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6. ‘De wereld in twee kampen’. Joods/niet-joods samenleven in Twente, 1933-1945 
 
 
Terwijl Duitsland zich vanaf 1933 ontwikkelde tot een in alle domeinen genazificeerde 
samenleving waarin joden langzaam maar zeker hun bestaansrecht werd ontnomen, werd het 
alledaagse samenleven van joden en niet-joden aan Nederlandse zijde pas bedreigd met de 
bezetting van Nederland in mei 1940. Het eerste deel van dit hoofdstuk bespreekt de periode 
tot de bezetting. Hier worden de ontwikkelingen in de grensoverschrijdende contacten tussen 
1933 en 1940 beschreven, en de invloed van nazi-Duitsland op het aangrenzende Twente. De 
ontwikkelingen in het joods/niet-joods samenleven in deze periode komen in dit deel aan de 
orde via de thema’s van de Duits-joodse vluchtelingen in Twente, en de mogelijke invloed 
van nazi-Duitsland op de joodse/niet-joodse relaties aan Twentse zijde. Ook worden de 
grensoverschrijdende contacten tijdens de bezetting kort weergegeven.  

In de rest van het hoofdstuk worden de ontwikkelingen in het samenleven in Twente 
onder bezetting geanalyseerd. Daarbij is zoveel mogelijk de thematische indeling 
aangehouden zoals die in het vorige hoofdstuk is ontwikkeld: eerst komt een analyse van de 
uitsluitingspraktijken in het samenleven van joden en niet joden tijdens de bezettingsjaren aan 
de orde, en een beschrijving van de ontwikkeling in de interacties. Dan worden de 
veranderingen in de niet-joodse normaliteit en de joodse normaliteit onderzocht. In het laatste 
deel van het hoofdstuk worden de ontwikkelingen tussen 1933 en 1945 in het samenleven aan 
de beide zijden van de grens met elkaar vergeleken. 

 
 
1. Nazi-Duitsland en Twente (1933-1945) 
 
Zoals in hoofdstuk 4 is besproken, bestonden van oudsher veel grensoverschrijdende 
contacten tussen Twente en aangrenzend Duitsland. Er werd handel gedreven, samengewerkt 
in politieke, religieuze en vrijetijdsorganisaties, en er werden grensoverschrijdende 
huwelijken gesloten. Twentse arbeiders werkten in Duitse textielfabrieken, Duitse 
dienstmeisjes waren werkzaam in Twentse huishoudens, er werd ingekocht en gesmokkeld, 
en men bezat grondstukken aan de andere kant van de grens. In de loop van de jaren dertig 
kwamen daar nog andere vormen van contact bij: anti-fascistische propaganda werd van 
Nederlandse zijde over de grens gesmokkeld, en omgekeerd knoopte de Duitse grenspolitie 
contacten aan met nazi-sympathisanten in de Twentse grensplaatsen om politieke 
tegenstanders te bespioneren en joodse bewoners in de gaten te houden. Zo werd al materiaal 
verzameld op basis waarvan men in latere jaren aanhoudingen kon verrichten.1 Tegelijkertijd 
werd vlak na de machtsovername door Hitler de grensbewaking versterkt uit angst voor 
infiltratie door communisten. Nederlandse burgers werden gecontroleerd, treinen uit 
Nederland werden onderzocht op anti-nationaal-socialistische leuzen en tekeningen, en de 
ontwikkelingen aan Nederlandse zijde werden scherp in de gaten gehouden en aan Berlijn 
gerapporteerd.2 
 Uit de gesprekken met Twentse geïnterviewden komt naar voren dat de politieke 
ontwikkelingen aan Duitse zijde ook gevolgen hadden voor de bestaande 
grensoverschrijdende relaties: alledaags grensoverschrijdend contact kreeg een politieke 
lading. Zo gingen de ouders van de zussen Sienie en Trijntje Klaassen (1929 en 1933) uit 
Hengelo wel eens vlakbij de grens zwemmen: ‘en dan gingen ze hier naar de Haarmühle3, en 

                                                 
1 Wiltfang (1998), p.32; Wagner (2004), p.223-224. 
2 Wagner (2004), p.222. 
3 De Haarmühle is een sinds 1930 bestaande uitspanning naast een oude watermolen bij de Duits-Nederlandse 
grens. 
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zwemmen in de Buurserbeek. En toen kwamen ze aan de grens en toen zeiden ze: ‘guten 
Morgen!’ En toen werd er gezegd: ‘Es gibt hier kein guten Morgen, es gibt hier nur Heil 
Hitler’.’ Corrie Schukkink (1926) uit Enschede vertelde dat zijn broer Gerrit een goede 
wielrenner was die in de jaren dertig eens had meegedaan aan een wielerwedstrijd in 
Bielefeld:  
 
En zij wonnen daar superieur die wedstrijd, wat kregen ze om? Een hele grote krans met hakenkruizen 
erop en moesten ze een ererondje maken. En wat doe je dan? Gerrit zegt: ‘ik had er helemaal geen 
benul van. Ik deed zo’ (hand opsteken), en toen dachten de mensen dat hij Heil Hitler zei. Hij zegt: ‘ik 
wist niet wat me gebeurde’. En een applaus. En hij wilde gewoon zwaaien naar het publiek, maar dat 
was net die hand en toen dachten die mensen dat hij ook een nazi was. 
 
Sjouke Wynia (1928) uit Denekamp vertelde dat een vader van een vriend van hem in 1937 
van een aannemer in Nordhorn een metselopdracht kreeg. Het bleek te gaan om de bouw van 
een aantal concentratiekampen langs de grens.4 ‘En toen hij ontdekte waar hij aan meewerkte, 
heeft hij gezegd: ‘ik kom hier nooit meer, ik verrek het’. Die werden in ‘37 al gebouwd. Zo’n 
man hoorde dat, er sijpelde weleens wat door. En als je dan principieel was zei je dat je dat 
niet deed.’  

Naast deze bestaande relaties onderhielden meerdere joodse geïnterviewden contact 
met joodse emigranten en vluchtelingen uit Duitsland. Voor joden die uit de Duitse 
grensstreek afkomstig waren, was het een logische stap om de nabijgelegen grens met Twente 
over te steken. Veel van hen gebruikten Twente slechts als tussenstop voor een verdere 
vlucht, maar er waren ook velen die besloten hun leven slechts enkele tientallen kilometers 
van hun geboorteplaats opnieuw op te bouwen. 5 De joodse vluchtelingen moesten door de 
lokale joodse gemeenschappen aan onderdak, werk en financiële middelen worden geholpen.6 
Verschillende joodse geïnterviewden vertelden dat ze één of meerdere vluchtelingen in huis 
gehad hadden, soms eigen familie. Maar ook als men geen vluchteling in huis had gehad, 
bleek bijna iedereen bij enig doorvragen wel een vluchteling in de naaste omgeving te hebben 
gekend. Sal van Gelderen (1928) uit Enschede vertelde bijvoorbeeld dat hij goed bevriend 
was geweest met Max Weyl, een joodse jongen uit Gronau die bij hem op de lagere school 
had gezeten. Mevrouw J. (1925) uit Enschede vertelde dat ze Duits-joodse achterburen had 
gehad. En meerdere mensen uit Enschede herinnerden zich de joodse fotograaf Löhnberg, die 
met zijn familie uit het 30 kilometer verder gelegen Duitse plaatsje Schüttorf naar Nederland 
was gekomen. 

De vluchtelingen die zich (semi-)definitief in Twente vestigden, kwamen ook met 
niet-joodse Twentenaren in contact. De zussen Klaassen herinnerden zich bijvoorbeeld dat op 
een gegeven moment Duits-joodse vluchtelingen naast hen kwamen te wonen. Het ging om 

                                                 
4 Het gaat hierbij om de zogenoemde ‘Emslandlager’: een vijftiental concentratie- straf- en 
krijgsgevangenkampen die in het Emsland en het graafschap Bentheim vlakbij de Nederlandse grens lagen. Een 
aantal van deze kampen werd overigens al in 1933 opgericht (Wagner, 2004, p.179;  http://www.diz-
emslandlager.de/ , bekeken op 7 juli 2014). 
5 Terwijl het in 1933 nog relatief gemakkelijk was om de grens over te komen, werden vanaf mei 1934 alleen 
nog Duits-joodse vluchtelingen met voldoende middelen van bestaan tijdelijk toegelaten. In mei 1938 werden de 
regels verder aangescherpt: het hebben van voldoende middelen van bestaan was niet meer genoeg om te 
worden toegelaten; men moest ook in levensgevaar verkeren. In de praktijk werd echter geen rekening gehouden 
met de agressieve politiek van de nazi’s richting de joden. Na de Reichskristallnacht besloot de Nederlandse 
regering, mede onder druk van de publieke opinie, 7000 joodse vluchtelingen toe te laten. In december 1938 
werd de grens definitief gesloten, met uitzondering van vrouwen en kinderen die alleen over de grens kwamen. 
Maar lang niet iedereen kwam via officiële wegen het land binnen: een gedeelte kwam, al dan niet met behulp 
van smokkelaars,  over de zogenoemde ‘groene grens’ (Michman, 1982, p.95-97;  
www.diplomatievandevervolging.nl, bekeken op 20 februari 2013).  
6 Van Zuijlen (1983), p. 51-56. Zie ook Blom & Cahen (1995), p.297-298. 
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de in het vorige hoofdstuk genoemde Dietrich Zilversmit uit Gildehaus en zijn vrouw 
Elfriede: ‘en zij was een heel knap vrouwtje, ze kwam met haar gewassen haren hier bij mijn 
moeder haar haren drogen bij de kolenkachel, omdat zij geen fornuis hadden. Je had nog geen 
föhn.’ Ze kenden ook de eerder genoemde Hermann Zilversmit en zijn ouders, die ook naar 
Hengelo waren gevlucht en daar een slagerij runden. Ook Sjouke Wynia vertelde dat hij eens 
dichtbij huis een groepje haveloze mensen aan zag komen sjokken onder begeleiding van een 
douanebeambte. Toen hij zijn moeder vroeg wat dat voor mensen waren, had zij uitgelegd dat 
het mensen uit Duitsland waren. Ook kwamen rond die tijd twee Duits-joodse kinderen, broer 
en zus Siegfried en Jülchen Süskind uit Nordhorn, bij hem in de klas.7  
 Dat de contacten niet altijd even soepel verliepen blijkt uit het verhaal van Helge 
Domp (1915) uit Münster, die in 1937 samen met haar broer Jochen een kleine muziekzaak in 
Enschede had geopend. Ze was al in het voorjaar van 1933 naar Nederland gekomen, en had 
aan den lijve ondervonden hoe onverschillig en negatief veel – niet-joodse én joodse – 
mensen op een Duitse emigrante reageerden. Om de muziekzaak in Enschede te kunnen 
openen moest ze geld lenen, maar geen van de textielfabrikanten met wie haar vader van 
oudsher zaken had gedaan, was bereid haar te helpen. De joodse fabrikant Van Dam schoot 
uiteindelijk te hulp. 
 Ten slotte was er, naast de al bestaande grensoverschrijdende contacten en de 
contacten tussen Twentenaren en joodse vluchtelingen uit Duitsland, nog een vorm van 
grensoverschrijdend contact die sterk werd beïnvloed door de ontwikkelingen in het Derde 
Rijk: het contact tussen Duitse dienstmeisjes en hun Twentse werkgevers. Zoals al in 
hoofdstuk 4 is besproken, hadden veel Twentenaren een of meerdere Duitse dienstmeisjes in 
huis. Al snel na de machtsovername van Hitler begon nazi-Duitsland de dienstmeisjes op te 
roepen naar hun vaderland terug te keren. Eind 1938 werden de meisjes zelfs gedwongen om 
terug te keren, op straffe van verlies van hun Duitse staatsburgerschap.8 Een aantal 
geïnterviewden herinnerden zich het vertrek van ‘hun’ dienstmeisje. Henk van Gelderen 
(1921) vertelde: 
 
En de dienstmeisjes, daar waren we helemaal dol op. Schatten van meiden, onze keukenprinses was 
Duitse. (…) Die is huilend bij ons weggegaan toen ze van Hitler niet meer bij joodse families 
mochten werken. ‘37 of zo. Ze moesten kiezen, of ze verloren hun Duits burgerschap, ze moesten 
allemaal terug im Heimat. Ze had 20 jaar voor ons gewerkt. 
 
Overigens hing het vertrek van sommige dienstmeisjes niet alleen samen met de oproepen 
van de nazi’s, maar ook met het strengere beleid dat vanaf 1936 in Nederland werd gevoerd. 
Al sinds de economische crisis van 1929 groeide in Nederland de weerstand tegen de Duitse 
‘indringsters’ die banen inpikten en met Nederlandse mannen aan de haal gingen. Vanaf 

                                                 
7 Naast het interview met Sjouke Wynia heb ik gebruik gemaakt van herinneringen van Wynia die zijn 
gepubliceerd in Boink (2002), p.39-44, 58-63 en 133-136. 
8 Er kwam aanvankelijk flink verzet tegen deze maatregel, ook vanwege de korte tijdsspanne tussen het moment 
waarop de maatregel bekend werd in december 1938 en het tijdstip dat de terugkeer ten uitvoer zou worden 
gebracht, 1 februari 1939 (Henkes, 1995, p.157). Overigens blijkt uit enkele egodocumenten dat deze maatregel 
niet altijd het einde van het dienstverband betekende. De Duits-joodse Theresa Wertheim, die in Enschede 
woonde, schreef bijvoorbeeld in dagboekbrieven aan haar zus dat haar Duitse dienstmeisje Mina toestemming 
had gekregen om eerst tot eind 1941, en later zelfs tot mei 1942 bij de familie Wertheim in dienst te blijven. 
Toch vertrok Mina onverwachts op 31 december 1941 (dagboekbrieven van Theresa Wertheim, geschreven 
tussen oktober 1943 en april 1945, www.joodscheraadenschede.nl, bekeken op 12 januari 2012).  Ook Emmy 
Menko schreef nog op 18 juni 1941 in een brief aan familie in de Verenigde Staten over haar Duitse 
dienstmeisje Liesl (in: Magnus, 2005, p.101). Het lijkt er dus op dat regels die van hogerhand werden 
afgekondigd, op lager niveau nog wel eens anders werden ingevuld, of konden worden omzeild. 
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oktober 1936 moesten werkgevers gaan betalen voor de arbeidsvergunning van hun Duitse 
huishoudsters, en werd de toestroom van Duitse dienstmeisjes ontmoedigd.9   
 Door het vele grensoverschrijdende contact in die jaren hadden Twentenaren dus 
relatief veel informatie over, en persoonlijke ervaring met, het nazisme en de jodenvervolging 
aan Duitse zijde. Dit zou hypothetisch ten minste twee, aan elkaar tegengestelde, gevolgen 
kunnen hebben gehad. Enerzijds zou de nabijheid en de daarmee gepaard gaande kennis van 
nazi-Duitsland tot meer geliefdheid kunnen hebben geleid. Dat zou betekenen dat het 
nazisme in Twente (en logischerwijs ook in andere grensstreken) een grotere aanhang kende 
dan in de rest van Nederland. Anderzijds zou, omgekeerd geredeneerd, meer kennis kunnen 
hebben geleid tot een sterkere gealarmeerdheid over nazi-Duitsland. In dat geval zou men in 
Twente relatief erg bevreesd zijn geweest voor de dreiging die van het antisemitisme en de 
expansiedrift van Hitler uitging. Hier zullen beide mogelijkheden worden besproken. 
 
1.1 De invloed van het nazisme in Twente 
Om de aanhang van het nazisme in Twente te onderzoeken, wordt hier de populariteit van de 
NSB bij verkiezingen in de jaren dertig als uitgangspunt genomen.10 De verkiezingen voor de 
Provinciale Staten in april 1935 waren de eerste verkiezingen waaraan de NSB deelnam. Met 
een landelijk percentage van 7,94% behoorde de partij in één klap tot een van de grootste 
partijen van Nederland.11 In Twente was de populariteit van de partij met 7,6% van de 
stemmen ongeveer even groot als het landelijk gemiddelde. De NSB werd de derde partij in 
Twente, na de RKSP en de SDAP.12 Het percentage was wel hoger dan dat voor heel 
Overijssel (6,4%), maar lag een stuk lager dan in andere delen van Nederland, zoals Limburg 
en Drenthe (respectievelijk 11,7 en 11,2%), en Zuid- en Noord-Holland (9,6 en 9,5%).13 
Enschede was een uitzondering: daar zorgde de partij met 11,32% van de stemmen voor een 
politieke aardverschuiving.14 En in de aan Duitsland grenzende katholieke 
plattelandsgemeente Denekamp behaalde de NSB het hoogste percentage in Twente: 
13.28%.15 Bij de volgende verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen in mei 1937, bleek 
de NSB-aanhang echter gehalveerd. Landelijk werd 4,22% van de stemmen behaald, in 
Twente 3,62%, en in Enschede en Denekamp lag het percentage op respectievelijk 5,10 en 
5,57% van de stemmen.16 Bij de Provinciale Statenverkiezingen van april 1939 kende de 
aanhang in Enschede een opleving, maar die bleek slechts van tijdelijke aard: bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van juni 1939, de laatste verkiezingen voor de bezetting door 
Duitsland, verloor de partij weer flink.17 
 Hoewel de NSB zich dus zeker in de eerste helft van de jaren dertig een serieuze 
speler op het politieke toneel toonde, ging het om een beperkte groep Twentenaren die zich 
door deze partij aangesproken voelde. In Denekamp en Enschede was iets meer dan een op de 
                                                 
9 Henkes (1995), p.124-126 en 131-132.  
10 Ledenaantallen van de partij vormen ook een goede graadmeter van de populariteit van de NSB, maar de 
ledenadministratie per gemeente is nooit goed op orde geweest (Flap & Tammes, 2008, p.25). Wel is bekend dat 
de partij in 1935 ongeveer 1600 leden in Overijssel telde, waarvan naar schatting de helft in Twente (Quee, 
1982, p.133). 
11 Bornebroek (1981), p.127; Flap en Tammes (2008), p.24; Schenkel (2003), p.56. 
12 Schenkel (2003), p.56. 
13 Zie Flap en Tammes (2008), p.25. 
14 De NSB-aanhang was in het algemeen groter in verstedelijkte gebieden dan op het platteland, maar dit gold 
enkel voor de verkiezingen van 1935 (idem, p.40). 
15 Quee (1982), p.137. 
16 Schenkel (2003), p.57; Quee (1982), p.144-147. 
17 Bij de Provinciale Statenverkiezingen in april 1939 won de NSB 525 stemmen, bij de 
gemeenteraadsverkiezingen twee maanden later verloor de partij 700 stemmen. Bornebroek  (1981) wijt de 
winst in april 1939 aan een lokale naamsverandering van de beweging; ze kwam namelijk uit onder de naam 
Lijst-Algemeen Belang (p.132). 
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tien bewoners onder de indruk van de nationaal-socialistische beweging, in de meeste andere 
Twentse gemeentes ging het om kleinere aantallen. Onder de Twentse geïnterviewden leefde 
het idee dat de aanhangers overwegend ‘geteisem’ waren. Maar dit idee dat de NSB-aanhang 
vooral uit de lagere klassen afkomstig was, is onterecht. Hoewel op lokaal niveau lastig te 
achterhalen is waar de NSB-aanhang precies vandaan kwam,18 kwamen de stemmen in 
Enschede vooral uit de rechts protestantse en de rechts liberale hoek.19 

In tegenstelling tot het vooroordeel dat de NSB vooral onder armere bevolkingslagen 
aanhang verwierf, wezen meerdere geïnterviewden afkomstig uit de (textiel)elite erop dat de 
NSB ook in hun kringen ingang vond in de jaren dertig. Volgens Chetty ter Kuile (1916) 
waren de fabrikanten van oudsher erg gericht op Duitsland, en had zij duidelijk ‘een Duitse 
invloed’ bespeurd in de jaren dertig. Meerdere fabrikanten werden lid van de NSB toen die 
partij net opkwam.20 Benno van Delden (1926) vertelde dat hij na de oorlog had begrepen dat 
veel mensen uit zijn milieu in de jaren dertig lid waren geweest van de NSB, maar zich 
hadden uitgeschreven toen ‘die ontwikkelingen met die joden in Duitsland plaatsvonden.’ 
Een neef van hem, die in Duitsland studeerde, ‘werd ook vergiftigd en heeft zijn familie 
meegesleept.’ Ook (de joodse) Henk van Gelderen kende meerdere personen in zijn 
omgeving die zich aangetrokken voelden tot de NSB, onder wie een fabrikantenfamilie 
waarmee zijn ouders en hij goed bevriend waren: 
 
Zij vonden dat de orde en netheid in Italië en Duitsland enorm opgeknapt was. (…) Dat zoontje liep 
op een gegeven moment ook met een hakenkruis. Daar was ik dik bevriend mee, hij lunchte elke dag 
bij me. En hij wist dat ik joods was en ik wist dat hij van Duitsland hield. En dat was heel gek, heb ik 
me later gerealiseerd. (…) Ik kwam ook thuis bij zijn ouders, die vonden me een aardige jongen, nog 
tot in ‘39. (…) Ze hadden wat tegen de joden, niet tegen mij. (…) We waren allerhartelijkst met ze, 
vader was dol op haar (de moeder van zijn vriendje, FD) en zij op hem: hij was jood, maar zo’n 
aardige man.  
 
Helaas zijn geen cijfers bekend over de aanhang van de NSB onder de (textiel)elite.21 Wel is 
duidelijk dat een pro-NSB opstelling, zeker in de eerste jaren na de machtsovername van 
Hitler, niet altijd gelijk hoefde te staan aan een anti-joodse gezindheid. Henk van Gelderen 
vertelde bijvoorbeeld dat ook zijn eigen (joodse) oom Max lid was geworden van de NSB: 
‘Hij is wel heel snel afgehaakt. (…) Mijn oom, die veel reisde, kwam veel in Italië, bij 
kunstzijdefabrieken. Hij heeft gezien hoe de rotzooi ordentelijk werd en was onder de indruk. 
Daar is ‘ie in getrapt.’22 Ook de historicus Kuys, die onderzoek verrichtte naar de 

                                                 
18 Voor de stad Enschede zijn bijvoorbeeld de verkiezingsuitslagen per stembus helaas in de loop van de tijd 
vernietigd (Bornebroek, 1981, p.127). 
19 Idem, p.129-130. Uit verkiezingsonderzoek naar de NSB-aanhang in alle Nederlandse gemeenten blijkt dat 
gemeenten met meer welgestelden meer aanhangers kenden, ondanks het feit dat de NSB zich vooral op 
arbeiders richtte. Ook werkeloosheid versterkte de steun voor de NSB, en de aanhang bleef klein in gemeenten 
waar politieke verzuiling sterk was (Flap en Tammes, 2008, p.40). 
20 Interview door Rieky Geritz en Lizelot Karseboom op 9 februari 1993, persoonlijk archief van Rieky Geritz 
en Lizelot Karseboom. 
21 Quee (1982) schrijft dat de Twentse textielfabrikanten zich in meerderheid verre hielden van Musserts 
beweging, maar hij baseert zich hierbij op slechts één interview (p.141). Kuys (2010) spreekt van ‘een paar’ 
fabrikanten (p.193). Nijhof (2008) schrijft dat in de eerste jaren dertig de fabrikant Jan van Heek sympathie had 
voor het nationaal-socialisme en regelmatig op bezoek kwam bij zijn goede vriend G.A. Lasonder, een verwoed 
aanhanger van het nationaal-socialisme. In die jaren kwamen ‘meer Twentse textielfabrikanten’ bij Lasonder 
thuis, die ook NSB-kopstukken over de vloer kreeg. Overigens raakte Jan van Heek gedesillusioneerd in Hitler 
toen diens barbarisme en antisemitisme steeds duidelijker tot uiting kwamen (p.231-240). 
22 Max van Gelderen werd in maart 1933 lid van de NSB. Het programma van de NSB kende bij haar oprichting 
in december 1931 geen antisemitische punten. Toen in maart 1934 een brochure werd uitgebracht waarin voor 
het eerst onderscheid werd gemaakt tussen joden en niet-joden, beëindigde Max binnen enkele dagen zijn 
lidmaatschap (De Haan, 2002, p.148). 
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arbeidsverhoudingen in de Twentse textielindustrie, stelt dat enkele Twentse fabrikanten zich 
vooral aangetrokken voelden tot de NSB omdat die partij beloofde ‘de rooien’ eronder te 
krijgen. De NSB diende zich aan als onverzoenlijk tegenstandster van de revolutionaire 
bewegingen die op de voorgrond waren getreden na een grote staking in 1931-1932, en de 
fabrikanten vonden dat wel nuttig.23 Maar dat betekende niet dat antisemitisme helemaal geen 
rol speelde bij de keuze voor de NSB. De aantrekkingskracht van de NSB op de Twentse 
textielelite is opmerkelijk, zeker gezien de in het hoofdstuk 4 beschreven antisemitische 
tendensen die in de jaren twintig al bestonden binnen deze kringen. 
 In hoeverre de aanhang van de NSB nu samenhing met de nabijheid van nazi-
Duitsland, komt niet duidelijk naar voren uit de bestaande literatuur.24 Uit mijn interviews 
komt wel naar voren dat de elite, die veel zakelijke contacten in Duitsland had en veel 
rondreisde, zich liet inspireren door de ontwikkelingen over de grens. Sjouke Wynia wees op 
nog een andere grensoverschrijdende invloed op de NSB-aanhang: 
 
Denekamp was in de oorlog een gevaarlijk dorp, en dat kwam in de jaren dertig al op. Een grote 
afdeling van de NSB, die marcheerde hier door de straten. Daar waren fanatieke, gevaarlijke NSB-ers 
bij, maar ook een hoop brood-NSB-ers bij. Die werkten in Duitsland en werden daar benaderd: ‘je 
moet lid worden van de NSDAP’, dan gebeurde je niks. En daar werd dan over doorgedramd en dan 
uiteindelijk zei zo’n arbeider: ‘doe het dan maar, schrijf me maar op’, maar die waren ongevaarlijk.  
 
Dat ‘afgedwongen’ lidmaatschap voorkwam, wordt bevestigd in de studie van Kuys, die erop 
wijst dat de NSB-kringleider Pierik uit Denekamp in de fabriek Niehues & Dütting in 
Nordhorn werkte, en nauwlettend in de gaten hield hoe de Nederlandse arbeiders zich 
tegenover de NSB opstelden. Sympathisanten kregen een voorkeursbehandeling, terwijl 
tegenstanders in grote getalen op de Nordhornse weverij werden ontslagen.25  

Er ging dus een zekere invloed van nazi-Duitsland uit op de NSB-aanhang in de 
grensstreek, maar het is onduidelijk waarom die invloed in bepaalde streken en op bepaalde 
plekken sterker was dan op andere. Waarom was juist in Enschede en Denekamp de aanhang 
zoveel hoger dan in geheel Twente? En waarom was de aanhang in Twente juist weer kleiner 
dan in de Drenthe en Limburg? De invloed lijkt vooral van lokale factoren afhankelijk te zijn 
geweest: een plaatselijke elite die een uitweg zocht uit structurele spanningen met de 
arbeidersklasse en zich door het fascisme liet inspireren; een lokale NSB-baas die macht 
uitoefende onder de plaatselijke arbeiders. Ook de kwaliteit van de lokale leiders was 
mogelijk een factor bij de plaatselijke populariteit van de NSB: uit het werk van de historici 
Klijn en Te Slaa blijkt dat in zowel Limburg als Drenthe invloedrijke leiders een belangrijke 
rol speelden, terwijl in Twente bekwame en populaire leiders ontbraken.26 

Een andere vraag is in hoeverre de aanhangers van het nazisme daadwerkelijk invloed 
uitoefenden op de sfeer tussen joden en niet-joden. Interessant genoeg gaven de meeste 
Twentse geïnterviewden aan dat ze niets gemerkt hadden van een sterker wordend 
                                                 
23 Kuys (2010), p. 193-194. 
24 De historica Schenkel suggereert dat de joodse vluchtelingenstroom die in de crisisjaren onder andere bij 
Twente de Nederlandse grens overkwam wellicht anti-joodse en nationaal-socialistische sentimenten 
aanwakkerde (2003, p.58). Bornebroek schrijft de hoge NSB-aanhang in de grensplaats Enschede voor een deel 
toe aan het intensieve contact dat met nazi-Duitsland bestond (1981, p.133). 
25 Kuys (2010), p.197. Quee (1982) probeert ook het relatief hoge percentage NSB-stemmers in Markelo 
(9,52%) en in Diepenheim (12,58%) te verklaren. In Markelo zouden veel textielarbeiders werkzaam zijn in het 
nabij gelegen Goor, waar de zoon van Jannink-directeur Reerink een fanatieke NSB-er was. Het personeel zou 
zich onder druk gezet gevoeld hebben om colportage voor de NSB te verrichten, en er zou dus in feite sprake 
zijn geweest van een schijnnazificatie. In Diepenheim zou juist de slechte economische situatie van boeren en 
middenstanders ertoe hebben geleid dat een deel van de bevolking, die zeer vrijzinnig was en dus weinig bloot 
werd gesteld aan druk vanuit de kerk of een partij, voor de nationaal-socialisten koos (p.139-141). 
26 Te Slaa & Klijn (2009), p.479 en 547. 
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antisemitisme in die jaren. Bepaalde vooroordelen en anti-joodse stereotypen die, zoals in 
hoofdstuk 4 beschreven, in de jaren twintig de joods/niet-joodse contacten karakteriseerden, 
bleven in de jaren dertig bestaan, maar men ervoer geen versterking of verandering van het 
karakter van dat ‘alledaagse antisemitisme’. Op mijn vraag of ze iets hadden gemerkt van het 
feit dat meer dan elf procent van de Enschedeërs op de NSB had gestemd bij de Provinciale 
Statenverkiezing van 1935, reageerden de meeste geïnterviewden ontkennend. 

Ook de Duits-joodse geïnterviewden die de situatie in de jaren dertig aan Nederlandse 
zijde konden vergelijken met die aan Duitse zijde, waren bijna allemaal uitgesproken positief 
over de opstelling van Twentenaren tegenover het joodse bevolkingsdeel. William 
Lowenberg zei bijvoorbeeld: ‘Er was vrijheid, ik hoefde niet als jood te leven wat betreft de 
buren. Iedereen speelde met me, sprak met me, en op school was ik altijd een van hen. Er was  
geen… ik heb nooit antisemitisme ervaren’.27 De Duits-joodse geïnterviewden hadden al 
meegemaakt hoe verwoestend de uitsluiting kon zijn, en ervoeren de vrijheid aan 
Nederlandse zijde als een verademing. Wellicht hadden ze door deze vergelijking, en 
mogelijk ook door hun minder sterke inbedding in de Nederlandse maatschappij, minder 
zicht op de subtiele en vaak bedekte vormen van antisemitisme die veel Twents-joodse 
geïnterviewden wel benoemden.  

Voor de Twentse geïnterviewden geldt dat zij wel zicht lijken te hebben gehad op de 
NSB-aanhang in hun omgeving, maar dat ze zich hier niet al teveel zorgen over maakten. 
Hoewel de NSB ook enige aanhang onder leden van de textielelite lijkt te hebben gevonden, 
beschouwde men de NSB-ers als gajes, als types met wie je toch al nooit om zou zijn gegaan. 
Omdat het om een beperkte groep ging die door de rest van de bevolking als niet serieus te 
nemen ter zijde werd geschoven, lijken de Twentse aanhangers van het nazisme weinig 
invloed te hebben gehad op de algemene sfeer of op de opstelling van de bevolking tegenover 
het joodse bevolkingsdeel. Bestaande vooroordelen bleven bestaan, maar werden niet 
versterkt door de nabijheid van nazi-Duitsland.  

Slechts een enkele joodse geïnterviewde beschreef interacties met NSB-ers in die 
jaren, en die interacties lijken vooral door dubbelzinnigheid te zijn gekenmerkt. Zo zei 
mevrouw J. uit Enschede over buren die nazi-gezind waren: ‘er woonde een NSB-er bij ons 
op de singel, en die dochter daarvan dat was mijn vriendinnetje. Daar speelde ik mee. En toen 
zeiden ze, er waren niet veel goede joden, behalve wij, wij woonden ook op de singel, wij 
waren goede joden. Dat zei die NSB-er.’ De enige die een zeer ondubbelzinnige interactie 
beschreef, was Henk van Gelderen. Hij had een aantal jongens in de klas op de HBS die hun 
politieke gezindte niet onder stoelen of banken schoven. Eentje had hem aangesproken: ‘als 
wij aan de macht komen, dan knopen we jou meteen aan de hoogste tak’. 
 
1.2 Gevoelde dreiging 
Via verschillende wegen sijpelde informatie over het Duitse nazisme Twente binnen, en die 
informatie was lang niet altijd opwekkend. Het was bekend dat Duitse joden zich in een 
slechte positie bevonden, en men reageerde hier aan Nederlandse zijde over het algemeen 
negatief op. In stemmingsberichten van de lokale Gestapo in het Duitse grensgebied werd 
geklaagd over de ‘Duitsvijandigheid’ van de Nederlanders, en over de ‘gruwelhetze’ die 
onder anderen de Twentsche Courant zou voeren.28  

Een interessant inkijkje in de wijze waarop aan Twentse zijde in de beginjaren dertig 
over het Duitse nazisme en antisemitisme werd gesproken, wordt geboden in de 

                                                 
27 Lowenberg, William. Interview 25425. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for 
Visual History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 27 juli 2010). 
28 Stapostelle Regierungsbezirk Münster, Bericht für Mai 1935 (‘Lagebericht’), BArch; R58/3038 d; Stapostelle 
Regierungsbezirk Osnabrück, Bericht für Juli 1935 (‘Lagebericht’), BArch; R58/3930, beide in Kulka & Jäckel 
(2010). 
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correspondentie die de jonge joodse textielfabrikant Niels Menko (een neef van Sig Menko) 
uit Enschede onderhield met zijn goede (niet-joodse) vriend Ernst Krudop, die voor een 
aantal jaren naar Nederlands-Indië was uitgezonden. De vrienden schreven elkaar op 
regelmatige basis over hun persoonlijke wetenswaardigheden, over zakelijke ontwikkelingen, 
en soms ook over de politieke situatie in de wereld. Vanaf oktober 1931 refereerden zij ook 
af en toe aan de politieke situatie in Duitsland. Zo schrijft Ernst op 12 juni 1932, dus nog 
ruim een half jaar voor de daadwerkelijke machtsovername door Hitler: 
 
De politieke gebeurtenissen in Duitschland lijken mij van het allergrootste gewicht. (...) Je moet mij 
eens schrijven hoe het nationaal-socialisme in kringen van jouw parochie beoordeeld wordt. Hun anti-
semitisme is wel een van de meest onsympathieke en ontactvolle wijzen van reclame maken. Het zal 
hen op den duur vermoedelijk ook voor groote hinderpalen brengen vrees ik. Inmiddels geloof ik niet 
dat er ooit een bende stemschapen zooveel zand in de oogen gestrooid is als thans met de 
geuniformeerde burgerjoggies onder het Swastika-vaandel gebeurd. (...) Vreemd geval. Maar 
begrijpelijk is het dat het Duitsche volk in zijn breede lagen zegt: Het eerste en het tweede rijk hebben 
niets dan teleurstelling en ellende gebracht, laten wij nog eens de laatste kans wagen.29 
 
Niels antwoordt op 29 juni: 
 
De Duitsche toestand wordt voortdurend verwarder. (...) Het Nazi antisemitisme wordt door mijn 
parochie met een bang hart bekeken. Wat moet er in Duitschland gebeuren als die Hakenkreuzler de 
macht krijgen. Persoonlijk trek ik me van dat punt weinig aan, en wat het feit zelf betreft is mijn 
opinie, dat het wel los zal loopen, als het ooit zoover komt. 
 
Daarna maken de vrienden in hun brieven regelmatig korte opmerkingen over de 
ontwikkelingen in Duitsland. Op 23 mei 1933 schrijft Niels vrij uitgebreid over de 
‘toestanden in Duitschland’. Daarbij gaat hij onder andere in op de economische boycot, de 
grote stroom van joodse vluchtelingen die op gang is gekomen, en op het zeer chauvinistische 
karakter van de Duitse joden. In latere brieven schrijft Niels hoe ‘gek’, ‘beroerd’ en 
‘verward’ het er in Duitsland voorstaat, en over de ‘krankzinnige houding van het Duitsche 
Gouvernement’.30 En op 16 mei 1934 schrijft hij: 
 
De Joodsche kwestie in Duitschland komt niets verder. Göbbels (sic) heeft dezer dagen weer een 
krankzinnige rede gehouden volgens het oude systeem van progroms (sic) maken, om de aandacht van 
het volk van andere dingen af te houden. Ik geloof echter niet, dat hij de bruine zaak daarmee goede 
diensten bewijst. Hoe harder geschreeuw, hoe meer Duitschers, waarvan een groot deel toch niet van 
verstand ontbloot is, zich – niet-officieel – van de beweging zullen afwenden en hoe meer ook, indien 
dit nog mogelijk is, de anti-Duitsche stemming in het buitenland zal toenemen.31 
 
Uit de correspondentie (die op 22 oktober 1934 eindigde)32 blijkt dat Niels goed op de hoogte 
was van de situatie van de joden in Duitsland, en dat hij zich hierover, samen met andere 
joden aan Twentse zijde van de grens, ook behoorlijk zorgen maakte. Maar uit zijn brieven 
blijkt ook dat hij hoopte dat de Duitsers op hun schreden zouden terugkeren, én dat hij de 
ontwikkelingen aan de andere zijde van de grens niet op zijn eigen situatie betrok. Met andere 
woorden, de toestanden waren krankzinnig en zorgelijk, maar het waren wel Duitse 
toestanden die hij vanaf een veilige afstand kon becommentariëren.  
                                                 
29 Brief van Ernst Krudop aan Niels Menko op 12 juni 1932, persoonlijk archief van Beryl van Gelderen 
(geboren Menko). 
30 Brieven van Niels Menko aan Ernst Krudop op 27 juni 1933, 16 oktober 1933 en 14 maart 1934. 
31 Brief van Niels Menko aan Ernst Krudop op 16 mei 1934. 
32 Ernst Krudop was op dat moment voor verlof op weg naar Nederland, en Niels Menko zou op 26 oktober 
1934  bij een ongeluk om het leven komen. 
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Ook uit de interviews met Twentenaren blijkt dat, ook in latere jaren, de 
ontwikkelingen aan de andere zijde van de grens genoegzaam bekend waren. Zo vertelde 
Sjouke Wynia, die al sprak over de arbeiders uit Denekamp die over de grens werkten, over 
de Kristallnacht: ‘want toen die textielarbeiders de volgende ochtend naar Nordhorn liepen, 
zagen ze daar al de rokende puinhopen van de synagoge en de huizen die in brand gestoken 
waren.’ Ook Henk Oosterholt33 uit Haaksbergen refereerde aan arbeiders die in Duitsland 
werkten en hadden meegekregen wat er tijdens de Kristallnacht gebeurde, maar ‘die deden 
wel eens hun hoofd over de schutting, maar ze zeiden verder niets.’34  

Naast berichten in de krant en op de radio, en naast de observaties die men zelf kon 
doen wanneer men de grens overstak, waren er ook nog de verhalen van de joodse 
emigranten en vluchtelingen. Die lijken wel vooral de joodse Twentenaren te hebben bereikt: 
slechts één niet-joodse geïnterviewde vertelde dat hij met joodse vluchtelingen had gesproken 
over hun ervaringen. Sjouke Wynia vertelde dat de joodse vluchtelingetjes Jülchen en 
Siegfried Süskind uit zijn klas hem hadden verteld dat het bedrijfje van hun vader was 
afgepakt en dat ze hun huis waren uitgezet, ‘maar ja, kinderen, hè. Je gaat samen spelen.’ 
Daarentegen wisten veel joodse geïnterviewden zich de verhalen van de vluchtelingen nog 
goed te herinneren. Of het nu ging om eigen familie die de grens over was gestoken of om 
vluchtelingen die tijdelijk in huis waren geweest, alle joodse vluchtelingen kwamen met 
vreselijke verhalen over wat ze in Duitsland hadden meegemaakt. Het intrigerende is nu dat 
de meerderheid van de Twentse joden op een manier reageerde die lijkt op het ‘gewoon gaan 
spelen’ van de niet-joodse Wynia: men betrok de verhalen niet op de eigen situatie, of schoof 
de vertellingen zelfs als ongeloofwaardig ter zijde.  
 Sal van Gelderen antwoordde bijvoorbeeld op mijn vraag of hij van vluchtelingen 
hoorde wat zij hadden meegemaakt: ‘Ja, alleen dat toen hij aan de macht kwam, de jodenhaat, 
dat dat erger werd. Maar we hadden nooit gedacht dat het zo erg zou worden, hier in Holland 
gebeurt dat niet, dachten ze.’ Reina Tempelman (1926) uit Enschede vertelde over het 
vluchtelingetje dat zij in huis hadden: ‘ergens wist ik wel waarom ze in huis was, maar ook 
weer niet. Je geloofde het allemaal niet. Het was ver van je bed, drong niet echt door. Werd 
ook niet veel over gesproken. Mijn ouders niet en zijzelf helemaal niet.’35 En Henk van 
Gelderen vertelde: 
 
Toen kwamen de verhalen die je niet wou horen. We hadden mensen uit Wenen in huis, eind jaren 
dertig. Vluchtelingen, na de overname van Oostenrijk. Die verhalen werden door ons als overdreven 
gezien, ik en mijn ouders, zo erg kan het niet zijn. Verneinung. Want ze wisten het wel, over de 
kampen. Ze vertelden hoe ze uit hun huis werden gehaald, al of niet meteen doodgemaakt, en hoe ze 
hun familie terugzagen na het kamp, als ze überhaupt al terugkwamen. En het ene verhaal nog naarder 
dan het andere, dat werd aan tafel verteld. Mijn ouders zeiden: ‘het zal wel. Die mensen hebben wel 
wat meegemaakt, maar zo erg kan het niet geweest zijn. Laat staan dat het hier gebeurt.’ 
 
Ook uit bijvoorbeeld de notulen van de kerkenraad van de joodse gemeente in Enschede 
blijkt dat men nauwelijks over de actuele politieke situatie sprak. In de jaren dertig kwamen 
vooral alledaagse kerkelijke problemen aan de orde, en nazi-Duitsland of Hitler werden 
nergens genoemd. De enige keer dat aan de situatie in het buurland werd gerefereerd, was in 
een rede van Sig Menko op 13 november 1938 ter gelegenheid van het aanvaarden van een 
aangeboden gebedsrol:  

                                                 
33 Geboren in 1929 of 1930. 
34 Interview door Rieky Geritz en Lizelot Karseboom op 10 november 1992, persoonlijk archief van Rieky 
Geritz en Lizelot Karseboom. 
35 Tempelman, Reina. Interview 7063. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). Gezien in Joods Historisch Museum, 19 januari 2012. 



126 
 

 
Het is wel zeer schrijnend, dat in dagen dat in een naburig land Heilige Wetsrollen worden 
verscheurd, in het water geworpen, of wel tezamen met de synagogen verbrand, (…) dat wij hier 
tezamen zijn om op plechtige wijze één enkele wetsrol binnen de muren van ons kerkgebouw te 
ontvangen.36  
 
Veel Twenteraren maakten zich wel zorgen over de ontwikkelingen in Duitsland, en waren 
geschokt toen ze over de mishandelingen en verwoestingen van de Kristallnacht hoorden, 
maar niet-joden én joden waren er van overtuigd dat zoiets nooit in Nederland zou kunnen 
gebeuren.37 Deze overtuiging stoelde op een aantal aannames. In de eerste plaats hielden 
velen zich vast aan het idee dat Nederland in geval van een grote oorlog weer neutraal zou 
blijven. Ook speelde een groot vertrouwen in de autoriteiten en de Nederlandse democratie 
mee: een dergelijke terreur was in Nederland gewoonweg ondenkbaar. Ten derde was er het 
onvermogen van velen om te bevatten wat de anti-joodse politiek van de nazi’s daadwerkelijk 
behelsde. Omdat de vernedering en het geweld zo buiten de bekende, normale orde vielen, 
kwamen de verhalen hierover bij veel mensen niet binnen. (Dit onvermogen werd overigens 
gedeeld door veel Duitse joden, zoals in het vorige hoofdstuk al is beschreven). Dan was er 
nog de geruststellende (maar achterhaalde) gedachte dat in het onwaarschijnlijke geval dat 
Duitsland toch Nederland zou aanvallen, men veilig zou zijn achter de waterlinie. In geval 
van dreiging was het dus vooral zaak om op tijd naar het westen te vluchten. En ten slotte 
was er nog iets dat nog het best valt te omschrijven als wishful thinking: ‘het zal allemaal wel 
zo’n vaart niet lopen, niet teveel over nadenken, het komt wel goed’.  

Deze opstelling door Nederlandse joden en niet-joden werd ook beschreven door de 
joodse geïnterviewden die uit Duitsland waren gevlucht. Helge Domp vertelde dat in 
Nederland niemand zich kon voorstellen wat er in Duitsland gebeurde, en dat niemand het 
echt geloofde. Veel mensen vonden zelfs dat het eigenlijk de schuld van de vluchtelingen zelf 
was, omdat ze meenden dat de Duitse joden zich meer hadden moeten verzetten tegen de 
nazi’s.  

Maar er waren ook Twentse joden die zich wel degelijk grote zorgen maakten en daar 
consequenties aan verbonden. Zowel Herbert Zwartz (1928) als Bert Woudstra (1932) uit 
Enschede vertelden dat hun ouders visa voor het buitenland klaar hadden liggen en zelfs wel 
eens met het hele gezin een vluchtpoging hadden ondernomen. Bert Woudstra herinnerde 
zich bijvoorbeeld dat zijn ouders in het voorjaar van 1940 de situatie in Nederland niet meer 
vertrouwden, en dat het gezin naar Rotterdam vertrok om van daar de boot naar Engeland te 
nemen. ‘Ik denk dat we een week à tien dagen in Rotterdam zijn geweest om de 
ontwikkelingen af te wachten. Toen zakten de berichten weer af, het zou niet zo ver komen. 
Toen heeft mijn vader onze chauffeur opgebeld om ons op te halen en zijn we weer naar huis 
gegaan.’ En Henk van Gelderen vertelde over een kennis die heel erg somber was geworden: 
‘Mensen die zelfmoord hebben gepleegd in mei (1940, FD), die waren al heel somber. (…) 
Maar zo was het niet voor de oppervlakkig levende mensen zoals wij. En dan ja knikken en 
hulp bieden, en we hadden geen weet van hoe het was.’ 
 De meeste Twentenaren lijken zich echter, ondanks de nabijheid van nazi-Duitsland, 
niet erg bedreigd te hebben gevoeld door de expansiedrift en het antisemitisme van Hitler. 
Ook voor personen die slechts enkele kilometers van de grens woonden, kwam de bezetting 
door Duitsland als een grote schok. Alleen Sjouke Wynia vertelde dat men in Denekamp 
merkte dat de grens werd versterkt en ook beter werd bewaakt dan voorheen. Bovendien 
hoorden mensen die over de grens werkten van arbeiders uit Nordhorn ‘nu duurt het niet lang 

                                                 
36 Het citaat uit de rede is gepubliceerd in Van Zuijlen (2003), p.34. 
37 Deze overtuiging deelden ze met de rest van de Nederlandse bevolking én met de Nederlandse regering. Zie 
De Jong (deel 1, 1969), p.530 e.v.; Van der Heijden (2008), p.84 e.v. 
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meer, dan komen we’. Hij beschreef dat daardoor een gevoel ontstond dat het nu ook echt zou 
gaan gebeuren. Maar hij was de enige geïnterviewde die zo’n gevoel beschreef.  
 Aan Duitse zijde bestond onder de bevolking daarentegen al langere tijd het gevoel 
dat Nederland zou worden binnenvallen. Al in oktober 1939 werd in Gronau gefluisterd over 
een oorlog met Holland, omdat men nachtelijke troepenverschuivingen in het grensgebied 
bemerkte. Ook begin januari 1940 deden daar geruchten de ronde dat de Wehrmacht door 
Nederland naar Engeland zou marcheren.38 Ook de al eerder aangehaalde Lotte Herz uit 
Burgsteinfurt schreef over het voorjaar van 1940: ‘Ondertussen is het gebied hier aan de 
Hollandse grens een echt kampement geworden. Alles zit propvol militairen. Tot aan de 
meest afgelegen boerderijen is er inkwartiering.’39 

Dat voor de meeste Twentenaren de bezetting als net zo’n verrassing kwam als voor 
Nederlanders die verder weg van de grens woonden, zegt iets over het vertrouwen dat men 
stelde in de Nederlandse autoriteiten. Ook geeft het aan hoe moeilijk het voor de meeste 
mensen was om over de grenzen van hun eigen leefwereld heen te kijken. Ondanks de vele 
van oudsher bestaande grensoverschrijdende contacten, de gedeelde taal en het besef van veel 
gemeenschappelijkheid in cultuur en gewoontes, werd de grens wel degelijk als een 
duidelijke afscheiding ervaren: aan de andere zijde was het blijkbaar mogelijk dat Hitler en 
consorten de touwtjes in handen namen, maar aan de eigen zijde was dat ondenkbaar. Het 
nazisme lijkt dat besef van het bestaan van een afscheiding en van verschillen tussen de 
Duitse en de Twentse zijde alleen maar te hebben versterkt. Het nazisme en het ermee 
gepaard gaande antisemitisme werd, met andere woorden, als on-Nederlands gezien.  
 
1.3 Grensoverschrijdend contact tijdens de bezetting 
De Duitse bezetting van Nederland betekende een breuk in het bestaande 
grensoverschrijdende contact. Alle geïnterviewden gaven aan dat ze geen of nauwelijks 
contact meer hadden gehad met familie of kennissen aan de andere kant van de grens nadat 
Nederland bezet was. Hoewel de grens niet potdicht zat, werd het grensverkeer sterk 
gereguleerd. Reizen, uitstapjes en familiebezoek behoorden tot het verleden; het 
grensoverschrijdend contact beperkte zich in de legale sfeer tot economisch contact in de zin 
van grensoverschrijdende (textiel)arbeid, en in de illegale sfeer tot smokkel. Grote groepen 
‘grensgangers’ – textielarbeiders die vanuit Nederland in Duitse fabrieken werkten –  
pendelden met de trein of de fiets over de grens. Vanwege het arbeiderstekort aan Duitse 
zijde als gevolg van de oorlog, ontvingen veel Nederlandse arbeiders een hoger loon dan hun 
Duitse collega’s.40 Dit was ook de reden waarom sommige arbeiders zich vrijwillig als 
grensganger meldden. De wever Arnold Douwma ging bijvoorbeeld in 1940 in een fabriek in 
Borghorst werken omdat hij daar 40 mark per week kon verdienen: ‘Dat was wat 
natuurlijk.’41 
 Veel grensgangers werkten echter ook in het kader van de Arbeitseinsatz aan de 
Duitse zijde van de grens. Hoewel de arbeidsinzet tot 1943 officieel nog vrijwillig was, 
werden weigeraars als ‘vrijwillig werklozen’ beschouwd die geen recht hadden op 
overheidssteun, en ook niet in de werkverschaffing konden worden geplaatst. Duizenden 
arbeiders werkten in het kader van de arbeidsinzet in Duitse bedrijven net over de grens om 

                                                 
38 Wiltfang (1998), p.167-168. 
39 In Feld (2008), p.46. 
40 Wagner (2002), p.424. 
41 Interview met Arnold Douwsma, gepubliceerd in Van Waarden, De Vroom & Laurier (1987), p.49-55. Aldaar 
p.53. 
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gedwongen plaatsing in andere delen van Duitsland te voorkomen.42 De Duitse leraar 
Timmer uit Gronau schreef daarover in 1941 in lyrische bewoordingen:  
 
Duizenden werklozen hebben, voor zover ze niet in Holland konden worden ingezet, werk en brood 
gevonden. Honderden komen dagelijks als grensgangers het Duitse grensgebied in. Ze ontvangen 
extra bonnen voor brood en levensmiddelen zoals kolen. Elke avond wandelen ze terug, hun fiets met 
zakken aardappelen, kolen, cokes, naast zich voortduwend. Niemand mag honger of kou lijden.43 
 
De arbeidsomstandigheden lieten nog wel eens te wensen over. In april 1942 weigerden 
bijvoorbeeld 1200 Twentse arbeiders die in Nordhorn te werk waren gesteld naar hun werk te 
vertrekken, omdat de reistijd door allerlei belemmeringen zo lang was geworden dat een deel 
van hen al om drie uur ’s nachts moest vertrekken om op tijd in Nordhorn aan te komen; voor 
de terugreis gold hetzelfde.44 
 Bij grensgangers in het kader van de arbeidsinzet ging het overigens niet alleen om 
textielarbeid, zoals bleek uit hetgeen een van de geïnterviewden vertelde. Bernhard Gering 
(1925) uit Buurse vertelde dat zijn moeder, die net over de grens uit Alstätte kwam, had 
geregeld dat hij bij een kennis in het boerenbedrijf kon werken, zodat hij niet verder 
Duitsland ingestuurd zou worden. Bernhard ging niet dagelijks, maar wel elk weekend terug 
naar huis. Hij had een aantal jaren op de boerderij gewerkt en was goed bevriend geraakt met 
het boerengezin. Volgens Bernhard was hij geen uitzondering: ‘allemaal jongens uit 
Haaksbergen’ hadden ook in Alstätte gewerkt.  

Hoe het contact tussen Twentse grensgangers en de Duitse omgeving verliep, valt niet 
goed uit de beschikbare bronnen op te maken. Het verhaal van Bernhard Gering wijst op de 
ontwikkeling van positieve relaties, maar hier kunnen geen meer algemene uitspraken aan 
verbonden worden. Dat van Duitse zijde werd gepoogd om de textielarbeiders ideologisch te 
beïnvloeden, blijkt uit een opmerking van Arnold Douwma: ‘Bovendien had je ook nogal 
eens van die politieke vergaderingen – het was oorlogstijd – waarop zo’n gek in een uniform 
wat kwam vertellen en waar je gedwongen werd naar te luisteren.’45 Omgekeerd zouden 
Nederlandse arbeiders gedurende het werk in de nachtshift, wanneer er weinig controle was, 
zo langzaam mogelijk hebben gewerkt om de textielproductie voor de Wehrmacht te 
saboteren.46  

In latere jaren, toen de arbeiderstekorten in Duitsland steeds nijpender werden en de 
stemming steeds grimmiger, werden Twentse mannen zonder pardon van straat geplukt om 
aan Duitse zijde tankvallen te graven en mee te bouwen aan de ‘Westfalenwall’, een laatste 
verdedigingslinie die de dreigende Duitse nederlaag moest afwenden. Ook een van de 
geïnterviewden, Corrie Schukkink, werd bij een razzia in oktober 1944 opgepakt en met een 
grote groep mannen uit Enschede in de buurt van Ahaus gebracht, waar tankvallen gegraven 
moesten worden.  
 Ten slotte een staaltje van zeer uitzonderlijk grensoverschrijdend contact buiten de 
sfeer van grensgangers en arbeidsinzet om. De zussen Frank (later Weyl en Denneboom) uit 
het Duitse Goldenstedt waren in 1938 met hun joodse vader en niet-joodse moeder in Enter 
komen wonen. In Goldenstedt woonde nog hun niet-joodse grootmoeder van moeders’ zijde. 

                                                 
42 Tussen juni 1940 en december van datzelfde jaar werden 7486 grensarbeiders – 5834 mannen en 1652 
vrouwen – door de Districts Arbeidsbeurs van de gemeente Enschede geplaatst (Kuys, 2010, p.392 en 541). 
43 ‘Eine Stippvisite bei unseren Nachbarn (1941), Achtern Paohl: Von Studienrat Dr. Timmer, Gronau’, 
gepubliceerd in Wiltfang (1998), p.65-67. 
44 Kuys (2010), p.541. 
45 Interview met Arnold Douwsma, gepubliceerd in Van Waarden, De Vroom & Laurier (1987), p.49-55. Aldaar 
p.53. 
46 Wagner (2002), p.424. 
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Op een dag tijdens de bezetting kregen ze onverwachts bezoek uit hun vroegere woonplaats. 
Friedje Weyl (1930) vertelde: 
 
Nou, wij hebben zelfs in Enter mensen van de Wehrmacht, die uit Goldenstedt kwamen, die ons 
opgezocht hebben. (...) Die kwam gewoon op familiebezoek.  
Die kende u nog van vroeger? 
Ja die woonde in hetzelfde dorp, daar was verder niets mis mee. 
 
Els Denneboom (1928): 
 
Dat waren buurjongens en zo, en er lagen er een paar in Neede, kwam er één op de fiets, of lopend, ik 
weet het niet, die kwam naar ons toe (...) Daar hadden we verder geen contact mee, die kwamen af en 
toen wat brengen van oma, maar we gingen niet in Neede op visite in die kazerne. We zijn wel een 
keer in Neede geweest, mama en ik, om wat op te halen. Toen kon hij niet weg en toen zijn we een 
keer in die school geweest.  
 
Toen ik Els vroeg of ze geen moeite had met dit contact, antwoordde ze: ‘want het waren 
jongens uit de buurt, die kende je, nee dat had je niet. Daar was je net zo gek mee als voor die 
tijd, zij konden het ook niet helpen. Nee, dat hebben we nooit gehad.’ Een Duits-joodse 
familie die in een klein Twents plaatsje bezoek krijgt van Duitse dorpsgenoten die dienen in 
het bezettende leger: niet iedereen bleek zich in tijden van oorlog en bezetting aan de 
voorgeschreven grenzen en conflictlijnen te houden. 
 
 
2. Joods/niet-joods samenleven in Twente tijdens de bezetting, 1940-1945 
 
Omdat de nazi’s de Nederlanders zagen als onderdeel van het Germaanse ras, was hen er – 
zeker in eerste instantie – veel aan gelegen om de Nederlanders met zachte hand te 
overtuigen van de vele voordelen die de aansluiting bij het Derde Rijk met zich meebrachten. 
Een al te harde en openlijke anti-joodse opstelling zou door de bevolking, die immers nog 
moest worden onderwezen in de rassenleer, verkeerd kunnen worden begrepen en de 
verhoudingen op scherp zetten. Men hoopte op een proces van zelf-nazificatie. Seyss-Inquart 
hield bij zijn installatie een sussende rede, waarbij vooral zijn opmerking ‘Wij willen dit land 
en zijn bevolking noch imperialistisch in het nauw drijven noch aan dit land en zijn volk onze 
politieke overtuiging opdringen’ door het Nederlandse publiek als een geruststellende belofte 
werd opgevat.47  

De vervolging van de joden in Nederland werd omzichtig in gang gezet, en er werd 
minder druk gelegd op het verbreken van contacten in de alledaagse sfeer dan in Duitsland 
zelf. Wel was het beleid er op gericht om de joden op passieve wijze te segregeren van de 
niet-joden. Al in november 1940 raakten honderden joodse ambtenaren hun baan kwijt en 
moesten joodse ondernemingen worden geregistreerd. Belangrijke stappen in de anti-joodse 
politiek waren verder de inperking van de bewegingsvrijheid in de publieke ruimte, de 
overname van joodse zaken door Duitse Verwalters in maart 1941, en de verwijdering van 
joodse leerlingen van school in september van datzelfde jaar.48 De Neurenberger wetten die 
joods/niet-joods contact strafbaar stelden, werden echter pas op 1 juli 1942 van kracht, 
ongeveer gelijktijdig met het begin van de systematische deportaties. Vanaf dat moment 
mochten joden niet meer bij niet-joden over de vloer komen. 

                                                 
47 De Jong (deel 4, 1972), p.41. 
48 Romijn (1995), p.316-324. 



130 
 

 Voor joden in Twente kwam de grootste schok echter al met de zogenoemde 
Mauthausen-razzia van september 1941. Die razzia was een reactie op het doorsnijden van 
twee kabels in de buurt van Enschede. Als repercussie lieten de Duitsers op 13 en 14 
september ruim honderd joodse mannen in heel Twente oppakken en naar het 
concentratiekamp Mauthausen afvoeren. Binnen drie maanden waren alle opgepakte mannen 
dood.49 Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor de beleving van de normaliteit van de 
Twentse joden, een onderwerp waar op het einde van dit hoofdstuk op terug wordt gekomen. 
Hier wordt nu eerst ingegaan op de uitsluitingsprocessen die zich in het samenleven van 
joden en niet-joden in Twente onder bezetting voordeden. 
 
2.1 Uitsluitingsmechanismen 
Terwijl aan de Duitse zijde van de grens in de loop van de jaren steeds meer vormen van 
uitsluiting het alledaagse leven van joden binnenslopen, zoals beschreven in het vorige 
hoofdstuk, kunnen verhalen over confrontaties met uitsluiting aan Twentse zijde min of meer 
op twee handen worden geteld. Althans, als het gaat om uitsluiting door de eigen omgeving; 
voorbeelden van de uitsluitingspolitiek van de Duitse bezetter zijn daarentegen legio. De rode 
draad in de herinneringen van de Twentse geïnterviewden, zowel niet-joodse als joodse, is 
dat er eigenlijk maar weinig veranderde in hun relaties gedurende de bezettingsjaren. Toch 
werden ook Twentse joden hier en daar wel geconfronteerd met uitsluitingspraktijken. Omdat 
een groot deel van de geïnterviewden de bezetting als tiener of jongvolwassene had 
meegemaakt, werden vooral voorbeelden genoemd die van belang waren in de 
belevingswereld van kinderen en jongeren. 
 Isolering. Wat betreft isolering lijkt zich vooral de passieve vorm te hebben 
voorgedaan: de verwatering van contacten. Zo een verwatering werd bijna altijd genoemd als 
gevolg van de maatregel dat joodse kinderen per 1 september 1941 hun school moesten 
verlaten en om naar een ‘joodse school’ te gaan. Daardoor werd de vanzelfsprekende omgang 
tussen de joodse en niet-joodse leerlingen doorbroken. De joodse Herbert Zwartz vertelde 
bijvoorbeeld: ‘Het contact verwaterde, omdat je elkaar niet meer op school zag en je kon 
geen sport meer doen. Je fietste niet samen naar huis, of wat je als kind nog weleens deed, 
naar de bioscoop, dat was allemaal verboden.’ Bert Woudstra herinnerde zich: ‘Ik zat in de 
padvinderij dus ik ben in '39 welp geworden. Ik had ook een heleboel vriendjes uit de 
welpenbeweging. Dat vond ik heel leuk. Kamperen en zo. Die vriendenkring stopte in 
september '41 toen we van school af moesten.’ Ook de niet-joodse Sjouke Wynia herinnerde 
zich dat zijn joodse klasgenoten de school in Denekamp moesten verlaten, en met de bus naar 
de joodse school in Enschede moesten. ‘En dan verwatert dat toch een beetje, je ziet elkaar 
overdag niet meer zo veel. (...) Ik kwam ze natuurlijk op straat nog wel tegen, dan speelden 
we ook nog wel met elkaar, een beetje balletje trappen en zo.’ 
 Het was iets lastiger om zicht te krijgen op de mogelijke veranderingen die zich in de 
relaties tussen oudere generaties voordeden. Wat waarschijnlijk grote invloed heeft gehad op 
de bestaande contacten, zijn de anti-joodse maatregelen in de werksfeer. Veel geïnterviewden 
vertelden dat de zaak van hun ouders door een Duitse Verwalter werd overgenomen, of dat 
hun vader zijn werk verloor toen joodse zaken werden gesloten of ‘geariseerd’. Mogelijk had 
dit een zelfde soort verwatering van contacten tot gevolg als de verwijdering van joodse 
leerlingen van school: niet al te hechte contacten, zoals collega’s en klanten, werden minder 
frequent of men raakte elkaar uit het oog.  

Meer actieve vormen van isolering werden nauwelijks genoemd. Slechts één joodse 
geïnterviewde, de heer F. (1930) uit Haaksbergen, suggereerde dat er een zekere vorm van 
actieve terugtrekking had plaatsgevonden. Hij herinnerde zich dat hij in die jaren vooral naar 
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twee andere joodse jongens toetrok, met wie hij veel monopoly speelde. Hij dacht dat dit 
kwam doordat joden door de anti-joodse politiek toch een bijzondere positie in de 
maatschappij begonnen in te nemen. ‘Dat merkte ik niet echt, dat ging automatisch. Dat de 
ouders van kinderen waar je vroeger over de vloer kwam, die kinderen toch een beetje 
terughielden. Niet dat ze het er mee eens waren, maar ze probeerden die kinderen toch een 
beetje afzijdig van ons te houden.’ 

Ook het actief verbreken van contacten werd niet genoemd. Na doorvragen van mijn kant, 
wisten slechts twee joodse geïnterviewden zich een voorval te herinneren. Mevrouw J. uit 
Enschede vertelde dat de juffrouw van wie haar broer en zij Engelse les kregen, dat op een 
gegeven moment niet meer wilde. En Bert Woudstra ontdekte dat toen hij een jodenster 
moest dragen, hij niet meer overal als vanzelfsprekend aan mee mocht doen: 
 
Op een gegeven moment hadden jongetjes uit de buurt een bokkenkar, zo'n ding met vier wielen en 
een bokje ervoor. Ze kwamen niet uit de buurt maar die hadden weer vriendjes bij ons in de buurt. We 
gingen op woensdagmiddag met die kar rondjes rijden. Dat vonden we prachtig. Maar toen ik die ster 
ophad, hoorde ik op een middag die kar langskomen, en toen ik op die kar sprong greep een jongen 
me in mijn trui en zei: ‘Bert, eraf! Ik mag van mijn ouders geen jodenkinderen op de kar laten’. 
Jankend naar huis toe. Je bent onderscheiden, werd uit kringen verwijderd. Dat waren NSB-kinderen 
kun je zeggen, maar dat was allemaal heel nieuw voor mij. 
 
Wat betreft de verbanning uit bepaalde ruimtes of van bepaalde diensten en activiteiten wordt 
een voorbeeld gegeven door de dochter van de joodse zakenman Henri Corwin (geboren 
Cohen) uit Oldenzaal: toen haar vader met de jodenster op de stationsrestauratie 
binnenkwam, werd hem koffie geweigerd.50 

Degradatie. Terwijl aan Duitse zijde de verhalen van de joodse geïnterviewden 
overlopen van voorbeelden van niet-joden die in hun gedrag de machtsongelijkheid tussen 
henzelf en de joden benadrukten, is daar aan Twentse zijde veel minder sprake van. Afgezien 
van de vernedering die Bert Woudstra beschreef omdat hij als ‘jodenkind’ niet meer mee 
mocht spelen, lijkt geen enkele geïnterviewde ervaring te hebben opgedaan met getreiter, 
vernedering of bedreiging door de niet-joodse bevolking. Alleen de Duits-joodse Klaus 
Schaap (1933), die in 1934 met zijn ouders in Hengelo kwam wonen, herinnerde zich dat 
andere kinderen hem wel eens een ‘vieze jood’ noemden in de bezettingsjaren. 

Wel werd in de correspondentie van enkele joodse Enschedeërs uit die tijd een heel 
enkele keer gerefereerd aan confrontaties met degraderend gedrag. Sig Menko schreef 
bijvoorbeeld op 17 oktober 1940 aan familie in de Verenigde Staten over ‘enkele 
betreurenswaardige incidenten’ die waarschijnlijk door ‘Nederlandse extremisten’ waren 
begaan: ‘Nu en dan worden bij mensen door troebele elementen ruiten ingeslagen, ook heel 
enkele keer in Enschede, hetgeen geschiedt, begunstigd door de duisternis, omdat 
vanzelfsprekend de straatverlichting niet mag branden, vanwege het Engelse 
bommengevaar.’51 Sig schreef dan weer niet over een andere onprettige interactie, waarover 
Henk van Gelderen in februari 1941 wel verslag uitbracht aan een dispuutgenoot in 
Amsterdam. Hij schreef dat het huis van Sig en zijn vrouw Emmy gisteren was gevorderd, en 
dat die avond de telefoon ging: 
 
Tegen etenstijd belde iemand bij hun op die meneer te spreken vroeg. Hij stelde zich voor als 
Berendsen en zei het volgende: Meneer Menko, is het heus waar dat U uit Uw huis gezet bent? 
waarop Sig antwoordde: Dat zal waarschijnlijk wel het geval zijn, waarop de ander zeide: Daar ben ik 
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erg blij om en als U wenst kan ik voor U nog een plaats in het woonwagen-kamp ontruimen. Dág 
Menko! en het gesprek was afgelopen.52 

 
Ook werd nauwelijks aan ervaringen met door de niet-joodse bevolking begane intimidatie of 
geweld gerefereerd, maar de ervaringen die werden genoemd waren wel ernstig. Sal van 
Gelderen en Klaus Schaap vertelden beide dat ze een keer in elkaar waren geslagen door de 
Hitlerjugend. Sal herinnerde zich bovendien dat een Duits-joodse kennis eens door de NSB in 
elkaar was geslagen. De omstandigheden waaronder dit geweld plaatsvond, werden echter 
niet duidelijk. Carrie Cohen uit Hengelo had eens meegemaakt dat toen ze met de jodenster 
op straat liep, een klap in het gezicht kreeg van een meisje dat daar samen met twee Duitse 
soldaten voorbijkwam.53 Het is opvallend dat het geweld door de geïnterviewden altijd werd 
gekoppeld aan personen die actief sympathiseerden met de bezetter; hier wordt nog op 
teruggekomen. 

Exploitatie. Hoewel veel geïnterviewden spraken over het afpakken van bedrijven en 
huizen van de joodse bevolking, ging het in die verhalen bijna altijd om exploitatie door de 
Duitse bezetter, niet door de Twentse niet-joodse omgeving. Veel joodse geïnterviewden 
vertelden dat de zaak van hun ouders op een gegeven moment in handen van een Duitse 
Verwalter was gekomen. Voor veel mensen betekende dit dat ze hun werk en bron van 
inkomsten verloren. Veel joodse winkeliers werden gedwongen hun zaak te sluiten, en joodse 
werknemers werden ontslagen op het moment dat het bedrijf waar ze werkten werd 
‘geariseerd’. Verschillende geïnterviewden vertelden dat ze bovendien op een gegeven 
moment hun huis uit werden gezet omdat dat door de Duitsers werd gevorderd. In de eerste 
jaren werden vooral de woningen van joden gevorderd, in latere jaren kwamen ook de huizen 
van niet-joden aan de beurt.  
 Nadat joodse families hun huis hadden verlaten, omdat ze waren ondergedoken of 
gedeporteerd, kwamen veelal gezinnen van NSB-ers of SS-ers in de vrijgekomen huizen te 
wonen. Jan Nijhoff (1933) uit Almelo herinnerde zich dat in het huis van Betje Frank, een 
oudere joodse dame die bij hem op de hoek had gewoond, een SS-er met zijn gezin kwam te 
wonen nadat de oorspronkelijke bewoonster was afgevoerd.54 De zussen Klaassen uit 
Hengelo hadden een oom bij de NSB, die in een gevorderde woning kwam te wonen. Hoewel 
hun vader weinig te maken wilde hebben met deze broer, waren ze wel een enkele keer in de 
woning geweest. ‘Toen zijn die joden eruit gehaald en zijn ze erin gekomen. (…) Ze hadden 
hele mooie tapijten en de vloer was van parket. Er stonden mooie meubels.’ 
 Slechts één geïnterviewde noemde plundering. Sjouke Wynia vertelde over zijn 
joodse buurman, die op een gegeven moment werd afgevoerd: 
 
Die buurman, die leefde heel simpel en eenvoudig, die bleek rond de 10.000 guldens in huis te 
hebben, aan zilveren guldens en rijksdaalders, over de honderd gouden tientjes. Dat werd later 
allemaal verteld, door die NSB-ers. Nadat hij meegenomen was, kwamen ’s middags die rovers al om 
het huis leeg te halen. (...) En dat lag daar allemaal, dat hebben die rovers onder elkaar verdeeld. En 
die huizen haalden ze dan leeg, dat was een huurhuis, dat werd dan opnieuw verhuurd. 
 
Wat betreft andere vormen van uitsluiting was vooral verraad een thema dat vaak aan de orde 
kwam, maar altijd in de context van de onderduik. In tegenstelling tot de verhalen over 
verraad aan de Duitse kant van de grens, draaide het hier meestal niet om een extreme 
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combinatie van isolering en degradatie, maar om een vorm van exploitatie. Hoewel uit veel 
van de geschiedenissen over verraad niet goed te achterhalen is wat de achterliggende 
motieven voor dat verraad waren, gaat het in de gevallen waarin de redenen wel worden 
genoemd altijd om een vorm van uitbuiting. Zo vertelde Helge Domp dat het eerste echtpaar 
bij wie zij met haar familie ondergedoken zat, al hun bezittingen had ingepikt toen ze hun in 
goed vertrouwen hadden verteld waar zij die hadden verstopt. En bij het onderduikadres van 
de moeder van Bert Woudstra werd een dreigbrief in de bus gestopt: zij moest 10.000 gulden 
bij het Centraal Station van Enschede afleveren, anders zou ze binnen 24 uur worden 
opgepakt. 
 Een ander, wat moeilijker grijpbaar aspect van uitsluiting, is het gebrek aan hulp, of 
zelfs het afwijzen van een hulpvraag. Het weigeren van een hulpvraag is geen expliciete 
vorm van uitsluiting, maar met het ontzeggen van hulp wordt wel impliciet een afstand tussen 
de hulpbehoevende en de weigeraar gecommuniceerd. Bert Woudstra vertelde dat tijdens de 
bezetting bleek dat zijn ouders maar op een klein deel van hun netwerk konden bouwen: 
 
Het trieste was, toen de oorlog begon, dat de niet-joodse vriendschappen zich terugtrokken. Mensen 
van wie mijn ouders dachten dat ze hulp zouden krijgen waren niet thuis. Een héél klein groepje bleef 
over. Na de oorlog heb ik dat pas begrepen. (...) Ze verbraken niet letterlijk contacten. Toen mijn 
vader werd opgepakt en afgevoerd was daarvoor al de zaak in beslag genomen.  Toen ging mijn 
moeder wel een beroep doen op verschillende mensen. (...) Het grootste deel van het netwerk, met 
name van mijn vader, waren niet thuis toen mijn moeder daar beroep op deed. Ze waren allemaal 
bang, durfden hun nek niet uit te steken. 
 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat Twentse joden in de jaren van bezetting vooral te 
maken kregen met de sluipende verwatering van contacten, het hier en daar ontzeggen van 
hulp, en heel af en toe geconfronteerd werden met degraderend gedrag. In tegenstelling tot de 
uitsluitingspraktijken aan Duitse zijde, deed zich aan Nederlandse zijde dus vooral een 
passieve vorm van uitsluiting voor, waarbij nauwelijks sprake was (of leek) van 
machtsongelijkheid tussen joden en niet-joden. Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in 
het samenleven van joden en niet-joden, en in de beleving daarvan door niet-joden en joden, 
wordt hier nu dieper ingegaan op de interacties van joden en niet-joden in het leven onder 
bezetting. 
 
2.2 Joodse/niet-joodse interacties 
Joden noch niet-joden ervoeren al te grote veranderingen in hun relaties tijdens de eerste 
jaren van bezetting. Goede vrienden en bekenden bleven elkaar zien, en buren bleven elkaar 
op straat groeten en een praatje maken. Scheldpartijen, treiterijen en geweld kwamen 
nauwelijks voor. Tegelijk deed zich wel degelijk een segregatieproces voor: de anti-joodse 
maatregelen van de bezetter leidde ertoe dat joden en niet-joden elkaar in steeds minder 
domeinen van het alledaagse leven tegenkwamen. Op de momenten dat de maatregelen in het 
alledaagse leven doordrongen, werd over het algemeen met verdriet, woede, maar ook met 
machteloosheid gereageerd: de maatregelen werden blijkbaar als een treurige, maar 
onafwendbare realiteit beschouwd waaraan weinig te veranderen viel. Verschillende 
geïnterviewden vertelden bijvoorbeeld dat toen bekend werd dat joodse leerlingen in het 
najaar van 1941 niet meer naar hun scholen mochten, hun betreffende meester of juf dit 
nieuws met tranen in de ogen kwam vertellen. Ook de verwijdering van de joodse leraren van 
de scholen ging niet ongemerkt voorbij. In Almelo werden bijvoorbeeld alle leerlingen van de 
uloschool in de Rietstraat bij elkaar geroepen toen de joodse leraar David Lindeman moest 
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vertrekken. Het hoofd van de school hield een inleiding, waarna Lindeman een toespraak 
hield waarin hij de hoop uitsprak dat hij in betere tijden terug zou komen als leraar.55 
 Toch was de segregatie een veel meer bedekt en sluipender proces dan aan Duitse 
zijde, omdat het vooral in de vorm van passieve isolering plaatsvond: joden verloren grote 
delen van hun sociale netwerk zonder dat hier bewuste keuzes van de niet-joodse omgeving 
(of henzelf) aan ten grondslag lagen. Deze passieve vorm van uitsluiting viel niet zo op, 
omdat hechte contacten in veel gevallen wel bleven bestaan, en men – zeker in de eerste jaren 
– veel medeleven en sympathie vanuit de niet-joodse omgeving ervoer.  

Veel joodse geïnterviewden vertelden bijvoorbeeld dat het contact met hun beste 
vriend(in) behouden bleef nadat zij van school waren gestuurd. Herbert Zwartz herinnerde 
zich dat hij tot het moment dat hij was gaan onderduiken contact had gehouden met een 
vriend van de HBS. ‘Wij mochten na achten niet meer de straat op, maar ik herinner me wel, 
en dat zal in ‘43 geweest zijn, dat hij een deel van de avond bij mij kwam. Dat we gewoon 
nog vrienden waren, punt.’ Mevrouw B. (1933) uit Enschede vertelde dat zij, ondanks haar 
verwijdering van school, altijd contact had gehouden met haar beste vriendinnetje Fleur: ‘In 
de weekends ging ik dan bij haar logeren. En ik fietste dan een stukje naar haar huis en zij 
fietste een stukje naar mij toe, en wij woonden helemaal aan de andere kant van de stad, 
richting Oldenzaal, maar Fleur en ik… (…) Zij was echt mijn beste vriendinnetje.’ En de 
niet-joodse Corrie Schukkink, die via zijn werk als slagersjongen bevriend was geraakt met 
de joodse Max Weyl en Karel Denneboom vertelde dat hij op zondag vaak met joodse 
vrienden en vriendinnen rondjes ging lopen in de Hengelosestraat, ‘en dan: dat was wel een 
leuke jongen, of dat is een leuk meisje.’ Toen zijn vrienden nergens meer naartoe mochten 
vanwege de anti-joodse bepalingen, ontmoetten ze elkaar vanaf dat moment bij een van de 
vrienden thuis: ‘Ik speelde accordeon en orgel. En dan kwamen we iedere zondagmiddag bij 
elkaar en dan kwamen er weer eens meer bij en dat was heel gezellig.’  

Verschillende joodse geinterviewden vertelden ook hoe niet-joodse bekenden in de 
eerste jaren van de bezetting hun situatie probeerden te verlichten. Henk van Gelderen 
vertelde bijvoorbeeld over een kennis van zijn vader uit de kring van textielfabrikanten, die 
toen de oorlog uitbrak bij hen op de stoep stond: ‘als je problemen hebt, kun je me bellen’. 
Andere geïnterviewden vertelden over hulp die stilzwijgend of in het voorbijgaan werd 
geleverd. Mevrouw J. vertelde bijvoorbeeld over de groenteboer die altijd iets voor hen 
bewaarde. Ook vertelde ze dat toen haar broer bij de Mauthausen-razzia was opgepakt, de 
heer Jannink uit haar straat haar vader geld had geleend om te proberen haar broer vrij te 
kopen (helaas zonder resultaat). En de niet-joodse Henk Oosterholt vertelde dat toen een 
joodse bekende zijn beroep niet meer mocht uitoefenen, hij op papier de knecht van zijn 
vader werd.56 
 De Duits-joodse Theresa Wertheim, die in de jaren twintig in Enschede was komen te 
wonen en tijdens haar onderduiktijd dagboekbrieven aan haar zuster schreef, blikte enkele 
keren terug op de opstelling van de niet-joodse omgeving in de afgelopen jaren van bezetting. 
Zo schreef ze over 16 september 1941, de dag dat haar zoon werd afgevoerd na de 
Mauthausen-razzia: ‘De weg naar huis was moeilijk maar hoeveel vreemde mensen mij moed 
toespraken en mij de hand schudden, dat kan ik jullie nauwelijks beschrijven.’57 Over de 
beperkte mogelijkheden voor joden om boodschappen te doen in de zomer van 1942: ‘Onze 
buren aan de linkerkant hebben veel voor ons laten komen en verder helpt ook iedereen in de 
straat (...) zoveel mogelijk.’ En over de tijd dat haar man in juli 1942 in het ziekenhuis ligt: 

                                                 
55 Herinneringen van Geke Wittenaar-Egbers, gepubliceerd in Cornelissen (2006), p.45-46. 
56 Interview door Rieky Geritz en Lizelot Karseboom op 10 november 1992, persoonlijk archief van Rieky 
Geritz en Lizelot Karseboom. 
57 Dagboekbrieven van Theresa Wertheim, geschreven tussen oktober 1943 en april 1945 
(www.joodscheraadenschede.nl, bekeken op 12 januari 2012).   
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‘Omdat wij joden toch om acht uur thuis moesten zijn, mochten wij tussen halfzeven en 
halfacht bij onze patiënten op visite. De directrice en zusters waren allemaal heel aardig.’58  

Goede vrienden en kennissen probeerden in hun contact dus zo goed mogelijk om de 
regels ‘heen te leven’: toen joden alleen nog op beperkte tijden boodschappen mochten doen, 
kochten niet-joodse buren voor hen in; toen joden vanaf juli 1942 niet meer bij niet-joden 
over de vloer mochten komen, kwamen de niet-joodse bekenden wel bij hen op bezoek. De 
historica Francisca de Haan stelt zelfs dat de bezetting de sociale kloof tussen leden van de 
protestantse en de joodse elite in Enschede kleiner maakte in plaats van groter. Zo werden Sig 
Menko en zijn vrouw in april 1941 uitgenodigd voor een gezellig samenzijn bij de fabrikant 
Gerrit Jan van Heek jr. thuis, en werd Sig in juni van datzelfde jaar meegevraagd op een 
fietstocht met dertig andere notabelen uit Enschede; zaken waarvoor de joodse elite voor de 
oorlog nooit zouden zijn geïnviteerd.59 

Het samenleven in die jaren moet echter ook weer niet te rooskleurig worden 
voorgesteld. Sommige niet-joodse bekenden reageerden onverschillig of zeer bot. Henry 
Corwin beschreef bijvoorbeeld een interactie die hij met zijn overbuurman had in het najaar 
van 1943, een moment dat hij als laatste van de joden uit Oldenzaal nog niet was opgepakt: 
 
Ik zeg tegen hem dat ik eigenlijk veel ongeruster zou moeten zijn dan hij. “Och,” zegt ie, in goed 
dialect, “mien vaar zee altied: Sommige leu zitt’ bie Onzen Leeven Heer in ’n karsseboom!”. 
Daarmee wilde hij te kennen geven, dat ik buitengewoon door het lot bedeeld was, ook al, omdat ik de 
eenige Jood was, wien tot heden niets overkomen was. Ik zei kalmpjes: “Afkloppen!”.60 

 
Hoewel deze negatieve interacties grote indruk maakten, bleef het echter bij incidenteel 
gedrag. Veel Twentse joden ervoeren dat de contacten die zij behielden in die jaren van 
steeds verdergaande vervolging en segregatie, hun moeilijkheden enigszins verlichtten. 

De segregatie van de joden lijkt door zowel joden als niet-joden vooral te zijn ervaren 
als een van buitenaf opgelegd proces. Heel interessant in dit verband is een verhaal van 
mevrouw B., die net als alle joodse kinderen haar school moest verlaten in het najaar van 
1941. Het lukte haar ouders om haar op een gegeven moment half-arisch te laten verklaren. 
Dat betekende dat ze weer terug mocht naar de lagere school waarvan ze ongeveer twee jaar 
daarvoor was verwijderd. Hoewel de relaties met haar vroegere klasgenoten enigszins 
verwaterd waren, werden die zo weer opgepakt. ‘Ik werd gewoon weer opgenomen in de 
klas; ‘leuk dat je er bent’, zo. Helemaal geen punt. Ik kan me ook niet herinneren dat er iets 
speciaals gebeurde, je werd er gewoon weer tussen geschoven.’ De segregatie werd dus niet 
als een breuk of als een onomkeerbaar proces ervaren. Het werd gezien als een gevolg van 
opgelegde regels, en kon worden teruggedraaid op het moment dat die regels ongeldig 
werden verklaard. 

Ook op andere maatregelen lijkt door velen enigszins gelaten, of hooguit wat baldadig 
te zijn gereageerd. Een goed voorbeeld is de reactie op de invoering van de jodenster in mei 
1942. Terwijl aan Duitse zijde de ster bij de niet-joodse bevolking nauwelijks reacties lijkt te 
hebben opgeroepen, vertelden aan Twentse zijde zowel joden als niet-joden hoe vervelend ze 
de ster hadden gevonden. Maar de algemene houding was toch: het is niet leuk, maar het 
moet. Herbert Zwartz zei: ‘ik heb er geen positieve of negatieve gevoelens over gehad. Je 
moest gewoon! (...) Je zult je wel opgelaten hebben gevoeld, maar dat weet ik niet meer.’ De 
niet-joodse Benno van Delden zei: ‘ik zie ze nog lopen. Maar ik weet niet meer wat ik daar 
van vond. Interessant kun je natuurlijk moeilijk zeggen. Het was nu eenmaal zo.’ 

                                                 
58 Idem. 
59 De Haan (2002), p. 211. Zie ook Magnus (2005). 
60 ‘De arrestatie’ door Henry Corwin, gedeeltelijk gepubliceerd in De Vries-Robbé (2010), p.116-145, aldaar  
p.117. 
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Veel niet-joden reageerden meelevend wanneer ze iemand met een ster zagen lopen: 
ze groetten, of namen hun hoed af.61 Theresa Wertheim schreef: ‘Als we de eerste weken met 
de ster de straat op gingen groette jong en oud, man en vrouw, arm en rijk.’62 En sommige 
mensen probeerden de vernedering en het ongemak van de ster te verlichten door er een grap 
van te maken. Zo schreef de veertienjarige joodse scholiere Bertje van Rhijn uit Enschede 
begin mei in haar dagboek: 
 
De sterrenkwestie daar ben ik al helemaal overheen. Vorige week dacht ik aan n.s.b.-ers enz. maar 
niets daarvan. De mensen zijn even aardig, sommigen zeggen je zelfs gedag. (…) Schooljongens 
roepen allemaal Oranje boven (omdat de ster oranje is) en sommige zeggen: Ja, Oranje Overwint 
Duitsland! Weet je wat ’t is als er 3 Joden op straat lopen? Nacht! En hoe de Joden Breestr. en ’t 
Waterlooplein heten? Melkweg en Place d’Etoile! En als je een Jood ziet vallen, mag je een wens 
doen!63 
 
Sjouke Wynia vertelde dat zijn joodse buurman gekkigheid met de ster uithaalde: ‘Dan 
verfrommelde hij die ster een beetje, die was oranje, en dan zei hij: ‘jullie mogen geen oranje 
dragen en ik wel’.’ Helge Domp herinnerde zich dat er zelfs actieve weerstand van niet-
joodse zijde was geweest tegen de ster, maar dat dit snel was opgehouden: ‘de Nederlanders 
waren woedend in die tijd, echt woedend. Er waren ook Nederlanders die zich een ster 
opgespeld hebben. Maar dat hebben ze niet lang gedaan, want die werden gearresteerd en 
naar het concentratiekamp gestuurd.’64  

Men liet elkaar blijken dat men de ster maar een rare bedoening vond, en negeerde het 
verder. Hoewel het misschien wat schaamte en ongemakkelijkheid opriep, lijkt de ster weinig 
effect te hebben gehad op de alledaagse contacten tussen joden en niet-joden. Het door de 
Duitsers gewenste effect van de ster bleef dus uit. De maatregelen die joden hun plaats op 
school, het werk en in de openbare ruimte ontzegden, waren uiteindelijk effectiever om joden 
stapsgewijs, en minder opgemerkt, uit te sluiten dan het openlijke, confronterende merkteken 
dat de jodenster was.  

Toen in de zomer van 1942 de deportaties begonnen, bleken voor joden de nog 
bestaande contacten met niet-joden van levensbelang. Terwijl aan Duitse zijde 
onderduikverhalen nagenoeg geen rol spelen,65 vormen ze aan Nederlandse zijde een centraal 
onderdeel van de verhalen van joodse geïnterviewden over de bezettingstijd. Dit is niet zo 
vreemd gezien de meestal lange duur van de onderduik, en de vaak extreem bedreigende en 
frustrerende omstandigheden waaronder ze dag in dag uit, jaar na jaar leefden. Hoewel de 
onderduikverhalen een vertekening geven van de ervaringen die de gemiddelde joodse 

                                                 
61 Vgl. Cornelissen (2006), p.92. 
62 Dagboekbrieven van Theresa Wertheim, geschreven tussen oktober 1943 en april 1945 
(www.joodscheraadenschede.nl, bekeken op 12 januari 2012).   
63 Dagboek van Bertje van Rhijn, gedeeltelijk gepubliceerd in Paskamp & Paskamp-van Santen (2001), p. 67-
78, aldaar  p.70. 
64 Dit lijkt een wat overdreven voorstelling van zaken. In Almelo waren bijvoorbeeld ook niet-joden die uit 
protest met een ster gingen lopen. Cornelissen (2006) schrijft dat zij door de politie werden aangehouden, ‘en zo 
bloedde ook dit stukje verzet dood.’ (p.92) Er wordt geen melding gemaakt van verdere repercussies. 
65 Een bekend onderduikverhaal in de grensstreek is dat van Marga Spiegel, die ondergedoken zat bij boeren in 
het Münsterland en zo de Hitler-tijd overleefde (Spiegel, 2009). Spiegel publiceerde haar herinneringen aan 
deze periode voor het eerst onder de titel ‘Es geschah bei uns im Münsterland’ in 17 delen in het Münsterse 
bisdomsblad ‘Kirche und Leben’ in 1964/1965. In 2009 verscheen de op haar ervaringen gebaseerde film ‘Unter 
Bauern – Retter in der Nacht’ (http://www.imdb.com/title/tt1298617/?ref_=fn_al_tt_1, bekeken op 31 juli 
2014). Naast dit geval ben ik slechts op twee verwijzingen naar onderduikhulp aan joden in de grensstreek 
gestuit: de joodse Hendrina Roozendaal uit Nordhorn zou in onderduik in Gronau hebben overleefd (Naber, 
2003, p.240), en de niet-joodse Herta Lammers uit Gronau zou een joods gezin uit Berlijn hebben laten 
onderduiken (Wiltfang, 1998, p.72-73). 
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Nederlander in die jaren onderging – driekwart van de Nederlandse joden en meer dan de 
helft van de Twentse joden werd immers gedeporteerd en vermoord in het 
concentratiekamp66  – bieden ze wel inzicht in de joodse/niet-joodse verhoudingen in de tijd 
dat het dodelijke net van oproep en deportatie zich steeds nauwer om de Twentse joden heen 
sloot. 
 Terwijl in de jaren daarvoor nauwelijks een (bewustzijn van) machtsongelijkheid 
tussen Twentse joden en niet-joden bestond, legden in de jaren waarin joden volstrekt 
afhankelijk werden van hun niet-joodse helpers machtsverschillen druk op de bestaande 
verhoudingen. Dat begon al met het in veiligheid brengen van bezittingen in aanloop naar de 
onderduik (of deportatie) toe. De meeste mensen probeerden hun spullen bij buren of 
vrienden in bewaring te geven. Dat dit niet altijd goed afliep, komt in het volgende hoofdstuk 
aan de orde, maar ook de overdracht zelf kon tot spanningen leiden: de vraag om hulp werd 
afgewezen, of wantrouwen stak de kop op. Zo vertelde de niet-joodse Grietje Beltman-de 
Groot (1922) dat haar vader een verzoek om spullen op te slaan had ingewilligd, maar dat dit 
tot grote ruzie had geleid: 
 
Op een avond kwam Noach aan de deur: ‘Mag ik even bij enkele kisten?’. Mijn vader zei: ‘Ik ga wel 
even met je mee’ en hij had een breekijzer mee om die deksel te openen. Wat zat er in die kist? 
Allemaal linkerschoenen. De rechter had hij bij andere mensen, want hij was bang dat mijn vader die 
schoenen gebruiken zou. Mijn vader werd gloeiend.  
 
De meubelzaak waar de moeder van Bert Woudstra vroeg of ze haar meubels mocht opslaan, 
weigerde tot haar teleurstelling dit verzoek. En Herbert Zwartz vertelde dat zijn ouders aan 
een buurman verzochten om enkele geweckte levensmiddelen in bewaring te nemen, maar 
dat zijn vader ondertussen ook stiekem zijn postzegelverzameling in een loden doos in de 
achtertuin van diezelfde buurman begroef. 

De onderduiksituatie zelf was er een van totale machtsongelijkheid. Het risico dat de 
onderduikgevers namen betekende dat van de onderduikers per definitie dankbaarheid en 
volledige aanpassing werd gevraagd. Tegelijkertijd moest in de meeste gevallen wel worden 
betaald voor de onderduikhulp. Dit was niet zo vreemd, gezien de extra monden die het 
onderduikgezin ongemerkt moest zien te voeden, maar het betekende ook dat de onderduikers 
het huis uit konden worden gezet op het moment dat hun geld op was. Dat dit de onderlinge 
relaties in belangrijke mate tekenden, en een flinke bron van stress voor de onderduikers 
betekende, komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren uit de dagboekbrieven van Theresa 
Wertheim. In het najaar van 1943 schrijft zij dat de onderduikgeefster dankbaar is met haar 
en haar man, omdat ze 50 gulden per week van hen ontvangt plus de helft van alle extra 
gemaakte kosten; ‘gelukkig kunnen we ons financieel redden.’ In januari 1944 begint Theresa 
echter zenuwachtig te worden: ‘Wanneer houdt die ellende eindelijk op? Nog twee, 
hoogstens drie maanden en ons geld is op!’. En op 15 april 1944: ‘Nu maken we ons 
langzaam zorgen over het geld, lang kunnen we niet meer betalen, en wat gebeurt dan?’.67 
Soms was er domweg sprake van financiële uitbuiting, zoals in het eerder aangehaalde geval 
van Helge Domp en haar familie. Of de onderduik werd ontdekt, en er werd gepoogd om 
onderduikers grote sommen geld af te troggelen, zoals in het ook eerder beschreven geval van 
de moeder van Bert Woudstra.  

Sommige mensen werden geholpen door directe vrienden, maar de meeste 
onderduikers kwamen bij onbekenden in huis. Vaak werden in die situatie hechte banden 

                                                 
66 Zie voor precieze aantallen en percentages joodse overlevenden per provincie en gemeente Croes & Tammes 
(2006), p.38-41. 
67 Dagboekbrieven van Theresa Wertheim, geschreven tussen oktober 1943 en april 1945 
(www.joodscheraadenschede.nl, bekeken op 12 januari 2012).   
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voor het leven gesmeed, maar er bestond ook veel ongemak en spanning. Meerdere joodse 
vrouwen vertelden of insinueerden dat ze door de man van hun onderduikfamilie waren 
lastiggevallen: ‘hij behandelde me te goed’. Ook werden onderduikers soms als werkpaard 
gebruikt, zoals Carolina Issler (1928), die vertelde dat ze als zestienjarig meisje op een van 
haar onderduikadressen zowel het hele huishouden moest doen als op het land moest 
werken.68 Onderduikers moesten zich hoe dan ook volledig aanpassen aan hun 
onderduikgevers.   

Omgekeerd betekende het verlenen van een onderduikplek een zware belasting en een 
groot risico, waardoor ook de onderduikgevers in grote spanning leefden. Er waren 
regelmatig klachten over joden die zich ondankbaar of verraderlijk gedroegen, en deze 
klachten leefden juist ook bij personen die betrokken waren bij de hulp aan onderduikers. Een 
bewoner uit Borne die joodse onderduikers in huis had gehad, vertelde bijvoorbeeld dat een 
van hen ‘jodenstreken’ had uitgehaald: hij betaalde een bepaald bedrag per week voor zijn 
onderduik, maar had laten doorschemeren dat hij meer geld over had gehad voor een veiliger 
onderkomen ergens anders.69 Ook Corrie Schukkink had ervaring met onderduikers. Zijn 
familie had een joodse vader en zijn zoontje in huis. De vrouw en dochter van het gezin zaten 
op een ander adres, maar hielden het daar niet uit. ‘Toen zei die vrouw tegen mijn broer: 
‘Gerrit, ik wil ook bij jullie onderduiken, anders ga ik jullie verraden’. Dus toen moesten die 
vader, dat jongetje (…) meteen naar een ander adres.’  

Deze verhalen werpen licht op de zeer complexe verhoudingen tussen onderduikers 
en onderduikgevers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de relaties in de loop van de tijd 
onder spanning konden komen te staan. Zelfs in het geval van zeer goed bedoelende 
onderduikgevers en vriendelijk contact tussen onderduikers en onderduikgevers, leverde de 
levensbedreigende situatie dilemma’s op die de relaties onder druk zetten, en zo het 
samenleven compliceerde. In Hengelo bijvoorbeeld had de familie Smienk de vrouw en twee 
dochters van de plaatselijke slager Max Cohen in huis. Toen de bejaarde moeder van 
mevrouw Cohen uit het ziekenhuis werd ontslagen, wilde mevrouw Cohen ook voor haar een 
onderduikplek zoeken. Dit betekende echter dat ze naar buiten moest, wat zowel een gevaar 
voor haarzelf en haar kinderen, als voor de onderduikgevers betekende. De heer Smienk 
verbood haar dat daarom, wat de wisse dood van de bejaarde moeder betekende.70 
 
 
3. Niet-joodse normaliteit 
 
De bezetting van Nederland door Duitsland betekende voor de Nederlandse bevolking niet 
alleen een schok in het vertrouwen in ‘koningin en vaderland’ en de onderwerping aan een 
nieuw gezag, maar ook een kennismaking met de antisemitische politiek van de bezetter. 
Maar hoewel men na de inval enige dagen de adem inhield in afwachting van wat komen 
ging, leek het eigenlijk allemaal nogal mee te vallen. De bezetter leek niet van plan om grote 
veranderingen of schokkende ingrepen te willen doorvoeren, en al gauw ging iedereen weer 
aan het werk en naar school. Het gewone leven nam weer zijn loop. Voor niet-joodse 
Twentenaren veranderde er in het eerste jaar, of zelfs de eerste jaren, van de bezetting 
eigenlijk niet zoveel. Men liep op straat Duitse soldaten tegen het lijf, en hier en daar 
verschenen ‘verboden voor joden’ borden, maar de oorlog was ver weg en men werd 
opgeslokt door dagelijkse beslommeringen. Hoewel de joodse gemeenschap in Enschede 
relatief groot was, vormden joden toch maar een kleine minderheid van de Twentse 

                                                 
68 Issler, Carolina. Interview 42528. 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). 
69 Interview door Jaap Grootenboer in 1984, persoonlijk archief van Jaap Grootenboer.  
70 Schwertasek (2011), p.37. 
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bevolking. Net als aan de Duitse zijde van de grens had daarom lang niet iedereen persoonlijk 
contact met hen. Bovendien werden anti-joodse maatregelen alleen in de joodse, en niet in de 
reguliere media afgekondigd. Dat de vrijheid van het joodse bevolkingsdeel geleidelijk maar 
onomkeerbaar werd beknot, en dat joden stap voor stap werden geïsoleerd van de niet-joodse 
bevolking, viel dan ook lang niet iedereen op.  
 Diegenen die wel joodse bekenden hadden, merkten vooral die maatregelen op die 
direct van invloed waren op hun eigen contact met hen. Vooral de verwijdering van joodse 
medeleerlingen van school maakte indruk: opeens was het bankje van het joodse klasgenootje 
leeg. Hoewel sommige dikke vrienden contact met elkaar bleven houden, betekende de 
verwijdering voor de meeste kinderen een definitieve ‘verdwijning’ van de joodse 
medeleerlingen uit hun leven. Voor de meeste niet-joodse geïnterviewden vormden de 
razzia’s en deportaties echter de centrale onderwerpen in hun verhaal over hun contacten met 
joodse bekenden tijdens de bezetting. Net als aan Duitse zijde, maakte de ‘plotselinge’ 
verdwijning van de joden uit de samenleving de grootste indruk op de meeste mensen. ‘Ik 
heb niets gemerkt van de anti-joodse maatregelen, pas met de razzia’ en ‘op een gegeven 
moment waren ze weg, opgehaald door de NSB en met de Duitsers mee’.  

Het eerder beschreven gebrek aan actieve uitsluitingspraktijken en de vriendelijke, 
maar enigszins passieve interacties tussen Twentse joden en niet-joden in ogenschouw 
nemend, vallen twee aspecten op aan de reactie van de Twentse niet-joden op de 
jodenvervolging: de afschuw en de gelijktijdige gelatenheid. Men vond het vreselijk wat de 
joden werd aangedaan, maar men nam de vervolging als een – weliswaar onverkwikkelijk – 
feit aan.  

Wat betreft de afschuw: in tegenstelling tot de reactie aan Duitse zijde, stond min of 
meer iedereen negatief tegenover de vervolging en deportaties. Sommigen waren zeer 
uitgesproken in hun afkeer, anderen leken meer afzijdig, maar bijna iedereen vertelde dat de 
deportaties flinke indruk hadden gemaakt. Sjouke Wynia vertelde dat de deportatie van de 
joodse buren een van de weinige keren was dat hij zijn vader had zien huilen, van woede. En 
Jan Nijhoff wist nog precies hoeveel indruk het had gemaakt toen hij er als jonge jongen 
achter was gekomen dat de vriendelijke oudere dame op de hoek was verdwenen.  

Deze afwijzende opstelling lijkt niet zozeer te hebben samengehangen met de 
persoonlijke kijk op joden, als wel met het besef dat de joden onderdeel van de Nederlandse 
bevolking vormden. Joden waren in de eerste plaats medeburgers die werden vervolgd door 
de alom gehate Duitse bezetter, en verdienden daarom solidariteit.71 Bovendien kon contact 
met de joodse vervolgden worden gezien als een vorm van lijdelijk verzet: door iemand met 
een jodenster op straat te groeten, of een joodse bekende voor een fietstocht uit te nodigen, 
kon men zijn anti-Duitse gezindheid uitdrukken. 
 Bijna iedereen was zeer verbolgen over de bezetting en de daarmee gepaard gaande 
poging tot nazificatie door de Duitsers. Men was zich sterk bewust dat de ‘Blut und Boden’-
ideologie van de nazi’s en het daarmee samenhangende antisemitisme een moraal inhield die 
men niet deelde, en waartegen men zich sterk afzette. Deze afwijzende opstelling wordt ook 
beschreven door dagboek- en brievenschrijvers in die jaren. Sig Menko schreef bijvoorbeeld 
op 17 oktober 1940 aan familie in de Verenigde Staten: ‘De jodenkwestie die zo door en door 
on-Nederlands is, kweekt hier veel kwaad bloed en wekt dit in bijna alle kringen zeer grote 
wrevel.’72 Theresa Wertheim schreef aan haar zuster over de situatie in het najaar van 1941: 

                                                 
71 Een joodse dagboekschrijver schreef in het najaar van 1942: ‘Naar verluidt stond in de stakingsdagen van 
Februari 1941 op een schutting in de Jordaan in krijtletters het volgende: ‘Laten de rot-moffen met hun rotpoten 
van onze rotjoden afblijven.’Als het niet waar is, geeft het toch op kernachtige wijze de houding van vele 
Nederlanders in de bezettingstijd weer.’ Citaat uit het dagboek van Joop Voet, gepubliceerd in Van der Boom 
(2012), p. 185-186.  
72 In Magnus (2005), p.50. 



140 
 

 
Alle joden moeten per 1 september alle scholen verlaten. Wij hebben geprobeerd iets voor Martin 
(FD: Theresa’s zoon) te vinden en door bemiddeling van Sig kon hij in een garage terecht waar al 4 
man teveel personeel was, maar voor een jood hadden ze iets over en namen Martin als leerling-
monteur in dienst. De arbeiders merkten op dat Martin niet een van hun was en vroegen waarom hij 
naar de garage komt. Toen Martin hun de reden vertelde werden zij woedend en beloofden hem te 
leren rijden zodat hij in vier weken zou kunnen autorijden. 73 
 
En Willem Dingeldein, een niet-joodse schoolmeester uit Denekamp die in zijn dagboek over 
het algemeen vrij afstandelijk en rationeel over de gebeurtenissen tijdens de bezettingsjaren 
berichtte, schreef op 20 november 1942 over de uit Denekamp gedeporteerde joden:  
 
Wat is er nu met de Joden gebeurd? Zij zijn per spoor naar Assen gebracht en vandaar naar ’t kamp te 
Westerbork. Waarschijnlijk zullen zij, die kunnen werken, naar Polen worden gebracht. De gezinnen 
uit elkaar gerukt. De oude menschen komen in gestichten, waar zij volgens ervaring nog ongeveer 3 
dagen zullen leven. De onschuldige kinderen naar ziekenhuizen, waar zij een spuitje ontvangen. Wat 
een nameloos leed, wordt er over de Joden gebracht! Iedereen is er kapot van.74 
 
Door de bezetting en de breed gedeelde anti-Duitse gezindheid werden de morele standaarden 
helderder en scherper afgebakend dan daarvoor: er vond een tweedeling plaats tussen het gros 
van de Nederlanders enerzijds en de ‘moffen’ en een klein groepje ‘landverraders’ anderzijds. 
Die ‘landverraders’ werden misschien nog wel meer gehaat dan de Duitse bezetters. Of ze nu 
spraken over ‘NSB-ers’, ‘foute’ of ‘niet zuivere’ personen, alle geïnterviewden deelden dit 
morele kader waarin de meeste mensen betrouwbare burgers waren, maar er ook een stelletje 
onbetrouwbare types rondliep voor wie je moest oppassen.75 Sommige mensen waren zich 
bewust van deze verandering in het morele kader, zoals Chetty ter Kuile, die zei: ‘Je zag alles 
zo zwart-wit in die tijd hè, wij ook. Er was niks tussenin, je was heel ongenuanceerd. (…) Je 
normatieve stelsel was anders, wreder.’76 Waar de Duitsers als de vijand van buitenaf werden 
beschouwd, vertegenwoordigden NSB-ers de vijand van binnenuit. De jodenvervolging werd 
gezien als een kwaad dat van buitenaf werd opgedrongen maar dat van binnenuit werd 
gesteund door deze verraders.77 

                                                 
73 Dagboekbrieven van Theresa Wertheim, geschreven tussen oktober 1943 en april 1945 
(www.joodscheraadenschede.nl, bekeken op 12 januari 2012).  
74 Gepubliceerd in Dingeldein (1995), p.61. 
75 Dit komt overeen met de bevindingen uit de studie van de historicus Bart van der Boom naar Nederlandse 
oorlogsdagboeken (Van der Boom, 2012). Uit die dagboeken komt een breed gedeelde afschuw van de bezetting 
en van NSB-ers naar voren; Van der Boom schrijft: ‘zelfs zachtmoedige dagboekschrijvers worden bloeddorstig 
zodra de NSB ter sprake komt.’ (p.124). Van der Boom bestrijdt dan ook het beeld dat historicus Chris van der 
Heijden in zijn studie ‘Grijs verleden’ (2001) heeft geschetst als zouden de categorieën ‘goed’ en ‘fout’ 
nauwelijks relevant zijn geweest tijdens de bezetting, en pas zijn geconstrueerd na de oorlog toen er behoefte 
ontstond aan een helder en heroïsch verhaal. Er bestond juist een grote eensgezindheid: men was onderdeel van 
een patriottische gemeenschap, en de Duitse bezetter plus de kleine groep die hem verwelkomde vormden de 
vijand (Van der Boom, p.124 en p.144-145). Verderop in deze paragraaf ga ik in op de controverse rond de 
studie van Van der Boom.  
76 Interview door Rieky Geritz en Lizelot Karseboom op 9 februari 1993, persoonlijk archief van Rieky Geritz 
en Lizelot Karseboom. 
77 Josje Damsma heeft in een recente studie laten zien dat NSB-lidmaatschap niet per se tot negatieve reacties uit 
de naaste omgeving leidde (Damsma, 2013). Die reacties hingen eerder samen met de zichtbaarheid van de 
politieke activiteiten, de mate waarin het NSB-lid zich ‘netjes’ dan wel ‘provocatief’ gedroeg, en of het NSB-lid 
een criminele achtergrond had (p.141-176). Deze uiteenlopende beoordelingen hadden echter als achtergrond de 
algemene weerstand tegen het negatieve imago van de NSB; wanneer men positief over een NSB-lid sprak, was 
dat in termen als ‘ondanks zijn NSB-lidmaatschap was hij een fatsoenlijke vent’ (p.175). 
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Maar hoe naar men de vervolgingspolitiek ook vond, een gelatenheid over de situatie 
werd bijna even breed gedeeld. De algemene houding was: het is verschrikkelijk, maar wat 
kunnen we eraan doen? Hoewel er in die jaren een ondergrondse beweging ontstond van 
personen die wél het risico namen om joden te laten onderduiken (in Enschede was de 
dominee Leendert Overduin ongetwijfeld de meest centrale en bekende persoon in de hulp 
aan onderduikers, waarover later meer), waren de meeste mensen niet betrokken bij 
dergelijke initiatieven. Het lijkt erop dat de meeste mensen de vervolging van de joden met 
lede ogen aanzagen, maar voor zichzelf geen rol weggelegd zagen om er iets tegen te 
ondernemen. Benno van Delden verwoordde dit sentiment helder toen hij op mijn vraag of hij 
er wel eens over had nagedacht wat hij had kunnen doen om te helpen, antwoordde: 
 
Nee nooit. Dat is ook zo moeilijk te bespreken. Je kunt niet meer de sfeer terughalen van toen, met die 
SS en die kampen en fusillades, met die ellende allemaal, martelingen. Je moest sterk in je schoenen 
staan, wil je iemand in huis halen als je daardoor zelf in het gevang kon komen en je had een gezin 
met kinderen. Nee, daar werd ook nooit over gesproken. 
 
3.1 Kennis en handelen 
Deze thematiek van afschuw en gelatenheid raakt aan een recente discussie onder 
Nederlandse historici over de kennis die de Nederlanders in bezettingstijd hadden over de 
Holocaust, en over hun handelen.78 Aanleiding voor deze discussie is een studie van de 
historicus Bart van der Boom naar de vraag wat ‘gewone’ Nederlanders tijdens de bezetting 
nu eigenlijk wisten van de Holocaust.79 Van der Boom stelt dat Nederlandse niet-joden meer 
zouden hebben gedaan om de Nederlandse joden te beschermen tegen deportatie indien zij 
meer kennis hadden gehad over het lot dat de gedeporteerden te wachten stond. Centraal in 
zijn analyse staat het verschil tussen kennis over de genocidale intentie van de nazi’s (het 
doel van uitroeiing), en hun genocidale methode (het direct en systematisch uitroeien na 
aankomst). Van der Boom betoogt dat Nederlanders de genocidale intentie van de nazi’s 
begrepen, dus dat het doel van de deportaties niet reguliere tewerkstelling was maar het 
uitroeien van de joden, maar dat men niet de genocidale methode doorzag. Men vermoedde 
dat de joden naar kampen werden gestuurd waar zij zich onder een loodzwaar werkregime en 
met te weinig voedsel moesten doodwerken.  

Van der Boom stelt dat dit gebrek aan kennis over de genocidale methode van groot 
belang is om het gedrag van zowel de joden als de niet-joden te begrijpen. Door het 
ontbreken van die kennis schatte men namelijk het gevaar van deportatie fundamenteel te 
laag, en het gevaar van de alternatieven – vlucht of onderduik – te hoog in. Men ging er 
vanuit dat vlucht en onderduik zwaar werden bestraft: je werd dan naar het kamp Mauthausen 
gestuurd waarvan iedereen wist dat niemand daar levend uitkwam. Daardoor kon voor joden 
de afweging van de gevaren die enerzijds deportatie (zware arbeid in het oosten)  en 
anderzijds onderduik (mogelijk gepakt worden en dan een wisse dood in Mauthausen) met 
zich meebrachten, tot een keuze voor deportatie en tegen onderduik leiden. De niet-joodse 
bevolking kampte met hetzelfde gebrek aan kennis en trok hieruit de conclusie dat de gevaren 
die gedeporteerde joden liepen niet opwogen tegen de gevaren die het bieden van een 
onderduikplek met zich meebracht. Daarom bleven de meeste Nederlanders passief. En 
daaruit volgt, zo concludeert Van der Boom, dat zij een andere afweging van risico’s zouden 
hebben gemaakt en actiever betrokken zouden zijn geweest bij de hulp aan joodse 
onderduikers indien zij wel de kennis over de genocidale methode van de nazi’s hadden 
gehad.  

                                                 
78 Zie Gans & Ensel (2012), Van der Boom (2013a en 2013b), Baggerman & Dekker (2013), Meershoek (2013) 
en Ensel & Gans (2013). 
79 Van der Boom (2012). 
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De stelling van Van der Boom roept de vraag op wat Twentse niet-joden wisten van 
de genocidale intentie en de genocidale methode van de nazi’s . Hoewel hier in de interviews 
niet expliciet naar werd gevraagd, werden hier door de verschillende geïnterviewden wel veel 
opmerkingen over gemaakt. De meeste van hen gaven aan niet te hebben geweten wat de 
gedeporteerde joden te wachten stond. ‘Ik wist wel dat ze ze op zouden pakken, maar waar ze 
heen gingen? Ik wist dat ze in Amersfoort terechtkwamen’, ‘verrek, weer een weg en 
waarheen? Je wist niks, je zei niks, je kon niks!’, en ‘wie wist er van de verbranding? De 
Duitsers zelf ook niet.’ 80   

Hoewel bijna iedereen vertelde toen geen idee te hebben gehad van vergassing, 
noemden verschillende mensen wel ‘het kamp’. Jan Nijhoff vertelde bijvoorbeeld dat hij als 
jonge jongen eens een trein had zien rijden met raampjes waar mensen hun handen doorheen 
hadden gestoken. Zijn vader had gezegd dat dat mensen waren die bij een razzia waren 
opgepakt ‘en naar de kampen werden afgevoerd, en dat dat niet best was.’ Corrie Schukkink  
zei dat hij het gevoel had dat de joden dachten dat ze ergens moesten gaan werken tot de 
oorlog afgelopen was. ‘Wij hadden ook geen idee, maar wij kwamen er eerder achter, toen 
het voor de joden te laat was’. Sommigen gaven ook aan dat ze wel wisten dat deportatie een 
groot gevaar inhield: ‘Dat ze een verschrikkelijk lot tegemoet gingen was wel bekend. (…) 
Die wisten het wel, dat er iets onherstelbaars, iets heel ergs ging gebeuren.’  

Tegenover deze opmerkingen over de eigen onwetendheid, stonden opvallend veel 
verzuchtingen en vragen waarom zoveel joden niet waren gaan onderduiken. Vooral in de 
interviews met personen uit kleinere gemeenschappen zoals Denekamp en Borne, waar men 
de weggevoerde joden persoonlijk kende uit de slagerij, de handel of de eigen buurt, werd 
deze vraag herhaaldelijk gesteld.  
 
Ik denk dat het best mogelijk was geweest, voor meerderen, als ze gewild hadden, om onder te 
duiken. Dat fatalistische gevoel van ‘het helpt niet, we kunnen het niet, we blijven bij elkaar’. Het 
hoofd op het blok leggen, laat ik maar zeggen. Dat heeft me wel geweldig verwonderd.  
 
En:  
 
Sommige joden werden gewaarschuwd, wel drie keer (…), maar ze zaten gewoon rustig te wachten. 
Ten eerste hadden ze geen idee, maar ze waren blijkbaar ook bang voor represailles, want ze hoorden 
natuurlijk ook wel eens wat, ze waren natuurlijk niet achterlijk. (…) Ik geloof dat het een intens 
gevoel was van bangheid.81  
 
Uit de wirwar van verschillende en soms tegenstrijdige uitroepen, visies en herinneringen valt 
niet goed op te maken welke kennis men bezat over het lot dat gedeporteerde joden te 
wachten stond. Juist in situaties waarin men spreekt over kennis die men in het verleden wel 
of niet bezat, doen zich in sterke mate de complicaties van mondelinge bronnen gelden.82 Wat 
echter ondanks de tegenstrijdigheden uit de interviews kan worden opgemaakt, is dat in ieder 
geval veel mensen een vermoeden hadden van het grote gevaar dat deportatie inhield. Dit 
strookt met wat Van der Boom kennis over de genocidale intentie van de nazi’s noemt. 

Het meest opvallende aspect in de interviews is echter de breed gedeelde gelatenheid: 
men vond de vervolging van de joden heel erg, maar was toch vooral met zichzelf bezig. De 
risico’s vormden een drempel waardoor men zichzelf als machteloos beschouwde: wat kon je 
nu helemaal beginnen tegen de wreedheid van de Duitse machthebbers? De keuze om hulp te 

                                                 
80 Interviews door Jaap Grootenboer met bewoners van Borne in 1984, persoonlijk archief van Jaap 
Grootenboer.  
81 Idem. Zie ook Evertzen (2010), p. 38. 
82 Zie voor een gedetailleerde bespreking van het gebruik van mondelinge bronnen hoofdstuk 3.  
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bieden werd niet als een optie met voor- en nadelen afgewogen, maar werd in veel gevallen 
helemaal niet overwogen. En diegenen die wel overwogen om hulp te bieden, beschreven 
vooral een afweging van de eigen situatie: de risico’s die je zelf liep, en de 
verantwoordelijkheid die je had voor je eigen gezin. Sjouke Wynia vertelde bijvoorbeeld dat 
hij later eens aan zijn vader had gevraagd wat die nu eigenlijk voor de joodse buren had 
gedaan. Zijn vader vertelde toen dat hij de joodse buurman in 1940 had aangeboden om via 
een kennis van hem te proberen via IJmuiden te vluchten, maar de buurman wilde niet.  
 
En toen vertelde mijn vader dat verhaal, dat hij er alles aan had gedaan om Süskind te bewegen weg te 
gaan, maar dat lukte niet. ‘En wat had ik dan moeten doen, hem hier in huis nemen? Dat ging niet, dat 
was veel te gevaarlijk. Ik had je moeder en jou en je broertje en zusje, als ze hem hier gevonden 
hadden was ik opgepakt. Mijn eerste verantwoordelijkheid lag bij jullie.’ 
 
De risico’s die de joden liepen, werden in die overwegingen niet genoemd. Dat hoeft niet te 
betekenen dat ze helemaal geen rol speelden, maar het lijkt er wel op dat de eigen risico’s 
centraal stonden. Veel personen waren zo angstig dat ze op geen enkele manier hulp durfden 
te bieden. In Glanerbrug probeerde de joodse mevrouw Leman bijvoorbeeld voor haar 
deportatie haar naaimachine aan de buurvrouw te geven, maar die durfde ‘m niet aan te 
nemen.83 Theresa Wertheim schreef dat zij en haar man in april 1943 naar een ander 
onderduikadres moesten, maar: ‘men zocht en zocht voor ons, maar tevergeefs. De meeste 
mensen durfden niet omdat de Duitsers vaak huiszoekingen deden en heel streng waren.’84 En 
zelfs personen die wel joodse onderduikers in huis hadden, lijken soms vooral met de eigen 
risico’s bezig te zijn geweest, zoals een bewoner uit Borne die over de onderduikers zei: ‘die 
waren zó bang voor hun eigen hachje dat ze vergaten dat wij er nog beroerder aan toe waren 
als er wat gebeurde, of niet dan?’.85 

Welke afweging zou zijn gemaakt indien er meer kennis was geweest van het gevaar 
dat joden bij deportatie liepen valt niet te zeggen, maar een grotere bereidheid om hulp te 
bieden is geen gegeven, maar één van verschillende mogelijkheden. Van der Boom lijkt in 
zijn redenering impliciet uit te gaan van een algemeen geldend altruïsme: wanneer je weet dat 
een ander in levensgevaar is, dan probeer je diegene te helpen. Maar een andere mogelijkheid 
is dat de meeste mensen hoe dan ook domweg te bang waren om zichzelf en hun gezin voor 
een ander in gevaar te brengen. Wellicht was angst een meer bepalende factor in de opstelling 
van de niet-joodse bevolking dan (een gebrek aan) kennis.86 
 
3.2 Sympathiserende passiviteit 
In tegenstelling tot de ontwikkelingen aan Duitse zijde tijdens het nazisme, deed zich aan 
Nederlandse zijde tijdens de bezetting geen uitstoting van de joden uit de orde van 
gelijkwaardige burgers en mensen voor. Joden vielen binnen de ervaren tweedeling van 
‘trouwe maar onderdrukte Nederlanders’ en ‘landverraders’ onder de eerste categorie. Er 
ontstond echter wel een nieuwe realiteit waarin joden ‘de geslagen hond’ waren. Die hield 
voor veel niet-joden zoiets in als: ‘het is vreselijk en barbaars wat de moffen de joden 
aandoen, maar ik kan er nu eenmaal niets aan doen, en het gaat mij gelukkig ook niet aan.’ 
Soms nog gevolgd door: ‘en die joden hebben het ook wel een beetje aan zichzelf te danken.’ 

                                                 
83 ‘Glanerbrug, een grensdorp in oorlogstijd’ (2009), lesbrief in het kader van het plaatsen van Stolpersteine in 
Glanerbrug. 
84 ‘Man suchte und suchte für uns, aber vergebens. Die meisten Leute wagten es nicht, da häufig Haussuchungen 
kamen und die Deutschen sehr strenge vorgingen.’ Dagboekbrieven van Theresa Wertheim, geschreven tussen 
oktober 1943 en april 1945 (www.joodscheraadenschede.nl, bekeken op 12 januari 2012). 
85 Interview door Jaap Grootenboer in 1984, persoonlijk archief van Jaap Grootenboer.  
86 Van der Boom (2012) brengt deze nuancering overigens ook zelf aan: hij stelt dat ook bij meer kennis de 
bereidheid om te helpen beperkt zou zijn geweest, maar wel (veel) groter zou zijn geweest (p.415).  
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In de alledaagse praktijk van interacties betekende dit dat er nauwelijks uitsluiting 
plaatsvond, en dat joodse bekenden vaak zelfs werden gesteund. Maar tegelijk betekende het 
dat over het algemeen gelaten op de vervolging en deportaties werd gereageerd. Deze 
houding kan worden gekenschetst als ‘sympathiserende passiviteit’. 

In hoeverre onverschilligheid of zelfs antisemitisme een rol speelde bij deze houding, 
is moeilijk vast te stellen. Het is waarschijnlijk dat de deportaties meer indruk maakten op 
personen die zelf joodse bekenden hadden dan op personen voor wie de vervolging een 
abstract begrip bleef. Voor hen bleef de vervolging een ver-van-het-bed-show waarover men 
gemakkelijker de schouders kon ophalen dan voor diegenen wiens vrienden of buren werden 
afgevoerd. En er waren natuurlijk personen en groepen die het antisemitisme van de Duitsers 
deelden, of deze zelfs propageerden. Omdat in deze studie geen mensen zijn geïnterviewd die 
positief tegenover het nazisme stonden, leveren de interviews wat dat betreft een enigszins 
vertekend beeld op. Wel waren, zoals al in hoofdstuk 4 beschreven, bepaalde anti-joodse 
stereotypen wijdverbreid, en die bleven ook bestaan gedurende de bezettingsjaren. Dergelijke 
stereotypen blijken goed samen te zijn gegaan met een afwijzing van de jodenvervolging: ook 
personen die van bepaalde vooroordelen blijk gaven, uitten hun afschuw over de vervolging 
en deportaties. Niettemin zouden de vooroordelen een extra drempel hebben kunnen vormen 
bij de keuze om hulp te bieden, en zo de passiviteit in de hand hebben kunnen werken. 
 Bovendien zijn er aanwijzingen dat in de jaren van deportaties en razzia’s het 
antisemitisme onder de niet-joodse bevolking toenam.87 De spanningen die met de 
machtsongelijkheid tussen de in levensgevaar verkerende joden en de niet-joodse bevolking 
gepaard gingen, leidden ertoe dat sommige niet-joden hun al bestaande anti-joodse 
vooroordelen bevestigd zagen. Het is niet goed vast te stellen hoe wijdverbreid dit 
antisemitisme was, maar een flink deel van de niet-joodse bevolking stond onmiskenbaar 
ambivalent tegenover joden.88 Hoewel de overgrote meerderheid van de door mij 
geïnterviewde niet-joodse Twentenaren vertelde dat de bezetting geen invloed had gehad op 
hun opstelling tegenover joden, liet een van de geïnterviewden een iets ander geluid horen. 
Bernhard Gering vertelde dat tijdens de bezettingsjaren meer afstand was ontstaan ten 
opzichte van de joden. ‘Er werd negatiever over joden gedacht. (...) Dat het een ander soort 
volk was, dat ze een ander geloof hadden.’  

In dit kader is ook van belang dat de Duitsers bij de deportaties uitvoerig werden 
geholpen door het Nederlandse bestuur en Nederlandse instanties. De jodenvervolging was 
een onderneming die door de Duitse bezetter in gang werd gezet, maar die zich zeker niet 
buiten de niet-joodse bevolking om voltrok. De Nederlandse ambtenarij en instanties als de 
spoorwegen en de politie speelden een belangrijke rol in de uitvoering van de vervolging en 
deportaties.89 Theresa Wertheim schreef bijvoorbeeld over de aanhouding van haar zoon dat 
er ’s ochtends vroeg werd aangebeld door een politieagent met motorwagen die haar zoon 
meenam. Ook in Almelo waren een kleine dertig Almelose agenten betrokken bij de 
Mauthausen-razzia. In latere jaren begeleidden zij de stoeten opgeroepen joden naar het 
station. Ook waren agenten betrokken bij het transport naar Westerbork; op 3 oktober 1942 
begeleidden Almelose agenten bijvoorbeeld de gedeporteerden in de trein naar Zwolle, waar 
ze hen aan de Zwolse politie overdroegen. Brigadier O. vermeldde daarover in zijn 
dagrapport dat de joden zonder bijzonderheden waren overgebracht, en dat de gemaakte 
kosten 85 cent bedroegen.90 

                                                 
87 Zie De Jong (deel 7, 1976), p.416-423; Hondius (1998), p.69-70; Van der Boom (2012), p.207-212. 
88 Van der Boom (2012), p. 212. In hoeverre antisemitisme een rol speelde bij de passiviteit van de niet-joodse 
bevolking, is ook een onderwerp van discussie geworden in het debat rond Van der Booms boek, zie Gans & 
Ensel (2012), Van der Boom (2013a), Meershoek (2013). 
89 Van der Boom (2012), p.193-195; Romijn (2012); Meershoek (2013). 
90 Cornelissen (2006), p.118. 
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Het onderwerp van de Nederlandse betrokkenheid bij de jodenvervolging werd in de 
gesprekken met de niet-joodse Twentenaren nauwelijks aangeroerd. Hooguit maakte een 
enkeling een opmerking over de rol van de politie, zoals een bewoner uit Borne die vertelde 
dat hij een joodse onderduiker in huis had die door twee lokale agenten was weggehaald. Ze 
hadden de onderduiker afgerammeld en hem van de trap geschopt.91 Geen van de door mij 
geïnterviewde personen werkte bij een bij de vervolging betrokken instantie, en het valt niet 
te achterhalen in hoeverre ouders of bekenden in enige mate betrokken waren bij de 
segregatie of afvoering van joden. Alleen de zussen Klaassen vertelden dat hun vader, die bij 
de spoorwegen werkte, ook naar Münster moest rijden om voedsel en kleding uit Nederland 
te vervoeren dat bestemd was voor het front. Toen ik hun vroeg of hij ook wel eens mensen 
naar Duitsland had moeten vervoeren, antwoordden ze ontkennend. Even later zei de een: 
‘steeds komt datzelfde beeld weer van die wagon met dat meisjeskopje dat naar buiten kijkt. 
We hebben nooit van hem gehoord dat hij zoiets zag.’ De ander vulde aan: ‘Maar die heeft hij 
ook nooit vervoerd.’ Het is opvallend dat hier een beeld werd aangehaald dat pas in veel 
latere jaren symbool is komen te staan voor de jodenvervolging: de foto van het meisje 
Settela Steinbach dat uit de trein kijkt waarmee zij wordt afgevoerd. 92 Dat de geïnterviewde 
dit beeld opriep, kan erop wijzen dat zijzelf in latere jaren heeft nagedacht over de 
mogelijkheid dat haar vader in de bezettingstijd betrokken was bij de jodentransporten. Maar 
die mogelijkheid werd meteen resoluut door haar zus van de hand gewezen: zoiets had vader 
nooit gedaan. 

De jodenvervolging betekende al met al, hoe schokkend die ook door velen werd 
gevonden, geen doorbreking van de alledaagse routines van de niet-joodse bevolking. Het 
leven ging ook gewoon door zonder de joden. Men ging naar het werk en naar school, 
probeerde met de verkregen voedselbonnen een maaltijd op tafel te zetten, vreesde de 
oproepen voor de Arbeitseinsatz, en luisterde stiekem naar de radio om te achterhalen 
wanneer de vervloekte bezetting nou eens afgelopen zou zijn. Over de verdwenen joden werd 
niet meer gesproken. Henri Corwin, een van de laatste overgebleven joden in Oldenzaal, 
schreef op 29 maart 1943 verbitterd in zijn dagboek dat de gedeporteerde joden al vergeten 
waren, en dat iemand die hem op straat zag lopen zei: ‘Kiek, doar hej’ nog ‘n jör!’.93 

Voor de meeste niet-joodse Twentenaren werd de normaliteit pas doorbroken op het 
moment dat zijzelf de gevolgen van de bezetting en van de oorlog aan den lijve ondervonden. 
Bombardementen, arbeidsinzet, en de vordering van het eigen huis grepen uiteindelijk veel 
dieper in hun leven in dan de verdwijning van de joodse buren. Voor Benno van Delden was 
het ingrijpend om mee te maken dat een aantal jongens uit zijn klas en een zusje van een 
vriend bij een geallieerd bombardement om het leven kwamen. Voor Jan Nijhoff, nog een 
jonge jongen in de jaren veertig, was vooral het nachtelijk bomalarm beangstigend. En Rie 
Kalisvaart (geboren Damwichers, 1930) uit Enter was vreselijk bang geweest dat haar vader 
door de Duitsers zou worden doodgeschoten toen hij niet kon voldoen aan een verzoek om 
bepaald materiaal te leveren. Maar ook hieraan raakte men gewend. Benno van Delden zei 
bijvoorbeeld: ‘Maar zo’n oorlog, je leert ook allerlei dingen accepteren, verwerken. Het 
eerste bombardement daar schrok je van, en de eerste keer dat er iemand gefusilleerd werd, 
maar als het elke dag, (...) je went eraan. Ook aan nare dingen. Het wordt normaal.’ De 
oorlog betekende voor veel Twentenaren, die over het algemeen voldoende te eten hadden, 
niet enkel kommer en kwel. Benno van Delden vervolgde: 
 
Ik vond het een hele gezellige tijd, de oorlog.  
Waarom dan? 

                                                 
91 Interview door Jaap Grootenboer in 1984, persoonlijk archief van Jaap Grootenboer.  
92 Overigens was zij een Sinti-meisje. 
93 Dagboek van Henri Corwin, fragmenten geciteerd in De Vries Robbé (2010), p.106. 
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Omdat er een soort verbondenheid was, en je kon niet veel, dus je moest het allemaal bij elkaar 
zoeken. Ik had bijvoorbeeld een paar vriendjes waar ik damcompetities mee hield. Dat zou je nu nooit 
zo doen. En die pingpongmiddagen, dat waren toch gezellige dingen. Je zocht elkaar op, omdat er 
verder niets te doen was.  Ik vond het helemaal niet zo vervelend. 
 
 
4. Joodse normaliteit 
 
Hoewel de bezetting ook voor joodse Twentenaren, na de eerste dagen van paniek, allemaal 
wel leek mee te vallen, begonnen langzaam maar zeker anti-joodse maatregelen in het 
alledaagse leven door te sijpelen. 
 
In het eerste jaar had je kleine pesterijen, verordeningen. Eerst zijn we uit het luchtalarm gezet.94 ‘Als 
dat alles was, dan valt het best mee’, zeiden we. Toen kregen we de Ariërverklaring, tekenden wij. En 
vaker biljetten waar je je religie in moest vullen, stonden we ook niet zo bij stil. We tekenden onze 
doodsverklaringen.95  
 
Uit correspondentie van een aantal personen uit de joodse textielelite uit die jaren rijst een 
beeld op van een ontwikkeling waarin men in eerste instantie vooral door verontrustende 
geruchten en vervelende maatregelen werd bedrukt, en later steeds meer moeite moest doen 
om zich aan te passen aan de schokkende veranderingen in de eigen leefwereld. In de 
correspondentie die de textielfabrikant Sig Menko en zijn vrouw Emmy in de bezettingsjaren 
met familie in de Verenigde Staten voerden, wordt  in de tweede helft van 1940 nog relatief 
welgemoed geschreven over de ‘sport’ om in de huishouding te bezuinigen, over het 
ingeperkte sociale leven vanwege omslachtige reizen en pikdonkere straten ’s avonds, en 
over een uiterst gezellige bruiloft van een van de dochters, ‘helemaal passend aan de ernstige 
tijd’.96 Ook wordt – vaak in eufemistische termen vanwege de censuur – gewag gemaakt van 
anti-joodse maatregelen: arisering, joodse mannen ‘zonder baan’ en joden die zijn opgepakt 
(‘uit logeren zijn’).97  

Henk van Gelderen, die in Amsterdam studeerde maar begin 1941 bij zijn ouders in 
Enschede verbleef, schreef  aan een dispuutgenoot in Amsterdam dat de Duitse vluchtelingen 
die zijn ouders in huis hadden van de weeromstuit met de dag ‘lastiger en somberder’ 
werden.98 Ook zijn vader, die met trombose aan bed gekluisterd was, lag ‘nu de hele dag te 
piekeren’ omdat de dokter hem had verteld ‘hoe alle Joodse doktoren, advocaten, notarissen 
e.d. per 1 Mei hun congé kregen.’99 Op 25 februari 1941, vlak na de eerste razzia in 
Amsterdam en de dag dat de Februaristaking uitbrak, schreef Henk dat hij binnenkort 
waarschijnlijk weer naar Amsterdam zou komen voor een examenfeest: ‘Hopenlijk is moeder 
dan niet te zeer onder de invloed gekomen van de griezelverhalen, die een aantal uit 
Amsterdam gevluchte Joden hier in volle sappigheid opdissen. Dan zijn er ook nog twee 
studenten overgekomen, maar van hen heb ik nog geen bloedverhalen gehoord.’100 

                                                 
94 Vanaf juli 1940 mochten joden geen deel meer uitmaken van de luchtbescherming (Romijn, 1995, p.317). 
95 Meibergen, Meier. Interview 3966. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). Gezien in Joods Historisch Museum, 20 april 2012. 
96 In Magnus (2005), p. 44, 55, 58 en 59. 
97 Idem, p. 47-52, 55, 60. 
98 Brief van Henk van Gelderen aan een dispuutgenoot in Amsterdam, 25 januari 1941, persoonlijk archief van 
Henk van Gelderen. 
99 Brief van Henk van Gelderen aan W.A.S. ter Kuijle, 6 februari 1941, persoonlijk archief van Henk van 
Gelderen. 
100 Brief van Henk van Gelderen aan een dispuutgenoot in Amsterdam, 25 februari 1941, persoonlijk archief van 
Henk van Gelderen. 
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In maart 1941 werd de villa van Sig en Emmy gevorderd, en op 5 maart schrijft 
Emmy, die een van haar Duitse huishoudsters dan al heeft moeten laten gaan, dat zij haar 
joodse dienstmeisje behoudt ‘omdat het onverstandig is ze in deze tijden te laten gaan, daar je 
bij eventuele bepalingen er nog veel plezier van kunt hebben.’ In dat voorjaar begint enige 
zorgelijkheid in de brieven door te klinken, al is het duidelijk dat Sig en Emmy hun best doen 
om opgewekt te blijven om de familie niet teveel te belasten. ‘Iedereen is hier werkelijk 
moedig en flink’ en ‘het leven gaat hier gewoon door’, ondanks dat er soms geen vlees, en 
maar weinig vet en boter is. Maar: ‘er zijn zo weinig mooie onbezorgde dagen en bijna iedere 
dag heeft ups en downs.’101 Op 16 mei, dus na een jaar lang bezetting, schrijft dochter Edith: 
‘We verbazen ons hier over het grote aanpassingsvermogen, dat mensen blijken te hebben. 
Bij een overzicht is er hier toch wel wat veranderd.’ 

Op 26 mei is er belangrijk nieuws te melden: de zaak is nu onder een Duitse 
Verwalter geplaatst en Sig zit thuis. Maar, schrijft Emmy, ‘het gaat ons verder goed en de 
hoofdzaak is dat we allen gezond zijn.’ Op 26 juli van dat jaar schrijft Sig:  
 
Wij maken het allen goed, ofschoon het leven van de hummen102 in het algemeen wel beroerder 
wordt. Onze stad is nu ook als badplaats verklaard, en de parken en bad- en zweminrichtingen voor 
ons zijn gesloten. Vele kleine zaken moeten geliquideerd worden, meestal op zeer korte termijn. 
 
Maar Sig blijft optimistisch. Wanneer hij op 18 augustus schrijft dat alle joodse vermogens 
moeten worden ingeleverd, vervolgt hij: ‘Wij houden ons onder dit alles zeer opgewekt. Men 
went aan alles en nemen aan, dat de vrede wel weer orde en  regelmaat zal brengen. Laat ons 
daarop hopen.’ Emmy begint echter somberder te worden. Op 30 augustus eindigt ze haar 
brief met: ‘Maar de hoofdzaak is, dat we allen gezond zijn. Dat blijven we ook, hopen we.’ 
En op 11 september verzucht ze, na een beschrijving van de joodse school die is opgericht 
nadat joodse kinderen van de gewone scholen zijn verwijderd: ‘Wat leven we toch in een 
gekke tijd.’ 
 Enkele dagen later vond geheel onverwachts de eerste grote razzia plaats. Onder de 
gedeporteerde mannen bevond zich Otto, de man van dochter Edith, die op dat moment 
hoogzwanger was. Op 18 september schrijft Emmy haar familie hier in cryptische termen 
over. In de weken na de razzia stroomden de doodsberichten uit Mauthausen binnen: de 
mannen zouden aan ziektes als longontsteking of een hartaanval zijn overleden. De berichten 
werden door de autoriteiten aan Sig, als voorzitter van de joodse gemeente in Enschede, 
doorgegeven, en Emmy nam de taak op zich om de getroffen families te verwittigen. Nadat 
ze op 23 oktober heeft geschreven over verschillende bekenden die dood zijn, vertelt ze dat 
Sig het drukker dan ooit heeft (als voorzitter van de Joodse Raad in Enschede). ‘Zijn vroegere 
werk ligt in het vergeetboek; het is of dat nooit heeft bestaan. Soms denken we: is het alles 
waarheid of is het een droom? Was het maar een droom.’ En op 4 november, wanneer Edith 
een ‘ongelooflijk droeve’ brief van Otto uit Mauthausen heeft ontvangen: ‘Het is alles of het 
een heel andere wereld is waarin we nu tegenwoordig leven; soms denken we dat het een 
droom is geweest. (…) Maar nu zal ook dit zo ‘recht’ komen hopelijk; tenminste het meeste, 
maar – láng niet alles.’  

Op 15 november werd het kindje van Edith en Otto dood geboren. Op 17 december 
ontving Sig het bericht van het overlijden van Otto. Nadat op 7 december de Verenigde 
Staten bij de oorlog betrokken raakten, werd het briefverkeer verbroken. Driekwart jaar later, 
op 3 september 1942, schreef Betty van Gelderen-Abas, de moeder van Henk en een goede 
vriendin van Emmy, aan haar zoon: ‘Emmy en Sig heb je zeker wel begrepen zijn voor de 2de 

                                                 
101 In Magnus (2005), p.75,76 en 85. 
102 Hummen = joden. 
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maal uit hun huis gezet, wonen nu in het huis van Edith. Voor hoelang? (…) Hier loopen 
alleen nog wat oude en afgekeurde J. rond. Het wordt er niet prettiger op.’103 
 Uit de brieven klinkt door dat de ontwikkelingen nauwelijks in de bestaande 
normaliteit in te passen zijn; ze zijn als een droom die losstaat van het ‘gewone leven’. Maar 
opvallend genoeg lijkt de eigen niet-joodse omgeving in die ontwikkelingen geen rol te 
spelen. Dat de anti-joodse maatregelen niet alleen ‘beroerd’ waren omdat ze de 
bewegingsvrijheid inperkten, maar er ook toe leidden dat veel bestaande contacten met de 
niet-joodse omgeving verwaterden, lijkt nauwelijks te zijn opgevallen of indruk te hebben 
gemaakt. Emmy schreef bijvoorbeeld wel dat ‘ons hele leventje is veranderd; we spreken veel 
minder mensen natuurlijk’, maar voegde daar in een adem aan toe dat iedereen het druk in 
zijn eigen huis heeft en dat de afstanden nu groter zijn geworden.104 Zij verklaarde het 
verminderde contact dus vooral uit algemene omstandigheden waarin zowel joden als niet-
joden verkeerden. 
 Uit de interviews met joodse Twentenaren komt een overeenkomstig perspectief als 
uit de contemporaine correspondenties naar voren. De joodse geïnterviewden vertelden dat ze 
in de loop van de tijd meer en meer te lijden kregen onder de anti-joodse maatregelen, maar 
zij koppelden de maatregelen, in tegenstelling tot de joden aan Duitse zijde, niet zozeer aan 
sociale uitsluiting, als wel aan de inperking van bewegingsvrijheid. Door de verordeningen 
mocht je opeens van alles niet meer: niet meer naar het park, niet meer naar de bioscoop, niet 
meer naar de eigen school. Hoewel Twentse joden evenals de joden aan Duitse zijde ervoeren 
dat hun normaliteit steeds abnormaler werd, speelden de relaties met de niet-joodse omgeving 
hierin een heel andere rol dan aan de andere kant van de grens. Terwijl Duitse joden in de 
loop van de jaren te maken kregen met vernedering, geweld en verraad door vrienden, ging 
de segregatie aan Nederlandse zijde veel minder gepaard met openlijke afwijzing door de 
eigen omgeving.  

De joodse geïnterviewden spraken dan ook overwegend positief tot zeer positief over 
de opstelling van die omgeving gedurende de eerste jaren van de bezetting. ‘Ik heb niets 
gemerkt van anti-joodse houdingen’, ‘er zijn geen contacten verbroken’ en ‘de omgang werd 
niet anders en daar ben ik ook nooit bang voor geweest’. Ook de joodse geïnterviewden die 
uit Duitsland waren gevlucht, spraken positief over de reactie van de Twentse niet-joodse 
bevolking op het Duitse antisemitisme. Helge Domp vertelde bijvoorbeeld dat iedereen zeer 
anti-Duits en behulpzaam was. Ook Kurt Falkenstein (1930) merkte op dat de isolering aan 
Nederlandse zijde lang niet zo erg was als in Duitsland. Maar: ‘je wist wel: dat is een NSB-er 
en dat is een NSB-er, maar precies hoe dat zat, dat weet ik niet. Je wist: daar moet je voor 
oppassen, dus dat hoorde ik dan wel.’105   

Terwijl aan Duitse zijde veel joden zich vastklampten aan elk vriendelijk gebaar uit 
hun omgeving, lijken de Twentse joden deze opstelling van de niet-joodse omgeving eerder 
als bevestiging van de bestaande goede verhoudingen te hebben opgevat. Voor Duitse joden 
vormde een vriendelijke groet een baken van goedheid en begrip in een verder vijandige 
wereld. Voor Twentse joden hielden niet-joodse steunbetuigingen daarentegen vooral een 
bekrachtiging van een gedeelde normaliteit in, een normaliteit waarin de onderdrukking en 
vervolging van een externe vijand kwamen. Dit blijkt ook uit de reactie van Sig Menko op de 
eerder beschreven uitnodigingen van Gerrit Jan van Heek voor een avondje bij hem thuis en 
voor een gezamenlijke fietstocht. Sig spreekt in dit verband respectievelijk over ‘vele, zeer 

                                                 
103 Brief van Betty van Gelderen-Abas aan Henk van Gelderen, 3 september 1942, persoonlijk archief Henk van 
Gelderen. 
104 In Magnus (2005), p.97. 
105 Interview door Rieky Geritz en Lizelot Karseboom, persoonlijk archief van Rieky Geritz en Lizelot 
Karseboom. 
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weldadig aandoende bewijzen van sympathie van de gooilanders’106 en ‘de grote sympathie 
van velen’ waardoor men wordt gedragen.107 Later, op 12 september 1941, schrijft hij: ‘We 
hebben haast beschamend veel sympathie van heel veel mensen’, en op 30 april 1942: ‘Toch 
slaan wij ons er tot dusverre goed door. De christelijke bevolking respecteert ons zeer, en wij 
ondervinden zeer veel sympathie van alle zijden.’108 
 Maar de relaties tussen joodse en niet-joodse Twentenaren waren niet alleen maar 
positief. Enkele geïnterviewden lieten meer kritische geluiden horen, zoals Bert Woudstra, 
wiens ouders, zoals eerder vermeld, tevergeefs bij kennissen voor hulp aanklopten. Over zijn 
verwijdering van school in september 1941 zei hij: ‘Een verschrikkelijk afscheid. Dat je zo 
aan de kant werd geschoven was erg emotioneel voor mij.’ Ook mevrouw J. had de houding 
van haar omgeving als teleurstellend ervaren: 
 
Gedeeltelijk waren ze wel onverschillig, want een tijd zeiden ze ook van... niets bijzonders. In de 
oorlog heb je mensen wel leren kennen. Het was niet zo makkelijk. (…) En dan waren er mensen die 
iets voor je bewaarden en mensen die niet iets voor je bewaarden. Dat was gewoon zo.  
Maar de mensen die hielpen en niet hielpen, had u dat kunnen verwachten, of was dat onverwacht? 
Heel onverwacht, mensen die je helemaal niet kende, die deden wat voor je. En mensen die je kende, 
die deden niets. Heel gek.  
 
Sal van Gelderen sprak niet zozeer negatief over de niet-joodse opstelling, maar uit zijn 
verhaal rijst wel een beeld van gelatenheid op: 
 
We hadden wel gewoon contact, geen bonje met elkaar, dat niet. Maar hoe zij er tegenaan keken? Ze 
zeiden er niks over natuurlijk.  
Had u nog niet-joodse vriendjes? Reageerden mensen anders dan verwacht? 
Nee, wel goed allemaal. Ze zullen wel medelijden met ons gehad hebben, dat weet ik ook niet. Al 
waren er ook wel die hun zin hadden, die altijd dachten dat joden het beter hadden dan hun. 
 
Toch blijkt uit de gesprekken met Twentse joden, ondanks deze kritische kanttekeningen, dat 
zij in wezen de opstelling van hun niet-joodse omgeving op dezelfde manier beoordeelden als 
die omgeving dat zelf deed. Joden en niet-joden deelden een morele normaliteit waarin een 
tweedeling bestond tussen enerzijds welwillende maar onderdrukte Nederlanders en 
anderzijds een beperkte groep van verraders. Zoals Henk van Gelderen het verwoordde: 
‘Toen de oorlog uitbrak, toen brak het echt in twee kampen.’ Deze heldere tweedeling maakte 
de ervaringen die men eventueel opdeed met uitsluiting zeer eenduidig: op confrontaties met 
actieve isolering, degradatie en exploitatie door de niet-joodse bevolking kon het etiket 
‘NSB-er’ worden geplakt. En met NSB-ers wilde niemand geassocieerd worden. Zelfs de 
kritische Bert Woudstra maakte dit onderscheid in een eerder weergegeven beschrijving van 
uitsluiting: de kinderen die hem van de bokkenkar gooiden, waren ‘NSB-kinderen’.  
 Het andere kamp – de meerderheid van de niet-joden die niet meedeed aan actieve 
uitsluiting – had in de beleving van veel joden geen duidelijke rol in de schokkende 
veranderingen in hun leefwereld. Velen ervoeren de reactie van de niet-joden als 
sympathiserend en daarom ook als sympathiek. De niet-joodse gelatenheid werd als 
begrijpelijk ervaren, of er werden helemaal geen gedachten aan gewijd. De hele Nederlandse 
bevolking leed immers onder het juk van de bezetter, en de niet-joodse bevolking kon niet 
veel beginnen tegen die onderdrukking, en dus ook niet tegen de jodenvervolging, zo werd 
geredeneerd. Binnen dit kader was uiteraard ruimte voor individuele verschillen, zoals die er 
                                                 
106 Gooilanders = goijm ofwel niet-joden. 
107 In Magnus (2005), p.79 en 97. 
108 Idem, p.115 en 133. De brief van 30 april is de enige brief die na het verbreken van het briefverkeer met de 
VS nog is aangekomen bij de familie. Via welke weg is onduidelijk. 
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ook in de vroegere normaliteit altijd waren geweest: sommige niet-joodse bekenden 
reageerden met meer begrip en medeleven dan anderen, sommige stelden zich onverschilliger 
op. Maar het wezenlijke verschil met de leefwereld van de joden aan de andere zijde van de 
grens was dat de sympathie van de niet-joodse omgeving nog steeds als een ‘normaal’ 
gegeven werd ervaren.109 

Voor de joodse geïnterviewden speelde dan ook niet de opstelling van de niet-joodse 
omgeving, maar het anti-joodse beleid van de Duitsers de hoofdrol in hun verhalen over hoe 
de normaliteit van hun dagelijkse bestaan langzaam steeds abnormaler werd. Dat Nederlandse 
instanties, en dus niet-joodse Nederlanders, betrokken waren bij de uitvoering van dat beleid, 
werd maar door een enkeling aangekaart. Ook de breuk in het contact die door deportatie en 
onderduik werd veroorzaakt, was het directe gevolg van het beleid van de bezetter en werd 
dan ook niet ervaren als uitsluiting of afwijzing door de niet-joodse bevolking. Sommige 
joden die werden opgeroepen om op transport te gaan, gingen eerst nog bij alle buren langs 
om netjes afscheid te nemen, zoals bijvoorbeeld de familie Frankenhuis in Almelo.110  
 In hoeverre dit morele kader van ‘sympathieke maar onderdrukte Nederlanders’ onder 
druk kwam te staan in de onderduikpraktijk, hing af van individuele ervaringen en 
verwachtingen. De onderduiksituatie was in feite een extreme en sterk geïndividualiseerde 
vorm van joods/niet-joods samenleven. Hoewel de ervaringen in de onderduik buiten het 
bestek van deze studie vallen, valt uit de verhalen van de geïnterviewden die met onderduik 
te maken hebben gehad, op te maken dat de machtsongelijkheid die inherent was aan de 
onderduiksituatie het duidelijke zwart-wit schema compliceerde. Immers, hoe vriendelijk en 
meelevend de onderduikgevers ook waren, onderduikers hadden zich toch zo goed mogelijk 
aan te passen aan hun verwachtingen. En omgekeerd, hoe verraderlijk of uitbuitend de 
onderduikgevers ook bleken te zijn, zij namen toch een groot risico door onderduikers op te 
nemen. Mensen die onderduikers verraadden waren duidelijk in een hokje in te delen, maar 
wat te denken van de helpers die hun leven voor je waagden, maar je tegelijkertijd uitbuitten 
of zelfs seksueel lastigvielen?  

Maar omdat dergelijke ervaringen op het strikt interpersoonlijke vlak plaatsvonden, 
bleef het algemene beeld voor ondergedoken joden diffuus. De ervaringen op verschillende 
onderduikadressen konden heel wisselend zijn, en bovendien had men geen inzicht in de 
ervaringen van onderduikers op andere adressen. Teleurstellingen bleven daardoor op het 
individuele niveau, en lijken de orde niet wezenlijk aan te hebben getast. Zoals Edith Menko, 
die in onderduik overleefde, een aantal maanden na de bevrijding zou schrijven: ‘We hebben 
deze jaren veel mensen op hun werkelijke waarde leren kennen; we hebben veel heel goeden 
en veel waardelozen ontmoet.’111 Pas na de bevrijding was het mogelijk om de eigen 
ervaringen in een breder perspectief te plaatsen en hierop te reflecteren; hoe dit het 
samenleven beïnvloedde is onderwerp van het volgende hoofdstuk. 
 
4.1 De Mauthausen-razzia, dominee Overduin en de Joodse Raad 
Om de veranderingen in de leefwereld van de Twentse joden tijdens de bezettingstijd te 
doorgronden, zijn nog twee onderwerpen van wezenlijk belang: de Mathausen-razzia van 
september 1941, en de hulp aan joden door dominee Overduin en de lokale Joodse Raad. 
                                                 
109 De grote meerderheid van de voor deze studie geïnterviewde joden heeft de bezetting in onderduik overleefd. 
Het valt niet geheel uit te sluiten dat het feit dat zij hun leven te danken hadden aan niet-joden die grote risico’s 
namen om hen te helpen, hun herinnering aan de relaties met niet-joden in de periode voor de onderduik in 
positieve zin kan hebben gekleurd. Echter, de grote overeenkomst tussen de beschrijvingen van de (joodse en 
niet-joodse) geïnterviewden onderling, en tussen de interviews en de geraadpleegde contemporaine bronnen als 
dagboeken en correspondenties biedt een stevige basis voor de hier gehanteerde interpretatie van een door joden 
en niet-joden gedeelde morele normaliteit. 
110 Cornelissen (2006), p.105. 
111 Brief van 24 september 1945, in Magnus (2005), p.168. 
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Hoewel deze onderwerpen aanpalend aan de thematiek van joods/niet-joods samenleven zijn, 
wordt hieraan toch enige aandacht besteed om een completer beeld van de veranderende 
joodse normaliteit te schetsen. Theresa Wertheim schreef in haar brievendagboek over de 
razzia waarbij haar zoon Martin ook werd opgepakt: 
 
14 september 1941, ’s morgens 5.40 uur. De bel gaat. We schrikken wakker en kijken uit het raam. 
Een politieagent met motorwagen vraagt open te doen. E. en ik gaan naar beneden en laten de agent 
binnen. Hij moet Martin hebben. ‘Wat is er aan de hand?’. Hij weet van niets. Martin kleedt zich aan 
en we laten hem gaan zonder er goed bij na te denken. (…) 
16 september 1941 ’s morgens om 11 uur komen de Joden weg. Ik was bij vreemde mensen in een 
huis tegenover de politie met de hoop nog iets van Martin te zien, maar tevergeefs. Een grote gesloten 
verhuiswagen reed zo voor dat niemand iets kon zien. De auto vertrok onder bewaking van de 
Gestapo en wij bleven achter.112 
 
Martin was zeker niet de enige: bijna alle Twentse joden hadden wel een vader, broer, oom of 
neef die werd opgepakt. De gearresteerde mannen werden opgesloten in het Gemeentelijk 
Lyceum in Enschede. Op 16 september werden ze weggevoerd naar het concentratiekamp 
Mauthausen. In de weken na de razzia stroomden de doodsberichten binnen: de mannen 
zouden aan ziektes als longontsteking of een hartaanval zijn overleden. Binnen drie maanden 
waren alle opgepakte mannen dood.113 Theresa Wertheim schreef hierover: 
 
1 oktober kwamen de eerste berichten over doden. Kennissen hadden op 12 oktober post, wij met 20 
anderen niet. Hoe wij de dagen doorgekomen zijn weet ik niet meer. Mager, grijs en oud zijn we 
geworden. Op 20 oktober ’s middags om 1 uur bracht Emmy Menko, de vrouw van Sig, ons het 
overlijdensbericht van Martin. De Joodse Raad had bericht gekregen dat Martin op 6 oktober, de 
verjaardag van Ruth en de eerste dag Soekot, ’s morgens om kwart over acht overleden is. Laten we 
daarover zwijgen.114 
 
De snelheid en de bruutheid van deze vergeldingsactie leidden tot een diepe schok bij de 
joodse bevolking in Twente. Voor veel mensen betekende de razzia dat de bezetter zijn ware 
gezicht liet zien: onbetrouwbaar en meedogenloos. De razzia had onder meer tot gevolg dat 
de Joodse Raad in Enschede, die in oktober 1941 werd opgericht en ook onder 
voorzitterschap van Sig Menko stond, veel minder bereid was om de door de bezettingsmacht 
gewenste maatregelen door te voeren dan het bestuur in Amsterdam.  

Er waren ook niet-joden die in de razzia aanleiding zagen om actie te ondernemen. In 
de eerste plaats was dat de Nederlands-Hervormde dominee Leendert Overduin. Samen met 
zijn twee zusters en een klein netwerk van helpers verzorgde hij vanaf de Mauthausen-razzia 
onderduikadressen voor waarschijnlijk ruim 650 joden. Daarnaast bracht, op initiatief van de 
fabrikant J.H. van Heek, een groep van zestien protestantse fabrikanten en vier privépersonen 
uit die kring tussen november 1942 en maart 1945 ruim 240.000 gulden bij elkaar ter 
ondersteuning van joodse onderduikers. Dit geld werd de groep van Overduin ter beschikking 
gesteld.115 Deze samenwerking van verschillende betrokkenen maakte een voor Nederland 
unieke onderduikoperatie mogelijk; in de rest van het land kwam de georganiseerde 

                                                 
112 Dagboekbrieven van Theresa Wertheim, geschreven tussen oktober 1943 en april 1945 
(www.joodscheraadenschede.nl, bekeken op 12 januari 2012). 
113 De Haan (2002), p.206-208; Van Zuijlen (2003), p.46. 
114 Dagboekbrieven van Theresa Wertheim, geschreven tussen oktober 1943 en april 1945 
(www.joodscheraadenschede.nl, bekeken op 12 januari 2012). 
115 Een dankbrief van J.H. van Heek van 19 juni 1946 aan het adres van de betrokken fabrikanten is 
gepubliceerd in Van Zuijlen (1983), p.82-83; een verslag van het zogenoemde ‘Steunfonds Joden’ van de 
fabrikanten in Slager & Van Zuijlen (2003), p.57. 
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onderduik pas in 1943 goed op gang, toen het voor velen al te laat was.116 De moed en 
doortastendheid van dominee Overduin en zijn helpers werden dan ook door bijna alle joodse 
geïnterviewden geroemd. Men is zich er sterk van bewust dat zonder hem heel wat minder 
Twentse joden de vervolging zouden hebben overleefd. 

Er bestaat echter minder eensgezindheid over de precieze rol van de Joodse Raad in 
Enschede bij de hulp aan onderduikers.117 Duidelijk is in ieder geval dat Gerard Sanders, de 
secretaris van de Joodse Raad, in contact stond met de onderduikorganisatie van dominee 
Overduin, en joden in Enschede met deze organisatie in contact bracht. Ook was het de  
bemiddeling van Sig Menko die tot de financiële ondersteuning van de niet-joodse 
fabrikanten leidde. Maar hoe ver de invloed van de Joodse Raad nu precies reikte bij de hulp 
aan onderduikers, blijft enigszins ongewis. Een van de geïnterviewden uit Enschede, Nettie 
Manasse-de Leeuw (1923), had een uitgesproken positief verhaal te vertellen over de 
opstelling van de Joodse Raad: 

 
Mijn vader is een keer opgeroepen om naar het kamp te gaan. Die en die dag klaar staan, met een 
rugzak. Maar mijn vader was hartpatiënt, die had een hartaanval gehad in ’41. En dat zal ik nooit 
vergeten, toen is er iemand van de Joodse Raad langsgekomen, ik geloof een Van Gelderen, ook van 
die fabrikanten geloof ik.118 En die zei: ‘meneer De Leeuw, u gaat niet weg morgen vroeg. U gaat in 
bed liggen en u doet alsof u heel erg ziek bent. En dan zien we weer verder.’ Dat heeft mijn vader 
gedaan, een paar weken. Stond natuurlijk op als het donker was. En toen kwam er een dokter, die 
schrok, want hij zag eruit… toen is ie afgekeurd voor alle kampen. Is echt gebeurd hoor! Ik zeg altijd: 
dat hebben we te danken aan de Joodse Raad.  

 
Ook is bekend dat Sig Menko in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 een telegram naar alle 
joodse gemeenten in Overijssel liet sturen met de tekst: ‘Zorg dat de koffers en rugzakken 
klaar staan’. Hiermee bedoelde hij ‘duik nu onder’, maar het telegram leidde in een aantal 
gemeentes tot misverstanden, waardoor het de Duitsers ter ore kwam en Sig zich moest 
verantwoorden bij de SD. Het liep met een sisser af.119 
 Maar lang niet alle joodse geïnterviewden onderschreven de actieve rol van de Joodse 
Raad, terwijl bijna iedereen wel dominee Overduin kende en roemde. Ongeveer de helft van 
de geïnterviewden vertelde dat zijzelf of hun ouders de onderduik hadden geregeld, en 
meerdere personen gaven aan dat de onderduik uit eigen middelen moest worden betaald. 
Veel mensen waren niet op de hoogte van de dubbelrol die sommige medewerkers van de 
Joodse Raad speelden, of waren van mening dat de Raad toch vooral bezig was geweest om 
zichzelf te redden. Toen ik bijvoorbeeld mevrouw J. vroeg of ze mensen van de Joodse Raad 
kende, antwoordde ze: 
 
Een hele moeilijke naam, laat ik het heel voorzichtig zeggen. De Joodse Raad, dat was meneer Menko 
himself. En die zei: ‘dan moet je maar zien dat je ergens gaat onderduiken, maar ik kan je er niet bij 
helpen.’ (…)  

                                                 
116 Zie over de Enschedese onderduikorganisatie Bekkenkamp (2000), p.65-98; De Haan (2002), p.209-212; 
Schenkel (2003), p.85-89; Slager & Van Zuijlen (2003), p.50-57; Van Zuijlen (1983), p.56-63. 
117 Schenkel (2003) is uitgesproken positief over de Joodse Raad: ‘zij heeft (…) het onderduiken niet alleen 
gestimuleerd, maar ook helpen voorbereiden en uitvoeren’ (p. 91-92). Slager & Van Zuijlen (2003) zijn 
voorzichtiger: ‘zo helder en duidelijk zal het niet geweest zijn’ (p.51).  
118 Het gaat hier zeer waarschijnlijk om Johnny van Gelderen, de neef van Henk van Gelderen, die actief 
betrokken was bij de hulp aan joodse onderduikers in Enschede (zie De Haan, 2002, p.232-237). Ook uit het 
brievendagboek van Theresa Wertheim blijkt dat zij en haar man door Johnny en zijn verloofde in de onderduik 
zijn verzorgd. Johnny werd op 12 april 1943 samen met Gerard Sanders opgepakt, waarschijnlijk als gevolg van 
verraad. Geen van beide overleefde de oorlog. 
119 Slager & Van Zuijlen (2003), p.51. Zie ook Magnus (2005), p.135. 
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Maar ik heb ook wel gelezen dat de Joodse Raad hier in Enschede juist wel geholpen heeft met 
onderduiken? 
Ja, dat was meneer Sanders, die zei: ‘ga maar onderduiken. Ik kan je er niet bij helpen, maar ga weg.’ 
Er is ook nog een verhaal van de Joodse Raad hier, dat ze niet zo goed waren voor de mensen hier, dat 
ze zeggen ‘jullie kunnen ons toch wel helpen?’ Dat ze zeggen ‘nee dat moet je maar zelf doen, anders 
pakken ze ons allemaal op. Dan zijn wij er ook bij.’  
Maar u heeft zelf geen contact gehad met de Joodse Raad, uw familie? 
Ik geloof het niet.  
 
Dat de Joodse Raad in Enschede actiever het beleid van de Duitsers tegenwerkte dan het 
bestuur in Amsterdam, is in ieder geval evident. Maar het is ook duidelijk dat lang niet alle 
joden in Enschede, laat staan in Twente, op de hoogte waren van de opstelling van de Raad of 
er baat bij hadden. Hier botsen verschillende individuele ervaringen en herinneringen op 
elkaar, wat tot een omstreden collectieve herinnering leidt. Sig Menko zelf was er overigens 
van overtuigd  dat hij een centrale rol bij de onderduik had gespeeld. Vlak na de oorlog, op 
10 juli 1945, zou hij zijn familie in de VS schrijven: 
 
Het aantal joden in Nederland is van honderdzestigduizend vermoedelijk op vijftienduizend gekomen. 
Enschede het beste figuur van heel Nederland, omdat ik iedereen heb geadviseerd onder te duiken, 
terwijl een niet-joodse organisatie dit alles financierde onder leiding van Pekelharing met centen van 
Pips enz. Prachtig werk.120 
 
 
5. Synthese: joods/niet-joods samenleven in Twente en de Duitse grensstreek, 1933-1945 
 
Hoewel zich aan beide zijden van de grens uitsluiting van de joodse bevolking uit 
verschillende domeinen van het dagelijkse bestaan voordeed, bestonden er fundamentele 
verschillen in de mate, de vorm en de duur van de uitsluiting aan Duitse en aan Twentse 
zijde. Aan Duitse zijde werden joodse bewoners door hun niet-joodse omgeving in de loop 
van ongeveer negen jaar in passieve en actieve zin geïsoleerd, gedegradeerd en geëxploiteerd. 
Een dieptepunt vormde de pogrom in november 1938 waarbij joden voor het eerst 
systematisch en publique serieus geweld te verduren kregen. In de jaren daarop ging het 
proces van uitsluiting in heftiger vorm verder, totdat de overgebleven joden in 1941 en 1942 
werden gedeporteerd en zo uit het leven van alledag van de niet-joden ‘verdwenen’. Aan 
Nederlandse zijde ging het om een veel kortere periode van vervolging: tussen het begin van 
de bezetting in mei 1940 en het begin van de deportaties in de zomer van 1942 lagen ruim 
twee jaar. In die twee jaar werden joden gesegregeerd van de niet-joodse bevolking door hen 
uit het onderwijs, het werkende leven en de publieke ruimte te stoten. Joden werden als 
gevolg van deze maatregelen op passieve wijze geïsoleerd van hun niet-joodse omgeving. Er 
was echter veel minder sprake van actieve isolering, degradatie en exploitatie vanuit de niet-
joodse bevolking dan aan Duitse zijde. Terwijl Duitse joden dagelijks geconfronteerd werden 
met personen uit hun omgeving die op alle mogelijke manieren de machtsongelijkheid tussen 
henzelf en de joden benadrukten, kwam anti-joodse treiterij en geweld aan Nederlandse zijde 
minder vaak voor en was bovendien aan een beperkte groep toe te schrijven. Deze verschillen 
in het uitsluitingsproces aan Duitse en Twentse zijde hingen samen met verschillende 
ontwikkelingen in de morele orde, en hadden verschillende gevolgen voor de beleving van 
normaliteit. 
 Aan Duitse zijde was de opstelling van de niet-joodse bevolking gemengd. Personen 
die geen joodse bekenden hadden en niet tot nauwelijks in contact kwamen met joden in hun 

                                                 
120 In Magnus (2005), p.152. 
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dagelijkse leven, konden profiteren van hun deelname aan de volksgemeenschap zonder veel 
gedachten te hoeven wijden aan de daarmee samengaande uitsluiting van de joden. Wellicht 
waren zij betrokken bij de exploitatie van joden door de voordelige overname van bedrijven 
of huizen, maar zij werden in de alledaagse praktijk weinig geconfronteerd met de (gevolgen 
van) de jodenvervolging. Dan was er een groep voor wie volstrekt duidelijk was dat zich een 
verschuiving in de morele orde aandiende, en die hier met volle overtuiging op insprong door 
joden actief te isoleren, te degraderen en te exploiteren. En er was een deel van de niet-joodse 
bevolking die (in ieder geval in eerste instantie) geen overtuigd antisemiet was, maar wel 
joodse bekenden had of regelmatig joden in het dagelijks leven tegenkwam. Deze personen 
hielden zich afzijdig van expliciete degradatie en exploitatie, maar droegen wel bij aan de 
uitsluiting van de joden door zich uit contacten terug te trekken of relaties actief te verbreken. 

De opstelling van de niet-joodse bevolking vloeide voort uit een complex van 
motieven, lopend van rabiate antisemitische ressentimenten, het nastreven van materieel 
eigenbelang, bange aanpassing om het eigen hachje te redden, verwarring en 
schuldgevoelens, het najagen van orde en zekerheid, tot bedekte vormen van ontevredenheid 
en ongehoorzaamheid. Waarschijnlijk deed zich een sneeuwbaleffect voor waarbij personen 
die de nazi-normen niet aanhingen, zich hier in eerste instantie wel aan conformeerden, 
bovendien anderen de normen gingen opleggen om zo te laten zien dat zij wel degelijk 
overtuigd aanhanger van de nazi’s waren, en vervolgens wellicht zelf in die normen gingen 
geloven.  
 Zo vond een verschuiving in de morele orde plaats: het werd normaal om bepaalde 
groepen als fundamenteel ongelijkwaardig van anderen te onderscheiden. Er vond morele 
ontkoppeling plaats: joden werden uit de orde van gelijkwaardige burgers en mensen 
gestoten. Dit proces van morele ontkoppeling verliep echter niet voor iedereen zonder slag of 
stoot. Juist voor die personen die niet van het begin af aan overtuigd waren van het 
antisemitisme van de nazi’s, maar wel contacten met joden onderhielden, was de morele 
ontkoppeling geen gladjes verlopend, onbewust proces, maar ging gepaard met 
ongemakkelijkheid en schaamte. Juist wanneer men joodse bekenden tegenkwam, werden 
niet-joden geconfronteerd met de veranderde morele orde en hun eigen rol daarin. Veel 
mensen ervoeren op zo’n moment morele dissonantie: de oude en de nieuwe normen kwamen 
pijnlijk bewust met elkaar in botsing. Hierdoor vonden vaak ongemakkelijke en tegenstrijdige 
interacties tussen niet-joden en joden plaats. Veel niet-joden probeerden in die interacties hun 
eigen rol in de verschuivende morele orde zoveel mogelijk te ontkennen door middel van het 
vermijden en negeren van de joodse bekenden. De opstelling van deze groep (voor Duitse 
joden het merendeel van hun niet-joodse omgeving) in het contact met joodse bekenden was 
daardoor lange tijd erg onvoorspelbaar. 
 Omdat de verandering in het morele kader en het uitsluitingsproces zeker in de eerste 
jaren van het nazi-regime met horten en stoten ging, en vol ambivalenties en 
tegenstrijdigheden zat, hadden veel joden in de Duitse grensstreek niet meteen door dat er een 
fundamentele verandering plaatsvond. Maar in de loop van de tijd leidde de uitsluiting tot een 
situatie waarin zij niet meer over straat konden zonder door een deel van de niet-joodse 
omgeving te worden uitgescholden en bedreigd, en door de rest te worden genegeerd. Terwijl 
hun wereld hierdoor steeds abnormaler werd in morele zin, probeerden velen uit alle macht 
hun wereld zo normaal mogelijk te houden in existentiële zin: ze bleven zoeken naar een 
logica en naar consistentie in de opstelling van de buitenwereld, en naar controle over hun 
eigen leven. Daarbij bleven enerzijds waarden en opvattingen uit de ‘oude’ normaliteit als 
richtsnoer dienen, zoals de status die aan oorlogsveteranen was toegekend. Anderzijds 
zochten ze naar nieuwe morele ijkpunten om de veranderingen in hun leefwereld te kunnen 
duiden, door bijvoorbeeld de betekenis van vriendschap te herdefiniëren. Deze aanpassing 
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aan de ‘abnormale normaliteit’ hield voor heel veel joden op met de ervaring van de pogrom 
in 1938. Vanaf dat moment probeerde bijna iedereen Duitsland uit te komen. 
 Aan de andere kant van de grens, in Twente, groeide in de jaren tussen de 
machtsovername van Hitler en de bezetting van Nederland, het besef over de ontwikkelingen 
in nazi-Duitsland. Men kreeg via bestaande contacten, bezoekjes over de grens en de 
verhalen van Duitse vluchtelingen informatie over het antisemitisme en de steeds penibeler 
wordende situatie van joden aan de andere zijde van de grens. De nabijheid van nazi-
Duitsland leidde echter in algemene zin tot grote geliefdheid van het nazisme, noch tot een 
verhoogde gealarmeerdheid over de ontwikkelingen in Duitsland. Vertrouwen in de 
Nederlandse autoriteiten, gebrek aan inzicht in de betekenis van de nazi-politiek en een 
zekere mate van wishful thinking vormden psychologische barrières waarmee de dreiging van 
een doorbreking van de bestaande normaliteit het hoofd werden geboden.  

Toen de bezetting eenmaal een feit was en de Duitsers hun anti-joodse politiek ook in 
Nederland inzette, vond ook in Twente een verandering in het morele kader van de bevolking 
plaats, maar in een geheel andere richting dan in de Duitse grensstreek. Er was aan de 
Nederlandse zijde van de grens geen sprake van morele ontkoppeling zoals in Duitsland had 
plaatsgevonden (hoewel in de loop van de tijd wel enige afstomping optrad); joden werden 
niet uit de orde van gelijkwaardige burgers en mensen gestoten. Bestaande anti-joodse 
stereotypen en vooroordelen bleven bestaan en werden in de loop van de tijd waarschijnlijk 
ook wat sterker, maar dit leidde niet tot massale actieve uitsluiting zoals aan Duitse kant. De 
verandering in het morele kader was vooral een verscherping en verdere afbakening van 
morele standaarden: er vond een tweedeling plaats tussen enerzijds een patriottische 
gemeenschap van het gros van de Nederlanders en anderzijds de gehate Duitse bezetters en 
een klein groepje ‘landverraders’. De jodenvervolging werd gezien als opgelegd door de 
bezetter en werd door de meerderheid van de bevolking afgewezen. 

Wel ontstond er een nieuwe realiteit waarin joden ‘de geslagen hond’ waren. Op het 
niveau van de alledaagse interacties betekende dit dat er nauwelijks uitsluiting plaatsvond, en 
dat joden vaak zelfs werden gesteund, maar ook dat weinig niet-joden tot daadwerkelijk 
verzet of hulp bij onderduik overgingen. De meeste mensen vonden de vervolging en 
deportatie van het joodse bevolkingsdeel naar, maar zagen geen rol voor zichzelf weggelegd 
om hier iets tegen te doen. Deze houding kan worden gekenschetst als ‘sympathiserende 
passiviteit’. Een gebrek aan kennis over het lot van de gedeporteerde joden en bestaande anti-
joodse vooroordelen kunnen hebben bijgedragen aan deze passiviteit, maar een minstens zo 
belangrijke factor lijkt de angst te zijn geweest voor de risico’s die met het bieden van hulp 
samengingen. Dat de joden in groot gevaar verkeerden, lijkt bij grote delen van de bevolking 
te zijn doorgedrongen, maar de meeste mensen overwogen niet om hulp te bieden. En veel 
van diegenen die wel overwogen hulp te bieden, voelden zich machteloos vanwege de grote 
risico’s die aan verzet of hulp verbonden waren. Ze gaven prioriteit aan de veiligheid van 
zichzelf en het eigen gezin boven het redden van de joodse medemens. Terwijl aan Duitse 
zijde de niet-joodse bevolking een actieve bijdrage leverde aan de uitsluiting van de joden, 
hielden in Twente de meeste niet-joden zich verre van actieve isolering, degradatie en 
exploitatie van de joodse bevolking. Hun overwegend sympathiserende opstelling bleek 
echter geen garantie tegen de deportatie en uitroeiing van de meerderheid van de Twentse 
joden. 
 Twentse joden ervoeren evenals de joden aan Duitse zijde dat door de komst van de 
nazi’s hun normaliteit sterk werd bedreigd. Maar omdat ze veel minder werden 
geconfronteerd met actieve uitsluiting vanuit hun niet-joodse omgeving, ervoeren ze die 
dreiging vooral als afkomstig van de Duitse bezetter. Daar waar actieve uitsluiting door 
Twentse niet-joden plaatsvond, kon een duidelijk etiket op de betrokken personen worden 
geplakt: NSB-er dan wel landverrader. Terwijl aan Duitse zijde de uitsluiting werd ervaren 
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als iets dat van alle kanten op de joden afkwam, was dit aan Nederlandse zijde dus helder 
gekoppeld aan specifieke, duidelijk te onderscheiden actoren: de gehate ‘moffen’ en 
‘landverraders’. In die zin lijkt de situatie zoals die door Twentse joden werd ervaren in de 
eerste jaren van de bezetting, op de situatie zoals die door Duitse joden werd ervaren in de 
eerste jaren na de machtsovername van Hitler: er deden zich storende incidenten in de 
betrekkingen tussen joden en niet-joden voor, maar die konden worden toegeschreven aan 
een beperkte en aanwijsbare groep van ‘fanatieke nazi’s’. Maar waar aan Duitse zijde in de 
loop van de tijd een omslag plaatsvond waarbij meer en meer niet-joden hun contacten met 
joodse bekenden verbraken en zo actief bijdroegen aan de segregatie van de joden, vond aan 
Nederlandse zijde zo’n ontwikkeling niet plaats. Wel was sprake van passieve segregatie, 
maar dit was een veel sluipender proces dat, indien überhaupt opgemerkt, als een gevolg van 
de anti-joodse politiek van de bezetter werd gezien. 
 Twentse joden ervoeren dus, in tegenstelling tot joden aan de andere kant van de 
grens, geen uitstoting uit de orde van gelijkwaardige burgers en mensen. Doordat ze weinig 
verandering ondervonden in de opstelling van niet-joodse bekenden, ervoeren zij de niet-
joodse omgeving als sympathiserend, en daarmee als sympathiek. Terwijl Duitse joden alle 
zeilen moesten bijzetten om tenminste een vorm van existentiële normaliteit in stand te 
houden in een wereld die moreel op zijn kop was gezet, ervoeren joden aan Nederlandse zijde 
niet zo’n wezenlijke breuk in hun morele normaliteit. Hoewel de vervolging ertoe leidde dat 
joden in een volstrekt onvergelijkbare realiteit met die van de niet-joden kwamen te leven, 
bleven joden en niet-joden hetzelfde morele kader delen: dat van een tweedeling tussen de 
meerderheid van de (niet-joodse en joodse) Nederlanders enerzijds, en de Duitsers en de 
NSB-ers anderzijds. Ervaringen tijdens de onderduik konden druk zetten op dit heldere 
zwart-wit kader, maar omdat die ervaringen op individueel niveau bleven, werd niet 
wezenlijk getornd aan dit gedeelde morele fundament. 


