de 
niet-joodse geïnterviewden aan Duitse zijde minder te vertellen over contacten met joden dan 
de joodse geïnterviewden. Aan Nederlandse zijde was deze discrepantie minder uitgesproken, 
maar ook daar beschreven de niet-joden hun contacten met joden iets afstandelijker en wat 
meer als uitzonderingen dan de joodse geinterviewden. Ook hadden sommige niet-joodse 
geïnterviewden überhaupt geen of nauwelijks joodse contacten, terwijl dit omgekeerd niet 
voorkwam.  
 In de plaatsen waar wel joden woonden, vond veel informeel contact tussen joden en 
niet-joden plaats. Het sociale leven werd dan wel door religieuze scheidslijnen bepaald, maar 
tegelijkertijd kwam men elkaar overal tegen en werden goede burencontacten als een sociale 
plicht beschouwd, zelfs als sociale noodzaak. Els Denneboom (geboren Frank, 1928), wier 
familie in de jaren dertig vanuit Duitsland naar het Twentse dorp Enter emigreerde, legde uit 
wat dit ‘noaberschap’ inhield:  

                                                 
65 Zie Voort (1990), p.211. 
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Dan had je verplichtingen, je moest helpen als het nodig was, als er een kind geboren werd, als er op 
de boerderij wat te doen was hielpen ze elkaar, als iemand ging verhuizen. Als je helpen kon als er 
iemand ziek was, dan moest je... want je had eerste, tweede en derde noabers... (…) Je kon wel een 
hekel aan iemand hebben, maar je hoorde wel bij die noaberschap, dus als die je nodig had, dan had je 
verplichtingen.  
 
De joodse Bernard Suskind (geboren Süskind, 1921) uit het Duitse Fürstenau vertelde dat zijn 
familie en de niet-joodse buren onderling elkaars sleutels hadden, en op elkaars kinderen 
pasten. Zijn moeder hielp de verschillende boeren uit de buurt met het binnenhalen van de 
oogst. De sociale plicht van het noaberschap doorsneed de religieuze scheidslijnen, en leidde 
vaak tot vriendschappelijk contact. De niet-joodse Sjouke Wynia (1928) uit Denekamp 
vertelde bijvoorbeeld dat hij dagelijks over de vloer kwam bij zijn joodse buren. Ook de niet-
joodse Hermann de Leve66 uit Schüttorf vertelde dat zijn familie van oudsher zeer dik 
bevriend was met enkele joodse families uit het dorp. Dit vriendschappelijke contact was aan 
het begin van de 20ste eeuw ontstaan toen zijn grootvader onverwachts stierf en een vrouw en 
zes kinderen onverzorgd achterliet. De rijke textielfamilies uit de omgeving hadden niet naar 
de weduwe omgekeken, maar de joodse families uit het dorp hadden haar opgevangen en om 
de beurt voor het gezin gekookt.  

Buren hielpen elkaar, leenden zaken aan elkaar uit en gaven elkaar advies. Joden 
bezochten soms hun christelijke buren of vrienden tijdens kerstmis, en op speciale feestdagen 
deelde men soms elkaars voedsel, zoals matzes en paaseieren. De joodse Benno Elkus (1915) 
uit Denekamp beschreef bijvoorbeeld dat hij in de periode van Pesach, het joodse paasfeest, 
altijd veel vrienden had omdat iedereen dol was op matze.67 Zowel de joodse Ruth Foster 
(geboren Heilbronn, 1922) uit het Duitse stadje Lingen68 als Helge Domp (1915) uit Münster 
vertelden dat ze met kerstmis altijd meezongen met de christelijke liederen. Helge, die een 
bijzonder mooie stem had en een zangcarrière beoogde, mocht daarbij zelfs de rol van Maria 
vervullen. Bernard Suskind bezocht op kerstavond samen met zijn beste – protestantse – 
vriendje zowel de protestantse als de katholieke kerk.  

Dorpsfeesten werden met elkaar gevierd en men bezocht elkaars bruiloften en 
begrafenissen. Aan Duitse zijde deelden in veel dorpen joodse en niet-joodse mannen de 
Stammtisch in de lokale cafés, waar ze kaart met elkaar speelden. Sommige vrouwen gingen 
in hun vrije tijd op visite (Kaffeeklatsch) bij vriendinnen. De niet-joodse (katholieke) Berta 
Nünning uit Ahaus vertelde bijvoorbeeld: ‘Iedereen werd gelijk behandeld. Ook de 
protestanten. Het was hier niet hatelijk, de katholieke meisjes hebben de joodse meisjes ook 
wel eens op de  koffie uitgenodigd en zo.’ Vaak kwam het voor dat een niet-joodse buurman 
of –vrouw voor de joodse buren op sjabbat het licht aan kwam doen en de kachel aanstak.69 
Sjouke Wynia vertelde dat op de openbare school in Denekamp die hij bezocht de 
schooltijden zelfs waren aangepast omwille van alle joodse kinderen die op die school zaten:  
 
Het was een beetje een bijzondere school, want wij waren op zaterdags vrij, op sabbat, toen ging je 
zaterdagsmorgens nog overal naar school en woensdagmiddag was je vrij. Maar omdat wij ter wille van de 
joodse kinderen op zaterdag vrij waren, moesten we op woensdagmiddag naar school. 
 

                                                 
66 Waarschijnlijk geboren in 1944 of 1945. 
67 Herinneringen van Benno Elkus uit 1992, gepubliceerd in Boink (2002), p.28-39. Aldaar p.31. 
68 Foster, Ruth. Interview 9538. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 16 juli 2010). 
69 Aan Nederlandse zijde werden zij ‘sjabbes-goy’ genoemd. Zie bijvoorbeeld Evertzen (2010), p. 31 en p.127, 
en Glas (2003), p. 183. Zie voor een voorbeeld aan Duitse zijde: Schmidt (2003), p.89. 
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Joden en niet-joden troffen elkaar ook in het lokale verenigingsleven. In Neuenhaus was 
bijvoorbeeld de voorzitter van de turnvereniging joods, en in Uelsen de voorzitter van de 
schuttersvereniging.70 In 1925 kreeg de schuttersvereniging in Burgsteinfurt een joodse 
schutterskoning71 en ook de joodse Wilhelm Heimann (1915) uit Borghorst en Ruth Foster  
uit Lingen vertelden dat hun vaders eens tot schutterskoning waren uitgeroepen.72 Mevrouw 
H. (1942), wier vader ook in Lingen was opgegroeid, vertelde dat hij lid was geweest van de 
‘Kivelinge’, een lokale vereniging van jonge ongetrouwde mannen met een zeer lange 
geschiedenis.73 Aan Nederlandse zijde trof men elkaar vooral in sport- en vrijetijds-
verenigingen zoals de padvinderij, de gymnastiekclub en de zangvereniging. De joodse heer 
F. (1930) uit Haaksbergen vertelde bijvoorbeeld dat zijn ouders veel niet-joodse kennissen 
hadden uit de kegelclub, en Andries Hoek (1910) uit Goor vertelde dat hij veel niet-joodse 
vrienden kende via de plaatselijke gymnastiekclub, de voetbalvereniging en de korfbalclub.74 
 Een belangrijk onderdeel van het publieke leven waarin joden en niet-joden 
gezamenlijk optrokken, waren veteranenverenigingen en herdenkingen gewijd aan de 
gevallenen in de oorlog. In Ahaus waren bijvoorbeeld verschillende joodse mannen lid van de 
‘Kyffhäuserbund’.75 In Burgsteinfurt werd in 1926 een gedenkteken voor de gevallen 
soldaten ingewijd, waarbij achtereenvolgens de pastoor van de evangelische gemeente, de 
kapelaan van de katholieke gemeente, de cantor van de joodse gemeente, en de burgemeester 
het woord voerden.76 De ervaringen aan het front bonden joodse en niet-joodse veteranen, en 
joodse veteranen hadden vaak overlappende lidmaatschappen in zowel specifiek joodse als in 
niet-joodse veteranenclubs.77 
 Het samenleven van joden en niet-joden hield ook in dat men economische relaties 
met elkaar onderhield. Een groot deel van de vaders van de joodse geïnterviewden zaten in de 
veehandel of hadden een slagerij. Ook was een deel actief in de textiel: men verhandelde 
textiel, runde een kledingzaak of was, in het geval van enkele geïnterviewden uit Enschede, 
textielfabrikant. Slechts een enkeling werkte niet als zelfstandige. Dit betekent dat de meeste 
joden in de grensstreek economisch afhankelijk waren van hun niet-joodse omgeving. Veel 
handelaren gingen ‘de boer op’ om hun waar – vee of textiel – aan de man te brengen. Dat 
joodse veehandelaren een belangrijke rol speelden in het regionale economische verkeer, 
blijkt uit het feit dat niet-joodse zakenrelaties Jiddische woorden en uitdrukkingen 
overnamen.78 En hoewel de religieuze scheidslijnen zo sterk waren dat katholieken niet bij 
protestanten kochten en omgekeerd, gold dit niet voor joodse winkels. Joden hadden dan wel 
hun eigen religieuze gemeenschap, maar vormden niet een eigen zuil. De plaatselijke niet-
joodse bevolking vormde dan ook de belangrijkste klandizie van joodse slagers en bakkers.  
 Sommige joodse bewoners waren natuurlijk meer geliefd dan anderen, maar dit lijkt 
meer met persoonlijke verschillen te maken hebben gehad dan met discriminatie. Niet-joodse 
bewoners uit Borne beschreven de ene joodse familie bijvoorbeeld als ‘goede joden die goed 

                                                 
70 Voort (1990), p.219. 
71 Feld (1996), p.172 
72 Heimann, Wilhelm. Interview 9335. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 22 juni 2012); Foster, Ruth. 
Interview 9538. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual History and Education 
© (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 16 juli 2010). 
73 www.kivelinge.de en http://de.wikipedia.org/wiki/Kivelinge (bezocht op 4 april 2013). 
74 Hoek, Andries. Interview 5674. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). Gezien in Joods Historisch Museum, 8 mei 2012. 
75 Höting & Hesse (2008), p.145. 
76 Feld (1996), p.172-173. 
77 Grady (2011), p.11 en p.63-65. 
78 De Vries Robbé (2010), p.47. In Boink (2002) heet het dat de joodse veehandelaren ‘onderling’ een speciaal 
taaltje spraken dat lang niet iedereen verstond. Maar: ‘het taaltje was toch eenvoudig te leren’ (p.67). 
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bekend stonden’, terwijl ze over een andere familie vertelden dat de omgang goed was, maar 
dat het nu ook weer niet echt ‘noaberwerk’ was omdat ze nogal op zichzelf leefden.79 De 
relaties werden echter in algemene zin wel door zekere grensafbakeningen gemarkeerd. Een 
vrouw uit Nordhorn die tot 1939 joodse buren had, antwoordde bijvoorbeeld op de vraag of 
ze hen goed gekend had: ‘Wi bin gut met mekaar utkomm’n; wi hadd’n nooit wat met 
mekaar’ (we konden het goed met elkaar vinden; we hadden nooit wat met elkaar).80 Dit lijkt 
een enigszins tegengestelde, maar ook treffende beschrijving van de sociale verhoudingen 
tussen joden en niet-joden in de grensstreek. Men was vriendschappelijk en hulpvaardig naar 
de buren toe en informeel contact kon uitgroeien tot vriendschap, maar men hield ook een 
bepaalde afstand. De drempels tussen joden en niet-joden konden worden geslecht, maar 
bestonden wel.81 Bernard Suskind zei: ‘We waren allemaal van dezelfde plaats, we waren 
allemaal dezelfde burgers, maar ieder had zijn eigen groep zeg maar. Waarmee ze meer 
bevriend waren dan met anderen.’ 

Het bewustzijn over een onderscheid tussen joden en niet-joden werd verhoogd door 
onderscheidende religieuze instituties zoals het religie-onderwijs. Hoewel afnemende 
religiositeit een algemene tendens was, waren joden op het platteland van de grensstreek 
religieuzer en traditioneler dan de joden die in grote steden leefden. Ook zij leefden in de 
meeste gevallen niet meer strikt alle religieuze wetten na, maar de religie nam een nog veel 
grotere plaats in hun leven in. Veel families leefden koosjer en synagogen werden zo lang 
mogelijk onderhouden, ook in de steeds kleiner wordende gemeenten.82 De joodse gemeente 
van Ahaus was bijvoorbeeld een van de weinige gemeenten in Westfalen die nog dagelijks 
een dienst organiseerde.83  

Joodse leerlingen gingen op zaterdag niet naar school, maar hadden op andere 
momenten in de week, bijvoorbeeld de woensdagmiddag, wel joodse les. Verschillende 
joodse geïnterviewden vertelden dat ze het vervelend hadden gevonden om op die manier als 
‘anders’ te worden gezien dan de andere kinderen. Gerda Friedeman (geboren Waldeck, 
1914) uit Münster vertelde bijvoorbeeld dat omdat ze op zaterdag niet naar school ging, ze op 
zondag moest gaan. ‘En wat ons betreft was dat ook… dat we met onze rugzakken naar 
school moesten, en dat andere kinderen naar ons keken en zeiden ‘wat doen ze, het is 
zondag.’84 Anna Uhlmann (geboren Albersheim, 1910) uit Billerbeck herinnerde zich dat ze 
als jong kind een keer niet naar school ging omdat het een feestdag was, maar dat de andere 
kinderen het niet begrepen. Ze was overstuur thuis gekomen.85 En Henk van Gelderen uit 
Enschede zei: ‘Ik (...) moest bar mitzwe worden. Dan ben je een vreemde eend, want als zij 
gingen voetballen dan had ik joodse les op zondag. Ik heb daar dan ook vaak gespijbeld. Dan 
keken ze raar op. Maar het was geen reden om me te mijden, ik ben nooit gepest.’ Ook niet-
joodse geïnterviewden refereerden aan dit onderscheid in onderwijs. Sjouke Wynia 
bijvoorbeeld, die eerder vertelde dat zijn openbare school op zaterdag dichtging omwille van 
de joodse leerlingen, vertelde dat andere kinderen hem wel eens uitscholden omdat hij naar 
de ‘jödnschool’ ging, ‘maar andersom scholden wij ook weleens op de roomsen, dan zeiden 
we: ‘je bent een roomse bok’.’  

                                                 
79 Interviews door Jaap Grootenboer in 1984, persoonlijk archief van Jaap Grootenboer. Zie ook Evertzen 
(2010), p.50 en p.60. 
80 Schroven & Naber (1990), p.244. 
81 Vgl. Kaplan (2001). 
82 Borut (1997), p.245. 
83 Höting & Hesse (2008), p.150. 
84 Friedeman, Gerda. Interview 9424. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 20 juni 2012). 
85 Uhlmann, Anna. Interview 16062. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 21 juni 2012). 
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De sjabbat en de joodse feestdagen gaven een onderscheidend ritme aan het joodse leven. 
Bijna alle geïnterviewden waren zich ervan bewust geweest dat zijzelf of personen in hun 
omgeving joods waren, en dit hing vaak samen met het verschil tussen kerk- en 
synagogebezoek en het verschil in religieuze feestdagen. Wilhelm Heimann antwoordde 
bijvoorbeeld op de vraag of hij zich bewust was geweest van zijn joods-zijn: ‘Ja ik denk het 
wel. We gingen niet naar de katholieke of protestantse kerk. Je voelde dat je anders was dan 
andere Duitsers.’86 De heer F. antwoordde:  
 
Tuurlijk, vooral omdat in een gemeenschap als Haaksbergen… ze zagen je op zaterdag naar de 
synagoge gaan. Er werd ook wel gezegd: ‘jullie hebben maar geluk gehad, jullie hebben twee keer 
zondag.’ En dan zei ik: ‘het is jullie nooit verboden ook op zaterdag zondag te houden’.  
 
De niet-joodse Henk Oosterholt, ook uit Haaksbergen, zei: ‘het jodendom, er lag toch een 
sluier van geheimzinnigheid over. Maar wat er in de synagoge gebeurde daar had niemand 
een idee van.’87 

Zowel de niet-joden als de joden zelf beschouwden de joodse bewoners als een 
duidelijk afgebakende religieuze bevolkingsgroep. Dit kwam tot uiting in benamingen als 
‘Dolf de fluitjör’,‘de hoonerjör’ en de ‘Jöddenfabriek’ .88 Er kwamen nauwelijks huwelijken 
voor tussen joden en niet-joden, omdat dat van beide kanten niet werd gewaardeerd en vaak 
ook niet werd geaccepteerd. Omdat gemengde huwelijken als een bedreiging van de 
continuïteit van de religie van beide partners werd gezien, was er weinig begrip voor. Dit 
gold overigens ook voor huwelijken tussen andere religieuze gezindten. Benno Elkus 
vertelde:  
 
Omdat onze religie anders was, waren wij natuurlijk enigszins afgezonderd en werden wij beschouwd 
als een bijzondere groep. Trouwen met een partner uit andere bevolkingsgroepen was niet mogelijk en 
dus moesten huwelijkskandidaten uit andere plaatsen of van lokale bron verkregen worden.89 
 
3.2 Samenleven in Enschede 
Zowel door de grootte van de stad als door de grootte van de joodse gemeente vormde 
Enschede enigszins een uitzondering op de rest van de grensstreek. De grootte had tot gevolg 
dat men elkaar feitelijk minder tegenkwam dan in kleinere plaatsen en op het platteland, en 
dat men elkaar ook minder hoefde tegen te komen; joden waren minder afhankelijk van hun 
niet-joodse omgeving dan in plaatsen met slechts enkele joodse families. Het sociale leven 
werd nog meer dan op het platteland bepaald door klassenverschillen, maar ook de religieuze 
scheidslijnen tekenden het samenleven. 

Verschillende geïnterviewden, vooral afkomstig uit de (textiel) elite, vertelden over de 
afstand tussen de joodse en niet-joodse kring. De niet-joodse Benno van Delden (1926) 
bijvoorbeeld beschreef de vriendenkring van zijn ouders als hoofdzakelijk protestants. Er 
waren volgens hem nauwelijks katholieke fabrikanten die ertoe deden, en joodse fabrikanten 
hadden hun eigen kringen. De joodse mevrouw B. (1933), wier vader was gestorven toen ze 
nog heel jong was en wier moeder met een niet-joodse man was hertrouwd, vertelde dat toen 
haar vader nog leefde de familie erg op ging in het eigen joodse kringetje, ‘omdat ze toen ook 
nog niet lid mochten worden van de sociëteit.’ Later had haar familie wel een gemengde 
vriendenkring, ook omdat haar niet-joodse stiefvader veel hervormde vrienden in de 
                                                 
86 Heimann, Wilhelm. Interview 9335. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 22 juni 2012). 
87 Henk Oosterholt werd in 1929 of 1930 geboren. Interview door Rieky Geritz en Lizelot Karseboom op 10 
november 1992, persoonlijk archief van Rieky Geritz en Lizelot Karseboom.  
88 Zie Evertzen (2010), p.97; Boink (2002), p.55; Titz (2003), p.331. 
89 Herinneringen van Benno Elkus uit 1992, gepubliceerd in Boink (2002), p.28-39. Aldaar p.30. 
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textielwereld had. Sommigen spraken over de afstand tussen joden en niet-joden in termen 
van antisemitisme. Cecile Kanteman (1918) zei bijvoorbeeld: ‘In die tijd, nu zouden we het 
antisemitisme noemen, maar toen was er een scheiding hoor, tussen de joodse en niet-joodse 
families.’90 Ook Renee Kotting (geboren Menko, 1913) zei dat ze heel duidelijk 
antisemitisme had ervaren. ‘Als lagere-school-kind ben ik wel uitgescholden op straat: 
‘jodenkind van Menko’. (...) Ik heb het een sterke bevrijding gevonden toen ik op mijn 18e 
naar Amsterdam ging om te studeren en het niet er om ging dat ik joods was.’91  

Het weren van joden (en overigens ook van katholieken) uit de Enschedese Groote 
Sociëteit was een duidelijke uiting van de afscheiding binnen de elite. De sociëteit bleef tot 
1929 gesloten voor joodse fabrikanten. Henk van Gelderen vertelde dat zijn grootvader, de 
fabrikant Marc van Gelderen, tevergeefs protest had aangetekend tegen deze uitsluiting.92 
Zijn ouders legden zich er echter bij neer: ‘Ze hebben zich niet verzet. Ze waren nogal 
bereisd, hadden overal in de wereld ook joodse vrienden in dezelfde omstandigheden. (...) Je 
meldde je ook niet aan. De brutaliteit van grootvader, ‘dat had ie niet moeten doen’, zeggen 
velen. Had ‘ie kunnen weten.’  

De niet-joodse Chetty ter Kuile (geboren Langelaan, 1916), de latere echtgenote van 
de fabrikant Jim ter Kuile, vertelde dat toen de sociëteit, de tennisclub en de hockeyclub 
uiteindelijk wel werden opengesteld, de joodse elite en masse toetrad. Ze was ‘witheet’ 
geworden op enkele joodse kennissen, omdat ze vond dat ze hun eer hiermee verspeelden, 
maar mevrouw Van Gelderen (de moeder van Henk) had haar bij zich geroepen:  
 
Die zei: ik moet eens even met je praten. Je hebt je heel kwaad gemaakt over dat we zo toetreden tot 
alles hè. Ze zegt: je moet één ding niet vergeten, wij hebben gezegd aan onze kinderen, haar man ook: 
wel doen, want wij doen dit voor het nageslacht hè. Je hebt gelijk dat dit...waar is je trots hè. En dat je 
zegt: pot op met die sociëteit. Ze zegt: ‘je hebt gelijk maar je moet ook denken, als wij nu en masse 
nee zeggen dan zitten we weer in diezelfde situatie.’ En dat vond ik heel lief uitgelegd.93 
 
De religieuze afscheiding was echter niet alomvattend en lijkt aan het eind van de jaren 
twintig en het begin van de jaren dertig ook te zijn afgenomen. De vader van Henk van 
Gelderen was bijvoorbeeld actief in verschillende maatschappelijke organisaties, en kwam 
veel niet-joodse kennissen tegen op de golfbaan. Hoewel zijn vriendenkring in meerderheid 
joods was, stond hij ook op goede voet met fabrikanten van andere gezindten. Hetzelfde gold 
voor Sig Menko, de belangrijkste joodse textielfabrikant in het Enschede van die jaren. Sig 
was niet alleen actief in velerlei clubs en organisaties, maar zat ook enige tijd in de 
gemeenteraad, én was voorzitter van de joodse gemeente.94  

Veel joodse geïnterviewden die in de jaren twintig waren geboren vertelden dat hun 
ouders overwegend in eigen kring hadden verkeerd, maar dat zij zelf minstens evenveel niet-
joodse als joodse vrienden hadden gehad in hun jeugd. Dit gold voor personen uit de elite, 
voor wie de in 1927 opgerichte chique Enschedese School Vereniging een ontmoetingsplek 
vormde, maar het gold ook voor personen uit de middenstand en lagere klassen. Joodse 
kinderen kregen niet-joodse vriendjes via school en de buurt. Sal van Gelderen (1928),95 

                                                 
90 Interview door Frank van Zuijlen op 5 oktober 1981, persoonlijk archief van Frank van Zuijlen.  
91 Kotting, Renee. Interview 13085. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). Gezien in Joods Historisch Museum, 19 januari 2012. 
92 Marc van Gelderen stelde zich eind 1890 kandidaat voor het lidmaatschap van de vereniging De Groote 
Sociëteit. Toen hij werd geweigerd, schreef hij een woedende open brief aan de leden van de sociëteit. De lokale 
pers zweeg over de affaire (De Haan, 2002, p.73-79). 
93 Interview door Rieky Geritz en Lizelot Karseboom op 9 februari 1993, persoonlijk archief van Rieky Geritz 
en Lizelot Karseboom.  
94 Magnus (2005), p.17 en 23-24. 
95 Geen familie van Henk van Gelderen. 
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wiens vader marktkoopman was, vertelde bijvoorbeeld dat zijn ouders vooral omgingen met 
hun eigen familie en joodse vrienden, maar dat hij goed contact had met niet-joodse 
buurkinderen. ‘En de buren, tja dat waren Tofelemonen,96 noemden we dat, die waren 
allemaal heel resjaffen.97  (…) We speelden allemaal met elkaar.’ Mevrouw J. (1925), wier 
vader vleesgrossier was, vertelde dat ze bijna alleen maar niet-joodse vriendinnen had gehad. 
‘En als ik dan met joodse kinderen om moest gaan van mijn moeder, dan had ik altijd de pest 
in dat ik daar naartoe moest. Maar dan moest ik van mijn moeder.’ De katholieke buurmeisjes 
mochten echter niet met haar omgaan, omdat ze jurken ‘met zonder mouwen’ droeg. 
 De religieuze scheidslijnen lijken voor de jongere generaties iets minder bepalend te 
zijn geweest dan voor hun ouders. Maar dit gold niet voor klassenverschillen; die bleven 
recht overeind, ook binnen de joodse gemeenschap zelf. Zo bestonden er twee joodse 
vrijetijdsverenigingen: Tot ons Plezier (TOP) voor de hogere middenklasse en de Joodse 
Enschedese Sportvereniging (JES) voor de lagere klassen. Mevrouw J. vertelde: ‘TOP was 
voor de sjiek en JES was voor het gewone volk. (…) Ja, mijn ouders zouden er niet aan 
denken om lid te worden van JES. Dat deed je gewoon niet, daar hoorde je niet bij. Ik zou 
zeggen gepeupel, maar dat is een beetje...’. Er bleef een diepe kloof bestaan tussen de elite en 
‘het gewone volk’. Sal van Gelderen zei over de fabrikanten: ‘Allemaal rijke jidden waren 
dat, daar keek je wel tegenaan vroeger. (…) Er werd wel onderscheid gemaakt, wie 
mesomme98 had en wie geen mesomme had.’ En Bert Woudstra (1932), wiens ouders een 
chique modezaak hadden, vertelde: 
 
Als ik nog denk aan het respect dat ik had voor bijvoorbeeld de vader van Henk van Gelderen. (…) Ik 
moest van mijn vader mijn petje afnemen voor meneer van Gelderen. Dan zei meneer van Gelderen: 
‘Dag jongeman, doe je goed je best op school.’ Dat was het contact met de koning van Enschede 
ongeveer. Het verschil was erg groot, zeker als kind.  
 
3.3 Antisemitisme  
Het samenleven van joden en niet-joden in de grensstreek werd niet alleen getekend door 
sociale scheidslijnen, maar ook door een zeker mate van antisemitisme. Het ging hierbij 
vooral om de eerder beschreven vormen van anti-judaïstisch en vooral sociaal antisemitisme. 
De anti-judaïstische variant werd door enkele geïnterviewden aangestipt, vooral in het kader 
van het paasfeest. Zo werd in de plaatsen Ootmarsum en Denekamp een versie van een 
paaslied gezongen met de volgende tekst: 
 
Christus is opgestanden, 
Al van de joden haar handen, 
Dus zullen wij allegaar vrolijk zijn,  
Christus zal onze Verlosser zijn, Alleluja!  
Alleluja! 
 
In Denekamp werd deze passage extra luid gezongen wanneer de dorpsbewoners die met de 
paasstaak op weg waren naar de paasweide voorbij de huizen van joodse dorpsgenoten 
kwamen.99 Benno Elkus vertelde: 
 
Ik had altijd goede katholieke vrienden (…). Maar het christelijk paasfeest, dat vaak samen viel met 
het onze, bracht een gevoel van onveiligheid en scheiding. Wanneer er, als de paasstaak door het dorp 

                                                 
96 Tofelemonen = katholieken. 
97 Resjaffen = rechtschapen. 
98 Mesomme = geld 
99 Wassenaar (2010), p.26. 
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werd getrokken en ook ’s avonds bij het paasvuur, werd gezongen ‘O schande voor de joden’ en ‘drie 
soldaten omgekocht’ gaf dat, ondanks het feit dat ik deelnam aan de plechtigheid, geen aangenaam 
gevoel. Deze ideeën zijn natuurlijk eeuwenlang verkondigd en niet alleen in Denekamp, maar bij alle 
geloofsgenoten.100 
 
Aan Duitse zijde werden ook paasoptochten gehouden, waarbij in het Emsland langs een 
eeuwenoud beeldje werd gelopen dat de geselingsscène van Jezus verbeeldt. Hoewel de 
geselaars duidelijk romeinse uniformen dragen, staat het beeld in de volksmond bekend als 
‘het jodenkastje’.101 
 Het anti-judaïstische antisemitisme speelde ook een niet onbelangrijke rol in het 
samenleven in het overwegend katholieke Oldenzaal. Daar hadden zich in 1892 anti-joodse 
rellen voorgedaan nadat een groep katholieken was teruggekeerd van de jaarlijkse processie 
naar het Duitse Kevelaer. De rellen herhaalden zich in de daaropvolgende jaren elke keer 
nadat men van de processie terugkeerde.102 Ook in latere jaren was Oldenzaal niet een erg 
prettige stad voor joden om te leven. Zo werden joden geweerd uit het ziekenhuis Heil der 
Kranken, en kreeg de joodse apotheker Leo Muller geen vergunning om een apotheek te 
openen.103 Dit expliciete antisemitisme was echter een uitzondering in Twente.104 
 Nog wijdverbreider dan de anti-judaïstische variant was het sociaal antisemitisme. 
Stereotypen over het ‘anders-zijn’ van joden werden door verschillende niet-joodse 
geïnterviewden aan beide zijden van de grens genoemd. ‘De joden waren toch 
vreemdelingen, gedeeltelijk ook door hun eigen optreden’ en ‘hij was gewoon normaal, ja 
wel die joodse neigingen. Ze waren anders dan anderen, maar voor de rest niet’. Inwoners 
van Haaksbergen vertelden dat er geen echte discriminatie was, maar dat wel altijd met een 
beetje minachting over de joden werd gesproken: ach, het was maar ‘de judde’ of ‘jurre’.105 
Ook enkele geïnterviewden uit Enschede gaven blijk van bepaalde anti-joodse vooroordelen. 
‘Mijn ouders vonden het niet geweldig dat ik met een joods vriendje omging. Mijn moeder 
was wel een beetje anti-joods, maar mijn vader niet’ en ‘maar joden waren ook niet 
openhartig. Joodse mensen in Enschede waren ook geheimzinnig, wantrouwend. Ik vond ze 
zelf ook niet zo amicaal.’106 Een veelvuldig aangehaald spotliedje dat vaak door kinderen op 
straat werd gezongen, was: 
  
Jurre, jurre, joele 
Stek ’n kop in de koele 
Stek ’n kop in ’n mosterdpot 
Mo’n beunt alle jöd’n kapot.107 

                                                 
100 Herinneringen van Benno Elkus uit 1992, gepubliceerd in Boink (2002), p.28-39. Aldaar p.32. Tegelijk is 
bekend dat in 1913 de joodse Denekamper Edo Suskind door zijn katholieke buurjongen gevraagd werd om 
diens opvolger te worden als Judas bij de paasgebruiken van het dorp; een staaltje van vergaande integratie. Zie 
Wassenaar (2010), p.26-27. 
101 Naber (2003), p.386-387. 
102 Hilbrink (1998), p.33 en 35-36; De Vries Robbé (2010), p.237-239. 
103 ‘Het droevige lot van apotheker Leo Muller’, De Twentsche Courant, 21 maart 2007. 
104 De historicus Coen Hilbrink stelt: ‘In zijn extreme uitingsvorm is het Oldenzaalse antisemitisme zelfs een 
unicum geweest, zowel in Overijssel als in Nederland’ (1998), p.33. 
105 Geritz-Koster & Karseboom (1999), p.108. 
106 Laatste citaat uit een interview door Rieky Geritz en Lizelot Karseboom, persoonlijk archief van Rieky 
Geritz en Lizelot Karseboom. 
107 Jood, jood, joel  
Steek je hoofd in de kuil 
Steek je hoofd in de mosterdpot 
Morgen zijn alle joden kapot. 
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Een enkele keer werd niet blijk gegeven van anti-joodse vooroordelen door hetgeen werd 
verteld, maar door de wijze waarop werd verteld. Een van de geïnterviewden nam een 
onprettige, denigrerende toon aan elke keer wanneer zij bepaalde joodse buren en kennissen 
aanhaalde. Ze benoemde in haar verhalen niet expliciet vooroordelen, maar communiceerde 
met die toon wel dat zij de joodse bekenden als minderwaardig aan zichzelf beschouwde. 
 Het meest aangehaalde stereotype was de jood die onbetrouwbaar is in de handel.108 
Er werd in algemene zin aan het stereotype gerefereerd (‘joden hadden een neus voor goede 
handel’, ‘een jodenstreek’ en ‘das war ja alles Handelsvolk, und wenn die mal schnappen 
konnten, dann haben sie das auch gemacht’), waarbij soms werd uitgelegd dat de nauwe 
verbondenheid van joden met de handel voortkwam uit het vroegere verbod om andere 
beroepen uit te oefenen. Die kennis van de historische context lijkt het vooroordeel echter 
niet te hebben ontkracht. Jan Harm Kip (1911) uit Neuenhaus zei bijvoorbeeld: 
 
Ze stonden misschien in iets minder hoog aanzien. De joden waren, ik zal maar zeggen, kooplieden op 
hun eigen manier. Ze hebben altijd geprobeerd om voordeel te behalen. Dat hoort er bij de handel ook 
bij, is vandaag de dag niet anders. Maar de joden hadden deze naam. Maar dat was ook niet hun 
schuld, ze mochten geen ambacht leren en moesten daarom in de handel gaan. Ze hebben geprobeerd 
hun voordeel daaruit te halen, maar dat kan je ze niet kwalijk nemen, dat zouden anderen niet anders 
hebben gedaan. 
 
Een interessante versie van het vooroordeel werd aangehaald door Grietje Beltman-de Groot 
(1922) uit Enschede die vertelde dat haar vader haar eens voor joden had gewaarschuwd: ‘Je 
moet altijd oppassen, en ook wel eens voor mensen die christelijk gereformeerd waren. Die 
moet je over één kam scheren. Bij tijd en wijle belazeren ze je waar je bij staat.’  

Het stereotype over de onbetrouwbare jood was niet alleen een algemeen stereotype, 
maar kwam ook terug in beschrijvingen van specifieke joodse bekenden. Over Sem 
Zilversmit uit Borne werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Sem was handelaar. Als een ander  
’s morgens de ogen open deed, had Sem de kost al verdiend. (…) Een gehaaid koopman.’109 
En over Isaak Salomons uit Denekamp werd verteld: ‘Het was een rustige, aardige man, maar 
wel een koopman bij wie je altijd op de handelsprijs moest afdingen, anders had hij je te 
pakken.’110  
 Wat ten slotte opviel aan de verhalen van niet-joodse geïnterviewden over joodse 
bekenden was dat verschillende geïnterviewden, vaak terloopse, verwijzingen naar hun 
koosjer-zijn maakten. Soms werd daarbij gesuggereerd dat de joodse bekende het niet zo 
nauw met de spijswetten nam. Sjouke Wynia vertelde bijvoorbeeld dat zijn joodse buurman 
maar wat aanrommelde: ‘dan zei hij tegen z’n vader dat de kip koosjer geslacht was als dat 
niet zo was.’ Grietje Beltman-de Groot zei over een joodse buurjongen: ‘hij ging in de winkel 
en zei tegen de knecht: ‘geef mij een stukje leverworst.’ En dan haalde hij het spek eruit en 
zei hij: ‘nou is het koosjer.’ En Berta Nünning zei over een joodse bekende uit Ahaus: ‘die 
hield van een beetje vlees en dat mochten ze niet. Dan ging hij naar een bekende en vroeg: 

                                                                                                                                                        
Zie ook Geritz-Koster & Karseboom (1999), p.108-109; ‘Het droevige lot van apotheker Leo Muller’, De 
Twentsche Courant, 21 maart 2007. 
108 Dit beeld van de jood als woekeraar was een diepgeworteld en hardnekkig vooroordeel dat al veel langer 
leefde bij zowel katholieke als protestantse boeren en dorpelingen (Smith, 1999), maar ook in andere lagen van 
de bevolking bestond. 
109 Evertzen (2010), p.53. 
110 Boink (2002), p.53. 
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‘Kun je voor mij een kotelet meebraden?’ en dan kreeg hij zijn kotelet.’111 Het is niet 
helemaal duidelijk wat de geïnterviewden met deze beschrijvingen wilden overbrengen. 
Enerzijds kunnen hun opmerkingen worden geïnterpreteerd als een onderstreping van het 
onbetrouwbare karakter van joden: ze hielden zich niet eens aan hun eigen voorschriften. 
Maar anderzijds kan hiermee ook duidelijk worden gemaakt hoe geïntegreerd de joden 
eigenlijk waren: ze hadden officieel dan wel andere leefregels dan wij, maar waren in de 
praktijk helemaal niet zo anders. Misschien was het wel een beetje van beiden. 

Het alledaagse antisemitisme moet worden beoordeeld in de context van algemene 
religieuze scheidslijnen. In Nederland vierde de verzuiling hoogtij, maar ook aan Duitse zijde 
kleurden religieuze onderscheiden tussen katholieken en protestanten, en onder protestanten 
onderling, in sterke mate het sociale leven. In Twente stelden veel geïnterviewden de anti-
joodse vooroordelen gelijk aan anti-katholieke sentimenten, of waren zelfs van mening dat 
het antipapisme sterker was geweest dan het antisemitisme. Niet-joodse bewoners uit Borne 
zeiden bijvoorbeeld: ‘tussen de protestanten en de katholieken was het veel erger’ en ‘de 
intolerantie tussen de joden en niet-joden was niet groter dan tussen de verschillende 
christelijke groeperingen.’112 Blom en Cahen stellen dat het antipapisme (en het 
antisocialisme) niet gelijk kan worden gesteld aan het antisemitisme, omdat het bij de 
katholieken en socialisten om veel grotere minderheden ging, en vooral omdat het om 
‘keuzen’ ging die men in beginsel kon herzien, terwijl dat voor het joods-zijn in de ogen van 
de meesten niet gold.113 Hoewel theoretisch waar, lijkt dit verschil in de praktijk van alledag 
echter niet zoveel uit te hebben gemaakt. Joden werden soms uitgescholden voor ‘judde’, 
katholieken voor ‘roomse bok’. In beide gevallen ging het om het afbakenen van grenzen: je 
hoort er tot hier bij, maar niet verder. 
 Het alledaagse antisemitisme was wijdverspreid, maar lijkt nauwelijks tot openlijke 
confrontaties of conflicten te hebben geleid. De meeste joodse geïnterviewden aan 
Nederlandse zijde deden ervaringen met anti-joodse sentimenten af als incidenten. De 
verhoudingen waren prima geweest, ja er werd wel eens een vervelende opmerking gemaakt, 
maar dat had weinig om het lijf. Benno Elkus antwoordde bijvoorbeeld op de vraag hoe de 
verhoudingen tussen de joden en niet-joden was geweest: ‘Over het algemeen best goed, er 
waren wel eens opmerkingen over de joden maar ik had allemaal christelijke vrienden, erg 
intiem.’114 Sal van Gelderen zei: ‘Er zijn altijd wel een paar geweest, natuurlijk, maar over 
het algemeen ging dat redelijk goed. Schelden van jood of zo, hè.’ En Nettie Manasse-de 
Leeuw (1923) uit Enschede vertelde: ‘Ik heb ook nooit iets gemerkt van antisemitisme. Eén 
keer op school. Toen zei er een kind, toen was ik nog klein hoor, we zouden ergens naartoe 
gaan, toen zei dat kind: ‘joodse kinderen mogen niet mee.’ Maar verder niet hoor.’  

Zoals beschreven, lag het iets anders in de fabrikantenkringen in Enschede. Daar 
ervoeren sommigen wel degelijk antisemitisme. Hoewel Henk van Gelderen de relaties met 
de niet-joodse omgeving in het algemeen als goed beschreef – hij had zelf overwegend niet-
joodse vrienden en zijn vader onderhield amicaal contact met niet-joodse fabrikanten – 
vertelde hij dat zijn moeder het joods-zijn als een ongelukkige omstandigheid had ervaren: 
 
Ik had een grote mond en dan zei ze: ‘je moet je zeker als jood rustig houden’. Houd je maar op de 
vlakte, niet vooraan lopen. Ze was bij mij niet helemaal aan het goede adres, ook niet bij mijn broer, 

                                                 
111 Zie bijvoorbeeld ook een interview met Heinrich O. uit Metelen op 23 maart 1987, gepubliceerd in Althoff 
(1987): ‘Sie machten alle ortsgebundenen Veranstaltungen mit und tanzten nicht aus der Reihe. Sie scheuten 
sich auch nicht, mal in einem Haus am Tisch mitzuessen, auch wenn es Schweinefleisch gab.’ (p.22). 
112 Evertzen (2010), p.35. 
113 Blom & Cahen (1995), p.287. 
114 Elkus, Benno. Interview 18500. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 22 juni 2012). 
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maar we hebben altijd geweten dat je als jood gauwer anti-gevoelens oproept. Als je ergens tegen 
bent, telt het dubbel. 
 
Ook aan Duitse zijde lijkt het alledaags antisemitisme tot weinig openlijke botsingen te 
hebben geleid, hoewel de ervaringen hier wat wisselender zijn dan aan Nederlandse zijde. 
Sommige geïnterviewden vertelden dat ze nooit iets hadden gemerkt van antisemitisme, of 
hooguit incidenteel. Jules Markus (1920) bijvoorbeeld, een Nederlandse joodse man die in de 
jaren twintig in Münster was opgegroeid, zei: ‘je merkte nog niets van antisemitisme eind 
jaren twintig, begin jaren dertig. Het was allemaal katholiek. Er was wel een latent 
antisemitisme, je werd wel eens uitgescholden, ook op school. ‘Jude, jude, jude’, er werd wel 
eens gevochten. Maar het was kwajongensachtig.’ Helge Domp, ook uit Münster, was 
daarentegen veel negatiever. Ze vertelde dat al in 1921 een meisje uit haar klas haar zesde 
verjaardag niet mocht bezoeken omdat ze joods was. Volgens haar was je bij niet-joodse 
vrienden altijd wat meer op je hoede dan bij joodse vrienden, en werd je ook minder 
uitgenodigd dan bij joodse kennissen. En Anna Uhlmann vertelde dat ze eens toen ze een jaar 
of twaalf, dertien was, aan een lerares had verteld dat ze joods was. Die had haar een klap in 
het gezicht gegeven en gezegd: ‘ik had niet gedacht dat je joods was’.115  
  
3.4 Discussies over de Duits-joodse identiteit 
De beschrijvingen van de interacties, de afgrenzingen en het bestaande antisemitisme komen 
aan beide zijden van de grens sterk overeen. Maar er deed zich ook een opvallend verschil 
voor. Hoewel aan Nederlandse zijde onder joden het idee bestond dat zij meer hun best 
moesten doen om te worden geaccepteerd dan niet-joden, was dit bewustzijn nog veel 
scherper aanwezig onder joden aan Duitse zijde, en werd dit in veel nationalistischer termen 
verwoord. Met name veel joodse mannen waren doordesemd van het Duits nationalisme. 
Wilhelm Heimann zei bijvoorbeeld over zijn vader: ‘hij was een heel populair figuur. Hij 
hield van dingen waar de meeste Duitsers van hielden, zoals jagen, kaarten, elkaar ontmoeten 
in het lokale café. (…) Zoals de meeste joden op het platteland, ze waren heel Duits van 
karakter.’116 Zijn zuster Antonia Stern (geboren Heimann, 1918) zei: ‘Mijn vader was erg 
streng, een typische Duitser. En betrokken bij de gemeenschap, deel van een gemeenschap, 
en erg geaccepteerd.’117 Helge Domp noemde joodse bekenden ‘Duits gebiologeerd’. Deze 
focus op nationaliteit staat in contrast met de verhalen aan Nederlandse zijde. Geen van de 
Twentse joden nam ooit de woorden patriottisme, nationaliteit of ‘Nederlandsheid’ in de 
mond.118  
 Dat veel Duitse joden de nadruk legden op hun patriottisme is niet zo verwonderlijk 
gezien de eerder beschreven nationale context waarin de integratie van joden op een veel 

                                                 
115 Uhlmann, Anna. Interview 16062. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 21 juni 2012). 
116 Heimann, Wilhelm. Interview 9335. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 22 juni 2012). 
117 Stern, Antonia. Interview 24641. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 26 juni 2012). 
118 Verwijzingen naar het sterke patriottisme van de Duitse joden komen ook voor in contemporaine bronnen, 
zoals in de correspondentie van de jonge joodse textielfabrikant Niels Menko uit Enschede met zijn goede, niet-
joodse vriend Ernst Krudop, die voor enkele jaren naar Nederlands-Indië was uitgezonden. Zo schreef hij op 23 
mei 1933 over de anti-joodse politiek in Duitsland: ‘Dit alles zijn maatregelen tegen een Duitsche 
bevolkingsgroep, die tot de meest chauvinistische gerekend moet worden en is in het algemeen – de goede 
uitzonderingen niet te na gesproken onze, dat is dus Nederlandsch-Joodsche, antipathie tegen deze Duitsche 
Joden niet minder groot dan de algemeene Nederlandsche afkeer van het Pruisische type.’ (brief van Niels 
Menko aan Ernst Krudop op 23 mei 1933, persoonlijk archief van Beryl van Gelderen, geboren Menko). 
Hoewel de brief enkele maanden na de machtsovername door Hitler geschreven is, kan er vanuit worden gegaan 
dat Niels Menko op een al langer bestaand chauvinisme doelde. 
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fundamenteler niveau ter discussie werd gesteld dan aan Nederlandse zijde. In Duitsland 
werden vraagtekens geplaatst bij de nationale identiteit, bij de ‘Duitsheid’ van de joden, en 
hun ‘bloedoffer’ in de oorlog had de twijfels niet weg kunnen nemen. Veel Duitse joden 
hoopten dat ze door hun goede gedrag en hoge mate van acculturatie het antisemitisme tegen 
konden gaan. Ook probeerden ze zo min mogelijk op te vallen.119 Bernard Suskind 
herinnerde zich bijvoorbeeld dat als zijn familie een uitje ging maken, hij zich altijd netjes 
moest kleden omdat joodse kinderen een goede indruk moesten maken. ‘Ze hadden altijd dat 
minderwaardigheidscomplex. Ze wilden altijd laten zien: we willen erbij horen.’   

De discussie over de verhouding tussen de joodse en nationale identiteit werd ook in 
volle hevigheid tussen Duitse joden onderling gevoerd. Drie landelijke organisaties 
representeerden de verschillende antwoorden op dit vraagstuk: de ‘Centralverein deutscher 
Staatsbürger jüdischen Glaubens’, de ‘Zionistische Vereinigung für Deutschland’ en het 
kleinere ‘Verband national-deutscher Juden’.120 Het doel van de Centralverein was een 
synthese van de Duitse en joodse identiteit. Volgens de Centralverein was het goed mogelijk 
om tegelijkertijd joods en Duits te zijn; het was feitelijk zelfs onmogelijk om deze identiteiten 
van elkaar te scheiden. Dit uitgangspunt stond in schril contrast met de beginselen van de 
Zionistische Vereinigung die stelde dat joden in West-Europa door hun gemeenschappelijke 
afkomst te negeren en zich in de cultuur van de omringende bevolking te begeven, vervreemd 
waren geraakt van zichzelf. Het was volkomen logisch dat niet-joden joden als anders 
bestempelden, maar dat dit anders-zijn vaak werd gelijkgesteld aan minderwaardigheid was 
een groot probleem. Het antisemitisme was volgens hen ingebakken in de Duitse 
samenleving. De enige juiste reactie op het antisemitisme was dan ook zelfhulp en het zich 
voorbereiden op emigratie naar Erez Israel. Daar waar de Centralverein een synthese van 
‘Deutschtum’ en jodendom nastreefde en de zionisten de joodse identiteit op de voorgrond 
plaatsten, was voor het rechtse ‘Verband national-deutscher Juden’ de onverbrekelijke band 
met het ‘Duitse wezen’ en de Duitse cultuur doorslaggevend.121 Het Verband beklemtoonde 
de sterke band met Duitsland en de Duitse identiteit, en stelde uitdrukkelijk dat dit Duits 
patriottisme niet werd afgezwakt door gevoelens van joodse solidariteit. Het Verband meende 
dat joden, uit vrees voor volledige samensmelting, zich juist te weinig hadden ingezet om op 
te gaan in de Duitse cultuur. Door slechts halfhartig te kiezen voor Duitsland maakten zij zich 
kwetsbaar voor isolering en vervreemding. 122 

In het debat tussen de drie organisaties botsten verschillende identiteits- en 
integratieconcepten op elkaar, waarbij  in wezen om de definitie en duiding van vier 
basisbegrippen werd gestreden: emancipatie, antisemitisme, jodendom en Duits-zijn 
(Deutschtum).123 Met de verschillende definities van deze begrippen bepaalden de 
verschillende stromingen hun positie binnen de Duitse samenleving en hun houding 
tegenover de niet-joodse meerderheid. Van de drie organisaties was de Centralverein 
verreweg de grootste en populairste, ook in de grensstreek. Het Verband nationaldeutscher 
Juden had in Westfalen echter nagenoeg geen volgelingen, maar de ‘Reichsbund jüdischer 
Frontsoldaten’ vormde wel een belangrijke organisatie naast de Centralverein.124 Deze 
organisatie voor joodse veteranen benadrukte in zijn activiteiten en herdenkingen sterk het 
patriottisme en de offers die door joodse soldaten in de oorlog waren gebracht.125 

                                                 
119 Zie ook Hecht (2003) voor een uitgebreide beschrijving van de joodse reactie op het Duitse antisemitisme.  
120 Pierson (1971), p.37-41 
121 Maurer (1991), p.115. 
122 Niewyk (1980), p.165. 
123 Hecht (2003), p.28. 
124 Rieker & Zimmerman (1998), p.223. 
125 Grady (2011), p.128-129. 
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 Het debat over de identiteit van Duitse joden werd in de tweede helft van de jaren 
twintig steeds actueler: toen sijpelde het nazisme de grensstreek binnen. Terwijl de eerste 
bijeenkomsten van de NSDAP in Gronau en Epe in 1928 nog geen succes waren, werd in 
september 1929 een Ortsgruppe van de partij in Schöppingen opgericht.126 In datzelfde jaar 
begonnen externe sprekers van de partij op een bijeenkomst in de buurt van Burgsteinfurt 
over een ‘rassenprobleem’ te spreken, en werd de joodse firma Wertheim gesaboteerd.127 In 
april en oktober 1930 volgden Ortsgruppen in Stadtlohn en Gronau, en in april 1932 kwamen 
vele duizenden toehoorders op een toespraak van Hitler in Münster af; in juli 1932 volgde de 
oprichting van een Ortsgruppe in Ahaus.128 Het vleesimportbedrijf van de joodse familie 
Hertz uit Coesfeld moest in hetzelfde jaar worden opgeheven, omdat het als gevolg van de 
nazi-hetze niet meer het hoofd boven water kon houden.129 In het graafschap Bentheim kwam 
de doorbraak van de NSDAP met de Reichstagverkiezing van 14 september 1930: toen steeg 
het aantal op de partij uitgebrachte stemmen van 445 (2,2%, in 1928) naar 6060 (22,9%).130 
 Toch werd het nazisme nog niet al te serieus genomen. Veel joden vonden Hitler en 
consorten wel bedreigend, maar gingen er vanuit dat de nationaal-socialisten nooit 
daadwerkelijk aan de macht zouden kunnen komen. Het antisemitisme was niet nieuw, en 
veel Duitse joden beschouwden het als een ongewenst, maar tevens bekend verschijnsel.131 
Nazi’s begonnen wel in bruine uniformen door de dorpen te marcheren, maar hun 
partijlidmaatschap hield (nog) lang niet altijd een negatieve opstelling in de alledaagse 
omgang met joodse bekenden in. Bernard Suskind vertelde over de nazi’s in Fürstenau: 
 
Ze deden nog steeds zaken met ons. De partijleden, ze zaten in de partij, maar ik geloof niet dat ze de 
partij begrepen. Zelfs wanneer ze zeiden dat die tegen de joden was, wisten ze niet waar ze het over 
hadden, ze betrokken het nooit op ons. Ze keken niet zo ver, in hun optiek, ik weet het niet. Het is erg 
gek, want ik herinner dat mijn vader erg hecht was met sommige partijleden. 
 
Bovendien werd de NSDAP door veel mensen gezien als een van de vele partijen en partijtjes 
die in het instabiele politieke landschap opkwamen en ten onder gingen. Er waren ook 
voldoende tegengeluiden te horen: regelmatig waren er knokpartijen tussen nazi’s en 
communisten, en in Nordhorn, Gildehaus en Schüttorf leidde de confrontatie tussen de 
partijen tot een heuse ‘bloedvrijdag’ op 15 juli 1932 waarbij het tot gevechten kwam tussen 
de verschillende aanhangers.132 Ook joden waren bij knokpartijen betrokken, zoals Bernard 
H. (1908) uit Lingen, die in het begin van de jaren dertig in Kassel woonde. Hij vertelde: ‘We 
waren een keer in een restaurant en daar zat ook een groep nazi’s. (…) ze kwamen achter ons 
aan, en toen we buiten waren, wilden ze ons in elkaar slaan. Dus toen zeiden we ‘laten we 
gaan’, we waren allemaal van het voetbalteam en sloegen hen in elkaar.’133

  
 Hoewel de meeste joden zich dus nog niet al te grote zorgen over de nazi’s maakten, 
zette de antisemitische retoriek van de NSDAP wel de discussie over de integratie van Duitse 
joden op scherp. Hoewel de verhoudingen tussen joden en niet-joden, en het alledaagse 
                                                 
126 Wiltfang (1998), p.129-130. 
127 Feld (2004), p.263. 
128 Idem, p.131-137. 
129 Hertz (2002), p.29. 
130 Daarna nam dat percentage nog veel sterker toe: in juli 1932 48,8%, in november 1932 44,2% en op 5 maart 
1933 53,4% (http://grafschafter-geschichte.de/1932-Uelsen/uelsen.htm, bekeken op 11 november 2014). In het 
Westmünsterland was de NSDAP echter veel minder populair. Met de Rijksdagverkiezingen van 5 maart 1933 
stemde slechts ongeveer een kwart op de NSDAP (Spieker, 1988). In Coesfeld bijvoorbeeld stemde slechts 
20,5% op de NSDAP, en 56,5% op de katholieke Zentrumpartij (Banneyer, 1990).  
131 Vgl. Neitzel & Welzer (2011), p.28. 
132 Wagner (2004), p.379-389. 
133 H., Bernard. Interview 25182. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 26 juli 2010). 
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antisemitisme, aan beide zijden van de grens erg overeenkomstig waren, leidde die retoriek 
aan Duitse zijde tot een sterker bewustzijn van de onderliggende vragen en politieke 
spanningen die de integratie van Duitse joden omgaven. In reactie daarop benadrukten de 
meeste Duitse joden hun verbondenheid met de natie. Zoals Helge Domp het verwoordde: 
‘We moesten altijd een beetje Duitser dan de Duitsers zijn.’ 
 
 
3.5 Divergerende leefwerelden 
De verhoudingen tussen joden en niet-joden in de Twents-Duitse grensstreek vertoonden aan 
beide zijden van de grens veel overeenkomst. Twente en het aangrenzende Duitsland vormen 
van oudsher een regio met veel culturele en religieuze uitwisseling en grensoverschrijdend 
contact. De joodse minderheid vormde een religieuze gemeenschap die deel uitmaakte van 
het door religieuze en klassenscheidslijnen doorsneden sociale leven via handel, het 
verenigingsleven, ‘noaberschap’ en vriendschappelijk contact, maar die ook een zekere 
afstand behield ten opzichte van de andere religieuze gemeenschappen. Zeker in de 
textielstad Enschede met zijn grote joodse gemeenschap leidde de religieuze en 
klassenscheidslijnen tot een samenleving waarin iedereen in zijn eigen hokje verkeerde. Anti-
joodse vooroordelen waren in de streek wijdverbreid, maar relatief mild van aard. Ze hadden 
een anti-judaïstisch en vooral sociaal karakter, waarin joden als ‘vreemdelingen’ werden 
gezien die in de handel ‘jodenstreken’ uithaalden. Over joden werd wellicht met enige 
minachting gesproken, maar het antisemitisme leidde nauwelijks tot confrontaties of 
openlijke conflicten. 
 Maar behalve overeenkomst, bestond er ook verschil tussen de Duitse en Twentse 
zijden van de grens. Door de sterk uiteenlopende politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen die Duitsland en Nederland doormaakten, en door de steeds sterkere 
oriëntatie van Twente op het westen, werden de nationale grenzen en identiteiten aan beide 
zijden versterkt. Terwijl het antisemitisme in Nederland vooral van religieuze en sociale aard 
was waarbij de emancipatie van de Nederlandse joden niet fundamenteel werd bevraagd, 
bestond in Duitsland al langere tijd een ontwikkeling naar een meer politiek antisemitisme 
gebaseerd op rassenonderscheid. Daarin werd de integratie en het Duitse burgerschap van de 
joden op elementair niveau ter discussie gesteld. Hoewel in de grensstreek deze vorm van 
antisemitisme in de dagelijkse omgang weinig tot uiting lijkt te zijn gekomen, waren veel 
Duitse joden zich er wel sterk van bewust dat hun vaderlandsliefde, hun ‘Duitsheid’ in twijfel 
werd getrokken. 

Dit betekent dat de leefwereld waarin de contacten en interacties tussen joden en niet-
joden plaatsvonden, aan Twentse en Duitse zijde van de grens van elkaar verschilde. Aan 
Twentse zijde bestond een door joden en niet-joden gedeelde leefwereld waarin verzuiling en 
klassenonderscheid de alledaagse relaties kleurden. Goed burencontact en vriendschap was 
mogelijk en ook gebruikelijk, maar zowel de joodse als de niet-joodse bevolking kenden de 
grenzen aan het samenleven. Of men deze grenzen nu accepteerde of zich er tegen verzette, 
ze bepaalden wat als ‘gepast’ en ‘normaal’ contact werd gezien. Joodse en niet-joodse 
Twentenaren leefden dus in een gedeelde normaliteit. Aan Duitse zijde werd de leefwereld 
ook sterk gekleurd door klasse en religie, maar vormden ‘Duitsheid’ en patriottisme nog een 
belangrijkere maat voor de beleving van wat als gepast en normaal werd beschouwd. Hoewel 
vraagtekens werden geplaatst bij de vaderlandsliefde van de joden, kan – wellicht tegen-
intuïtief – worden gesteld dat ook aan Duitse zijde niet-joden en joden in een gedeelde 
normaliteit leefden. In de eerste plaats omdat het antisemitisme niet nieuw was, en veel 
Duitse joden dit als een ongewenst, maar tevens bekend verschijnsel beschouwden. Maar nog 
belangrijker, omdat de meeste joden juist in het patriottisme een antwoord zochten  
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op dit antisemitisme. Als ze maar lieten zien dat hun joods-zijn hun Duits-zijn op geen enkele 
manier in de weg stond, dat ze ‘Duitser waren dan de Duitsers’, zouden ze de twijfels en 
vooroordelen kunnen wegnemen, zo dachten velen. In de normaliteit van zowel Duitse niet-
joden als joden vormde vaderlandsliefde dus een belangrijke normatieve toetssteen.  
 Pas aan het begin van de jaren dertig merkte men in de grensstreek dat de nazi’s een 
grotere invloed gingen uitoefenen in de publieke ruimte. Ze marcheerden in uniform en met 
de nazi-vlag door de straten, ‘Wenn's Judenblut vom Messer spritzt’ zingend. In sommige 
plaatsen sloeg de sfeer al zo om dat sommige joodse inwoners besloten om weg te trekken, 
naar het buitenland of naar de grote stad waar men hoopte als jood minder op te vallen. Maar 
in veel andere plaatsen werd nog nauwelijks een dreiging gevoeld. Dat de nazi’s niet alleen 
het burgerschap maar ook de menselijke gelijkwaardigheid van de joden ter discussie stelden, 
en daarmee een fundamentele verandering in de morele normaliteit introduceerden, drong bij 
de meeste mensen nog niet door. De meeste Duitse joden gingen er vanuit dat het 
antisemitisme een crisisfenomeen was dat zou overwaaien. Zij zouden in vriendschappelijke 
afstandelijkheid met hun niet-joodse buren blijven samenleven, zo was de verwachting. 


