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INLEIDING
De Duitse grootouders van Truda (1921) woonden in Hebelermeer. Toen haar ouders in het huwelijk
traden bouwden zij een huisje op het land van hun ouders in Barger-Compagnie, Nederland. Haar
vader besloot tijdens de Eerste Wereldoorlog te deserteren uit het Duitse leger, waardoor Truda bij
haar geboorte staatloos was. Pas na haar huwelijk met een Nederlandse man kreeg zij de Nederlandse
nationaliteit. Truda heeft veel familie in zowel Nederland als Duitsland wonen.
Jo’s (1939) grootvader ging in 1901 als Nederlandse bedrijfsleider werken en wonen bij het
veenbedrijf Griendtsveen AG in Schöninghsdorf, Duitsland. Dit bedrijf had veel grensarbeiders aan
het werk. Jo’s vader trouwde met een Duits meisje, maar behield de Nederlandse nationaliteit. Jo ging
ook bij Griendtsveen werken en trouwde eveneens met een Duits meisje. In 2005 besloten Jo en zijn
vrouw om zich te laten naturaliseren tot Duitsers. Jo heeft niet alleen familie in Duitsland, maar ook in
Nederland.
De vader van Herma (1956) woonde in de jaren 1930 in Bellingwolde en ging na de Tweede
Wereldoorlog met zijn vrienden regelmatig stappen vlak over de grens in Duitsland. Daar werd hij
verliefd op een Duits meisje met wie hij trouwde. Na de geboorte van Herma gingen haar ouders in
Nederland wonen, wat voor haar moeder niet altijd gemakkelijk was. Herma heeft nog altijd neven en
nichten in Duitsland wonen.
De Duitse jongens Jaap (1927), Hendrik (1935) en Gertjan (1938) zijn neven van elkaar. Hun
grootvader trok vanuit Coevorden naar het vlakbij gelegen Duitse Laar. Daar trouwde hij met een
Duits meisje en nam de Duitse nationaliteit aan. Alle drie neven hebben wel een of twee zussen die na
de Tweede Wereldoorlog met een Nederlandse man zijn getrouwd. Er wonen nog altijd nazaten van
hun grootvader aan beide kanten van de grens.1
Historische oriëntatie op het onderwerp
Al eeuwenlang onderhouden Noord-Nederlandse en Noordwest-Duitse grensbewoners goede
contacten met elkaar. Ze drijven handel over de grens, ze werken over de grens, ze spreken veelal
dezelfde taal, ze trouwen regelmatig over de grens en delen een gemeenschappelijke cultuur en
geschiedenis. Het geografisch landschap aan beide kanten van de grens is in de noordelijke grensstreek
in veel opzichten bijna identiek, zodat de bewerking van de landbouwgronden vanouds zeer
vergelijkbaar was. Aan beide kanten van de grens lag sinds mensenheugenis een uitgestrekte
veengebied: het Bourtanger Moeras.2 De ontginning van dit gebied trok vanaf de tweede helft van de
negentiende eeuw veel investeerders en arbeiders aan die zich in de grensstreek vestigden. Terwijl veel
Duitse grensbewoners voor 1850 als trekarbeiders in Nederland werkten, brachten de
veenontginningen vooral grensarbeid vanuit Nederland naar Duitsland op gang.3 Mannen die voor
1

2
3

Interviews: Truda (40), 27 juni 2013, Jo (44), 5 augustus 2013, Herma (61), 25 november 2015, Jaap
(6), 6 maart 2012, Gertjan (19), 14 november 2012, Hendrik (18), 1 oktober 2012. De interviews die
gebruikt zijn voor deze dissertatie zijn afgenomen in de periode 2012-2016. Mede in verband met de
privacywetgeving is besloten voor de geïnterviewde personen pseudoniemen te gebruiken.
Achternamen worden niet vermeld en voornamen zijn fictief. Het nummer (40) correspondeert met de
originele lijst waarop alle gegevens met betrekking tot geboortedatum en woonplaats vermeld staan.
Karel, Grenzen in Drenthe, 3-7.
Bölsker-Schlicht, ‘Onze voorouders’, 23-33; Van den Broek, ‘Met het doel daar te arbeiden’, 131139.
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werk de grens overtrokken, sloten steeds vaker huwelijken met meisjes van de andere kant van de
grens. Ook de grenseconomie nam toe. Inmiddels was de Altreformierte Kirche in de NoordwestDuitse grensstreek – in Ostfriesland en de Grafschaft Bentheim – in de negentiende eeuw gestoeld op
de Nederlandse Afgescheiden Gereformeerde Kerk (1834) en ontwikkeld tot een grensoverschrijdende
kerkgemeente die kerkgangers en dominees aan beide zijden van de grens sindsdien intensief
verbindt.4
Aan het begin van de twintigste eeuw bleven de grenscontacten tussen Noord-Nederlanders en
Noordwest-Duitsers ongewijzigd, maar ze kwamen wel onder druk te staan door de spanningen tussen
de nationale staten. Vooral tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog waren de spanningen tussen
beide landen de oorzaak dat de grens een obstakel werd voor de grensbewoners. Hierdoor kwam niet
alleen de grenseconomie, het grensverkeer en de grensarbeid in het gedrang, maar ook het sociale en
culturele verband. Zoals bekend bleef Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal, maar deze
neutraliteitspolitiek was niet mogelijk zonder politieke en economische inspanningen en
belemmeringen, die diep ingrepen in het dagelijks leven in de grensstreek. Terwijl de gesloten grens
het grensverkeer belemmerde en de grenseconomie door de vele wisselende voorschriften werd
gehinderd, zag de bevolking het zelf verbouwde voedsel verdwijnen naar Duitsland zodat voor eigen
gebruik te weinig overbleef. De impact van de Eerste Wereldoorlog op de grensstreek was echter niet
alleen negatief: de vele veenarbeiders profiteerden juist aanzienlijk van de toenemende vraag naar
turf.5
Na de Eerste Wereldoorlog was er grote werkloosheid in zowel de Noord-Nederlandse als de
Noordwest-Duitse grensstreek. De Duitse overheid beschermde de interne arbeidsmarkt, waardoor
Noord-Nederlandse land- en veenarbeiders geen werk meer aan de andere kant van de grens kregen.
Daarbij leidde de instorting van de vraag naar turf in Nederland tot een nog grotere werkloosheid in de
veengemeenten. Veel grensbewoners, vooral veenarbeiders en hun gezinnen, verhuisden daarom in de
jaren 1920 naar andere, niet verwante streken om aan de werkloosheid te ontkomen. De wereldwijde
crisis van 1929 versterkte de werkloosheid in het hele grensgebied.6 Grensarbeid schommelde erg in
de jaren 1919-1939, maar kreeg eind jaren dertig een heel nieuwe dimensie in de vorm van gedwongen
werkverschaffing. De crisis leidde mede tot veranderende politiek-ideologische verhoudingen in zowel
Duitsland als Nederland. Het nationaalsocialisme deed zijn intrede in beide landen en liet grenzen
verschuiven tussen politieke overtuigingen en tussen democratie en dictatuur, maar ook tussen
bevolkingsgroepen. Nieuwe grenzen definieerden wie wel bij ‘ons’ hoorden en wie niet, waardoor
spanning tussen bevolkingsgroepen ontstond die er voorheen niet of veel minder was geweest. Maar er
kwamen ook veel vluchtelingen vanuit Duitsland naar Nederland. Noord-Nederlandse grensbewoners
realiseerden zich dat er naast vriendelijke buren en familieleden ook minder vriendelijke Duitsers
woonden in het buurland. Ze zagen niet alleen de zogenaamde Emslandkampen liggen, maar ook de
zwaar bewaakte gevangenen die moesten zwoegen in het veen.7 De gevolgen van de crisis en de
nieuwe politieke verhoudingen zorgden eveneens voor spanning tussen de grensbevolking en de
overheid en soms tussen de rijks- en lokale overheden onderling. Vooral op het gebied van grensarbeid
en hulp aan vluchtelingen kwamen arbeiders, lokale- en rijksoverheid geregeld met elkaar in conflict.
Nadat in september 1939 de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken, ging de grens tussen
Nederland en Duitsland volledig op slot. Bezoeken tussen grensbewoners aan beide kanten van de
grens waren daardoor onmogelijk geworden. Na de Duitse inval in mei 1940 beleefde de Nederlandse
bevolking een periode van vijf jaar bezetting, terreur en verschuivende grenzen van bestaande normen
4
5
6
7

Baarlink, e.a., Gedenke des ganzen Weges.
Bulte, Gewapende vrede.
Boekholt, ‘De Nieuwste Tijd’, 631-647.
Albers, Gevangenen in het veen.
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en waarden. Voor Nederlandse grensbewoners, die al enkele generaties lang gewend waren om in de
Duitse grensstreek te werken, veranderde grensarbeid in Arbeitseinsatz. In Oost-Groningen werden de
communisten gearresteerd; zij verdwenen via Nederlandse gevangenissen naar Duitse
concentratiekampen waar velen stierven. De Joodse grensbevolking kreeg al snel te maken met allerlei
maatregelen die hun dagelijks leven en vrijheid steeds verder inperkten. Vanaf 1942 werden zij via
kamp Westerbork naar de concentratiekampen Auschwitz en Sobibor gedeporteerd waar de meesten
van hen werden vermoord. De Duitse onderdrukking en vervolging werd door de noordelijke
grensbevolking ondergaan en door een minderheid goedgepraat en zelfs actief gesteund. Als reactie op
de bezetting en de collaboratie pleegden andere grensbewoners georganiseerd en ongeorganiseerd
verzet. De grenssamenleving had een totaal ander karakter gekregen.
Na vijf zware bezettingsjaren zou men verwachten dat de Nederlandse grensbewoners niets
meer moesten hebben van hun Duitse buren. Maar zo eenvoudig lag dat zeker niet. Net zoals de
Nederlandse en Duitse rijksoverheden elkaar nodig hadden voor hun economische groei, hadden de
Nederlandse en Duitse grensbewoners elkaar eveneens nodig. Niet alleen voor het herstel van familie-,
vriendschaps- en religieuze banden, maar ook voor de grenseconomie en de grensarbeid. Dit ging
echter niet zo snel van start als de mensen hadden gehoopt en gedacht. De Britse geallieerden
beheersten jarenlang het noordwestelijke deel van Duitsland en stelden daar hun eigen regels in die het
dagelijks leven van zowel Duitse als Nederlandse grensbewoners aan banden legden. Bovendien drong
de Nederlandse rijksoverheid aan op herstelbetalingen van Duitsland en definieerde zij alle inwoners
met een Duitse nationaliteit als vijanden van het volk. Onder grensbewoners bracht dit jarenlang veel
onrust mee, die lang na de herstelde banden tussen beide buurvolken speciaal bij sommige Duitse
grensbewoners nog tot in de eenentwintigste eeuw negatieve gevoelens zou oproepen.
Doelstelling en vraagstelling
Het zal duidelijk zijn: de aanloop, het verloop en de nasleep van de Eerste en Tweede Wereldoorlog
hebben in het noordelijke grensgebied tussen Nederland en Duitsland een grote impact gehad op het
dagelijks leven en samenleven van grensbewoners. Terwijl de officiële grensovergangen afwisselend
open, beperkt open of volledig gesloten waren, veranderde de betekenis van de grens tussen beide
landen in het politieke, economische, sociale en culturele leven soms geleidelijk, soms schoksgewijs.
Hoe moeten we dat precies voor ons zien? De doelstelling van deze studie is om door grondige
bestudering van primaire bronnen de volgende centrale vraag te beantwoorden: Wat was de invloed
van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de daaruit vloeiende spanningen tussen Nederland en
Duitsland op de veranderende betekenis van de grens in het leven van Noord-Nederlandse
grensbewoners en hun verhouding met de Noordwest-Duitse buren?
Om deze hoofdvraag systematisch te beantwoorden zal dit onderzoek zich concentreren op vijf
aspecten van het leven van Noord-Nederlandse grensbewoners en hun samenleven met hun Duitse
buren: bevolkingssamenstelling en sociale verbanden, het grensverkeer, de grenseconomie,
grensarbeid, alsook aspecten van politiek-ideologische identificatie. Deze thema’s komen aan bod in
de volgende vijf deelvragen: Wat was de invloed van de spanning tussen Nederland en Duitsland
1 op de bevolkingssamenstelling en sociale verbanden van de noordelijke grensbewoners?
2 op het grensverkeer?
3 op de grenseconomie?
4 op grensarbeid?
5 op de politiek-ideologisch identificatie van grensbewoners?
Per hoofdstuk en per paragraaf zijn deze hoofd- en deelvragen aan de hand van meer specifieke subvragen verder uitgediept.
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Historiografie en positionering van het onderzoek: grensstudies
Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de vraag hoe politieke spanningen tussen Nederland en
Duitsland in de periode 1914-1964 van invloed waren op de manier waarop noordelijke
grensbewoners de staatkundige grenzen in hun regio beleefden. Zowel fysiek, door deze al dan niet
frequent of sporadisch over te (mogen, willen, moeten) steken; maar ook mentaal, door ze in meer of
mindere mate als politieke, sociale, economische, culturele scheidingslijnen te ervaren. Dit boek sluit
hiermee aan bij recente trends in het interdisciplinaire onderzoeksgebied dat doorgaans als
‘grensstudies’ (‘border studies’) wordt aangeduid.
Staatkundige grenzen zijn van alle tijden en al eeuwenlang houden geleerden zich bezig met
traditionele vragen hoe grenzen door oorlogen, verdragen en geografische omstandigheden tot stand
zijn gekomen, verschuiven en inzet zijn van twist en conflict. Al vanaf de negentiende eeuw
onderzoeken sociale en economische historici hoe internationale handel, transport en migratie
staatkundige grenzen overschrijden, terwijl de Amerikaanse historicus Frederick Jackson Turner al in
1893 met zijn beroemde ‘Frontier’-these aandacht vroeg voor de culturele betekenis van grenzen: voor
de impact van het leven aan de grens op de mentaliteit van grensbewoners, op hun culturele
voorkeuren, hun manier van samenleven – en uiteindelijk op het zelfbeeld van naties in hun geheel.8
Als specialistisch onderzoeksgebied – met eigen instituties, leerstoelen, tijdschriften en gedeelde
vragen, concepten, inzichten – is grensstudies echter pas van relatief jonge datum. Met name de val
van de Muur, de intensivering van de Europese eenwording en de versnelde (ervaring van)
globalisering hebben geografen, politicologen, sociologen, economen, antropologen evenals historici
sinds de jaren 1990 in verhoogde mate bewust gemaakt van het inzicht dat het wegvallen van politiekideologische en/of economische grenzen tussen natiestaten bepaald niet vanzelf leidt tot intensieve
grensoverschrijding en identificatie met bevolkingsgroepen aan de andere kant van de grens.9 Sinds de
invoering van de gemeenschappelijke markt is grensarbeid in Europese grensregio’s nauwelijks
toegenomen: grenzen blijken ook mentale fenomenen te zijn die in het dagelijks leven en handelen niet
zomaar verdwijnen.10 De politieke keuze van de EU om via investeringen in de Euregio’s de Europese
eenwording te stimuleren evenals de meer recente, deels nationaal-populistische, initiatieven om de
Europese buiten- maar ook binnengrenzen te versterken (de Europese vluchtelingencrisis van 2015)
heeft de wetenschappelijke interesse verder aangewakkerd. Hoe kunnen we de dynamiek van perifere
grenssamenlevingen beter begrijpen? Welke betekenis hechten mensen in grenssamenlevingen aan de
grens?
In het historische onderzoek dat afgelopen decennia in Nederland is verricht naar de politieke,
economische, sociale en culturele dynamiek van grensregio’s in de twintigste eeuw vallen dadelijk een
aantal zaken in het oog. Mede door de sterke impuls die uitgaat van het Sociaal-Historisch Centrum
Limburg is het onderzoek tot nu toe overwegend gericht op de grensregio Zuid-Limburg, Duitsland en
België; de noordelijke grensregio is nog opvallend onderbelicht gebleven. De meeste studies richten
zich bovendien vrijwel uitsluitend op afzonderlijke thema’s (in het bijzonder de geschiedenis van
grensarbeid) en bestrijken doorgaans een relatief beperkte periode (bijvoorbeeld de jaren dertig of de

8
9

10

Turner, The frontier in American history; zie ook Readman e.a., Borderlands in world history.
Anderson e.a., ‘Why study borders now?’; Berg en Van Houtum, Routing borders between territories;
Hurd (red.), Borderland identities; Knippenberg en Markusse (red.), Nationalising and denationalising
European border regions; Newman en Paasi, ‘Fences and neighbours’; Wastl-Walter, The Ashgate
Research companion to border studies.
Voor de grensregio Limburg/Duitsland zie: Strüver, Stories of the ‘boring’ border. Strüver onderzoekt
hierin de perceptie van mensen ten aanzien van de ‘open’ Nederlands-Duitse grens en dagelijkse
grensoverschrijdende praktijken.
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Tweede Wereldoorlog). Meer geïntegreerde historische studies naar de veranderende betekenis van de
grens in uiteenlopende aspecten van de grenssamenleving over een langere tijdsperiode zijn nog niet
voorhanden. Dit proefschrift wil hierin voorzien. Het proefschrift beoogt daarmee ook een bijdrage te
leveren aan het begrijpen van de huidige dynamiek van Nederlands-Duitse grenssamenlevingen: die
dynamiek kunnen we pas begrijpen wanneer we in kaart brengen hoe deze zich in de twintigste eeuw
voor, tijdens en na de beide wereldoorlogen heeft ontwikkeld, en hoe mensen zich die geschiedenis
vandaag de dag herinneren. Hoe gesloten of poreus was de grens in de verschillende historische
perioden? Hoe kreeg die grens vorm in de interactie tussen regelgeving van bovenaf en praktische
invulling van onderop? Op welke manier waren officiële bepalingen ten aanzien van open en gesloten
grenzen van invloed op menselijke interacties van en identificaties tussen grensbewoners – in arbeid,
handel, politiek, religie, familieleven? Hoe verschoof de staatsgrens in de twintigste eeuw in het leven
en denken van grensbewoners van een niet aanwezige demarcatielijn tot een bijna onoverbrugbare
hindernis?
Met de versterking van natiestaten en de formele markering van territoriale grenzen
transformeerde wat voorheen kon gelden als regionale arbeid sinds de vroegmoderne tijd tot
grensarbeid. Mannen en vrouwen verplaatsten zich voor hun werk, al dan niet bewust waar ze de
territoriale grens passeerden, van het ene naar het andere land, waar ze in een bekende omgeving te
maken kregen met andere regels, andere munteenheden, andere rechten. Voor de noordelijke
grensstreek is onze kennis over grensarbeid in de twintigste eeuw nog zeer beperkt. Nina van den
Broek schreef op basis van een afstudeerscriptie een informatief artikel over trekarbeid van Drentse
veenarbeiders naar Duitsland tussen 1870 en 1918, waar in hoofdstuk 1 dankbaar gebruik van zal
worden gemaakt.11 Ten aanzien van Zuid-Limburg is het onderzoek veel verder gevorderd. In een
recent overzichtsartikel laat Ad Knotter zien dat grensarbeid in de twintigste eeuw, zoals gebruikelijk,
het gevolg was van uiteenlopende economische structuren en ongelijke ontwikkelingen aan beide
zijden van de grens: werknemers werden aangetrokken door hoge lonen en werkgelegenheid aan de
ene kant van de grens ten koste van de minder ontwikkelde andere kant van de grens (pull-push
factoren). Interessant genoeg betoogt Knotter ook dat de ‘sociale controle’ van de katholieke kerk, die
de mijnbouwers in de jaren 1930 wilde binden aan de mijnbouw in de eigen regio, meer impact had op
het blijven werken in de eigen streek dan de ‘onbekendheid’ van het gebied aan de andere kant van de
grens.12 Sophie Bouwens bestudeerde de ontwikkeling van grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar
Duitsland in de periode 1958-2002, waarbij zij het thema ‘grensarbeid’ vanuit drie invalshoeken
benaderde: sociaal-economisch, sociaal-politiek en vanuit het perspectief van de grensarbeider, aan de
hand van interviews.13 Zij liet zien dat grensarbeiders in hun keuze de grens te passeren hoofdzakelijk
door werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden werden gemotiveerd of ontmoedigd; politieke
aspecten of mogelijke vijandbeelden na de oorlog speelden nauwelijks een rol. Het onderzoek van
Knotter en Bouwens roept de vraag op hoe deze dynamiek in de noordelijke grensregio verliep, waar
in plaats van de mijnbouw, decennialang de vervening naast de landbouw de belangrijkste bron van
werkgelegenheid vormde, de afhankelijkheid van het Duitse buurland een stuk groter was, en de
katholieke kerk bepaald geen dominante factor vormde. Bouwens’ onderzoek motiveert om te
onderzoeken hoe in periodes van oplopende politieke spanningen en conflicten zowel economische als
politieke factoren de patronen in de grensarbeid bepaalden.
De opmars van het nationaalsocialisme, de toenemende politieke spanningen tussen Nederland
en Duitsland en de vijf bezettingsjaren hadden grote impact op het dagelijks leven bij en met de grens.
In 2009 betoogde Bob de Graaff reeds dat onderzoek naar grensstreken de Nederlandse historiografie
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op dit punt zou kunnen verdiepen en nuanceren. Volgens De Graaf verschilde de verhouding tussen de
grensstreken en het Derde Rijk in vele opzichten van die van het Westen, maar concentreerden
publicaties over de grensregio's zich vooral op het rechtsextremisme, zoals de Nationaal-Socialistische
Beweging (NSB) en de boerenorganisatie Landbouw en Maatschappij (L&M). Hij benadrukte in zijn
artikel ‘The Dutch border areas 1933-1945’ de waarde van onderzoek naar de ervaringen van de
Nederlandse grensgebieden met het Derde Rijk en stelde daarbij onder andere de vragen: hoe zagen de
grensbewoners in die periode zelf de grens en hoe keken de Duitse vluchtelingen naar de grens.14 Ook
deze thema’s zijn in de noordelijke grensregio in vergelijking met de andere grensregio’s echter sterk
onderbelicht gebleven. Ten aanzien van de jaren dertig beschikken we nog slechts over drie
deelstudies uit lopend promotieonderzoek van Jan Brauer, ‘Grensgevallen 1930-1940’. Hij bestudeert
voor de omstreken rond Nijmegen en Venlo enkele grensincidenten, verzetsacties en lokale reacties op
de politieke spanningen bij de Duits-Nederlandse grens, tegen de achtergrond van het centrale beleid
vanuit Den Haag.15 Aan de hand van enkele interessante microgeschiedenissen, onder meer in de
bundel Gelderland grensland, laat Brauer zien hoe de grens in de jaren 1930 geleidelijk politiseerde:
Joden ontvluchtten Duitsland en Nederlandse nationaalsocialisten werden in de grensregio
gerekruteerd. Veel Duitse Joden vluchtten over de Nederlandse grens en werden soms geholpen door
mensensmokkelaars. Maar ook het Exil-verzet maakte gebruik van smokkelroutes door in Nederland
gedrukte verzetsblaadjes de grens over te smokkelen. Als tegenmaatregel rekruteerde de Gestapo
lokale informanten, ‘V-Leute’, om de grensgangers in de gaten te houden. In de Duitse grensregio
werd een tak van de NSB opgezet en in mei 1940 werden tweehonderd Nederlandse nazisympathisanten, bij de inval in Nederland, ingezet als verraders. Voor dit doel hadden zij een Duitse
militaire training ontvangen.16 Het ligt voor de hand dat zich in de noordelijke grensstreek
vergelijkbare incidenten en patronen hebben voorgedaan. Het doel van dit proefschrift is die nader te
onderzoeken, maar ook in een bredere context te plaatsen. Hoe verhield de geleidelijke politisering
van de grens zich tot de politisering van (gedwongen) grensarbeid die in de noordelijke grensregio vol
werkloosheid zo anders van karakter was dan in Gelderland en Noord-Limburg? Hoe kunnen we
individuele incidenten en gebeurtenissen begrijpen in de bredere context van veranderende sociale
interactie tussen grensbewoners op de langere termijn? Tot nu toe tasten we over al deze vragen in het
duister. In zijn essaybundel Grenzen in Drenthe beschrijft Erwin Karel vrij precies de totstandkoming
van de rijksgrens in de achttiende en negentiende eeuw, maar de politisering van de grens in de
twintigste eeuw komt bij hem niet aan bod.17 Marcel Bulte geeft in Gewapende vrede een goed beeld
van Zuidoost Drenthe tijdens de Eerste Wereldoorlog.18 Maar hoe verging het de grensstreek in de
aanloop, het verloop en de nasleep van de volgende oorlog?
Terwijl Brauer zijn onderzoek naar grensconflicten in de jaren 1930 uitsluitend baseert op
archiefbronnen en kranten, hebben andere wetenschappers de veranderende beleving van de grens in
de periode rond de Tweede Wereldoorlog primair op basis van interviews in kaart gebracht en
geanalyseerd. In 2008 publiceerden onderzoekers van de universiteiten van Maastricht en Aken een
uitgebreid boekwerk met – analyses van – interviews en andere autobiografische getuigenissen van
(vooral vrouwelijke) bewoners in de zuidelijke grensstreek rond Aken, Eupen en Maastricht. Het beeld
dat oprijst uit dit materiaal is dat in alle drie de grensregio’s de ‘allesbeheersende armoede’ tijdens het
Interbellum en de langzame verandering daarvan in de jaren vijftig een grote rol speelde in de jeugd
van de deelnemers. Daartegenover leken drie verschillende beelden te bestaan over de periode van de
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Tweede Wereldoorlog. In de herinneringen van de Limburgse en Akense deelnemers was de oorlog
veel pregnanter aanwezig dan in die van Oost-België, maar was het ‘vijandbeeld’ ook
tegenovergesteld. Terwijl de Limburgers zich door de oorlog sterk verbonden voelden met de eigen
‘natie’ door die af te zetten tegen de Duitse ‘natie’, werd het Duitse bewustzijn juist geconstrueerd
door zich af te zetten tegen de geallieerden: de Russen, de Polen, de Amerikanen, de Fransen of de
Britten.19 Froukje Demant – sociaal-psycholoog en politicoloog – verdiepte zich voor haar proefschrift
Verre buren. Samenleven in de schaduw van de Holocaust in de verhouding tussen Joden en nietJoden in de Twentse en de Duitse grenstreek. Op basis van interviews, dagboeken en brieven toont zij
indringend aan hoe de Joden in de Duitse grensstreek steeds meer in een ‘abnormale normaliteit’
kwamen te leven onder invloed van het nazisme waarbij zij geïsoleerd raakten van hun niet-Joodse
buren en vrienden. Daarbij reageerde de niet-Joodse Twentse bevolking zelfs erg passief toen hun
Joodse plaatsgenoten na 1940 werden vervolgd en weggevoerd naar het doorgangskamp te Westerbork
en vandaar naar concentratiekampen. Demant geeft ons inzicht in het vergaande aanpassingsvermogen
van personen in abnormale omstandigheden en in de manieren waarop zij alledaagse zaken weer
opbouwen nadat alle normale kaders zijn weggeslagen.20 Beide studies roepen prangende vragen op
over het aanpassingsvermogen van noordelijke grensbewoners in een sterk veranderend economisch
en politiek klimaat, en over hoe een grens die fysiek niet aan verandering onderhevig is toch in de
belevingswereld sterk kan veranderen. Op die vragen worden antwoorden gezocht door het bestuderen
van zowel archieven als egodocumenten en het houden van interviews met grensbewoners.
Terwijl het onderhavige onderzoek op de genoemde thema’s voortbouwt op Nederlandse
studies, agendeert het ook enkele thema’s die wel in internationale maar nog niet in Nederlandse
historische grensstudies zijn bestudeerd. In zijn invloedrijke studie naar de Cerdans in de SpaansFranse grensregio, heeft historicus Peter Sahlins in 1989 aangetoond hoe een minderheidsgroep in het
grensgebied van twee landen kan worstelen met zijn ‘collectieve identiteit’, vooral indien het ene land
een beroep op ‘zijn’ bevolking doet tijdens conflicten met een ander land.21 Zijn studie inspireert om
voor de noordelijke grensregio op zoek te gaan naar vergelijkbare loyaliteitsconflicten, bijvoorbeeld
van Duitse mannen die in beide wereldoorlogen werden verwacht mee te vechten.
Dat historisch onderzoek naar de Limburgse grensstreek met een homogene katholieke
bevolking niet veel aandacht besteedt aan religieuze diversiteit is niet zo verwonderlijk. In de
noordelijke grensstreek gaf juist de diversiteit aan levensovertuigingen een aparte dynamiek aan de
grenssamenleving, een dynamiek die zich uitte in wat we, geïnspireerd door het werk van de
antropoloog Henk Driessen, ‘interne grenzen’ zouden kunnen noemen. In zijn studie over de
samenleving in Noord-Marokko komt Driessen tot de conclusie dat als gevolg van de Spaanse
kolonisatie van Noord-Marokko de stad Melilla steeds meer een multi-etnische samenleving met
interne grenzen werd. Deze interne grenzen werden door de diverse bevolkingsgroepen in het leven
geroepen en in stand gehouden en waren voor hen veel belangrijker dan de territoriale grenzen.22
Hoewel de kolonisatie van het Bourtanger Moeras in geen enkel opzicht lijkt op die van NoordMarokko, geeft Driessens onderzoek toch voldoende handvaten om in de noordelijke grensstreek een
vergelijkbare dynamiek van interne grenzen te herkennen en te bestuderen.
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Historiografie en positionering van het onderzoek: Nederlands-Duitse betrekkingen
Dit proefschrift bestudeert de veranderende verhoudingen tussen Nederlanders en Duitsers in de
noordelijke grensstreek voor, tijdens en na de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Deze studie sluit
hiermee niet alleen aan bij vragen, begrippen en inzichten uit het onderzoeksgebied van de
(historische) grensstudies, maar ook bij het historische onderzoek naar de ontwikkeling van
Nederlands-Duitse betrekkingen in het algemeen.
In de afgelopen decennia zijn op dit terrein vooral studies gepubliceerd over de politieke,
economische en culturele betrekkingen tussen beide landen. Hoewel Nederland niet alleen Duitsland
als buur heeft maar ook België, bestaat er juist tussen Nederland en Duitsland een lange traditie van
wantrouwen dat voortkomt uit het verschil in politieke cultuur en de even grote verschillen in de
politiek-militaire cultuur van beide landen. Historici als Friso Wielenga, Horst Lademacher en Frits
Boterman hebben in verschillende publicaties laten zien hoe Nederlanders sinds de negentiende eeuw
de Pruisische machtspolitiek vreesden en dachten na de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog van 1866 dat de
grootste bedreiging voor Nederland van Pruisische zijde kwam. Door de Duitse eenwording in 1871
vond de Duitse expansie zijn einde en verminderde de onmiddellijke kwetsbaarheid van Nederland.23
Hein Klemann zette In voor- en tegenspoed de hoofdlijnen van de geschiedenis van de NederlandsDuitse economische betrekkingen uiteen. Ook hij benoemde de ‘angst’ voor het Duitse keizerrijk,
maar de grote wederzijdse economische belangen waren en bleven – op de periodes rond de twee
wereldoorlogen na – groter.24 Vlak voor de Eerste Wereldoorlog ging nog 48 procent van de
Nederlandse export naar Duitsland, terwijl van de totale import ruim 28 procent uit Duitsland kwam.25
En terwijl Duitse arbeiders tot in de negentiende eeuw in Nederland op zoek gingen naar werk, draaide
de arbeidsmigratie sindsdien dramatisch om. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de economische
betrekkingen eerst moeizaam op gang, maar na 1950 lieten Nederlandse politici en ondernemers geen
kans onbenut om de handelsrelaties met het nieuwe West-Duitsland zo snel mogelijk te herstellen. De
interdependentietheorie die voor de oorlog belangrijk was geweest bleek ook na de bevrijding weer
een grote rol te spelen.26 Met het oog op de culturele betrekkingen tussen Nederland en Duitsland
lieten Kathinka Dittrich, Paul Blom en Flip Bool (red.) in de studie Berlijn-Amsterdam 1920-1940
parallelle culturele verschijnselen, wederzijdse contacten, aanrakingspunten en wisselwerkingen van
culturele uitingen tussen beide landen zien.27 In de periferie van de grensregio zal dit minder een rol
hebben gespeeld, maar uitwisseling van culturele activiteiten zullen ook hier niet helemaal ontbroken
hebben.
Het onderzoek naar de politieke, economische en culturele betrekkingen in de noordelijke
grensstreek voor, tijdens en na beide wereldoorlogen zal dit beeld van de Nederlands-Duitse
betrekkingen in de twintigste eeuw natuurlijk niet herschrijven. Het opent echter wel een nieuw
perspectief: het perspectief van grensbewoners die soms voordelig kunnen meesurfen op de golven
van de landelijke politieke en economische samenwerking tussen beide landen, maar soms
geconfronteerd worden met nationale koerswijzigingen in de onderlinge betrekkingen die haaks staan
op hoe zij gewend zijn met hun directe buren te werken, te leven en politiek te bedrijven.
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Op het terrein van de Nederlands-Duitse betrekkingen in de twintigste eeuw vinden we ook
verschillende studies die zich vooral richten op kwesties van beeldvorming. Frank van Vree toonde in
zijn studie De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939 aan dat de aandacht voor Duitsland in de
landelijke pers in de jaren dertig alle andere buitenlandse onderwerpen overtrof. Hij concludeerde dat
voor de machtsovername in 1933 de Nederlandse pers bepaald niet anti-Duits schreef: er was veel
begrip voor de moeilijke positie van Duitsland. Na 1933 konden de meeste kranten zich echter niet
meer permitteren om de Duitse politiek openlijk te steunen.28 Voor Noord-Nederlandse grensbewoners
zal dit complexer zijn geweest dan voor de bevolking in het westen van het land. Hoe konden zij zich
het beste verhouden tot de grote veranderingen die zich op slechts enkele kilometers afstand bij hun
naaste buren in de Duitse politiek en samenleving voltrokken? Op basis van kranten en archiefbronnen
tracht dit proefschrift meer zicht te krijgen op de beeldvorming die Noord-Nederlandse grensbewoners
hadden over hun Duitse buren en tevens de eventuele verschuiving in de politiek-ideologische ideeën
van grensbewoners tussen 1920-1945 nader in kaart te brengen.
Toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was werden de politieke en economische betrekkingen
tussen Nederland en Duitsland zoals gezegd zo snel mogelijk hersteld. De naoorlogse
compensatieplannen van de Nederlandse staat – de annexatie van Duits grondgebied en confiscatie van
Duits vermogen in Nederland – maakten dit herstel echter niet gemakkelijk. Nadat Loe de Jong deze
compensatieplannen in zijn standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden uitgebreid had
beschreven,29 verschenen recentelijk nog diverse deelstudies die aspecten van deze episode
behandelen, zoals Jan Sintemaartensdijk en Yfke Nijland, Operatie Black Tulip en Hans Smits,
Landjepik.30 Opvallend genoeg is echter nog altijd weinig bekend hoe en in welke mate deze plannen
in de noordelijke grensstreek leefden en welke impact ze hadden op het herstel van de naoorlogse
betrekkingen tussen de Nederlandse en Duitse grensbewoners. En dat terwijl de plannen ook inhielden
dat Duitse grensboeren hun land in Nederland zouden kwijtraken dat zij soms al eeuwen in
familiebezit hadden. Dit proefschrift analyseert hoe de grensbewoners en de lokale overheden het
compensatie-vraagstuk en de ‘ont-vijanding’ te lijf gingen en welke impact de slepende kwestie had
voor de interactie tussen de grensbewoners aan beide kanten van de grens.
De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog maakte het herstel van de goede
verstandhouding tussen Nederlanders en Duitsers niet gemakkelijker. Met name in de context van de
jaarlijkse Nationale Dodenherdenking blijken in Nederland geregeld diepe anti-Duitse sentimenten te
bestaan. In 2010 schreef Maud van de Reijt in haar boek Zestig jaar herrie om twee minuten stilte dat
vanaf 1946 keer op keer onenigheid bestond over de manier van dodenherdenking. Dit proces was
volgens haar nog lang niet afgerond en vormde een afspiegeling van de maatschappelijke
veranderingen. Er werden niet alleen steeds meer slachtoffers herdacht, maar de vraag of Duitsers wel
of niet op de Nationale Herdenking op de Dam aanwezig mochten zijn bleef tot aan 2010 een groot
discussiepunt. Interessant genoeg was dit laatste bij de lokale organisaties – vanaf 1995 startte dit in
Wageningen en breidde zich daarna verder uit naar het Zuiden en het Noorden – al vele jaren een
gewoonte.31 Keken noordelijke grensbewoners kort na de oorlog al snel heel anders aan tegen ‘de
Duitsers’ dan de Nederlanders uit het Westen? Maakten de noordelingen nog steeds het aloude
onderscheid tussen hun Duitse ‘buren’ en de abstractere Duitsers (‘Pruissen’) uit het verre Beieren en
Berlijn?
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Historiografie en positionering van het onderzoek: twee Wereldoorlogen
In dit onderzoek naar de veranderende betekenis van de grens en de grenscontacten tussen NoordNederlanders en Noordwest-Duitsers staan de beide wereldoorlogen steeds centraal. Welke bijdrage
beoogt dit proefschrift te leveren aan de bibliotheken vol studies die inmiddels over aanloop, verloop
en nasleep van beide oorlogen in Nederland zijn gepubliceerd?
Het historisch onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in Nederland is door de bekende
neutraliteit van ons land lange tijd beperkt gebleven, maar afgelopen decennia is een grote inhaalslag
gemaakt. Nadat C. Smit in 1972 een van de eerste uitgebreide studies publiceerde over de buitenlandse
politiek van Nederland, diepten onder meer Maartje Abbenhuis, Ismee Tames en Samuel Kruizinga de
geschiedenis van de Nederlandse neutraliteitspolitiek verder uit: met aandacht voor de publieke opinie,
economie en andere aspecten.32 In Buiten schot gaf Paul Moeyens een mooie synthese van de impact
van de Eerste Wereldoorlog op de Nederlandse samenleving.33 Wat de Eerste Wereldoorlog op meer
regionaal en lokaal niveau voor de bevolking betekende is vooralsnog minder bestudeerd. Ten aanzien
van de noordelijke grensregio maakte lokaal historicus Marcel Bulte een grondig begin met een studie
naar Zuidoost-Drenthe, waarbij vooral de gemeente Emmen is belicht. In dit proefschrift maak ik
dankbaar gebruik van zijn studie en bouw ik daarop voort door ook andere grensgemeenten en thema’s
bij de analyse te betrekken.
De historiografie over de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor diverse groepen
inwoners is zowel internationaal, nationaal als lokaal onmetelijk geworden. Direct na de bevrijding
verschenen de eerste geschreven getuigenissen van de bezettingstijd en vanaf de tweede helft van 1960
volgden de standaardwerken van Jacques Presser en Loe de Jong.34 Deze studies zijn vooral
geschreven vanuit het perspectief van onderdrukking, waarbij het morele onderscheid tussen ‘goed’ en
‘fout’ veelal op de voorgrond stond. Sinds de jaren 1980 is over de categorisering in ‘goed’, ‘fout’ en
alle grijstinten daartussen veel gediscussieerd. In toenemende mate proberen historici beter inzicht te
krijgen in welke factoren nu eigenlijk een rol speelden in de keuzes die tijdgenoten in hun opvattingen
en (niet-)handelen maakten, met name rond collaboratie, verzet en omstanders-gedrag, specifiek ten
aanzien van de Jodenvervolging. Steeds meer aandacht krijgt daarbij de vraag welke impact de
bezetting had op het ‘gewone’ dagelijks leven.35 Door de opkomst van het nationaalsocialisme in de
jaren 1930 en de Duitse bezetting in 1940-1945 te bestuderen vanuit het perspectief van de noordelijke
grensregio beoogt dit proefschrift antwoord op deze vragen te geven.
Een speciaal punt van aandacht is hierbij de opkomst van het nationaalsocialisme in
Nederland. Nadat Loe de Jong in het Koninkrijk der Nederlanden de belangrijkste bouwstenen legde
voor de kennis van de opkomst van de NSB, verschenen vele studies die diverse aspecten van de NSB
vanuit het nationale perspectief belichtten.36 In toenemende mate bestuderen historici de opkomst van
de NSB ook vanuit lokaal perspectief: Zo analyseerde G.A. Kooy al in 1964 de nazificatie en
denazificatie van NSB-leden in Winterswijk, terwijl Josje Damsma en Erik Schumacher in 2010 het
leven van ‘gewone’ nationaalsocialistische Amsterdammers onder de loep namen en Damsma in 2013
het geweld onderzocht dat door de NSB leden werd gepleegd.37 Naar de NSB in de noordelijke
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grensregio is nog relatief weinig onderzoek gedaan, en dat terwijl Drenthe na de oorlog nota bene bij
uitstek als een NSB-provincie werd beschouwd.38 Historicus P.Th.F.M. Boekholt nuanceerde in 1985
dat weliswaar veel Drenten op de NSB stemden, maar in de provincie relatief weinig leden woonden.39
In dit proefschrift zal worden onderzocht hoe groot de steun was voor het nationaalsocialisme in de
noordelijke grensstreek, of de nabijheid van de grens met Duitsland invloed had op het aantal NSBleden en welke redenen NSB-ers na de oorlog aangaven voor hun lidmaatschap. De stelling van
Damsma dat NSB-leden veel geweld gebruikten en dat dit vooral plaatsvond vanuit de Landwacht, de
paramilitaire organisatie met veel NSB-leden, zal nader worden onderzocht.
Toen Duitsland Nederland had bezet, ging een nieuwe periode in met betrekking tot het
werken over de grens. De bezetter voerde langzaam maar zeker de dwang op om te gaan werken in
Duitsland en de term Arbeitseinsatz deed zijn intrede. Historici als L. de Jong, B.A. Sijes, K. Volder
en M. Westrienen hebben vanaf de jaren 1960 uitvoerig aandacht besteed aan de Arbeitseinsatz. Ze
hebben daarbij de richtlijnen, het proces, de problemen en de ervaringen die Nederlandse arbeiders
hebben opgedaan die gedwongen ingezet werden bij de Duitse oorlogsindustrie, uitgebreid onderzocht
en beschreven. Maar ook hoe steeds meer Nederlandse arbeiders werden opgeroepen voor Duitsland
en de razzia’s die voor dit doel werden gehouden en hoe de Nederlandse arbeiders werden behandeld
in de zogenaamde ‘Arbeitslager’.40 Maar hoe zat het met de Arbeidseinsatz in de noordelijke
grensregio waar de bewoners al sinds mensenheugenis gewend waren om aan de andere kant van de
grens te werken? En gold daar dezelfde periodisering die Sijes in zijn boek De arbeidsinzet
beschrijft?41 Maar ook de vraag of de noordelijke grensarbeiders nog steeds vrijwillig over de grens
gingen werken nadat Duitsland Nederland had bezet, vraagt om een antwoord. Tot nu toe is naar
grensarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog nog geen onderzoek gedaan. Kunnen we dat nog
grensarbeid noemen? Dat de Arbeitseinsatz een complexe aangelegenheid was is wel uit de
voornoemde studies gebleken, maar uit dit onderhavig onderzoek zal blijken dat hij waarschijnlijk nog
complexer was in de noordelijke grensregio.
Het vooroorlogse leven van de Joodse bevolking, de Jodenvervolging en de Holocaust zijn in
Nederland zowel op landelijk als lokaal niveau uitvoerig beschreven.42 Diverse historici en
amateurhistorici hebben daarbij ook de situatie in de noordelijke grensregio belicht, zowel aan de
Duitse als aan de Nederlandse kant.43 Nog altijd verschijnen regelmatig getuigenverhalen van Joodse
grensbewoners die de verschrikking van de kampen, maar ook die van de onderduik en van het leven
na de Holocaust vertellen: soms tijdens de oorlog opgetekend, soms pas veel later.44 Deze verhalen
geven ons een goed inzicht in het dagelijks leven, samen leven, overleven en niet-overleven van
Joodse grensbewoners. Ter aanvulling op bestaande publicaties en getuigenissen zijn voor dit
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onderzoek de overlevingskansen van de noordelijke Joodse grensbewoners tijdens de Holocaust
bestudeerd: lagen die hoger of lager dan elders en welke rol speelde de grens daarbij?
Afbakening, methodologie en opbouw
Dit proefschrift is geen politiek historische, sociaal-economisch historische of antropologische studie,
maar vooral een cultuurhistorisch onderzoek naar het dagelijks leven en samenleven in de noordelijke
grensstreek. Aan de hand van de vijf eerder genoemde thema’s – de bevolkingssamenstelling en
sociale verbanden, het grensverkeer, de grenseconomie, grensarbeid en de politiek-ideologisch
identificaties – zal dit onderzoek nagaan hoe de beide wereldoorlogen en de daaruit voortvloeiende
spanningen tussen Nederland en Duitsland van invloed zijn geweest op de veranderende betekenis van
de grens in het dagelijks leven van Noord-Nederlandse grensbewoners en hun verhouding met de
Noordwest-Duitse buren, in een tijdspanne van vijftig jaar (1914-1964). Geografisch richt het
onderzoek zich op zeven (vooroorlogse) gemeenten: Beerta, Nieuweschans, Bellingwolde,
Vlagtwedde in de provincie Groningen, en Emmen, Schoonebeek en Coevorden in de provincie
Drenthe. Deze zeven gemeenten grensden aan de Noordwest-Duitse gebieden Ostfriesland, het
Emsland en de Grafschaft Bentheim. Het onderzoek start – na een beknopte voorgeschiedenis van het
grensgebied – met het begin van de Eerste Wereldoorlog, behandelt daarna het Interbellum en de
impact van de Tweede Wereldoorlog op de grenscontacten tot aan het jaar 1964: pas in dit jaar was het
voor grensbewoners (nog altijd) gevoelige debat over compensatie, annexatie en confiscatie van grond
op nationaal niveau afgerond.
Het proefschrift onderzoekt de veranderende verhoudingen tussen Noord-Nederlandse en
Noordwest-Duitse grensbewoners in een woelig tijdvak dat verschillende generaties omspant. Het
perspectief ligt daarbij overwegend op de Nederlandse grensbewoners en de banden die zij
onderhielden met hun buren in de Duitse grensstreek. Omdat de staatsgrens tijdens de Tweede
Wereldoorlog zo goed als gesloten was en er vrijwel geen ‘vrije’ grensoverschrijdende contacten
mogelijk waren, ligt het perspectief bij het onderzoek naar deze periode op het leven van de NoordNederlandse grensbewoners en hun reacties op de bezetter. Na de bevrijding bleef de staatsgrens nog
eens bijna vijf jaar nagenoeg gesloten. Om de impact te begrijpen van de nasleep van de oorlog op de
verhouding tussen de bewoners aan weerszijden van de grens zal voor deze periode het perspectief
worden verbreed naar zowel Noord-Nederlandse als Noordwest-Duitse grensbewoners.
Bij dit proefschrift ligt het accent meer op empirische beschrijving dan op theoretische
beschouwingen. Het proefschrift biedt een diachrone uiteenzetting van de veranderende betekenis van
de grens in het dagelijks leven en samenleven in zeven Nederlandse grensgemeenten, maar doet dat
steeds in vergelijkend en transnationaal perspectief. De zeven gemeenten zijn te beschouwen als
microniveaus van de nationale ruimte, die in vergelijking met elkaar, met andere grensregio’s in
Nederland en Duitsland, alsook met nationale ontwikkelingen in beide landen kunnen en zullen
worden bestudeerd, beschreven en begrepen. Dit vergelijkende perspectief zal worden gehanteerd door
de boven genoemde vijf centrale thema’s, maar ook voor meer specifieke thema’s zoals de
smokkelcultuur, de opkomst van de NSB en de Jodenvervolging.
Dit onderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op schriftelijke primaire bronnen – archiefmateriaal
en kranten –, ondersteund door interviews en herinneringen van tijdgenoten. Van de zeven
grensgemeenten is in provinciale, regionale en gemeentelijke archiefinstellingen een groot aantal
archiefstukken bestudeerd die betrekking hadden op de vijf centrale thema’s van dit onderzoek. In het
Nationaal Archief is dit onderzoek verder aangevuld met stukken op het terrein van grensarbeid en de
politiek-ideologisch identificatie van grensbewoners voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Bijzondere vermelding in dit verband verdient het uitgebreide onderzoek dat is verricht naar bijna
4.000 dossiers van politieke delinquenten uit Zuidoost-Drenthe en de vier Groningse grensgemeenten.
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Om een beter beeld te krijgen van collaboratie en verzet zijn ook in het Instituut voor Oorlogs-,
Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) relevante stukken voor de noordelijke grensstreek bestudeerd.
Tevens is het Duitse Staatsarchiv te Aurich bezocht om het debat over de compensatie, annexatie en
confiscatie beter in kaart te brengen.
Om het inzicht in het leven en samenleven in de grensstreek verder te verdiepen zijn in
aanvulling op de archiefbronnen de leggers van drie Nederlandse en drie Duitse kranten bestudeerd: de
Winschoter Courant, Emmer Courant en de Coevorder Courant evenals de Ostfriesen-Zeitung, de
Katholische Volksbote en Grafschafter Nachrichten. Omdat sommige Duitse kranten na 1933
verboden waren zijn voor de periode 1933-1940 bovendien Der EmsZeitung, Der Emsländer en de
Haselünner Zeitung bestudeerd. In deze kranten is specifiek gezocht naar informatie over grensarbeid,
grenseconomie, smokkel, politieke standpunten en identificaties rond de opkomst van het
nationaalsocialisme, Duitse vluchtelingen (Joodse vluchtelingen, gevangenen van de Emslandkampen
en gedeserteerde militairen), en, voor de na-oorlogse periode, de kwesties van annexatie en
confiscatie. Omdat de lokale en regionale kranten wegens de papierschaarste pas vanaf circa 1950
weer verschenen, zijn voor de eerste na-oorlogse jaren via Delpher ook de provinciale en landelijke
dagbladen bestudeerd.
De archiefbronnen en kranten zijn aangevuld met onderzoek naar de persoonlijke belevingen
en herinneringen van grensbewoners. Naast de bestudering van enkele dagboeken en memoires zijn
daartoe in totaal 74 interviews gehouden: 3 interviews met mensen geboren tussen 1910 en 1920, 24
met mensen geboren tussen 1920 en 1930, 34 met mensen geboren tussen 1930 en 1940, 12 met
mensen geboren tussen 1940 en 1950 en 1 met iemand die geboren is na 1950. In totaal betreft het 45
mannen en 29 vrouwen, van wie 47 met een Nederlandse en 27 met een Duitse nationaliteit. De
mensen zijn via verschillende netwerken, oproepjes in de media en de sneeuwbalmethode gezocht en
geselecteerd op basis van het feit dat zij tijdens hun jeugd in de grensstreek woonden.45 Er is niet actief
gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen vertellers die in de onderzoeksperiode tot bepaalde
religieuze of politieke groepen behoorden. Alle vertellers zijn geïnterviewd over hun ervaring met
Duitse en/of Nederlandse grensbewoners en de onderlinge contacten en banden die grensbewoners met
elkaar hadden. Daarnaast zijn nog veertien interviews gebruikt met mensen uit Coevorden of uit het
Duitse Laar/Eschebrügge die ik tussen 2007 en 2011 heb gehouden voor het historisch tijdschrift De
Ganseveer.46 Uit het Emsland zijn in verhouding slechts weinig mensen geïnterviewd: ondanks
regelmatige navraag bij organisaties en prominente personen stelden zich helaas maar weinig mensen
beschikbaar voor een interview. Bij alle interviews – afgenomen in het Nederlands, het Hoogduits,
maar ook in het Drents-Duits en het Gronings-Duits dialect – is steeds een vragenlijst gehanteerd,
maar de vertellers kregen alle ruimte om hun eigen verhaal te vertellen. Bij het inleidend gesprek is
steeds aangegeven dat het niet ging om ‘goed’ of ‘fout’, maar om hun belevenissen in een hectische
periode. Omdat de mens geneigd is zaken te vergeten, door elkaar te halen, eigen herinneringen in te
vullen met verhalen van anderen, zijn de interviews en memoires steeds getoetst aan geschreven
bronnen. Een enkel interview was hierdoor niet goed bruikbaar. Met al hun verkleuringen bieden de
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meeste herinneringen meestal wel een goede indicatie hoe mensen de veranderende betekenis van de
grens en de grenscontacten in hun persoonlijke leven hebben beleefd.
Niet alleen bij de interviews, maar ook bij het overige onderzoek zijn de bronnen kritisch
bestudeerd en vergeleken met andere bronnen om tot een zo juist en evenwichtig mogelijke analyse te
komen. Bij de bestudering van de verslagen van de politieke delinquenten uit de zeven
grensgemeenten zijn bijvoorbeeld de vaak sociaal-wenselijke antwoorden van verdachten in reliëf
geplaatst door bij één op de vijf dossiers eveneens alle getuigenverslagen te bekijken. In sommige
dossiers van collaborateurs die actief waren geweest bij het opsporen en oppakken van (Joodse)
onderduikers of verzetsmensen waren soms meer dan twintig getuigenverslagen opgenomen. Deze
verslagen geven een completer beeld waarom mensen lid werden van de NSB, maar ook van het
gepleegde geweld. Vanuit privacy-overwegingen en vanwege de formele beperkte openbaarheid van
veel dossiers is ervoor gekozen om de betrokken personen consequent met initialen aan te duiden –
ook al stonden veel collaborateurs na de oorlog met naam en toenaam in de krant.
Tijdens het onderzoek bleek dat veel relevante archieven helaas zijn vernietigd of anderszins
verloren zijn gegaan. Zo is het archief van het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) Emmen slechts
bewaard tot 1938, terwijl het archief van het GAB Winschoten zelfs geheel ontbrak. Zelfs de
archieven van de Commissaris van de Koningin te Groningen en Drenthe blijken niet compleet
bewaard. Op basis van bronnen uit het Nationaal Archief, gemeenteverslagen en kranten is geprobeerd
om ontbrekende informatie alsnog zo goed mogelijk aan te vullen. Dat in drie Duitse grensgemeenten
de gemeentelijke archieven van voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn verloren gegaan, heeft
mede mijn keuze bepaald om de interacties tussen grensbewoners vooral vanuit Nederlands
perspectief te bestuderen.
Het proefschrift is chronologisch opgebouwd. We zullen achtereenvolgens stilstaan bij de
voorgeschiedenis van de grensregio tot 1914 (H1), de Eerste Wereldoorlog (H2), het Interbellum (H3),
de Tweede Wereldoorlog (H4) en de naoorlogse periode tot 1964 (H5). Elk afzonderlijk hoofdstuk is
thematisch opgebouwd, waarbij systematisch aandacht wordt besteed aan bevolkingssamenstelling en
sociale verbanden (vooral familie-, huwelijks- en religieuze banden), grensverkeer, grensarbeid en
grenseconomie (inclusief smokkel). In hoofdstuk 3 en 4 worden deze vier kernthema’s aangevuld met
informatie over de politiek-ideologische identificaties van grensbewoners. Elk hoofdstuk staat stil bij
belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen die in de bestudeerde periode in het leven van
grensbewoners een grote rol speelden, zoals de militaire ontwikkelingen in beide wereldoorlogen en
de debatten over annexatie en confiscatie in de naoorlogse tijd. In elk hoofdstuk is ernaar gestreefd om
de thematische volgorde zo goed mogelijk te laten aansluiten op de chronologie, zodat de
verschillende ontwikkelingen maximaal in samenhang van oorzaken en gevolgen kunnen worden
geduid.
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Hoofdstuk 1

De grens gemarkeerd maar niet beleefd: voorgeschiedenis tot 1914

De staatkundige grens tussen Nederland en het buurland Duitsland is meer dan 500 kilometer lang. In
het uiterste Noorden, de provincie Groningen, vormen de Ems en de Dollard de natuurlijke grens
tussen beide landen. Vanaf het plaatsje Nieuwe Statenzijl gaat deze natuurlijke grens over in een grens
die louter het historische resultaat is van militaire machtsverhoudingen en politieke afspraken tussen
beide landen. In het meer zuidelijke gebied van het zogenoemde Bourtanger Moeras kwam deze
staatkundige grens in de zeventiende eeuw tot stand. In het laatste kwart van de achttiende eeuw werd
deze grens voor het eerst met grenspalen materieel gemarkeerd.1 Impliceerde dit ook dat de bevolking
in het grensgebied daardoor in toenemende mate van elkaar werd gescheiden?
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de staatkundige grens tussen Noord-Nederland en Duitsland in de
zestiende en zeventiende eeuw tot stand kwam en in de negentiende eeuw steeds meer daadwerkelijk
tot uitdrukking werd gebracht. Zoals vaker in grensstudies is aangetoond, was de impact van de
vaststelling en markering van de grens op het leven en samenleven in het grensgebied in de periode tot
de Eerste Wereldoorlog echter beperkter dan men wellicht zou verwachten.2 Integendeel, vanaf de
zeventiende eeuw zorgde de toenemende economische ontwikkeling van het grensgebied – landbouw,
agrarische industrie en veenontginning – juist voor toenemende grenscontacten. Met name in de
achttiende en negentiende eeuw vestigden grote groepen Duitsers, op zoek naar werk, zich aan de
Nederlandse kant van de grens. Vanaf eind negentiende eeuw zochten en vonden steeds meer NoordNederlanders werk aan de Duitse kant van de grens.
De staatkundige grens belette Nederlanders en Duitsers niet om over de grens te werken en
evenmin om over de grens te trouwen. De grote culturele verwantschap speelde hierbij een belangrijke
rol. Aan beide kanten van de grens spraken bewoners namelijk hetzelfde dialect. Religieuze banden
bleken, zoals we zullen zien, in veel gevallen sterker dan nationale identificatie. Zoals Erwin Karel in
zijn bundel essays Grenzen in Drenthe terecht benadrukt: cultuur en identiteit laten zich niet inperken
door grenspalen.3 Dolly Verhoeven benadrukte evenwel dat grenzen kunnen zorgen voor een wij-zijperspectief en Driessen spreekt over interne grenzen. Bij beide auteurs gaat het niet alleen om
staatskundige grenzen, maar ook om taalgrenzen, religieuze grenzen, leeftijdsgrenzen of grenzen
tussen sociaal-culturele en economische groepen.4 Op basis van bestaande literatuur en aanvullend
bronnenonderzoek draait dit hoofdstuk om de vraag: welke grenzen waren belangrijk voor de
noordelijke grensbewoners en welke niet?
De noordoostelijke grensstreek: een historisch-geografische oriëntatie
Het gebied langs de noordoostelijke grens bestond voor de negentiende eeuw voor het grootste
gedeelte uit het Bourtanger Moeras, of zoals de Duitsers het noemen ‘das Bourtanger Moor’. Het
Bourtanger Moeras, circa 100.000 hectare groot, strekte zich uit van de Dollard in het noorden tot aan
de plek waar de Vecht vanuit het huidige Duitsland Nederland in stroomt, ter hoogte van Coevorden.
Ten westen van de grens strekte het moeras zich uit tot aan de Hondsrug en in het oosten tot de
zandhoogten van de rivier de Ems. Het gebied ten oosten van Emmen was moeras, land en water
tegelijk, en voor mensen nauwelijks begaanbaar. Het was het domein van watervogels, eenden en
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ganzen.5 Soms was het gebied dagenlang omringd door een ondoordringbare mist die met witte vlagen
over het land trok en flakkerden kleine lichtjes op uit het moeras.
Door de mistvlagen ontstond een sage over ‘Witte Wieven’. Volgens historicus Johan Pickard,
die tussen 1648 en 1670 predikant was in Coevorden, dachten de mensen dat de Witte Wijven in de
Drentse hunebedden woonden. Hij schreef daarover: ‘…dat in sommige deser groote Bergen de witte
Wijven hebben gewoond.’6 Er werden in zowel Drenthe als het Emsland sagen verteld over deze Witte
Wieven en dwaallichtjes die boven het moeras zweefden. Hans Wessels uit het Emsland heeft in de
jaren 1920 veel van deze sagen opgeschreven waarna Herman Alfers daar een gedicht over maakte.
Es liegt seit alten Zeiten ein tiefer See im Moor,
vor dem allnächtlich steiget ein Flammenschein empor.
Und kleine Flämmchen formen sich aus dem Feuerschein,
und tausend Lichter schweben nach Ost und West feldein.
Es sind verbannte Seelen, die einst nach hier gebracht,
jetzt aus der Tiefe steigen wohl um die Mitternacht.7
Aangezien het gebied ondoordringbaar was voor gewone stervelingen woonden er eeuwenlang geen
tot zeer weinig mensen. Op kaartje nr. 1 is duidelijk het uitgestrekte veengebied te zien dat begon in
Friesland en zich uitstrekte tot over de Duitse grens. Het ontginnen van veen startte al in de
Middeleeuwen, maar mensen vestigden zich liever op de
hoger gelegen zandruggen en aan de oevers van een van
de vele riviertjes en stroompjes die dit gebied rijk was. Zo
ontstonden in de Middeleeuwen in Drenthe de
zanddorpen op de Hondsrug zoals Emmen, iets oostelijker
daarvan Schoonebeek op de hoge zandrug bij het
Schoonebekerdiep en de stad Coevorden als
doorwaadbare plaats bij het Drostendiep. Omdat
Coevorden een belangrijke strategische plaats was – zij
vormde de toegang tot Groningen en Friesland – werden
daar in de elfde eeuw verdedigingswerken aangelegd. In
1522 veroverde Karel van Gelre de vestingstad,8 waarna
Georg Schenck von Tautenburg (1480-1540) de stad in
1536 veroverde voor keizer Karel V.9 Nadat in de
negentiende eeuw het laatste stuk moeras werd
Kaart 1: Kaart van Noord-Nederland uit de
drooggelegd om het veen te kunnen ontginnen, werd het
vijftiende eeuw met het uitgestrekte
R
gebied verrijkt met veendorpen zoals Zwartemeer,
veengebied. Uit: H. Hettema J ., Groote
historische schoolatlas (Zwolle zj) No 2.
Nieuw-Dordrecht, Nieuw-Amsterdam, Veenoord,
Klazienaveen, Barger-Compascuum, EmmerCompascuum, Erica, Nieuw-Weerdinge, Oranjedorp10 en Nieuw-Schoonebeek (thans in de gemeente
Emmen), en Steenwijksmoer, Vlieghuis en Padhuis bij Coevorden. Samen met de genoemde
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zanddorpen en de vooroorlogse gemeenten Oosterhesselen, Sleen, Dalen, Zweeloo (thans in de
gemeente Coevorden) en de gemeenten Odoorn en Borger (thans gemeente Borger-Odoorn) staan zij
bekend onder de naam Zuidoost-Drenthe. Verder naar het Noorden in de provincie Groningen en
grenzend aan Drenthe lag in het Bourtanger Moeras het gebied Westerwolde, waar in de
Middeleeuwen de zanddorpen Wedde, Sellingen, Bellingwolde en Vlagtwedde gevestigd werden. Het
dorp Ter Apel is vanaf de dertiende eeuw ontstaan als veendorp bij het klooster. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog vormde het Bourtanger Moeras een natuurlijke verdedigingslinie tussen het
huidige Nederland en Duitsland en deze werd in de zestiende eeuw versterkt met een reeks schansen
en forten zoals het Bourtange Fort waarbij het dorp Bourtange ontstond.11 Door de ligging als een
doorwaadbare plaats was Bourtange net als Coevorden een toegangspoort naar het Noorden. In 1593
wierp Willem Lodewijk bij Bellingwolderzijl de later zo genoemde Oudeschans op, en werd
Bourtange door middel van een schans afgesloten. De stad Groningen was nu afgesloten van haar
verbinding met Ostfriesland en het Emsland.12 Noordelijk van het Groningsveengebied ligt het gebied
Oldambt, dat in de Middeleeuwen bestond uit kleigrond en wolden. Dit laatste waren ontgonnen
veengebieden. Het ontginnen van het veen in Groningen startte al in de Middeleeuwen. In de dertiende
eeuw is sprake van het veendorp Beerta en door het inpolderen van de Dollard ontstond in de
zeventiende eeuw het dorp Nieuweschans.13
Aan de Duitse kant van de huidige grens ligt het agrarische Ostfriesland, dat grotendeels van
de provincie Groningen gescheiden is door de Dollard. De steden Emden en Leer liggen hemelsbreed
circa 25 kilometer van Groningen en net onder de Dollard grenst het dorp Bunde aan het Nederlandse
dorp Nieuweschans. Ten zuiden daarvan ligt het Emsland, dat langs de grens eeuwenlang in hoofdzaak
bestond uit het Bourtanger Moeras. Op de hogere zandgronden ontstonden hier in de Middeleeuwen
de zanddorpen Langen, Haren, Wesuwe en Versen. De veendorpen Twist, Hebelermeer en
Schöninghsdorf zijn eind achttiende eeuw ontstaan en zij maken dit grensgebied compleet, samen met
onder andere de grotere steden Meppen en Haren. Verder ten zuiden ligt de Grafschaft Bentheim met
de zanddorpen Laar en Emlichheim als de belangrijkste dorpen grenzend aan de huidige provincie
Drenthe.14
De staatkundige en de fysieke grens
De grens tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland is een staatkundige grens die – zeker ten
zuiden van de Dollard – het historische resultaat is van militaire machtsverhoudingen en politieke
afspraken. De huidige grens tussen de provincie Groningen en Duitsland kwam omstreeks 1500 tot
stand toen Groningen afstand moest doen van de Ems als grens tussen de beide gebieden – daarvoor
behoorde een groot gedeelte van Ostfriesland tot Nederlands gebied. Onder Karel V werd de grens
getrokken door de Dollard en door een gedeelte van het Bourtanger Moeras. In de zeventiende eeuw
werden er flinke vorderingen gemaakt met de indijking van de Dollard en ontstond een nieuw
Reiderland met een uitstekende kleibodem.15 Aan beide kanten – de Groningse en de Ostfriese – werd
de Dollard ingepolderd, waardoor een nauwkeurige grens steeds belangrijker werd. In 1636 werd de
eerste grensregeling opgesteld betreffende ‘nieuw land’ en wel voor dat deel waarin de plaats
Nieuweschans lag. Om de bestaande versterking heen is toen een bocht gemaakt die nog steeds de
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huidige grens aangeeft. Het zand- en hoogveengebied Westerwolde grensde aan het Bisdom Münster
en het moeras vormde de scheiding zonder dat een nauwkeurige lijn was afgesproken. Mensen aan
beide kanten maakten gebruik van het veen voor eigen gebruik. Toen de venen werden ontgonnen en
Oost en West dichter bij elkaar kwamen, moest een grens worden afgesproken. Op dat moment waren
de rechten van de mensen in dit gebied al zo ingewikkeld verweven, dat het niet mogelijk was om
zonder meer een rechte lijn te trekken.16
Meer naar het zuiden waar de huidige provincie Drenthe aan het Emsland grenst, werd in 1764
een grensverdrag gesloten tussen de Republiek en het Bisdom Münster. Dit leidde tot het plaatsen van
de eerste tien grensstenen in het Bourtanger Moeras om de grens te markeren. De grensstenen werden
geplaatst tussen het punt waar Münster, Bentheim en Drenthe elkaar ontmoeten tot aan het klooster
Ter Apel. Hierdoor was de grens niet alleen op papier
beschreven, maar voor het eerst ook fysiek gemarkeerd. In
1784 werd een aanvullende conventie gesloten die een
karakteristieke rechte lijn van een moerasgrens vertoont. In
1820 besloot de grenscommissie – die door het koninkrijk
der Nederlanden en het koninkrijk Hannover was ingesteld
– om de grens vanaf het Schoonebekerdiep tot even voorbij
Bourtange te handhaven zoals die in 1764 en 1784 was
afgesproken. Deze afspraak gold echter niet voor het gebied
Kaart 2: Wijziging van de grens bij
de Twist – gelegen tussen Schoonebeek, Hesepe en Rhüle –
Schoonebeek tussen 1920-1930. Foto:
Stichting De Spiker te Schoonebeek.
omdat over dat gebied al twee eeuwen ruzie was gemaakt
17
door de bewoners. Dit gebied was een compascuum18 waarvan de boeren uit de omliggende dorpen
het gebruiksrecht hadden. De ruzies gingen soms zover dat Schoonebeker boeren hun vee op het
nieuwe kerkhof van het dorp Twist – dat rond 1780 was ontstaan – lieten grazen, terwijl de bewoners
van dit dorp boekweitvelden aanlegden en rogge en aardappelen gingen verbouwen op de
gezamenlijke weidegronden. Uiteindelijk werd de grens door de Twist tussen 1820 en 1930 door de
grenscommissie vastgesteld.19 Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de grens voor de grensbewoners
voor die tijd niet bestond, maar nu ineens wel aanwezig was.
Iets lager, bij Schoonebeek en Coevorden, lag aan de Duitse kant de Grafschaft Bentheim. Dat
gebied is lang een twistappel geweest tussen de machthebbers en de boeren van het huidige Nederland
en Duitsland. Vanaf 1178, toen Boudewijn bisschop van Utrecht werd, ontstond de zogenoemde
Bentheimerbocht.20 Dit is nog steeds de huidige grens. Na 1648 – de Vrede van Münster – bleef de
grens aan de oostzijde van de Republiek een terugkerend punt van discussie. Zo slaagden de Staten
Generaal er nooit volledig in om de grens tussen Westerwolde, Drenthe en het bisdom Münster goed
te bepalen, waardoor steeds weer moeilijkheden ontstonden over bijvoorbeeld de ontginning van de
moerasgronden.21
Tijdens de Bataafs-Franse tijd – in Nederland hadden de Patriotten de Bataafse Republiek
uitgeroepen – werd in 1801 de afbakening van de grens beschreven in een grenstraktaat: Vergelijk
Recess tusschen de Bataafsche Republiek en het Graafschap Bentheim ter regulieering van de
Grensen van het voormalige landschap Drenthe en het Bentheimsch Gericht Emlichheim. In dit
traktaat staat de grens duidelijk beschreven, evenals de plaats waar de grensstenen moesten staan. De
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destijds geplaatste grensstenen zijn van Bentheimer zandsteen met aan de ene kant van de steen de
letters BR (Bataafsche Republiek) en aan de andere kant GB (Grafschaft Bentheim).22
Nadat Napoleon was verslagen werd op het Weener Congres
van 1815 de kaart van Europa in hoofdlijnen opnieuw getekend
– de bestaande grensverdragen zijn zoveel mogelijk als
uitgangspunt genomen – en nam het Koninkrijk Hannover de
plaats in van het Bisdom Münster.23 Het nieuwe Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover sloten
na jaren onderhandelen in 1824 een nieuw grensverdrag (zie
kaartje 3). In dit Traktaat beschreven zij dat de grensbewoners
uit beide landen het recht hadden om op hun eigen grond te
wonen indien dit aan de andere kant van de grens lag, dat ze dit
land mochten bewerken en hun vee daar mochten weiden (het
zogenaamde weiderecht).24 Het traktaat veranderde daardoor
het dagelijks leven van de grensbewoners niet. Zelfs van de
grensafbakening zagen de bewoners maar weinig, al waren
nieuwe grensstenen – met een H voor Hannover en NL voor
Nederland – aan de bestaande toegevoegd.25 Toen in 1871
Kaart 3: De oostgrens van Noord-Nederland onder leiding van Pruisen alle resterende onafhankelijke Duitse
aan het begin van de twintigste eeuw.
vorstendommen, kerkelijke gebieden en vrije steden werden
Bos en Niermeyer, Schoolatlas der
samengevoegd in het nieuwe Duitse Keizerrijk, bleef de grens
Geheele Aarde (1927), 9.
met Nederland hetzelfde. In 1816 was in Kleef een
grensverdrag tussen het Koninkrijk Pruisen – dat in het zuiden aan Nederland grensde – en het
Koninkrijk der Nederlanden getekend voor het zuidelijke deel van Nederland; daaraan werd het
Traktaat uit 1824 toegevoegd.26 Alleen kregen de nieuwe grensstenen nu een P voor Pruisen.
De grensbevolking: arbeid en immigratie
De bevolking van het noordelijk grensgebied bestond in de vroegmoderne tijd in hoofdzaak uit kleine,
overwegend protestantse boeren, die op de schrale zandgronden een karig bestaan hadden. Zij leefden
in een gesloten samenleving – boerschappen – en waren onafhankelijk van de gebieden buiten hun
eigen regio. Deze ‘zandboeren’ waren nogal traditioneel van instelling: zij wilden hun tradities en
gewoonten zo lang mogelijk in stand houden. Door nieuwe indijkingen in het Groningse Oldambt
ontstond in de zeventiende eeuw vruchtbaar polderland dat aan het gebied werd toegevoegd. De vette
klei in dit gebied was bij uitstek geschikt voor de verbouw van granen en koolzaad en gold in 1719 als
‘het Puukje van de geheele Provincie’. Door deze vruchtbare grond en de grote runderpest in 1745
gingen vooruitstrevende Groningse boeren over van veeteelt naar akkerbouw. De kleine traditionele
boeren, die het hoofd maar nauwelijks meer boven water konden houden, verkochten hun land aan de
grotere boeren waardoor grote boerenbedrijven ontstonden met de, voor dit gebied, typische aanbouw
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van herenhuizen. Op deze grote boerenbedrijven woonden de Groningse herenboeren. Voor de
boerenarbeiders bleven alleen de kleine huisjes over die zij moesten huren van hun werkgever,
waardoor zij voor hun levensonderhoud erg afhankelijk waren geworden van die werkgever.27
De oorspronkelijke Drentse en Groningse Westerwoldse bevolking maakte van de hoger
gelegen gronden bouwland: de zogenoemde esch. Hierop verbouwden zij voornamelijk broodgraan.
Op de lagere gebieden, bij voorkeur langs een van de vele riviertjes of stroompjes, lagen de
gemeenschappelijke weidegronden voor het vee. Het bos leverde hout voor de bouw van woningen,
stallen, brandstof et cetera. Het lange tijd nog onontgonnen veengebied leverde turf dat de plaatselijke
bewoners eveneens als brandstof konden gebruiken. Bovendien was het veen uitermate geschikt om er
boekweit op te verbouwen: een product waarmee de Nederlandse grensboeren niet veel ervaring
hadden, maar hun Duitse buren wel.28
In Nederland was turf al in de Middeleeuwen een belangrijk product dat bedrijven vooral als
brandstof gebruikten. Hiervoor baggerden zij het laagveen uit in Noord- en Zuid-Holland, de kop van
Overijssel en Friesland. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw pakten de veencompagnieën het
afgraven en baggeren van veen grootschalig aan in Friesland, Zuidoost-Groningen en Noord-Drenthe.
In de veengebieden van de provincie Groningen werd de ontginning van het veen ter hand genomen
door externe compagnieën en in de uiterste Zuidoosthoek, in bijvoorbeeld de gemeente Vlagtwedde,
door de stad Groningen.29
In Zuidoost-Drenthe begon de afgraving na het midden van de negentiende eeuw. De reden
voor dit late tijdstip lag ten eerste in het feit dat de andere gebieden tot die tijd konden voldoen aan de
vraag naar turf en ten tweede lag dit geïsoleerde, uitgestrekte en ontoegankelijke gebied ver weg van
de afzetmarkt.30 Met het afgraven van veen groeide een complete veenindustrie in de grensstreek.
Eerst moesten kanalen en sloten worden gegraven om het water af te voeren en om de turf per schip te
kunnen vervoeren. Daarna gingen de kanaalgravers als turfgravers aan het werk, waarbij het hele gezin
moest helpen. De mannen groeven het veen af en de vrouwen en kinderen moesten de turven stapelen
en draaien om ze te laten drogen. Als ze droog genoeg waren, moesten de turven op platte kruiwagens
naar de schepen worden gekruid en daar opnieuw worden opgestapeld. Dit laatste was een heel precies
werk dat vaak door vrouwen werd gedaan. De turven moesten zo worden gestapeld dat ze tijdens de
vaart niet konden omvallen.31
Het systematisch ontginnen van de veengebieden bracht enorme veranderingen teweeg in de
samenstelling van de bevolking en de middelen van bestaan. Vanuit verschillende delen van het land
trokken landarbeiders met hun gezinnen naar deze streken. Terwijl de ‘zandboeren’ behoudend waren,
waren de veenarbeiders juist in voor het nieuwe. Zij verlieten hun geboortegrond om ergens anders in
het veen een nieuw leven op te bouwen.32 Terwijl de ontginning van het veen in Groningen aan het
begin van de negentiende eeuw nog in volle gang was, maar op weinig belangstelling van Duitse zijde
kon rekenen, oefende de Drentse landbouwgrond toenemende aantrekkingskracht uit op het Duitse
achterland. Talrijke arme katholieke boeren staken de grens over om aan de andere kant een beter
bestaan op te bouwen. Zij kochten bijvoorbeeld stukken grond aan de grens met Duitsland van
Nederlandse boeren uit Schoonebeek en noemden hun dorp Nieuw-Schoonebeek. Ondanks de
staatsgrens konden bewoners zich vrij bewegen tussen beide landen. Hierdoor gingen de NieuwSchoonebekers in Hesepertwist naar de katholieke kerk en begroeven zij daar – op basis van een in
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1821 gesloten overeenkomst – aanvankelijk zelfs hun doden. Aan dat laatste kwam in 1824 een eind.
De regering van Hannover had in het nieuwe grenstraktaat vastgelegd dat het vervoer van gestorven
mensen over de grens verboden was. Door dit besluit was de grens voor de Nieuw-Schoonebekers
ineens een obstakel geworden dat – voor het eerst – daadwerkelijk invloed had op hun dagelijks
leven.33
In de tweede helft van de negentiende eeuw vestigde een nieuwe generatie katholieke boeren
uit het Emsland zich in Drenthe. Door grote schulden geplaagd verkocht het huis Hannover zijn
koninkrijk in 1866 aan het koninkrijk Pruisen. Voor de jonge mannen in dit gebied had dit vergaande
gevolgen. De Emslanders moesten vanaf dat jaar drie jaar in het Pruisische leger dienen en toen dit
leger in 1870 ten strijde trok tegen het katholieke Frankrijk, waren zij verplicht om mee te vechten.34
Zoals de grensbevolking in de Pyreneeën, de Cerdans35, moesten kiezen of ze in de oorlog meevochten
voor Frankrijk of in vrede wilden leven in Spanje, dwong de Frans-Duitse oorlog de katholieke
Emslanders ook een keuze te maken. Zij moesten kiezen tussen vechten tegen geloofsgenoten in
Frankrijk of verzet tegen hun nieuwe heerser. Verzet zou leiden tot gevangenisstraf of zelfs de
doodstraf wegens desertie. Veel katholieke Emslandse boeren in de grensstreek besloten om zich niet
te melden voor militaire dienst. Om uit handen van de politie te blijven vestigden veel jonge boeren
zich net over de grens in Nederland, te midden van een overwegend hervormde bevolking. Hier
bouwden zij in de buurt van hun familie een nieuw bestaan op. Door het grenstraktaat dat in 1824 was
gesloten hadden veel Emslandse boeren grond met weiderecht voor hun vee aan de Nederlandse kant
van de grens, waardoor vestiging in Nederland gemakkelijk te realiseren was. Een bijkomend voordeel
voor de Emslandse boeren was, dat de boeren in de Noord-Nederlandse grensstreek behoefte hadden
aan kennis over het verbouwen van boekweit en de Emslandse boeren beschikten over deze kennis.
Hierdoor kon vanaf het einde van de negentiende eeuw boekweit verbouwd worden op de
veengronden in Zuidoost-Drenthe.36
Net als in Groningen leidde de komst van veenarbeiders en Duitse boeren ook in Drenthe tot
een grote verandering in de bevolkingssamenstelling, vooral in Emmen en Schoonebeek. ZuidoostDrenthe werd overspoeld door grote groepen veenarbeiders, ook wel kolonisten genoemd: niet alleen
uit Overijssel, Friesland en Groningen, maar ook uit de Duitse grensstreek. Iedere groep had zijn eigen
godsdienst en stichtte veelal zijn eigen veendorp. Vanuit Friesland en Groningen kwamen de
socialisten in Zuidoost-Drenthe; zij vestigden zich vooral in Nieuw-Weerdinge, EmmerErfscheidenveen en Emmer-Compascuum – in die tijd zelfs Friesch-Compascuum genoemd.
Veenoord vond zijn bewoners vooral onder de veenarbeiders uit het Drentse Smilde. Katholieke
veenarbeiders uit het Overijsselse Slagharen stichtten het dorp Erica en een Amsterdamse compagnie
stichtte het dorp Nieuw-Amsterdam. De eerste bewoners kwamen uit de omgeving van Slagharen,
maar ook uit het aangrenzende Duitsland. Katholieken uit het Duitse Münster trokken via
Schoonebeek naar het Bargerveen en het Amsterdamscheveld.37
Met de veenarbeiders kwamen eind negentiende eeuw ook middenstanders en diverse
ambachtslieden mee, waardoor de bevolking flink groeide. Dat deze bevolkingsgroei vooral met het
afgraven van het veen te maken had, blijkt wel uit het verschil in bevolkingsgroei tussen veen- en nietveengemeenten. Telde de gemeente Emmen in 1849 nog maar 2689 inwoners, in 1889 was de
bevolking gestegen tot 14.408 zielen: een groei van ruim 435 procent. Coevorden, waar een kleiner
gedeelte veen was, groeide in dezelfde periode van 2546 naar 3126 inwoners: een groei van bijna 23
33
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procent.38 Tien jaar later groeide de gemeente Emmen nog eens met bijna 24 procent en de gemeente
Coevorden met een kleine 12 procent. Schoonebeek was in 1849 nog geen zelfstandige gemeente,
maar tussen 1889 en 1899 groeide zij maar liefst met bijna 17 procent.39
Tabel 1: Groei van de bevolking in de zeven grensgemeenten.40
Gemeente
Groningse
grensgemeenten
Beerta
Nieuweschans
Bellingwolde
Vlagtwedde
Drentse
grensgemeenten
Emmen
Schoonebeek
Coevorden

1849

1889

Groei
1849-1889

1899

Groei
1889-1899

3329
969
3231
2253

4249
1426
4460
5247

27,6 %
47,2 %
38 %
132,9 %

4123
1585
4711
6265

-3 %
10 %
5%
16,2 %

2689
-2546

14.408
1710
3126

435,8%
22,8 %

19.425
2052
3545

23,8 %
16,6 %
11,8 %

Door deze groei waren er voldoende arbeiders om het veen te kunnen ontginnen. Gemeenten waar
geen veen was, zoals de Groningse grensgemeenten Nieuweschans en Beerta, maakten een geheel
andere ontwikkeling door. Beerta groeide van 1849 tot 1889 nog met bijna 28 procent, maar tien jaar
later was de bevolking met 3 procent gedaald. Nieuweschans groeide in 1889 nog met 47 procent,
maar in 1899 maar met 10 procent. Ook Bellingwolde groeide tussen 1849 en 1889 nog met 38
procent, terwijl de groei in de daaropvolgende tien jaar maar 5 procent bedroeg. De gemeente
Vlagtwedde, waar de ontginning nog in volle gang was, groeide tussen 1849 en 1889 nog met 133
procent en tien jaar later nog eens met 16 procent.41
Door de ontginning van het veen zien we niet alleen een groei van de bevolking, maar ook een
wijziging in de beroepsstructuur. Bestond in 1849 nog bijna 66 procent van de bevolking uit
Tabel 2: Beroepsstructuur Drenthe 1849 en 1909.42
Beroep43
Landbouw
Nijverheid
Vervening
Handel/verkeer
Maatschap.diensten
overig
Totaal

38
39
40
41
42
43

Drenthe 1849 in %
65,9
20,4
0,5
7,4
5,8
100

Nederland 1849 in %
44,2
23,8
Niet bekend
11,6
20,4
100

Drenthe 1909 in %
48,2
16,3
14,1
10,6
9,9
0,9
100
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landbouwers, in 1909 was dit gedaald naar 48 procent. Daartegenover stegen juist de beroepen in het
veen van 0,5 procent in 1849 naar 14 procent in 1909.
De ontwikkeling van het veengebied was ook aantrekkelijk voor vestiging van Joodse
families, met name handelaars en middenstanders. Vanaf de achttiende eeuw woonden er al Joden in
de Groningse grensplaatsen en vestigden zij zich ook in Coevorden.44 In de veengemeente Emmen
kwamen de eerste Joodse families pas rond 1840 toen het ontginnen van het Bourtanger Moeras
begon. Dit waren met name veehandelaars en winkeliers.45 Een deel van deze Joodse families was
afkomstig uit de Duitse grensstreek of had in de Duitse grensstreek familie: zo kwamen bijvoorbeeld
de namen Van Coevorden en Braaf aan beide kanten van de grens voor. Dat ook de Joodse families uit
Nieuweschans veel contact hadden met hun Duitse buren, blijkt wel uit het begraven van hun doden.
Tot 1842 begroeven zij hun doden in de Duitse plaatsen Weener en Leer, tot zij in Nieuweschans een
eigen begraafplaats kregen.46
Zoals hierboven is omschreven woonden veel mensen met de Duitse nationaliteit in het
noordelijk grensgebied van Nederland. In 1849 was meer dan 9 procent van de bevolking in Beerta
van Duitse afkomst, bijna 4 procent in Vlagtwedde en 3 procent in Bellingwolde. De Duitse bevolking
in Nieuweschans kwam zelfs op 17,5 procent. Nieuweschans grensde aan het Duitse plaatsje Bunde en
was maar een paar kilometer van Emden, Leer en Aurich verwijderd. In 1849 was de bevolking van
het Drentse Coevorden voor 9 procent Duits en de Emmense bevolking voor 6,5 procent. Vijftig jaar
later (1899) was de bevolking van de veengemeenten flink gegroeid zoals we zagen, en dat kwam
vooral door de komst van de vele Nederlandse kolonisten. Ondanks dat er nog steeds Duitsers naar de
Nederlandse grensstreek kwamen, daalde hun procentuele aantal in verhouding tot de bevolking met
de Nederlandse nationaliteit. Alleen in de gemeenten Nieuweschans en Schoonebeek had meer dan 5
procent van de bevolking de Duitse nationaliteit. In de andere vijf gemeenten was nog maar 0,5 tot 2
procent van de bevolking Duits. In 1899 zien we voor het eerst een kolom ‘zonder nationaliteit’ bij de
volkstelling en het is opvallend dat Vlagtwedde 146 staatlozen onder zijn burgers telt – 2,3 procent
Tabel 3: Grensbevolking naar Nederlandse en Duitse nationaliteit.47
Gemeente
Beerta
Nieuweschans
Bellingwolde
Vlagtwedde
Emmen
Schoonebeek
Coevorden

44
45
46
47

1849
N
3019
797

1849
D
310
170

Ove
-rig
2

%
D
9,3
17,5

1889
N
3961
1272

1889
D
97
141

Overig
191
13

%
D
2,3
9,9

1899
N
4052
1495

1899
D
71
90

Staat
-loos
-

%
D
1,7
5,7

2928

303

-

2,9

4123

227

110

5

4584

127

-

2,7

2166

84

3

3,7

4972

201

74

3,8

6088

31

146

0,5

2501
-

174
-

14
-

6,5
-

13.533
1486

845
194

30
30

5,9
11,3

18.705
1933

717
119

3
-

3,7
5,8

2294

231

21

9

3002

64

60

2

3475

69

1

2

Michman, Been en Michman, Pinkas, 306 en 589.
Bulte, Hun namen worden niet vergeten, 17.
Boon en Lettinck, De Joodse gemeenschappen in Westerwolde, 279-281.
www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/1849/index.html. In de volkstelling van 1849 staat wel
het land van geboorte, maar niet de nationaliteit. Vanaf 1889 wordt wel de nationaliteit genoemd en niet
meer land van geboorte.

31

van de bevolking – terwijl in de andere Groningse grensgemeenten nog geen sprake was van
staatlozen. Ook in de gemeenten Emmen en Coevorden woonden eind negentiende eeuw nog maar
weinig staatlozen – respectievelijk 3 en 1. Dat deze staatlozen van oorsprong uit Duitsland kwamen is
aannemelijk, maar niet bewezen.
In 1913, vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, vestigden zich door
economische omstandigheden nog zeker 455 Duitse grensbewoners in de gemeente Emmen, terwijl
322 Emmenaren naar Duitsland vertrokken om in het veen te gaan werken.48 We zullen in het
volgende hoofdstuk zien dat de trek een jaar later heel anders was: Duitsers trokken toen massaal naar
Duitsland en Nederlanders naar Nederland.
Religieuze samenstelling en verbanden
Door de immigratie van katholieke boeren, Joodse middenstanders en veenarbeiders uit diverse
gebieden in Nederland en de Duitse grensstreek, veranderde de overwegend hervormde bevolking van
Drenthe niet alleen van religieuze samenstelling, ook ontstonden zo nieuwe religieuze verbanden aan
weerszijden van de grens. Dat laatste gold ook voor een deel van de protestantse bevolking. Afgezien
van het katholieke Emsland was het Noordwesten van Duitsland overwegend protestant, in hoofdzaak
luthers. In de Grafschaft Bentheim en in Ostfriesland bevond zich echter ook een grote groep
calvinisten. In 1554 had graaf Arnold I van Bentheim de predikanten in zijn graafschap opdracht
gegeven om volgens de ‘nije lere’ van Maarten Luther te preken. Toen de Duitse vorsten in 1555 de
macht kregen over de kerk in hun gebied moesten hun onderdanen zich richten naar de kerkkeuze van
de vorst (Cuius regio, eius religio).49 In de Grafschaft Bentheim was het calvinisme uit Nederland, dat
sterk de zelfstandigheid van de plaatselijke kerken benadrukte, echter meer en meer in trek geraakt.
Hierdoor ontstond de Evangelisch-reformierte Kirche in de Duitse grensstreek en werd vanaf de
tweede helft van de zeventiende eeuw het Nederlands als kerktaal ingevoerd.50
In de vroege negentiende eeuw werden de religieuze banden tussen protestantse gelovigen aan
weerszijden van de grens opnieuw sterk aangehaald. Toen Nederlandse gereformeerden zich in 1834
losmaakten uit de Nederlands Hervormde Kerk – de zogeheten Afscheiding – en ook in Drenthe
afgescheiden gemeentes werden opgericht, besloten Evangelisch-Reformierten in de Grafschaft
Bentheim en in Ostfriesland hun voorbeeld te volgen. Zij vestigden de Evangelisch-altreformierte
Kirche in Niedersachsen, die gestoeld was op de Nederlandse Gereformeerde kerk, als afsplitsing van
de Evangelisch-reformierte Kirche, die te vergelijken was met de Nederlands Hervormde Kerk. De
vestiging van de Altreformierte Kirche versterkte de band tussen de Duitse en Nederlandse
grensbewoners. Dit werd nog eens extra benadrukt doordat de taal die de kerkgangers in de
altreformierte kerkdienst gebruikten geen Duits, maar Nederlands was. De preken, gebeden en
gezangen waren in het Nederlands en de predikanten kwamen of uit Nederland of hadden hun
theologische opleiding in Nederland gevolgd. Uit praktische overwegingen, zoals de afstand of slechte
wegen, gingen veel altreformierten uit de grensstreek tot ver in de negentiende eeuw bovendien liever
naar Nederlandse gereformeerde kerken in onder andere Coevorden dan naar de kerk in hun eigen
gemeente.51 In 1849 zien we dat de Gereformeerde Kerk in de Drentse grensgemeenten en in
Vlagtwedde meer aanhangers kreeg dan in de Oost-Groningse grensgemeenten.52
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Beuker, ‘Die Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen‘,175-184; Gritter, ‘Die Vorgeschichte’, 10-23.
www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/1849/index.html.

32

Tabel 4: Bevolking van zeven grensgemeenten naar religie, 1849.53
Gemeente

NH

Gereformeerd

RK

Nieuweschans 878
0
3
Beerta
3159
0
38
Bellingwolde
3119
4
51
Vlagtwedde
1862
98
116
Emmen
2332
46
289
Schoonebeek* Coevorden
1771
42
552
* Schoonebeek was in 1849 nog geen zelfstandige gemeente.

Israëlitische
gemeente
61
26
28
65
20
150

Overig/
onbekend
27
106
29
112
2
31

De trek van veenarbeiders kon veel invloed hebben op het dominante geloof van een dorp en nieuwe
religieuze banden over de grens tot stand brengen. Dit blijkt heel duidelijk uit het zanddorp Roswinkel
bij Emmen. Het dorp, dat in de Middeleeuwen was ontstaan, bestond in het begin van de negentiende
eeuw alleen uit hervormden, maar door de vervening zocht een aantal katholieke veenarbeiders dit
dorp uit als woonplaats. Hoewel Roswinkel geen grensplaats was, ging de katholieke bevolking eerder
naar de katholieke kerk in het Duitse Rütenbrock dan naar de katholieke kerk in Emmen, ook om hun
kinderen te laten dopen. Dit kwam mede door de slechte staat van de wegen. Zo ontstond ook hier veel
verwantschap tussen de beide dorpen aan weerszijden van de grens.54
Tabel 5: Bevolking van zeven grensgemeenten naar religie, 1889.55
Gemeente

Bevolking

NH

Gereformeerd

RK

Nieuweschans
Beerta
Bellingwolde
Vlagtwedde
Emmen
Schoonebeek
Coevorden

1426
4249
4460
5247
14.408
1710
3126

1250
3891
4126
3674
9454
852
1852

23
81
26
378
1575
251
340

16
13
17
932
2844
598
690

Israëlitische
gemeente
15
35
56
127
112
8
217

geen

anders

59
24
131
52
139
1
12

63
205
104
84
284
15

Dat de vervening veel invloed had op de samenstelling van de bevolking qua levensovertuiging blijkt
wel uit tabellen 4 en 5. Terwijl de Rooms Katholieke bevolking afnam in de drie Groningse
landbouwgemeenten, groeide zij in de vier veengemeenten. In 1889 was ook een kolom ‘geen geloof’
toegevoegd aan de volkstelling.
Zoals we hebben gelezen kwamen na het midden van de negentiende eeuw veel katholieke
Emslandse boeren over de grens, maar ook kolonisten uit Noord-Nederland om het veen te ontginnen.
Hierdoor steeg in de veengemeenten niet alleen de totale bevolking, maar ook het aandeel van de
katholieke bevolking. Maakte de katholieke bevolking in 1849 nog tussen de 0,3 procent (Beerta) en
21,7 procent (Coevorden) deel uit van de totale bevolking, in 1889 was het procentueel aantal
katholieken maar in vijf grensgemeenten gestegen. In de Groningse gemeenten Beerta en
Bellingwolde was het procentuele aantal katholieken op de totale bevolking gedaald. Groeide de
53
54
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Ibidem.
Gesprek met Peter Kraan, archivaris gemeente Emmen, 24 januari 2017.
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bevolking in Emmen tussen 1849 en 1889 met 436 procent, de katholieke bevolking in Emmen
groeide maar liefst met 884 procent terwijl de katholieke bevolking in Coevorden in die periode steeg
met 25 procent. In de Groningse grensgemeenten zien we in deze periode juist een sterke daling van
de katholieke bevolking, behalve in de gemeente Vlagtwedde, dat net als Emmen grenst aan het
Emsland. In die gemeente groeide de katholieke bevolking met 703 procent, terwijl de katholieke
bevolking in Beerta met meer dan 65 procent afnam en in Bellingwolde met bijna 67 procent.
Daarentegen groeide de katholieke bevolking in het Groningse Nieuweschans weer met meer dan 433
procent.
Tabel 6: Groei van de katholieke bevolking in de zeven grensgemeenten.56
Gemeente

Totale
bevolking
in 1849

Beerta
Nieuweschans
Bellingwolde
Vlagtwedde
Emmen
Schoonebeek
Coevorden

3329
969
3231
2253
2689
2546

RK in 1849

absoluut
38
3
51
116
289
552

%
1,1
0,3
1,6
5,1
10,7
21,7

Totale
bevolking
in 1889
1426
4249
4460
5247
14.408
1710
3126

RK in 1889

Groei RK bevolking
tussen 1849-1889

absoluut
13
16
17
932
2844
598
690

%
- 65,8
433,3
- 66,7
703,4
884
25

%
0,9
0,4
0,4
17,8
20,2
35
22

Grenshuwelijken
Zowel in de Groningse als in de Drentse grensstreek haalde de komst van de vele vreemdelingen – uit
andere Nederlandse provincies, maar zeker ook uit Duitsland – de autochtone bevolking in de
achttiende en negentiende eeuw langzaam maar zeker uit haar isolement. Er ontstond een nieuwe,
meer gemêleerde grenssamenleving waarbij de staatkundige grens met Duitsland opvallend poreus
bleek te zijn. Volgens Verhoeven speelde het wij-zij-perspectief op het gebied van taal, religie,
leeftijden of tussen sociale groepen bij de bewoners in grensregio’s een veel grotere rol dan de
staatsgrens.57 Maar er was wel een andere grens: terwijl de staatsgrens in het leven van veel
grensbewoners weinig betekenis had, was de grens tussen de levensovertuigingen sterk aanwezig en in
de meeste gevallen zelfs een onoverkomelijke hindernis. In de Nederlandse literatuur wordt hiervoor
vaak het begrip verzuiling gebruikt waarbij religieuze en politieke omstandigheden overheersen.58
Maar dit begrip geeft niet voldoende weer over wat er speelde in de grenssamenleving en daarom gaat
dit proefschrift uit van ‘interne grenzen’.59 Naast de interne grens tussen levensovertuigingen – de
verticale grenzen – waren er ook nog horizontale grenzen; bijvoorbeeld de scheiding tussen sociaaleconomische groepen. Op het platteland vertelden de mensen dat wanneer een jongen met een meisje
wilde trouwen, hij eerst de stalraampjes moest tellen om te kijken of het stel economisch gezien bij
elkaar paste. De sociale, economische en religieuze omstandigheden waren aan beide kanten van de
grens vergelijkbaar, waardoor een grenshuwelijk gemakkelijk tot stand kwam. Een voorbeeld daarvan
was de vader van Be, die in het Duitse Twist woonde. Hij was een arme boer van katholieke huize en

56
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trouwde in 1913 met een Nederlands meisje uit Nieuw-Schoonebeek die dezelfde sociale en religieuze
status had. Zij kregen samen vijf kinderen.60
Hoeveel grensoverschrijdende huwelijken werden in de negentiende eeuw nu precies tussen
geloofsgenoten gesloten? Als voorbeeld nemen we de Nederlandse gemeente Schoonebeek en de
aanpalende Duitse dorpen Twist in het Emsland en Emlichheim en omstreken in de Grafschaft
Bentheim. Schoonebeek bestond uit twee kernen, Oud- en Nieuw-Schoonebeek,61 waarvan de eerste
kern van oudsher protestant en de tweede kern overwegend katholiek was. Tussen 1815 en 1879
kwamen de huwelijkspartners van het overwegend protestantse Oud-Schoonebeek voor 71 procent uit
het dorp zelf, 21 procent uit andere Nederlandse dorpen in de omgeving, 5 procent uit de overwegend
protestantse Grafschaft Bentheim, slechts 1 procent uit het overwegend katholieke NieuwSchoonebeek en 0 procent uit het eveneens overwegend katholieke Emsland. De huwelijkspartners van
het katholieke Nieuw-Schoonebeek kwamen in dezelfde periode voor 67 procent uit het dorp zelf,
terwijl 26 procent uit het Emsland kwam, 7 procent uit de omliggende Nederlandse dorpen en 0
procent uit het protestantse Oud-Schoonebeek. In het geval van het katholieke dorp Twist in het
Emsland kwam 57 procent van de huwelijkspartners uit het dorp zelf, 30 procent kwam uit de
omliggende dorpen in het Emsland, 13 procent uit het katholieke Nieuw-Schoonebeek en 1 procent uit
andere Nederlandse dorpen.62
Tabel 7: Huwelijken in de grensstreek, 1815-1879.63
1815-1879
woonplaats

Twist, 192
huwelijken
OudSchoonebeek,
206
huwelijken
NieuwSchoonebeek,
144
huwelijken

OudSchoonebeek
abso%
luut
0
0

NieuwSchoonebeek
abso%
luut
24
13

Twist

Grafschaft
Bentheim

Nederland

Emsland

absoluut
109

%

146

71

3

1

0

0

96

67

Totaal

%

1

absoluut
57

%

0

absoluut
2

%

57

absoluut
0

-

-

10

5

43

21

-

-

0

0

10

7

%

30

absoluut
192

4

2

206

100

38

26

144

100

100

Op de verticale lijn staan de plaatsen en het aantal huwelijken die daar plaatsvonden, op de horizontale lijn staan
waar de huwelijkspartner vandaan kwam.

Het lijkt aannemelijk dat bovenstaand mechanisme van huwelijkspartners die deels over de grens
werden gevonden, ook in andere katholieke en protestantse dorpen in de Nederlandse en Duitse
grensstreek dominant is geweest. Zo ligt het ook voor de hand dat de huwelijksmarkt van het
protestantse en socialistische Oost-Groningen voor een groot deel op het protestants/socialistische
Ostfriesland was gericht. Voor socialistische arbeiders in Drenthe lag dit complexer: in het katholieke
Emsland woonden weinig socialisten, vandaar dat zij niet snel een partner over de grens zochten.
Aangezien veel Drentse socialisten (veelal import-Friezen) meer het anarchisme aanhingen, terwijl de
60
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Groningse socialisten meer naar het communisme neigden, zochten deze beide groepen eveneens niet
snel een huwelijkspartner bij elkaar.64
Door de grensoverschrijdende huwelijken waren en zijn veel familienamen aan beide kanten
van de grens identiek aan elkaar. Dit is duidelijk te zien op de grafstenen van Nederlandse en Duitse
begraafplaatsen langs de grens. Uit interviews met grensbewoners geboren in de jaren 1915 tot 1935,
bleek dat meer dan twee-derde van deze mensen een grenshuwelijk in de familie had. Het ging hier om
een (groot) ouder, (oud)-oom of (oud)-tante.65
Grensarbeid
Op het gebied van de werkgelegenheid hebben Nederland en Duitsland regelmatig gebruik gemaakt
van elkaars arbeidskrachten. Aan het begin van de zeventiende eeuw trokken arbeiders uit Ostfriesland
en de Grafschaft Bentheim naar Holland en Friesland om er te werken en in de achttiende eeuw
vonden Ostfriesen en Emsländer werk bij de Nederlandse walvisvaarders en haringvissers. Omdat de
arbeiders maanden van huis waren, werden zij ‘trekarbeiders’ genoemd. Vanaf de tweede helft van de
negentiende eeuw nam de stroom trekarbeiders uit Duitsland steeds verder af om in de eerste decennia
van de twintigste eeuw geheel te verdwijnen. De oorzaken hiervoor waren divers. Ten eerste
vertrokken veel Duitsers naar Amerika en hieronder bevonden zich grote groepen bezitloze
landarbeiders. Hierdoor nam de sociale druk op de arbeidsmarkt af, waardoor er voldoende werk was
voor de achterblijvers. Ten tweede groeiden de economische omstandigheden in Noordwest-Duitsland
door de opkomst van kleine industrie en de vooruitgang in de landbouw; kunstmest en
landbouwmachines werden massaal ingezet.66
Aan het begin van de twintigste eeuw trokken juist
Nederlandse arbeiders naar Duitsland. Aangezien deze
trek veelal beperkt bleef tot grensbewoners, spreken we
vanaf die tijd over ‘grensarbeid’. Net als in ZuidoostDrenthe was aan het begin van de twintigste eeuw ook in
het Duitse Emsland een start gemaakt met de vervening
van het Bourtanger Moor. Langs de grens met Nederland
waren het vooral Nederlandse bedrijven die begonnen
met het afgraven van het veen en omdat Nederlandse
veenarbeiders meer ervaring hadden met het afgraven en
Het laden van een turfschip in het veen in de
verwerken
van het veen, waren zij erg gewild in de
gemeente Emmen. Foto 1900-1920, Drents
Duitse grensstreek. Bij de eerste vier Nederlandse
Archief, collectie Lichtbeelden Instituut.
bedrijven werkten in 1904 circa 450 tot 600 mensen die
voor het overgrote deel uit Nederland kwamen en een jaar later werkten daar zelfs 800 Nederlandse
veenarbeiders.67 Een van deze bedrijven was Griendtsveen Torfindustrie AG in Schöninghsdorf. Zij
hadden hun bedrijfsleider meegenomen uit Nederland en dit was de grootvader van Jo: ‘mijn
grootvader werd hier bij Griendtsveen bedrijfsleider in 1901.’68 Bij dit bedrijf werkten in 1904 alleen
al circa 300 tot 400 arbeiders. Griendtsveen AG was opgericht door de Nederlandse broers Jozef en
Eduard van de Griendt. Zij hadden in 1901 het pachtrecht gekregen voor het ontginnen van veen in
zowel de gemeente Emmen als vlak over de grens in het Emsland. Nadat zij het pachtverdrag hadden
getekend begonnen zij met het afgraven van het veen en vervolgens bouwden zij nog drie
64
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turfstrooiselfabrieken: één in het Nederlandse Klazienaveen in de gemeente Emmen en twee in het
Duitse Emsland aan het Süd-Nord-Kanal nabij Schöninghsdorf.69 Een tweede groot veenbedrijf in
deze regio was in het bezit van Duitse eigenaars en heette Klasmann-Deilmann GmbH en ook zij
hadden behoefte aan de kennis van Nederlandse verveners. Voor de start van dit bedrijf in juni 1913
stelden zij daarom eerst twee Nederlandse ‘Moormeister’ aan. Het bedrijf omvatte 1000 vierkante
kilometer veengebied. Om dit te ontginnen werkten hier veenarbeiders uit de gehele regio. Zeker 60
van deze arbeiders kwamen uit Nederland.70
Van een echte ‘trek’ naar Duitsland onder de veenarbeiders kwam het overigens niet. De
meeste arbeiders liepen dagelijks te voet de grens over naar hun werk en kwamen ’s avonds weer
thuis. Zij werden met recht ‘grenslopers’ genoemd. Voor andere veenarbeiders kwam het beter uit om
zich voor kortere of langere tijd met het gezin in Duitsland te vestigen. Dan zorgde de veenbaas voor
een woning of barak waar de hele familie zich meestal voor één afgravingsseizoen kon vestigen. Voor
het daarop volgende seizoen moesten veenarbeiders vaak weer op zoek naar een andere veenbaas. Bij
diverse gezinnen kwam het voor dat het ene kind bijvoorbeeld in Emmen geboren werd, terwijl het
volgende kind in Twist ter wereld kwam en het daarop volgende kind in Zwartemeer. De staatsgrens
speelde in hun dagelijks bestaan amper een rol.71
De Nederlandse veenbedrijven in de Duitse grensstreek bevorderden niet alleen de
grensoverschrijdende uitwisseling van arbeiders en kennis, maar versterkten ook de banden van taal en
cultuur. Dat in het bedrijf Griendtsveen het Nederlands zowel in Schöninghsdorf als in het
hoofdkantoor te Papenburg de omgangstaal was, vormde voor de arbeiders uit het Emsland geen enkel
probleem: het streekdialect aan beide zijden van de grens was bijna identiek. De bouw van de kerk in
Schöninghsdorf laat meer complexe dwarsverbanden zien. De Nederlandse veenarbeiders waren veelal
Nederlands Hervormd en woonden in een overwegend katholiek gebied. Samen met geloofsgenoten
uit de Grafschaft Bentheim bouwden zij een Evangelisch-Reformierte kerk aan het Süd-Nord-Kanaal
in Schöninghsdorf. Twee Nederlandse verveners hadden hiervoor de grond beschikbaar gesteld. Met
geld vanuit zowel de Duitse Evangelisch-Reformierte Gemeinde als vanuit diverse hervormde
gemeenten in heel Nederland bouwden de mensen daar een kleine Jugendstil-kerk, die daarnaast dienst
deed als school voor de dorpskinderen. De predikant die aan deze kerk werd beroepen, kwam uit
Nederland en de taal was eveneens overwegend Nederlands. Het is heel aannemelijk dat de
Nederlandse arbeiders die in het Duitse Schöninghsdorf woonden, hun band met het vaderland en het
Oranjehuis wilden tonen door hun kleine kerk in 1920 de naam ‘Emma-Kapelle’ te geven. Een andere
versie is dat Koningin-moeder Emma regelmatig geld schonk aan de kerk, maar bewijzen hiervoor zijn
niet gevonden. Dat de bouw en het onderhoud van de kerk in deze arme gemeenschap echter zowel
vanuit diverse Nederlandse gemeenten als vanuit de Duitse Evangelische Gemeinde werd gesteund,
maakt opnieuw duidelijk dat in het grensgebied de staatsgrens gemakkelijk werd overbrugd om
transnationale religieuze verbanden te versterken.72
Grensverkeer en grenseconomie
De staatkundige grens tussen Noord-Nederland en Duitsland vormde in de negentiende eeuw
nauwelijks een belemmering voor arbeidsmigratie, grensarbeid, grenshuwelijken, religieuze verbanden
en andere culturele uitwisselingen aan beide zijden van de grens. In het dagelijks leven was de grens
zeer poreus. Van druk grensverkeer was in de negentiende eeuw in het noorden overigens niet echt
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sprake. Er was nog maar weinig gemotoriseerd vervoer en de noordelijke grensbewoners beschikten
zelfs nog maar amper over een fiets. Zoals we zagen, passeerden grensbewoners de grens vooral via de
‘groene’ grens. Gingen zij op bezoek bij familie of naar hun werk aan de andere kant van de grens, dan
liepen zij door het veen of via smalle zandpaadjes en vaak wisten zij niet eens precies waar zij de
grens waren gepasseerd. Bij Nieuweschans, Ter Apel, Zwartemeer, Schoonebeek en Coevorden
konden bewoners via doorgaande wegen de grens op legale manier passeren.
Doorgaande spoorwegverbindingen, vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw,
maakten het oversteken van de grens tot een bijna ongekende ervaring. In 1868 kwam de spoorlijn
Groningen-Nieuweschans tot stand, die vanaf 1876 aansloot op de Ostfriese spoorlijn naar Ihrhove en
zo een rechtstreekse treinverbinding tussen Groningen, Emden, Bremen en Oldenburg mogelijk
maakte. Tussen 1895 en 1910 kwam een spoorverbinding tussen Coevorden, Emlichheim en Bad
Bentheim tot stand. Beide spoorverbindingen waren voor zowel personen- als goederenvervoer.73
Paspoorten waren nog niet zo gebruikelijk in het begin van de negentiende eeuw, maar
bonafide grenspassanten konden meestal wel een aantal documenten laten zien waaruit hun
betrouwbaarheid bleek.74 Door de opkomst van de industrie en uitbreiding van de arbeidsmarkt, namen
ook de sociale voorzieningen toe. De overheid voerde identiteitsbewijzen als paspoorten,
verblijfspapieren en arbeidskaarten in om registratie, controle en toezicht mogelijk te maken. In de
tweede helft van de negentiende eeuw gebruikte de Nederlandse overheid de paspoortpolitiek niet
alleen voor controle en bescherming, maar ook om de arbeidsmigratie van eigen onderdanen te
bevorderen. De arbeidsmigratie naar de buurlanden werd door de provinciale overheden gemakkelijker
gemaakt door de paspoorten kosteloos te verstrekken.75
Invoerrechten moesten wel bij de grens worden betaald. In de Middeleeuwen werd op
binnenkomende goederen tol geheven bij de stadspoort en tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd dit
omgezet in een ‘Lijst van Convooien en Licenten’. Tussen 1810 en 1813 gold de Franse
belastingwetgeving. Vanaf 1819 werd de benaming ‘inkomende en uitgaande regten’ ingevoerd en in
1822 veranderde dit in de ‘Algemene Wet voor de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer’. Het
heffen van invoerrechten was aan het eind van de negentiende eeuw heel eenvoudig; er was een
alfabetische lijst van goederen en stond een product niet op die lijst, dan hoefde daarover geen
invoerrecht te worden betaald. De middeleeuwse tolgaarde kunnen we de voorloper van de douanier
noemen, maar Napoleon Bonaparte stuurde de eerste echte douaniers naar Nederland. Hij bouwde
tevens douanehuisjes aan de grenzen van zijn rijk. De Franse douaniers bleken veel strenger de regels
van in- en uitvoerrechten te handhaven dan hun voorgangers. Dit viel bij de Nederlandse kooplieden
niet in goede aarde, waardoor vanaf die tijd flink werd gesmokkeld. De douaniers waren dan ook
beslist niet geliefd in Nederland. Koning Willem I schafte bij zijn komst de Franse wetten af en
daarmee ook de naam douane. Controleurs op in- en uitvoerrechten werden in Nederland ‘commiezen
der belastingen’ genoemd en in Duitsland ‘Zölner’.76
Maar niet iedereen wilde invoerrechten betalen en in de grensstreek was er dan ook sprake van
illegale grenshandel, smokkelen. Ook de noordelijke grensbewoners smokkelden, want smokkel
bestaat bij de gratie van een grens. Volgens de familie van streekbewoner Jaap (1931) was het
smokkelen voor de Eerste Wereldoorlog vooral voor eigen gebruik en ging het om dagelijkse
producten. Dat de geplande smokkel niet altijd goed afliep, was ook in die tijd al duidelijk. Zo had de
opa van Jaap een zus en zij wilde voor de Eerste Wereldoorlog twee zakken rogge smokkelen, maar
helaas koste dit aan twee dieren van de buren het leven. Jaap vertelde:
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Opa’s zuster had de zakken met rogge alvast klaargelegd langs de kant van de straat en
afgedekt met sla en zo. De beesten van Pasveer vonden die zakken, maakten ze kapot en aten
zich vol met rogge. Maar rogge brandt. Als het haver was geweest, was het goed gegaan.
Twee beesten zijn daaraan doodgegaan.77
Was smokkelhandel voor 1914 vooral heel kleinschalig en bedoeld voor eigen gebruik, we zullen in
het volgende hoofdstuk zien dat vanaf het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog het smokkelen steeds
grotere vormen aannam.
De illegale handel was niet echt groot, maar van een grote grenseconomie was ook geen
sprake. De grenseconomie bestond voornamelijk uit landbouw en alles wat met het ontginnen van
veen te maken had. Het afgraven van veen bracht wel een eigen industrie met zich mee en wel de
turfstrooiselfabrieken. Griendtsveen AG was een van de eerste bedrijven die in diezelfde tijd aan
zowel de Nederlandse kant als de Duitse kant van de grens turfstrooiselfabrieken plaatsten.78 Door het
ontginnen van veen kwamen er ook langzaam maar zeker steeds meer kleine grenswinkeltjes en
cafeetjes, zogeheten ‘kneipen’, bij. De enige niet veen industrieën in dit gebied kwamen pas na de
tweede helft van de negentiende eeuw en waren in hoofdzaak agrarische industrieën zoals strokartonen aardappelmeelfabrieken. In Ostfriesland kwamen de eerste noordelijke strokartonfabrieken in
Emden, Leer en Papenburg – zo rond 1867 – en Nieuweschans kreeg in 1870 de derde
strokartonfabriek van Nederland.79 Grenseconomie vond in het noordelijk grensgebied dus plaats op
microniveau.
Nationaliteit: Nederlander, Duitser of staatloos
Veel grensbewoners staken regelmatig en relatief gemakkelijk de grens over, of ze gingen wonen en
werken waar het op dat moment het beste voor hen was. Nederlanders die voor langere tijd de grens
overstaken konden hun nationaliteit verliezen als zij een andere nationaliteit aannamen of zonder
toestemming in vreemde krijgsdienst gingen. Een Nederlandse vrouw die met een man trouwde die
een andere nationaliteit had kreeg automatisch zijn nationaliteit en verloor haar Nederlandse
nationaliteit. Kinderen die werden geboren in het buitenland, maar waarvan de vader de Nederlandse
nationaliteit had, kregen eveneens de Nederlandse nationaliteit.80 Veel grensbewoners met de
Nederlandse nationaliteit die in de Duitse grensstreek woonden en werkten, bleven Nederlanders
zolang zij iedere tien jaar maar aangaven Nederlander te willen blijven.81 In het geval van Jo, wiens
grootvader in 1901 begon als Nederlandse bedrijfsleider in het Duitse Schöninghsdorf, blijkt dat het
Nederlanderschap zelfs generaties lang werd gekoesterd: hij liet zich pas in 2005 naturaliseren tot
Duitser omdat dit administratief het gemakkelijkst was.82
Aan de Nederlandse kant van de grens deed zich bij de van oorsprong Duitse gezinnen een
meer fundamenteel probleem voor. In de Duitse wetgeving was in het Gesetz über dir Erwerbung und
den Verlust der Reichs- und Staatsangehörigkeit van 1870 bepaald dat Duitsers hun nationaliteit
verloren indien zij tien jaar aaneengesloten in het buitenland verbleven of indien zij ten tijde van
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oorlog geen gevolg gaven aan de oproep van de regering om zich beschikbaar te stellen voor het Rijk.
De vrouwen en minderjarige kinderen van deze mannen werden dan eveneens staatloos.83 In de
praktijk werden veel Duitsers in de Nederlandse grensstreek staatloos omdat zij zich ofwel niet hadden
gemeld voor militaire dienst tijdens een oorlog van Duitsland, of waren gedeserteerd. Anderen hadden
hun nationaliteit niet tijdig verlengd, zoals de familie van Jan (1935) uit Zwartemeer. Hij vertelde:
‘Mijn grootouders en een oom waren Duitsers, maar zij woonden in Nederland en werden daardoor
staatloos.’84 Dat Duitse grensbewoners voor de Eerste Wereldoorlog niet zo aan hun nationaliteit
waren gehecht, lag hoogstwaarschijnlijk aan het feit dat het Duitse keizerrijk pas vanaf 1870 is
ontstaan.
Het lijkt erop dat niet alleen katholieke Emslanders, maar ook veel jonge mannen uit
Ostfriesland en de Grafschaft Bentheim over de grens naar Nederland trokken om hun diensttijd te
ontlopen. Deze was nogal ‘verschrikkelijk’ eind negentiende eeuw. ‘De opa van mijn man kwam uit
Stapelmoor’, vertelde Geesje (1927) uit Beerta, ‘en vluchtte naar Nederland omdat hij als militair straf
had gekregen. Ze waren toen heel streng.’85 De grootvader van Johan (1938) vertrok eveneens vanuit
Laar naar Coevorden om aan de militaire dienst te ontkomen:
Mijn grootvader is in 1892 geboren en was Duitser en hij moest in militaire dienst in Duitsland
en dat was een verschrikking. Toen hebben ze de boerderij in Duitsland verhuurd en zijn naar
de boerderij in Nederland gegaan en zodoende hoefde mijn grootvader niet in militaire
dienst.86
De familie van Johan bezat twee boerderijen; één in Duitsland en één net over de grens in Nederland.
Hierdoor konden zij gemakkelijk van land verwisselen.87 Door deze vlucht werden de grootvaders en
hun families echter staatloos. Zij zullen niet de enigen zijn geweest. Zoals we nog zullen zien
vluchtten tijdens de Eerste Wereldoorlog regelmatig Duitse militairen over de grens om zich aan de
Nederlandse kant te vestigen. Terwijl de staatsgrens voor veel grensbewoners niet nadrukkelijk
aanwezig was in hun dagelijks leven, kunnen we hier concluderen dat voor deze Duitsers de grens wel
degelijk een nadrukkelijke scheidslijn was. Werden zij aan de ene kant van de grens vervolgd, dan
konden ze een veilig heenkomen zoeken aan de andere kant van de grens. Op deze manier bleven zij
dan toch in de buurt van de familie wonen.
Besluit
De belangrijkste vraag in dit hoofdstuk was welke grenzen belangrijk waren voor de noordelijke
grensbewoners voor 1914 en deze vraag kan nu worden beantwoord. De noordelijke staatsgrens werd
in 1764 voor het eerst gemarkeerd met tien grensstenen en deze werden vanaf 1801 steeds verder
uitgebreid. In 1824 werd een belangrijke grensverdrag tussen Noord-Nederland en NoordwestDuitsland gesloten, het traktaat van Münster, en dit verdrag werd in 1871 nog eens bevestigd.
Hierdoor zou je verwachten dat de staatsgrens meer aanwezig zou zijn voor de grensbewoners, maar
niets is minder waar. Eerst staken alleen de protestantse boeren via allerlei zandpaadjes de grens over,
maar de nieuwe grensbewoners – immigranten zoals Duitse katholieke boeren en Nederlandse
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veenarbeiders – staken eveneens veelvuldig de staatsgrens over door gebruik te maken van de ‘groene’
grens. De fysieke staatsgrens was aanwezig maar geen obstakel voor de grensbewoners van voor 1914.
Door de komst van de Duitse katholieke boeren woonden twee nationaliteiten naast elkaar in
de Nederlandse grensstreek. Er vestigden zich echter ook veel veenarbeiders met diverse
levensovertuigingen en Joodse handelaren aan de Nederlandse kant van de grens. Hierdoor groeide de
bevolking van het grensgebied niet alleen erg snel, maar veranderde ook van beroepssamenstelling en
op religieus gebied. Terwijl de staatsgrens tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland erg
poreus was, bleek de grens tussen de verschillende levensovertuigingen een veel groter obstakel te
zijn. Daarbij waren binnen de levensovertuigingen nog grenzen op sociaal-economisch gebied waar de
bevolking rekening mee moest houden. Aangezien de sociaal-economische omstandigheden aan beide
kanten van de grens veel overeenkomsten vertoonde was het halen van een huwelijkskandidaat uit het
buurland soms veel gemakkelijker te verwezenlijken dan één uit het zelfde dorp. Hierdoor namen de
grenscontacten alleen maar toe. De interne grenzen, levensovertuiging en sociaal-economisch, waren
dus veel meer aanwezig dan de staatsgrens.
Doordat begonnen werd met het ontginnen van veen in zowel de Nederlandse als de Duitse
kant van de staatsgrens, konden Nederlandse grensarbeiders gemakkelijk werk vinden aan beide
kanten van de grens. Soms liepen zij dagelijks de grens over, grenslopers, maar het kwam ook
regelmatig voor dat zij zich met het hele gezin tijdelijk aan de andere kant van de grens vestigden.
Hierdoor groeiden de grenscontacten en deze bleven groeien omdat de grens voor de grensbewoners
steeds poreuzer werd. Er waren wel officiële grensovergangen, maar voor grensbewoners waren de
paadjes door het veen de kortste weg naar de andere kant en daarvoor had je geen grenspapieren
nodig.
Terwijl Noord-Nederlandse arbeiders die zich in Duitsland vestigden niet snel hun nationaliteit
verloren, lag dit voor de Duitse grensbewoners anders. De Noordwest-Duitse grensbewoners waren in
1871 onderdanen geworden van een ander koningshuis. Velen staken daarna de grens over om aan de
dienstplicht te ontkomen. Voor hen was de staatsgrens wel een belangrijke onderscheid tussen vrijheid
en gevangenschap. Ook woonden veel Duitse boeren op hun eigen grond dat in Nederland lag. Door
de éénwording van Duitsland werd een nieuwe wet aangenomen die de oorzaak was dat veel Duitsers
en hun gezinnen in de Noord-Nederlandse grensstreek Staatloos werden. Ook voor hen was vanaf die
tijd de staatsgrens een nadrukkelijke scheidslijn.
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Hoofdstuk 2

De Eerste Wereldoorlog, 1914-1918: gevolgen en kansen

Terwijl de inwoners in het noorden van Nederland in de negentiende eeuw een bestaan probeerden op
te bouwen door het uitgestrekte Bourtange Moeras droog te leggen en te ontginnen, liep de spanning
aan de Duitse kant van de grens behoorlijk op. Toen de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger Franz
Ferdinand en zijn vrouw op 28 juni 1914 in Sarajevo werden vermoord, sloeg de vlam in de pan. De
Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Rusland, Engeland en Frankrijk haalden hun
aanvalsplannen uit de kast en al snel kondigden deze landen de mobilisatie af. Vanuit de Nederlandse
badplaatsen kwam een ware uittocht van buitenlandse toeristen op gang. De Duitse, Oostenrijkse en
Russische toeristen vertrokken naar hun eigen land en de Amerikanen vertrokken naar Engeland.1 In
Duitsland was de bevolking uitzinnig van vreugde; jonge mannen meldden zich massaal voor de
militaire dienst. Grote groepen Duitsers hadden het idee dat zij de oorlog binnen een paar maanden
zouden winnen en dat de troepen voor kerst weer thuis zouden zijn.2
De verhouding tussen Nederland en Duitsland was vanaf de negentiende eeuw ‘beladen’,
vooral vanuit Nederlands oogpunt.3 Volgens Wielenga twijfelde niemand in ons land na de
Oostenrijks-Pruisisch oorlog van 1866 nog aan dat de grootste bedreiging van Pruisen zou komen.4 De
vreugdeuitbarstingen van de Duitsers over de nieuwe, Grote Oorlog bevestigde dit gevoel van veel
Nederlanders. Nederland wenste echter niet aan de oorlog deel te nemen en wilde neutraal blijven.
Maar dit had wel consequenties. Neutraliteit betekende dat het land zich niet met de
oorlogshandelingen mocht bemoeien en dat het ene oorlogsland niet bevoordeeld mocht worden boven
het andere land. Hierdoor ontstonden tekorten waar de gehele bevolking flink onder te lijden had,
zowel de Nederlandse als de Duitse. Dit bevorderde de illegale grenshandel. Ondanks de neutraliteit
wilde Nederland wel maatregelen nemen om haar grenzen te beveiligen.5 Door deze maatregel werd
de ‘poreuze’ grens ineens een moeilijker te nemen barrière voor de bevolking. De spanning tussen
Nederland en Duitsland had dus meteen invloed op de grensbewoners. Deze invloed bleek echter niet
alleen negatief te zijn. Duitsland had al snel een tekort aan arbeidskrachten voor zijn industrie en de
land- en veenbouw. Dit bood veel Nederlanders en vooral grensbewoners, kans op werk en op een
beter bestaan.
Hoofdstuk 2 stelt de vraag centraal hoe het leven er in de noordelijke grensstreek uitzag tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Wat was de invloed van deze oorlog op het dagelijks leven van de NoordNederlandse grensbewoners? Veranderde de beleving van de grensbewoners over de staatkundige
grens? En welke invloed had de oorlog op grensarbeid? Op de grenseconomie? En op de interactie
tussen grensbewoners aan beide kanten van de grens?
Oorlog en mobiliteit in de grensregio
De moord op de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger Franz Ferdinand en zijn vrouw was in
Nederland natuurlijk niet onopgemerkt gebleven, maar het leek slechts een van de vele incidenten die
in het voorjaar van 1914 het nieuws haalden. Toch was het snel gedaan met de rust en de mensen
hadden het gevoel dat een oorlog niet zou uitblijven. Nederland wilde neutraal blijven maar kon niet
anders dan op 31 juli 1914 de algehele mobilisatie afkondigen om zijn grenzen te bewaken tegen
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mogelijke vijandige aanvallen. Zowel Engeland als Duitsland respecteerden de neutraliteit van
Nederland, maar deze neutraliteit had echter wel gevolgen voor de Nederlandse bevolking. 6 Voor de
grensbevolking waren deze, zoals we zullen zien, nog extra belastend.
Doordat eind juli 1914 in zowel Nederland als Duitsland de mobilisatie was afgekondigd,
ontstond bij de grensovergangen tussen beide landen een grote activiteit. Duitsers die in Nederland
woonden waren opgeroepen om voor hun land te strijden en zij vertrokken zo snel als ze konden met
het hele gezin naar de ‘Heimat’. Ook veel Nederlanders die in Duitsland woonden keerden naar hun
land terug om niet verwikkeld te raken in de oorlogsdreiging van Duitsland en om mogelijk het eigen
land te helpen verdedigen. Beide groepen reizigers ondervonden van zowel de Duitse als de
Nederlandse grenswachten geen enkele belemmering bij het passeren van de grens.7
In augustus 1914 kwamen in Nederland honderdduizenden mannen op voor militaire dienst.
Een groot aantal soldaten sloot de grens tussen Nederland en Duitsland vanaf de Nederlandse kant zo
goed mogelijk. Aangezien de provincies Groningen en Drenthe aan Duitsland grensden, kreeg de
bevolking vanaf het begin van de mobilisatie met veel grensbewakers te maken. In de plaatsen waar
officiële grensovergangen waren, kwamen reeds op 1 augustus 1914 grensdetachementen aan, maar
ook in de dorpen Erica en Nieuw-Weerdinge.8 Aan het eind van september 1914 kwamen nog meer
militairen naar de noordelijke grens met Duitsland. Hierdoor was de grens niet meer alleen
gemarkeerd, maar zelfs nadrukkelijk aanwezig; veel meer aanwezig dan in al die jaren daarvoor.
Tijdens de mobilisatie in augustus-september 1914
werden in totaal circa 400.000 Nederlandse mannen
opgeroepen: bijna twaalf procent van de gehele
mannelijke bevolking.9 Vergelijken we dit met de
grensstreek, dan zien we dat het percentage
gemobiliseerde mannen in Emmen hoger lag dan het
landelijk gemiddelde: vijftien procent, exclusief de
Emmenaren die al in overheidsdienst waren bij de
marechaussee of als commies.10 Aan het begin van de
mobilisatie waren 1143 mannen uit de gemeente
In Coevorden waren zeker dertien mannen van de
Emmen opgeroepen, terwijl gedurende de hele oorlog
Landwacht geïnstalleerd. Foto 1914-1918, Drents
in totaal 2711 mannen uit Emmen zich meldden voor
Archief, fotocollectie Drents Museum.
hun dienstplicht.11 Helaas bleek het niet mogelijk om
deze aantallen te vergelijken met andere noordelijke grensgemeenten, omdat de archieven niet
compleet waren.
De mobilisatie trok een zware wissel op de plattelandsbevolking in de grensstreek. De jonge
mannen waren hard nodig voor het zware werk op de boerderijen en doordat de boeren ook nog eens
hun paarden moesten afstaan aan het Nederlandse leger kwam het werk behoorlijk in het gedrang. Af
en toe zorgde de lokale overheid ervoor dat de boerenzoons tijdelijk verlof kregen zodat de
voedselvoorziening niet teveel in het gedrang kwam. De vader van Bernhardus Crebas was
bijvoorbeeld een van de gemobiliseerde mannen. Zijn grootouders hadden een boerderij aan de
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Westerwoldse Aa in Nieuweschans en in 1909 moest zijn vader, Johannes, zich melden bij het
Regiment Grenadiers en Jagers in Den Haag. Op 1 augustus 1914, Johannes Crebas was toen 25 jaar
oud, moest hij zich opnieuw melden. Op de boerderij kon hij slecht gemist worden en het was aan
burgemeester Braak te danken dat Johannes af en toe met landbouwverlof naar huis mocht. Tevens
vorderde de overheid twee paarden van boer Crebas wat het werk op het boerenbedrijf alleen maar
moeilijker maakte. Aan de andere kant waren er veel vreemde mannen gelegerd in de grensstreek,
maar die werden door de grensbevolking hartelijk ontvangen. De marechaussees in de Kroonpolder
moesten vaak nog laat in de avond hun boekje tekenen en zij deden dit graag onder het genot van een
kop koffie bij boer Crebas.12
Dat de grens goed gemarkeerd was tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam niet alleen door de
aanwezige grenswachten. De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Cornelis Jacobus Snijders,
(en niet de Commissaris der Koningin zoals Bulte schreef13) had alle provincies aangeschreven met het
verzoek de burgemeesters opdracht te geven de Nederlandse vlag op openbare gebouwen, scholen,
kerktorens en aan de grens gelegen huizen te laten wapperen. De Opperbevelhebber wilde hiermee
duidelijk maken waar Nederland begon. In de brief stond: ‘om aan onze vliegeniers, zowel als aan
vliegeniers van andere nationaliteiten, de Nederlandse grens op duidelijke wijze kenbaar te maken.’14
Het ‘vlaggen’ aan de grens markeerde de grens behalve voor de vliegeniers echter ook nadrukkelijk
voor de grensbevolking. Tot dit tijdstip had de grens, en met name de precieze locatie daarvan, in hun
dagelijks leven amper een rol van betekenis gespeeld. Door het uitsteken van vlaggen werd niet alleen
de grens duidelijk zichtbaar voor de grensbewoners, maar ook de oorlogsdreiging. De Eerste
Wereldoorlog had daarom vanaf het begin invloed op hun dagelijks leven: eigen mannen verdwenen
naar kazernes ergens in het land en veel vreemde mannen kwamen de grens bewaken. Aangezien er zo
goed als geen kazernes aanwezig waren in de noordelijke grensstreek, kregen de militairen hun
inkwartiering bij burgers, in scholen en in speciaal daarvoor gebouwde houten loodsen zoals in
Schoonebeek en Zwartemeer.15
Aan de Duitse kant van de grens was de spanning intussen tot grote hoogte gestegen. Al in
juni/juli 1914 was daar de grote vraag of er oorlog zou komen of niet. De Katholische Volksbote, een
veel gelezen weekblad in het katholieke
Emsland, bracht de lezers uitvoerig op de
hoogte van de ontwikkelingen rondom de
oorlogsspanningen. De redactie bracht
regelmatig extra edities uit zodat de Emslandse
bevolking wist wat er speelde. De krant schreef
op 31 juli 1914 dat het verbreken van de
diplomatieke gesprekken tussen OostenrijkHongarije en Servië als een lopend vuurtje door
de stad Meppen ging en dat hun lezers, net als
alle Duitsers, achter de Dubbelmonarchie
Lazaret-Barakken te Meppen. Foto: Stadsmuseum
stonden.16 Veertig jaar na de Frans-Pruisische
Lingen.
oorlog twijfelden de Emslanders er niet meer
aan of zij voor eigen land wilden vechten. Zij voelden zich nu helemaal Duitsers. Op 7 augustus 1914
schreef de krant dat zij zoveel te melden had omtrent de oorlog, dat er geen ruimte meer was voor de
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wekelijkse feuilleton. Naar alle waarschijnlijkheid was dit voor de meeste lezers geen enkel probleem,
omdat de krant vervolgde met: ‘…Mobilmachung hat in Stadt und Land eine gehobene patriotische
Stimmung erzeugt.’17 Mannen uit de grensstreek moesten zich, zoals in heel Duitsland, melden voor
militaire dienst. Familie en dorpsgenoten zwaaiden de jongens uit op het station te Meppen. Zelfs voor
de vrouwen was een rol weggelegd in de oorlogsvoering. In het Emsland meldden de vrouwen zich
aan als ‘Krankenschwester’ en de gemeente Meppen bouwde barakken bij het ziekenhuis en eveneens
in de tuin van hotel Kerckhoff omdat er een grote behoefte was aan noodhospitalen voor de gewonde
soldaten. Op 5 september 1914 kwam het eerste gewondentransport van 40 militairen naar Meppen.18
In de Nederlandse grensstreek kreeg de grens een andere betekenis in het leven van de
bevolking dan in het Duitse deel. Met het oog op de grote oorlogsdreiging wilde Nederland de grens
met Duitsland graag hermetisch afsluiten. Voor Duitsland was het afsluiten van de Noord-Nederlandse
grens echter geen prioriteit. Integendeel: zolang de grens niet volledig was afgesloten konden allerlei
goederen, waaraan een groot gebrek was in Duitsland, vanuit Nederland worden aangevoerd.19
Vluchtelingen in de grensregio
Het is algemeen bekend dat oorlog grote groepen vluchtelingen op de been brengt. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog was het niet anders. Door de oorlogsdreiging in de zomer van 1914 kwam de eerste
vluchtelingenstroom op gang. Het waren aanvankelijk Duitsers en Oostenrijkers die in België
woonden en als eersten uit dit land vluchtten en de Nederlandse grens passeerden. Een aantal van hen
kon gelijk doorreizen naar eigen land, maar enkelen zochten onderdak in Nederland. Na het uitbreken
van de oorlog sloegen echter ook duizenden, later honderdduizenden Belgische inwoners op de vlucht
voor het krijgsgewoel.20 Hoewel je zou verwachten dat de meeste Belgische vluchtelingen zich in de
zuidelijke provincies Limburg, Brabant en Zeeland of in Holland zouden verspreiden, duurde het niet
lang voor zij ook in de noordelijke grensregio de bevolkingssamenstelling en het dagelijks leven
veranderden.
De eerste golf Belgische vluchtelingen kwam begin augustus na de hevige gevechten in
Belgisch-Limburg en bij Luik naar Nederland. Om te voorkomen dat alle vluchtelingen moesten
worden opgevangen in ‘de stelling Amsterdam’, werden ook de twee noordelijke provincies,
Groningen en Drenthe, aangeschreven om vluchtelingen op te nemen. Vluchtelingencomités werden
opgericht die als taak kregen om ‘toezicht te houden op de vluchtelingen’ en om voor ‘brandstof,
aardappelen en andere voedingsartikelen’ te zorgen.21 Huisvesting kregen de vluchtelingen veelal in
leegstaande gebouwen zoals een pastorie, een school of een horecagelegenheid.22 In de Groningse
grensgemeente Bellingwolde waren in totaal 58 vluchtelingen ondergebracht en in de gemeente
Vlagtwedde waren 89 vluchtelingen gehuisvest. In juni 1915 waren allen weer vertrokken uit
Bellingwolde, maar woonden er nog steeds 19 in Vlagtwedde. Zes Belgische families lieten de
gemeente Vlagtwedde na hun vertrek weten dat zij erg blij en dankbaar waren voor de periode die zij
in die gemeente onderdak hadden mogen ontvangen. Zij waren allen goed behandeld en zij schreven:
‘dat wij niets verzuimen zullen onze kinderen te leren om de Nederlandse bevolking te achten en te
waarderen.’23
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De commissaris der Koningin in Drenthe schreef op 23 augustus 1914 een brief aan alle
Drentse gemeentebesturen met het verzoek om opgave van het aantal daar aanwezige Duitse
vluchtelingen. Daarna kon in kaart gebracht worden hoeveel Belgische vluchtelingen de gemeente kon
herbergen.24 In verschillende gemeenten in Nederland werden ook vluchtelingenkampen ingericht en
in Drenthe gebeurde dat in het derde gesticht te Veenhuizen. Hier konden in totaal 400 mensen worden
opgevangen.25 Aangezien er vooral in de gemeenten Coevorden veel bronnen zijn bewaard over de
vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog, wordt deze gemeente als voorbeeld genomen om een
gedetailleerde beschrijven te geven over de invloed die de vluchtelingen hadden op de grensbevolking.
Op 15 september 1914 ontving de gemeente Coevorden een telegram van het provinciaal
bestuur dat de minister 1500 vluchtelingen zou doorsturen naar Drenthe, waarvan 250 voor Coevorden
bestemd waren. Zij verzocht de gemeente om voor voldoende stro te zorgen waarop de vluchtelingen
konden slapen.26 De Emmer Courant schreef enkele dagen later dat het aantal vluchtelingen in Drenthe
leek mee te vallen:
Het aantal Belgische vluchtelingen, dat Maandag in Veenhuizen is gearriveerd, is heel wat
kleiner dan men verwachtte. In plaats van 270 zijn slechts 70 menschen aangekomen. …Velen
hebben zich bedacht en zijn naar hun vaderland terug, nu de oorlogskansen zoveel gunstiger
voor België zijn geworden.27
Nadat Antwerpen begin oktober 1914 was aangevallen en gebombardeerd vanuit een zeppelin, groeide
de stroom vluchtelingen uit België plotseling zeer sterk. Begin oktober kwamen 2000 vluchtelingen in
Groningen en Drenthe aan. Op 14 oktober kwamen nog eens 1000 Belgische soldaten en 400 burgers
in Drenthe aan. De soldaten kregen onderdak in de kazerne te Assen, terwijl de burgers bij
particulieren huisvesting vonden. Om Zeeland te ontlasten, vingen uiteindelijk naar schatting alleen de
Groningers en Drenten circa 30.000 vluchtelingen op.28
In Coevorden vonden 174 vluchtelingen voor kortere of langere tijd onderdak. Nadat de
gemeente Coevorden was geïnformeerd door de commissaris der Koningin – begin oktober 1914 –
over de komst van de vluchtelingen, had zij geïnventariseerd hoeveel vluchtelingen zij in haar
gemeente kon onderbrengen. Op 6 oktober had de gemeente onderdak gevonden voor 25 volwassenen
en 35 kinderen; een dag later voor 35 volwassenen en 45 kinderen. Mede omdat de kranten regelmatig
schreven over de stroom vluchtelingen en het ‘ellendig’ bestaan van deze mensen, meldden steeds
meer inwoners van Coevorden zich om vluchtelingen op te nemen. Veel arbeidersgezinnen wilden hun
steentje bijdragen waardoor er sprake was van een sneeuwbaleffect. De burgemeester van Coevorden
schreef op 8 oktober 1914 dat zijn stad in totaal circa 220 vluchtelingen kon huisvesten.29 De meeste
vluchtelingen kregen huisvesting bij particulieren en een paar mensen kwamen in hotels terecht.
Daarbij waren vier hele woningen beschikbaar gesteld, waar in totaal circa 40 mensen konden
verblijven.30
De opvanggezinnen kregen van staatswege kostgeld toegekend. Het kostgeld voor de
vluchtelingen bedroeg f 5,50 voor volwassenen en f 3,50 tot f 3,- voor een kind, afhankelijk van de
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leeftijd. Voor veel gezinnen zal dit een aangename bijkomstigheid zijn geweest en waarschijnlijk ook
een extra motivatie. Het was echter zeker niet de enige reden om de vluchtelingen op te nemen. Dat
bleek wel toen de overheid het kostgeld behoorlijk verlaagde naar f 2,45 per volwassene en f 1,40 tot
f 1,05 per kind.31
Een van de mensen schreef over deze verlaging dat het gezin zelf al moeite had om rond te
komen van het inkomen dat de man verdiende en dat daarom de verlaging niet reëel was, maar dat dit
geen reden was om de vluchtelingen weg te sturen.
Ofschoon ik zelf, met een groot gezin, van mijn inkomen moet rondscharrelen spreekt mijn
gevoel als mensch en neem ik genoegen met deze uitkering waarvan men zeker overtuigd zijn
zal dat deze geldelijke uitkering niet op winstbejag berust.32
In de gemeente Emmen werden uiteindelijk 857 vluchtelingen ondergebracht, die in de diverse dorpen
van de gemeente onderdak vonden.33 Op 27 oktober 1914 nam het Comité voor Arbeid en Steun het
initiatief om tot de oprichting van een vluchtelingencomité te komen. Hiervoor hadden zij tevens de
Belgische vluchtelingen uitgenodigd, omdat hun doel was om ‘samen te werken aan het behartigen
van hunner belangen’. Dat die belangen niet alleen de vluchtelingen betrof, maar ook die van de
Emmense arbeiders, bleek wel uit het slotwoord van de voorzitter toen hij meldde ‘dat het den Belgen
verboden is voortaan arbeid te verrichten zonder schriftelijke toestemming van het steuncomité.’34
De Nederlandse regering ging er van meet af aan van uit dat de opvang van vluchtelingen
tijdelijk zou zijn en dat terugkeer naar België binnen enkele maanden zonder problemen kon
plaatsvinden. De Nederlandse regering had met het Duitse opperbevel overleg gehad over terugkeer.
Zij verzekerden de mensen dat ze hun eigen woning weer konden betrekken en dat het beter was voor
henzelf en voor België om het gewone leven weer op te pakken. Alleen mannen in de dienstplichtige
leeftijd zouden bij terugkeer in kampen worden geplaatst. Dat niet iedereen even gerust was over dit
advies, bleek wel uit de briefwisseling tussen leden van een Belgische familie waarvan enkelen waren
teruggekeerd naar huis, terwijl andere familieleden juist in de noordelijke grensstreek waren
achtergebleven. Het teruggekeerde echtpaar riep de achtergebleven familie op om ook naar huis te
komen want als ze niet terug zouden komen dan konden hun eigendommen weleens gestolen worden.
Ze schreven: ‘Louis zijt toch niet bang en luistert naar geen praatjes, ge zult vinden gelijk ge zijt
weggegaan, anders wordt het van de geburen genomen.’ Hierna eindigden zij met ‘Hoera. Hoezee.
Leve ons dierbaar Belgenland’.35
Een Coevorder gezin vond het maar niets dat de overheid in november 1914 druk op de
vluchtelingen uitoefende om snel terug te keren naar het oorlogsgebied. Zij waren van mening dat de
vluchtelingen al genoeg ellende hadden meegemaakt en dat het niet nodig was om ze op te jagen als
‘wild’. Zij schreven daarom een uitgebreide brief aan het vluchtelingencomité in Coevorden:
Thans stijgt mijn verbazing ten top, over de boodschap welke mij de agent van politie brengt.
Ik doe thans een beroep op uw menschelijk gevoel, om deze moeder, een hoogst fatsoenlijk
mensch, en haar twee nog zeer jeugdige kinderen te laten waar zij zijn en nogmaals ze niet op
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te jagen als een stuk wild, want uit den aard der zaak, hebben zij hiervan genoeg
geprofiteerd.36
Het was vluchtelingen niet alleen goed bevallen in Vlagtwedde, maar ook in Coevorden. Dit bleek uit
een bedankbriefje aan de burgemeester van Coevorden en de definitieve vestiging van zeker twee
Belgische families in de gemeente.37
Volgens het Provinciaal Comité voor Vluchtelingen in de provincie Drenthe was het zich
vestigen van vluchtelingen in Nederland zeker niet de bedoeling. Omdat zich in mei 1915 nog in vijf
van de twintig Drentse gemeenten Belgische vluchtelingen ophielden, schreef het comité aan de
gemeenten dat zij moesten oppassen dat de Belgische vluchtelingen zich niet blijvend zouden
vestigen. Volgens het comité was het zeer lovenswaardig dat gemeenten geen druk uitoefenden op de
vluchtelingen om terug te keren naar hun eigen land, maar het was voor de vluchtelingen beter indien
zij wel naar huis teruggingen. Het comité schreef onder andere: ‘Hoe beter zij het bij ons hebben, hoe
meer moeite het kosten zal, om ze over het dode punt, waar zij nu op staan, heen te brengen,…’ 38 Het
bleek dat op dat moment nog 49 Belgische vluchtelingen in Coevorden verbleven.39
Terwijl de grensbevolking aan de Nederlandse zijde van de grens te maken kreeg met enkele
duizenden Belgische vluchtelingen, kwam in Duitsland een vluchtelingenstroom vanuit Pruisen op
gang. Door de gevechten aan de oostgrens van Duitsland met Rusland, sloegen veel Oost-Pruisen op
de vlucht. Een deel van deze vluchtelingen werd ondergebracht in het Noordwest-Duitse grensgebied.
Zo moesten Ostfriesland, het Emsland en de Grafschaft Bentheim onderdak zoeken voor veel
gevluchte gezinnen. Erg lang duurde dit overigens niet, want in december 1914 konden de meer dan
180 vluchtelingen die alleen al in de ‘kreis’ Weener waren ondergebracht weer naar huis terugkeren.40
Aan beide zijden van de grens kreeg de
grensbevolking te maken met grote
vluchtelingenstromen, maar voor de grens zelf
hadden deze weinig gevolgen: de Belgische noch de
Oost-Pruisische vluchtelingen staken de grens over.
Zoals gezegd wilde Nederland de grens met
Duitsland graag hermetisch afsluiten, maar was het
afsluiten van de Noord-Nederlandse grens voor
Duitsland geen prioriteit. Dat veranderde pas toen
Duitsland vanaf 1915 steeds meer Franse, Engelse en
Belgische krijgsgevangenen maakte en deze
Landsturm Männer an der Grenze zur Holland.
bijvoorbeeld opsloot in Holzminden, ongeveer 200
Foto: Stadtmuseum Lingen.
kilometer van de Noord-Nederlandse grens. Toen
vanaf medio 1915 steeds meer krijgsgevangenen probeerden om via het veen naar Nederland te
vluchten,41 sloot Duitsland aan de Duitse kant de grens met Nederland. Bij Rütenbrock, ongeveer 300
meter van de Nederlandse grens, bouwden zij een observatietoren en huizen die te dicht bij de grens
stonden braken zij af. Zij groeven loopgraven en bij Hebelermeer kwamen versterkte stellingen met
mitrailleurs en kanonnen. In de loop van de oorlog kwamen steeds meer zwaarbewapende troepen naar
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de grens en veel Duitse grensbewoners pakten uit voorzorg hun spullen bij elkaar om te kunnen
vluchten zodra daartoe het sein zou komen.42
Grenzen in de grenseconomie
Zoals we zagen bestond de grenseconomie uit grensoverschrijdende landbouw, kleine grenswinkeltjes
en cafeetjes, agrarische industrieën, veenindustrie en grenshandel. Door het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog werd de grensoverschrijdende economie behoorlijk belemmerd. De grens tussen
Nederland en Duitsland werd sinds het uitbreken van de oorlog niet alleen gemarkeerd met soldaten en
vlaggen, maar ook met een toenemend aantal formele bepalingen die zowel het grensverkeer als de
grenseconomie steeds verder beperkten. Vanaf het begin van de oorlog hadden alle Nederlanders
officiële documenten nodig om de grens legaal te mogen passeren en waren – zoals voor de twintigste
eeuw – papieren waaruit de betrouwbaarheid van de grenspassant bleek niet meer voldoende.43 Maar
waaruit bestonden nu de beperkende maatregelen op de grenseconomie en hoe reageerden de
grensbewoners en het lokale bestuur hierop?
Landbouw aan en over de grens
In augustus 1914 besloot de regering dat het uitvoeren van paarden naar Duitsland ten strengste
verboden was, met als gevolg dat Nederlandse boeren hun werk op hun in Duitsland gelegen
grondgebieden niet meer goed konden uitvoeren. 44 De lokale overheid begreep dat dit problemen
opleverde voor hun boeren en regelde met de Territoriale Bevelhebber dat voor deze grensbewoners
een uitzonderingsregeling kwam. Landbouwende grensbewoners die land in Duitsland hadden dat
binnen een uur reizen van de grens lag, konden van de burgemeester een vergunning krijgen om met
hun paarden de grens over te gaan om daar hun werk te verrichten. Tevens mochten paarden van in
Duitsland wonende grensbewoners in Nederland worden ingezet om te werken en nadien mochten ze
weer teruggevoerd worden naar Duitsland.45
Helaas was deze uitzonderingsregeling niet voor één uitleg vatbaar. De burgemeester had niet
alleen een vergunning afgegeven aan boeren in Nieuweschans om hun paarden in Duitsland te laten
weiden. Op verzoek van de Duitse burgemeester van Charlottenpolder had hij ook aan enkele
voerlieden uit Nieuweschans toestemming verleend om een paar dagen met hun paarden in Duitsland
te werken om stro te vervoeren.46 De burgemeester van Nieuweschans was van mening dat de regeling
voor alle grensbewoners gold: Nederlander of Duitser, landbouwer of geen landbouwer. Zelfs een
Duitse graanhandelaar uit Bunde, die al jaren in zowel Bunde als Nieuweschans een graanbedrijf had,
kreeg een vergunning om in Nederland paarden te kopen. Die had hij nodig om graan te vervoeren
tussen Nieuweschans en Bunde. De militaire groepscommandant was het met de ruime interpretatie
van de burgemeester over de uitzonderingsregel niet eens en wilde geen toestemming geven aan de
betreffende grensbewoners om met hun paarden de grens over te gaan. De burgemeester bracht
hiervan de Territoriale Bevelhebber op de hoogte en uiteindelijk kreeg hij gelijk.47
Maar er kwamen meer belemmeringen – en uitzonderingsregels – voor grensbewoners. Nadat
de Territoriale Bevelhebber de Reiderwolderpolderdijk bij Nieuweschans en Beerta tot verboden
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gebied had verklaard mochten de grensboeren daar niet meer hun schapen weiden. De boeren die
minstens 50 tot 100 schapen hadden, vroegen zich vertwijfeld af waar ze hun schapen nu moesten
weiden als dit niet meer op de kwelderlanden mocht. Het waren niet alleen deze grote schapenboeren
die door de maatregel werden getroffen. In dit gebied hadden eveneens veel arbeiders een paar
schapen en ook zij mochten deze niet meer op de dijk weiden. Al snel rezen de volgende vragen: waar
moesten ze heen met al deze schapen? Ze konden de schapen toch niet allemaal in hokken plaatsen?
En waar moest dan het voedsel vandaan komen? De lokale overheid begreep ook deze problemen en
hielp ze uit de wereld door in overleg met de Territoriale Bevelhebber de schapenhouders van
weidevergunningen te voorzien voor de betreffende polder.48
Niet overal langs de grens golden dezelfde regels en uitzonderingen. Bovendien konden de
regels in de loop van de oorlog weer veranderen. In de gemeente Vlagtwedde woonden zeker 19
boeren die boekweit verbouwden op eigen of gehuurd land in Duitsland. Toen het in 1918 oogsttijd
was, ontstonden er problemen. De burgemeester van Vlagtwedde richtte zich daarom tot de Landrat
van Aschendorf met het verzoek om de boeren toestemming te geven om hun boekweit te oogsten, de
oogst naar hun boerderijen in Nederland te vervoeren en om voor dit werk hun eigen paard en wagen
te mogen gebruiken. Tot slot vroeg de burgemeester of de betreffende boeren via de landwegen
mochten rijden in plaats van via de officiële hoofdweg, omdat de afstand anders veel te groot was en
veel boeren konden bovendien niet eens via de hoofdwegen bij hun land in Duitsland komen.49 Wat
voor de oorlog heel normaal was voor de grensbewoners, leverde tijdens de oorlog opeens regelmatig
problemen op.
Terwijl grensbewoners gedwongen werden om het grensverkeer van paarden, schapen en
andere dieren aan banden te leggen, bleken dieren de afgebakende grens uit eigen beweging geregeld
te overschrijden. Dat ook dit voor de nodige problemen kon zorgen, bleek uit een brief die het
‘Kaiserlich Deutsches Vize-Konsulat’ stuurde aan de burgemeester van Nieuweschans. Het schaap van
mevrouw Nagel uit de gemeente Wymer bij Bunde stond namelijk netjes aangelijnd te grazen op
Duitse bodem. Waarschijnlijk besloot het schaap dat het gras aan de andere kant van de grens malser
was en daarom rukte het dier zich los en ging verder grazen aan de Nederlandse kant. Aangezien het
schaap niet uit zichzelf terugkeerde was het ondergebracht bij een Nederlandse boer. De vice consul
verzocht daarop aan de burgemeester om het schaap terug te geven aan de rechtmatige eigenaar.50
Grenshandel: legaal en illegaal
De grenseconomie bestond behalve uit kleine agrarische industrie en grensoverschrijdende landbouw,
natuurlijk ook en vooral uit grenshandel. Grensbewoners bezochten elkaars markten en verhandelden
daar diverse goederen, van vee tot levensmiddelen. Dit werd door de oorlog behoorlijk belemmerd
omdat de overheid – uit angst voor vee smokkel naar Duitsland – diverse beperkende maatregelen
afkondigde. Zoals we zagen mochten vanaf augustus 1914 geen paarden meer naar Duitsland worden
uitgevoerd, maar ook de veemarkten werden gesloten. Deze maatregel beperkte de handel van de
boeren behoorlijk terwijl die voor de kleine ‘zandboeren’ een belangrijke bron van inkomsten was.
Toen eind 1917 het vervoer van vee naar de markt in Coevorden, Dalen, Emmen en Schoonebeek
weer werd toegestaan, bracht dit wel een hoop administratieve rompslomp met zich mee voor de
grensboeren. De boer moest bijvoorbeeld op het gemeentehuis eerst borg betalen en een ‘paspoort’
aanvragen voor het vee dat hij op de markt wilde verkopen. Op de markt moest de controlerende
ambtenaar een stempel plaatsen achter op het paspoort als het vee verkocht was en dan kreeg de boer
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zijn borg weer terug op het gemeentehuis. Had de boer zijn vee niet verkocht, dan zette de
controlerende ambtenaar ‘goed voor terugvoer’ op het paspoort. Bij thuiskomst moest hij dit paspoort
bij de plaatselijke commiezen inleveren en die moesten dan controleren of het vee daadwerkelijk weer
op stal stond. Pas dan kon de boer zijn borg terugkrijgen.51 Maar hier bleef het niet bij.
In oktober van datzelfde jaar kregen de
burgemeesters een lijst met producten die niet meer
naar Duitsland mochten worden uitgevoerd.
Daaronder vielen veel landbouwproducten als haver,
rogge, boekweit, lijnzaad, peulvruchten en gerst,
maar ook suiker, stroop, leer en schapenvellen.52
Daarna kwam er voor de grensgemeenten een verbod
op uitvoer van brood en vaartuigen. Op 30 oktober
1914 moest van mensen die één kilometer van de
grens woonden, worden bijgehouden wat ze bezaten
om uitvoer naar Duitsland tegen te gaan.53 Maar er
kwam ook een verbod op invoer van ‘in Duitschland
of België gangbare munt van zilver of onedel
metaal’. Duitse betaalmiddelen waren wel weer
toegestaan in Beerta, Nieuweschans, Bellingwolde,
Vlagtwedde, Schoonebeek en Coevorden.54
Maar de oorlog bracht ook kansen met zich
mee voor de grenseconomie. Door de oorlog nam de
vraag naar turf toe, waardoor de turfindustrie flink
Verbod op invoer van zilveren munten. CCO, GAN groeide. Met de steeds groter wordende vraag naar
1808-1989, Staat van Beleg WO I, 12 februari 1915. turf, groeide ook de vraag naar veenarbeiders en dit
trok weer veel arbeiders aan van buiten het gebied. Dit resulteerde in een aanzuigende werking op
handelaren die naar het grensgebied kwamen. De groeiende grensbevolking had namelijk meer
behoefte aan producten en de bestaande winkeliers konden niet meer aan de groeiende vraag voldoen.
In alle dorpen kwamen nieuwe bakkers, melkboeren en kruideniers en in de grote kernen groeide het
aantal winkeliers die iets meer luxere producten verkocht. Door het verder ontginnen van het veen,
kwamen er langs de grens ook steeds meer grenswinkeltjes en cafeetjes. Aangezien grensbewoners
veelal via de ‘groene grens’ de grens passeerden, trokken deze grenswinkeltjes en cafeetjes veel
klanten uit de Duitse grensstreek aan. Zo was ook de ervaring van de ouders van Barend (1928) uit
Nieuw-Schoonebeek. Hij vertelde: ‘Wij hadden een café en een winkeltje en daar kwamen heel veel
Duitsers. In hoofdzaak mensen uit Twist.’55 Aan het eind van de oorlog sloegen de kansen weer om in
beperkingen. Door stagnatie in de in- en uitvoer van grondstoffen en producten konden de
ondernemers niet meer aan de vraag van hun klanten voldoen waardoor veel bedrijfjes failliet gingen
en hun deuren moesten sluiten.56
Als gevolg van de beperkende uitvoermaatregelen in Nederland en de grote tekorten in het
buurland – de Duitse markt was tijdens deze periode praktisch onverzadigbaar omdat er te weinig
goederen binnen kwamen door de blokkadepolitiek van de geallieerden – groeide de illegale handel
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flink tijdens de Eerste Wereldoorlog.57 Het bewaken van de totale landsgrens van circa 900 kilometer
was voor Nederland dan ook geen sinecure. In het Zuiden had de Duitse overheid de grens tussen
Nederland en België bijna hermetisch afgesloten door het plaatsen van een hekwerk waarop stroom
was gezet. Duitsland wilde hiermee vooral voorkomen dat soldaten, zowel Belgen, Fransen, Engelsen
als Duitsers, naar het neutrale Nederland zouden vluchten.58 Het smokkelen van goederen tussen
Nederland en België werd hierdoor behoorlijk bemoeilijkt, maar in het Noorden was geen hekwerk
geplaatst.59 Daar werd de grens de eerste oorlogsjaren alleen aan de Nederlandse kant bewaakt door de
vele militairen en commiezen, maar grensbewoners trokken zich daar niet zoveel van aan. Werd het
smokkelen voor de Eerste Wereldoorlog meer gedaan voor eigen gebruik, tijdens de oorlog was het
smokkelen een nieuwe manier om iets extra’s te verdienen.
Geliefd smokkelwaar in het Noorden was levend vee, vet, rijst, bonen, kousen, broeken en
allerlei andere kledingstukken, maar ook kleingeld. Nederlandse koperen en nikkelen betaalmunten
waren ook erg gewild in Duitsland. Voor 100 nikkelen stuivers betaalden de Duitsers 20 Mark en voor
100 bronzen centen zelfs 6 Mark. Het gevolg van deze smokkelhandel was dat in de grensstreek geen
centen en stuivers meer voorhanden waren.60 Dit leverde uiteraard de nodige problemen op. Eind
augustus 1914 kon een boer zijn arbeiders niet meer betalen omdat hij geen kleingeld had en dit ook
niet kon krijgen. Hij kon een biljet van f 300,- maar niet gewisseld krijgen. Toen hij dit probleem met
zijn arbeiders besprak bleek dat een van hen gemakkelijk het grote biljet kon wisselen. Die arbeider
had namelijk veel kleingeld verzameld en verstopt. De Winschoter Courant schreef hierover: ‘Toen
bood een van de arbeiders aan het ding “stokkend te moaken”.61 En jawel, hij had f 400,- aan zilver
geld in een ijzeren ketel’ gestopt.62
Vanuit Duitsland werd vooral drank gesmokkeld. In het veen waren veel zogenoemde ‘stille
kniepn’. Dit waren geen officiële cafés, maar huiskamerkroegjes of de mensen gingen ‘achterom’ bij
de winkelier om een borrel te drinken. De Duitse grootouders van Jan (1935) woonden in het Drentse
veen, ongeveer 300 meter van het Duitse Schöninghsdorf. Zij hadden daar een winkel en een ‘stille
kniepe’. De drank, ‘fusel’, smokkelden zij via het veen vanuit Duitsland.63 Volgens Kas (1915)
smokkelde zijn vader drank ook regelmatig in petroleumblikken. In het blik zat een dubbele bodem
waar de drank in verstopt zat en wanneer de commiezen de petroleumkar controleerden, stonken alle
blikken naar petroleum en niet naar drank.64
In het Noorden smokkelden de mensen langs verschillende wegen. Lopend door het veen
waarvan de grensbewoners de paadjes kenden als hun broekzak, maar ook via het spoor. In de trein die
bij Nieuweschans de grens overging en die legaal aardappelen vervoerde naar Duitsland, verstopten
smokkelaars rijst, peulvruchten, spek en zelfs een paar kinderklompjes.65 Ook werd via het water
gesmokkeld. Een voorbeeld daarvan is het verhaal van een grenssoldaat die tot aan zijn schouders door
het water moest waden van een twee kilometer lange sloot om 300 stuks chocolade naar de overkant te
brengen.66 Maar ook in de winter als het water bevroren was, werd er flink gesmokkeld. De familie
Crebas, die in de Groningse Kroonpolder aan de Westerse Aa woonde, zag regelmatig smokkelaars in
groepjes langs de kant van het water liggen. Als de smokkelaars hen zagen, dan legden ze een vinger
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tegen hun mond als teken dat ze moesten zwijgen. De smokkelaars wachtten meestal op een teken van
de overkant, zodat ze hun waren over de Aa konden brengen. Mevrouw Crebas-Boelman schreef
daarover: ‘Toen we op een avond van Nieuwe Schans kwamen stonden mannen in een rij bepakt met
smokkelwaar in de sloot. De Aa lag dicht en ze wachtten op een lichtje aan de overkant, voordat ze
over konden.’67
Ten tijde van oorlog en vlak daarna, is er bij het smokkelen nog een extra dimensie. De kans is
dan groot dat schaarste optreedt, zoals in Duitsland, waardoor het smokkelen meer voordeel oplevert
voor de smokkelaars. Maar het smokkelen draagt in zo’n periode ook bij aan het ontstaan van tekorten
voor de bevolking in het eigen land en zelfs in de eigen streek. De overheid had mede om die reden
tijdens de Eerste Wereldoorlog diverse maatregelen ingevoerd zodat een eerlijke verdeling van
goederen mogelijk was. De wet van 3 augustus 1914 had aan de regering de bevoegdheid gegeven om
de uitvoer van bepaalde goederen bij algemene maatregel van bestuur te verbieden, terwijl in die wet
tevens de strafbepalingen waren opgenomen die van toepassing waren op hen die in strijd met het
verbod handelden.68 Maar om een wet te kunnen handhaven moet gecontroleerd worden op naleving
van de wet en de geboden en verboden.
Eerst werden militaire commiezen langs de grens gelegerd en later kwamen daar
hulpcommiezen bij. In mei 1918 waren er ongeveer 1200 hulpcommiezen gelegerd in Groningen en
Drenthe langs de grens met Duitsland, maar dit bleek nog steeds niet genoeg om de smokkelarij de
kop in te drukken. Volgens Bulte beschuldigden sommige ‘spotvogels’69 de commiezen en
grensmilitairen er zelfs van dat zij een soort hulpsmokkelaars waren, omdat een aantal van hen zich
eveneens met smokkelpraktijken inlieten. Nadat collega’s steeds meer militaire commiezen betrapten
op medeplichtigheid aan smokkelen, plaatste de rijksoverheid in juni 1918 een aantal rijksambtenaren
uit andere gebieden in de noordelijke grensstreek om de militaire commiezen in de gaten te houden.
Hierdoor ontstond een ingewikkelde situatie; de militaire commiezen moesten smokkelaars in de gaten
houden en oppakken en rijksambtenaren moesten de militaire commiezen in de gaten houden en
oppakken als zij smokkelden.70
Het smokkelen was uiteindelijk niet zonder gevaar voor de smokkelaars. In het Noorden
vielen tijdens het smokkelen niet veel doden, maar het gebeurde wel eens. Op 22 april 1917
bijvoorbeeld schoten Nederlandse commiezen drie Duitse smokkelaars dood toen zij op de vlucht
sloegen.71 Indien een smokkelaar gepakt werd dan was de straf voor het smokkelen meestal niet mals.
Soms hadden de smokkelaars geluk en kregen ze alleen een boete of volgde inbeslagname van de
goederen, maar zij konden ook gevangenisstraf krijgen of hun paspoort verliezen. Dit overkwam een
Nederlandse grensbewoner uit Bourtange die in januari 1915 in Duitsland woonde. Bij aanhouding
bleek hij in het bezit te zijn van een grote hoeveelheid rund- en varkensvlees, wat hem op
gevangenisstraf in Duitsland kwam te staan. De prijs voor het vlees was op dat moment in Nederland
hoger dan in Duitsland en dus ging de smokkelwaar die kant op.72 De ergste straf die de rechtbank de
smokkelende grensbewoners echter kon opleggen, was een gebiedsverbod. Zij mochten dan een lange
tijd niet in de grensstreek komen en dat betekende dat ook geen bezoek aan het gezin of de familie
mogelijk was. In de Emmer Courant stonden regelmatig lijsten met namen van mensen die een
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gebiedsverbod hadden gekregen. Het ging hierbij om zowel Nederlanders als Duitsers. Naast de naam
stond eveneens een uitgebreid signalement van de persoon. De redacteur van de Emmer Courant bleek
niet veel van smokkelaars te moeten hebben. Hij schreef:
Wat wij schier elken dag bespeuren is, dat er talloos velen zijn, die zich zelf op onrechtmatige
wijze trachten te verrijken ten koste van den…‘‘broeder”, als deze naam, in dit verband, niet
wat al te hemelschen klank heeft.73
Sommige mensen konden wel waardering voor de smokkelaars opbrengen. Dit bleek bijvoorbeeld uit
een ingezonden stuk in de Emmer Courant van 19 januari 1918. In het veen was een vrouw door twee
commiezen aangehouden en de heren namen haar mee naar het bureau. De vrouw in kwestie was niet
zo gelukkig met deze gang van zaken en zij sprong ‘pardoes’ in het kanaal. Nadat de commiezen haar
een reddende hand hadden toegestoken en zij druipend van het water weer op de kant stond, bleek dat
de vrouw stof aan het smokkelen was. Er waren namelijk ‘puntjes zichtbaar geworden van een stof,
die niet tot de kleding behoorde’.74 Waarschijnlijk had de vrouw geprobeerd de stof in het water te
verwijderen, maar dat was haar niet gelukt en dus moest ze mee naar het bureau. De inzender van het
verhaal vond het jammer dat het niet op de volgende manier was afgelopen:
De hulpkommiezen helpen de vrouw op den wal. Ze zijn zichtbaar getroffen door de kloekheid
en de vastberadenheid dezer vindingrijke, moedige, kordate landgenote en spreken haar vol
bewondering toe: Ga naar de uwen. En dan, met een diepe buiging voor de druipende
drenkelinge: Het is ons een eer en een verheugenis u voor ditmaal van onzentwege gratie te
verlenen. Ga nu heen en wordt droog en warm!75
De schrijver vergeleek de smokkelaarster zelfs met de Haarlemse Kenau en de vele verborgen en stille
heldinnen in ons land!76
Dat smokkelen heel lucratief kon zijn bewees een arbeider uit Oost-Groningen. In eerste
instantie had hij pech. Hij was betrapt op smokkelen en moest daarvoor een gevangenisstraf van
enkele weken uitzitten in het Drentse Veenhuizen. Toen hij echter de strafgevangenis verliet kon hij
zich in de Veenkoloniën gaan vestigen als ‘koopman-handelaar’. Aan het smokkelen had hij in een
korte tijd f 41.000,- overgehouden.77 De commiezen hadden hem dan wel te pakken gekregen, maar
toen had hij al flink verdiend met zijn smokkelhandeltje. De grens was tijdens de Eerste Wereldoorlog
dus meer aanwezig dan in de eeuwen daarvoor, maar vormde toch maar een kleine belemmering voor
die grensbewoners die op illegale manier iets wilden verdienen.
Grensarbeid
De jaren 1914-1918 wierpen in het dagelijks leven van de grensbewoners talrijke hindernissen op,
maar boden ook nieuwe kansen. Dat gold niet alleen voor de legale en illegale handel, maar ook voor
de werkgelegenheid in het veen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog groeide de vraag naar turf enorm. Dit
ging vooral om brandturf voor de industrie en voor de huishoudens, maar ook om turfstrooisel. Zowel
in Nederland als in Duitsland konden de verveners bijna niet voldoen aan de vraag naar turf. Dit
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zorgde voor veel werkgelegenheid in de turfindustrie. Aangezien Duitsland door de oorlog kampte met
een tekort aan arbeiders, ontstond een gouden tijd voor de Nederlandse grensarbeiders. Maar ook de
vraag naar landarbeiders groeide. De vraag naar land- en veenarbeiders was tijdens de Eerste
Wereldoorlog aan beide kanten van de grens zo groot, dat de arbeidsmarkt overspannen raakte en dit
had weer grote invloed op de lonen.78
Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien was grensarbeid van Noord-Nederlanders in
de Duitse grensregio sinds 1900 sterk toegenomen. In de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog
nam de Nederlandse overheid samen met ondernemers talrijke maatregelen om grensarbeid zo min
mogelijk door de oorlog te laten hinderen. Om problemen op de arbeidsmarkt te voorkomen had de
Centrale Arbeidsbeurs te Den Haag in oktober 1914 besloten dat alle Nederlanders die in Duitsland
wilden werken zich moesten melden bij een plaatselijke Arbeidsbeurs. Zij gaven dan de aanmeldingen
door aan de Nederlandse Arbeidsbeurs te Oberhausen (NAO), die voor bemiddeling zou zorgen.79 Het
was echter niet de bedoeling dat ‘iedereen’ maar over de grens ging werken. De banen in Duitsland
waren in eerste instantie bestemd voor werkloze Nederlanders die in Duitsland woonden en ten tweede
voor Nederlanders die vroeger al in Duitsland hadden gewoond en gewerkt, maar door
omstandigheden nu in Nederland verbleven. Er was volgens de NAO in Duitsland alleen maar
behoefte aan melkknechten en grondwerkers. De NAO ontraadde in oktober 1914 alle mensen die op
zoek waren naar andere werkzaamheden om die in Duitsland te zoeken.80
Aan het werken over de grens waren wel restricties verbonden. Ten eerste moest een arbeider
een geldig paspoort bij zich hebben en om deze te kunnen krijgen moest het beroep worden
opgegeven. Wanneer mensen een technisch beroep hadden, zoals smeden, instrumentenmakers,
bankwerkers, et cetera, dan mocht alleen de provincie het paspoort uitgeven. Veenarbeiders,
kanaalgravers en landarbeiders stonden niet op het overheidslijstje en deze paspoorten konden door de
gemeente verstrekt worden.81 De rijksoverheid wilde met deze maatregel voorkomen dat de neutraliteit
in gevaar werd gebracht. Arbeiders met een technisch beroep konden mogelijk in de Duitse
oorlogsindustrie gaan werken. Voor oorlogvoerende landen was het namelijk verboden om arbeiders
te werven voor de oorlogsindustrie in het neutrale Nederland. Wilde een Nederlander uit zichzelf in de
oorlogsindustrie werken dan was dat geen probleem, mits de betreffende persoon de garantie had dat
hij niet ging werken bij ‘den aanmaak of het herstel van voorwerpen, bestemd om te worden gebezigd
in de oorlogszône of aan boord van oorlogsschepen’.82
Arbeiders uit de noordelijke grensstreek zullen niet massaal naar de oorlogsindustrie in
Duitsland zijn gegaan omdat zij graag dagelijks of minimaal wekelijks naar huis wilden. Dagelijks
thuiskomen was wel mogelijk in de land- en veenbouw en in de kleinere ‘burgerindustrie’ vlak over de
grens. Veel meisjes uit Oost-Groningen gingen vanaf 15 augustus 1914, twee weken na het uitbreken
van de oorlog, alweer naar hun werk in de conservenfabriek te Bunde.83 Een andere restrictie was dat
de arbeider niet veel papieren mee mocht nemen naar Duitsland. Ook getuigschriften of
aanbevelingsbrieven kon je beter niet bij je hebben omdat Duitsland een strenge censuur uitoefende op
alles wat uit Nederland kwam en al veel Nederlanders waren in de problemen gekomen in Duitsland
omdat ze veel papieren bij zich hadden.84 Dit ging zelfs zover dat grensarbeiders hun dagelijkse

78

79
80
81
82
83
84

NA, Ambassade en Consulaten Duitsland [2.05.149], inv.nr.188, Brief Consulaat Oldenburg, 7 april
1916 en 22 maart 1917.
WC, 7 oktober 1914.
Ibidem.
GAE, GAE1, inv.nr. 175.54, CdK aan burgemeester van Emmen, 16 oktober 1915.
Ibidem, Minister van Buitenlandse Zaken aan CdK, 21 december 1917.
WC, 16 augustus 1914.
GAE, GAE 1, inv.nr. 175.54, Minister van Buitenlandse Zaken aan CdK, 15 juli 1915.

55

boterhammen niet in krantenpapier mochten verpakken. Hadden zij hun boterhammen wel in
krantenpapier verpakt dan namen de Zöllner dit papier aan de grens in beslag. De arbeiders konden
voor hun lunch bruine papieren zakken van de werkgever kopen.85
Door de mobilisatie en de opgevoerde oorlogsindustrie was een groot tekort aan personeel
ontstaan in Duitsland en waren Nederlandse arbeidskrachten erg gewild. Alle nog beschikbare Duitse
arbeidskrachten waren nodig voor de landbouw en zelfs daar was een groot tekort ontstaan. Duitse
werkgevers wierven daarom landarbeiders in de grensplaatsen van de provincie Groningen en deze
konden in Duitsland meer verdienen dan in eigen land; wel ‘7 Mark daags’. Tevens zou het hun op
voedingsgebied aan niets ontbreken. De Duitse werkgevers verzekerden de Groningse arbeiders dat er
voor hen voldoende spek, vet, aardappelen, erwten en bonen zouden zijn.86 Goed verdienen dus en
eten als in Luilekkerland. Een gevolg van de oorlog was dat in de gemeente Beerta in het hele jaar
1914 geen werkloosheid meer was; velen hadden ‘gedurende langeren of korteren tijd, goed loonend
werk gevonden in Duitsland’.87
Niet alleen in de industrie of landbouw was vanaf het uitbreken van de oorlog voldoende werk
te vinden, maar zoals we zagen ook in de veenindustrie; de vraag naar turf was explosief gegroeid in
zowel Nederland als de oorlogvoerende landen. Het ging niet alleen om ‘brandturf’, maar ook om
turfstrooisel. Turfstrooisel was goed materiaal om paarden op te laten staan en de oorlogvoerende
landen gebruikten veel paarden voor militaire doeleinden.88 Hierdoor pakten de verveners het
ontginnen van veen in zowel de Nederlandse als de Duitse grensstreek met nog meer voortvarendheid
aan dan in de jaren daarvoor. In het westen van Nederland, waar het afgraven van veen was begonnen,
was nog een aantal kleine veengebieden, maar de meeste turf was te vinden in Zuidoost-Drenthe en het
Emsland. De prijzen voor turf stegen in de loop van de oorlog naar ongekende hoogten en door de
krapte op de arbeidsmarkt stegen de lonen met wel 40 procent.89 Daarom kunnen we turf in deze
periode wel 'het zwarte goud’ noemen. De vraag naar veenarbeiders was dus een kans voor veel
Nederlanders om goed lonend werk te bemachtigen. Arbeiders en hun gezinnen uit andere delen van
het land pakten hun kans en kwamen naar het veengebied in Zuidoost-Drenthe en, zoals we in de
paragraaf over de bevolking zullen zien, groeide deze hierdoor opnieuw flink.90
De concurrentie van de diverse veenbedrijven aan beide kanten van de grens was moordend te
noemen als het ging om het werven van arbeiders. Volgens Knotter oefende de Katholieke Kerk in
Limburg een grote ‘sociale controle’ uit op de arbeiders om ze in de eigen regio te houden, maar deze
controle ontbrak totaal in de noordelijke grensregio.91 Daar was niet één organisatie – politiek of
religieus – die voldoende invloed op de arbeiders had om ze in de eigen regio te houden en angst voor
de ‘onbekendheid’ van het gebied aan de andere kant was er niet. De ‘pull’ -factor was hier erg groot.
Werkgevers probeerden het werk in hun bedrijf zo aanlokkelijk mogelijk te maken en beloofden
allerlei aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Het veenbedrijf in het Duitse Fehndorf bijvoorbeeld,
verstrekte in het begin van 1918 kosteloos de benodigde papieren aan veenarbeiders die daar wilden
werken. Grensarbeiders konden met deze papieren bij Ter Apel, Munsterscheveld en Klazienaveen de
grens oversteken om in Fehndorf te werken. Duitse bedrijven trokken zelfs in het laatste oorlogsjaar
arbeiders aan vanuit bijna de hele noordelijke grensstreek, van Zwartemeer tot aan Nieuweschans.92
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Alleen al het personeel van Griendtsveen AG in Schöninghsdorf bestond voor 60 procent uit
Nederlanders; hiervan bestond echter de overgrote meerderheid uit ‘grenslopers’.93
Het tekort aan veenarbeiders in Duitsland moest ook worden opgevangen door de inzet van
vrouwen. De Nederlandse vrouwen en kinderen van veenarbeiders waren gewend om mee te werken
in het veen, maar voor de Duitse vrouwen gold dit niet. Toch zetten de vrouwen uit het Emsland hun
schouders onder deze zware klus. De Katholische Volksbote bedankte de Emslandse vrouwen en
dochters dan ook nadrukkelijk voor de ijver waarmee zij dat jaar, 1915, de benodigde turf van de
velden hadden gehaald. Zonder hun inzet was de turf op het veld blijven staan terwijl het land dit zo
hard nodig had voor haar economie.94 In Ostfriesland echter was in 1915 veel minder turf afgegraven
dan in de jaren daarvoor. De overheid had nog een poging gedaan om voor dit werk krijgsgevangenen
in te zetten, maar zij konden ‘niet met dit werk opschieten’.95
De Eerste Wereldoorlog had overigens nog een andere ingrijpende consequentie op
Nederlandse bedrijven in Duitsland. Zo kreeg Griendtsveen AG de opdracht om zijn bedrijfsopbouw
te veranderen indien zij in Duitsland actief wenste te blijven. Hierdoor ontstonden bij de firma
Griendtsveen een duidelijk Nederlandse en een Duitse tak, die geheel onafhankelijk van elkaar gingen
werken. Aangezien twee broers het bedrijf runden, bleef de leiding van beide bedrijven wel in handen
van de oorspronkelijke oprichters. Het Duitse Griendtsveen richtte zich met zijn turfstrooisel vooral op
de Duitse markt, terwijl het Nederlandse bedrijf in Klazienaveen meer zaken ging doen op de
Nederlandse en Engelse markt.96
Bevolking en nationaliteit
Sinds de negentiende eeuw waren door het ontginnen van het Bourtanger Moeras veel veenarbeiders
naar de noordelijke grensstreek getrokken; tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef deze groei doorgaan
in Zuidoost-Drenthe. De veengemeenten Emmen en Coevorden groeiden in de vier oorlogsjaren nog
eens met 20 en 12 procent. Daartegenover groeide het Oost-Groningse Nieuweschans maar met 2,8
procent terwijl Beerta zelfs een kleine daling van 1 procent te zien gaf.97 Hieruit blijkt hoe belangrijk
het veen was voor de economie, de werkgelegenheid, de bevolkingssamenstelling en de
bevolkingsgroei. In Zuidoost-Drenthe zou deze bevolkingsgroei, zoals we in het volgende hoofdstuk
zullen zien, na de oorlog nog grote negatieve consequenties hebben.
Tabel 8: Groei van de bevolking in vier grensgemeenten.98
Gemeente
Emmen
Coevorden
Nieuweschans
Beerta

93
94
95
96
97

98

Bevolking
in 1914
31.998
5801
2014
4051

Bevolking
in 1918
38.398
6497
2070
4010

Groei in %
+ 20
+ 12
+ 2,8
-1

Personeelsarchief Griendtsveen AG Papenburg.
KV, 11 juli 1915.
WC, 18 april 1915.
Aufgebauer en Nannen, Griendtsveen AG, 25 ev.
CCO GAB, 1809-1989, AGC 1851-1934, GAE 1 en 2, CCO AGN, Van alle vier de gemeenten de
Jaarverslagen der toestand der gemeente 1914-1918.
Ibidem.
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Zoals we zagen werd de grens tussen Nederland en Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog bewaakt
door veel militairen, maar dit belemmerde grensbewoners niet om een huwelijkspartner over de grens
te zoeken. Ook grensmigratie kwam nog steeds voor. Zelfs al waren veel Duitse grensbewoners
enthousiast over het uitbreken van de oorlog zoals we in de eerste paragraaf zagen, toch werd voor
velen van hen de toekomst in Duitsland wel erg onzeker. De oorlog duurde langer dan men had
verwacht en bracht veel slachtoffers met zich mee. Mede hierdoor trokken onverwachts meer
grensbewoners vanuit Duitsland naar de Nederlandse grensstreek dan andersom. Hadden zich in 1913
nog 455 Duitsers in de gemeente Emmen gevestigd en waren 322 Emmenaren naar Duitsland
vertrokken, in 1914 vestigden zich circa 700 Duitsers in de gemeente Emmen, terwijl slechts 121
Emmenaren aan de andere kant van de grens gingen wonen.99
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog legden de Nederlandse autoriteiten plotseling
meer nadruk dan ooit tevoren op de bevolkingsgroep in de grensregio die niet de Nederlandse
nationaliteit had. Noord-Nederlandse gemeenten moesten half augustus 1914 aan de Procureur
Generaal te Leeuwarden laten weten hoeveel ‘vreemdelingen’ in hun gebied woonden. De gemeente
Vlagtwedde liet weten dat het aantal ‘vreemdelingen’ dat zich de laatste jaren in de gemeente had
gevestigd, minimaal was.100 Maar in de gemeente Emmen woonden wel veel ‘vreemdelingen’ want
burgemeester Van der Wal was zelfs bang dat aan het begin van de Eerste Wereldoorlog problemen
zouden ontstaan tussen de Nederlandse en Duitse ingezetenen in zijn gemeente. Hij liet daarom de
inwoners van Emmen weten dat hij er begrip voor had als de bevolking verontwaardigd zou zijn over
het uitbreken van de oorlog en hij vroeg de Emmenaren ‘…zich terughoudend op te stellen en elke
uiting van wraak achterwege te laten.’101 Over wraak op de Duitse grensbewoners is echter niets
bekend.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg Emmen nog meer staatloze burgers waarvan de ouders
van Truda (1921) een voorbeeld waren. ‘Mijn ouders waren beide Duitsers en mijn vader kreeg het
land [in Nederland, DMB] van zijn vader toen hij ging trouwen. Mijn opa had zelf een boerderij net
over de grens in Duitsland.’102 Toen alle Duitse mannen tussen de 18 en 45 jaar zich moesten melden
voor de ‘Krieg’, vertrok ook Truda’s vader naar het front. Hij voelde er echter niet veel voor om zijn
leven te verliezen voor het oude vaderland. Daarom deserteerde hij bij de eerste keer dat hij met verlof
naar huis mocht. Truda vertelde dat de kameraden van haar vader, die samen met hem in Antwerpen
waren gelegerd, het met hem eens waren. Zij hadden tegen hem gezegd: ‘Als jij in Nederland woont,
waarom blijf je dan niet gewoon thuis?’ 103 Het gevolg van deze daad was dat niet alleen hij, maar het
hele gezin haar nationaliteit verloor. Truda zei hierover:
Er waren al vier kinderen en toen mijn vader met verlof mocht, heeft hij vlak voor de grens
zijn militaire kleding uitgedaan en verstopt in het veld en ging hij met zijn burgerkleding de
grens over. Daarna waren we allemaal stateloos. Pas toen ik na de Tweede Wereldoorlog
trouwde met een Nederlander, was ik niet meer stateloos, maar kreeg ik de Nederlandse
nationaliteit.104
Bleken er in 1914 al veel staatloze burgers in Emmen te wonen, in 1918 was dit aantal zeker meer
geworden. In oktober 1918 moesten de gemeenten alle vreemdelingen inschrijven die op dat moment
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in hun gemeente aanwezig waren. In een brief van 4 oktober 1918 vroeg de gemeente Emmen om
vrijstelling van deze opdracht, omdat in de gemeente veel buitenlanders woonden. De meeste
buitenlanders waren van Duitse oorsprong, woonden al meer dan veertig jaar in de gemeente Emmen
en hadden hun Duitse nationaliteit verloren. De gemeente schreef hierover:
…naar raming 4000 vreemdelingen, die in deze gemeente wonen, bijna allen Duitschers zijn
of vroeger tot het Duitsche staatsverband behoorden. Velen van hen wonen hier n.l. reeds 40
jaren en langer of zijn in het bezit van een Entlassungsurkunde, …105
Het registreren van ‘Heimatlosen’ kostte de gemeente alleen maar veel tijd en arbeidskracht en schoot
voorbij aan het doel van vreemdelingenregistratie omdat velen daar al zoveel jaren woonden en niet
als vreemdelingen werden gezien. Ervan uitgaande dat de gemeente Emmen in 1918 bijna 40.000
inwoners telde, dan was volgens deze opgave circa tien procent daarvan staatloos.106 Net zoals we dat
in hoofdstuk 1 zagen, kunnen we hieruit een voorzichtige conclusie trekken dat de Duitse
grensbewoners in de Nederlandse grensstreek waarschijnlijk niet erg aan hun nationaliteit waren
gehecht. Zij woonden in de grensstreek en voelden zich daarom grensbewoner.
Oplopende voedseltekorten
Naarmate de oorlog vorderde nam de levenskwaliteit van de grensbevolking over het algemeen sterk
af. Aan het begin van de oorlog was van tekorten van allerhande producten nog nauwelijks sprake.
Noord-Nederlanders zagen zelfs dat veel voedsel werd uitgevoerd naar Noord-Duitsland. Zo
passeerden op 15 augustus 1914 circa vijftien wagens die beladen waren met hammen en andere
vleeswaren. Dit voedsel was afkomstig van de firma Noack te Groningen en bestemd voor de
bewoners van Ostfriesland.107 Dat veel inwoners van Oost-Groningen zich zorgen maakten over de
uitvoer van deze levensmiddelen, was dan ook niet verwonderlijk. Zij zagen regelmatig met eigen
ogen dat vee, spek en andere producten bij Nieuweschans de grens over gingen naar Duitsland en
vreesden voor tekorten in eigen land. Een Tweede Kamerlid bracht de zorgen van de bewoners over
aan minister Treub en het antwoord was dat deze producten niet alleen naar Duitsland gingen, maar
ook naar België en Engeland. De regering zou er wel op toezien dat voldoende voedsel overbleef voor
binnenlands gebruik, maar de uitvoer was nodig om andere producten in te voeren waaraan Nederland
grote behoefte had.108
De regering zou zijn belofte voor voldoende voedsel voor eigen gebruik uiteindelijk niet
kunnen waarmaken. In juli 1916 had Nederland al een voedseltekort en het voedsel dat nog wel te
krijgen was, was voor veel grensbewoners veel te duur. Volgens de Engelse krant The Times, die
uiteraard voor Engeland was en tegen Duitsland, was de oorzaak van de hoge prijzen en de
voedselschaarste in Nederland vooral te wijten aan de uitvoer van deze producten naar Duitsland. Pas
nadat de Nederlandse bevolking hiertegen in opstand kwam, wijzigde het beleid van de Nederlandse
regering volgens The Times.109 De noordelijke regionale kranten maken echter pas in 1918 regelmatig
melding van protesten tegen de voedselschaarste.
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In de loop van 1918 was in geheel Nederland aan bijna alle producten een tekort. Dit betrof
niet alleen voedsel, maar ook petroleum, benzine, meststoffen, tabakswaren, et cetera en de bevolking
moest de broekriem flink aanhalen. Voedselrellen waren het gevolg. In het Groningse Woldendorp,
dichtbij Beerta, demonstreerden eind januari 1918 circa 100 mannen en vrouwen voor een hoger
vetrantsoen en toeslagen op diverse producten zoals petroleum. Er heerste al een hele tijd een
‘verbitterde’110 stemming onder de arbeiders melde de Winschoter Courant. Zij waren verbolgen over
het feit dat de boeren nog steeds hun varkens konden vetmesten voor de slacht, terwijl zij het moesten
doen met het kleine rantsoentje regeringsvet. De burgemeester beloofde de betogers dat hij er
persoonlijk op zou toezien dat zij meer betaalbaar vet kregen en dat hij zou zorgen voor toeslagen op
de dagelijkse gebruiksgoederen.111
Maar het was niet alleen de Winschoter Courant die melding maakte van voedselrellen. De
Emmer Courant schreef eveneens regelmatig over de vele relletjes die in het hele land ontstonden door
voedselschaarste. Deze berichten kwamen uit zowel de grote steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht
als van de plattelandsgemeenten. Op 13 april 1918 verwoordt zij dit als volgt:
Uit tal van plaatsen komen berichten over ongeregeldheden in verband met de
voedselschaarste. In vele plaatsen moesten de bakkerswinkels het ontgelden, waaruit men
meestal tegen betaling maar zonder bon het brood weghaalde. Evenzoo werden bakkerskarren
aangehouden.112
Op legerbasis De Harskamp waren de militairen eveneens erg ontevreden over de voedselvoorziening.
Hier ontstond op 25 en 26 oktober 1918 een heus voedseloproer oftewel ‘muiterij’ dat de legerleiding
met harde hand neersloeg. De cavalerie uit Ede en de artillerie uit Arnhem werden ingeschakeld en zij
ontwapenden het 3e bataljon van het 1e Regiment Infanterie.113 In Groningen en Drenthe leefden de
mensen erg mee met specifiek dit bataljon. Het 1e Regiment Infanterie uit De Harskamp bestond
namelijk voor een groot gedeelte uit Drenten en Groningers. Tevens ondervonden de mensen aan den
lijve hoe slecht de voedselvoorziening was. De Winschoter Courant was het echter niet helemaal eens
met het voedseloproer van de militairen en bestempelde de oproerkraaiers in hoofdzaak als Drenten.
Zij schreef hier over: ‘De daders schuilen in hoofdzaak onder Drentse boeren, …en ook wel door
eenigen die uit Oostelijk-Groningen afkomstig zijn.’114
Maar ook de militairen die in Assen gelegerd waren en met verlof naar huis mochten en
schippers die op het platteland voeren, ondervonden grote problemen om aan voedsel te komen. De
broodnodige broodkaarten moesten de inwoners van de gemeente Emmen uit het dorp Emmen halen.
Wanneer de militairen echter in een van de buitendorpen woonden, bijvoorbeeld Klazienaveen,
Nieuw-Amsterdam, Zwartemeer of Bargercompascuum, dan was dit bijna onmogelijk in de korte tijd
dat zij met verlof thuis waren. De afstand naar Emmen was daarvoor te groot. De schippers en
militairen waren het daarom niet eens met deze beslissing van de lokale overheid en beklaagden zich
over de maatregel via een ingezonden brief in de Emmer Courant:
Wanneer wij dan ’s avonds aankomen en dan den anderen dag ’s morgens per schip
vertrekken, missen wij onze zoo nodige broodkaarten die wij moeten halen uit Emmen, om
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reden genoemde plaats te ver afgelegen is, en ons in het scheepvaartbedrijf teveel tegenheden
oplevert.115
Of hun protest iets heeft opgeleverd is niet bekend.
In Zuidoost-Drenthe ondervonden vooral de veenarbeiders nadelige gevolgen van het tekort
aan levensmiddelen. Tijdens het graafseizoen kregen zij veel te weinig voedsel om het zware werk in
het veen te kunnen verrichten. Om het voedseltekort enigszins tegen te gaan en te voorkomen dat
voedsel over de grens gesmokkeld zou worden, mochten Nederlandse grenslopers begin 1916 maar
een kilogram brood, dun besmeerd met boter en dun belegd met kaas of spek meenemen en mensen
die een hele week van huis waren, mochten vijf kilogram brood, twee kilogram vet, spek, worst,
margarine of reuzel meenemen.116 In februari 1918 trok de overheid deze maatregel weer in en
mochten arbeiders helemaal geen etenswaren meer meenemen naar hun werk in Duitsland. Zelfs niet
de dagelijkse boterham.117 Dit betekende dat zij het voedsel dat zij tijdens hun werk nodig hadden in
Duitsland moesten kopen, waar de schaarste nog groter was dan in Nederland.
In 1917 nam de regering maatregelen die alleen bestemd waren voor veenarbeiders die in
Emmen woonden en werkten. Zij kregen toestemming om extra levensmiddelen te kopen. Het ging
hierbij om vet, bonen, erwten en brood. In februari 1918 verhoogde de overheid de rantsoenen voor
veenarbeiders nog een keer met drie pond spek, drie pond peulvruchten en een extra rantsoen
aardappelen. Dit bleek echter nog steeds niet voldoende en daarom braken aan het begin van het
turfseizoen op diverse plaatsen in het veengebied stakingen uit. Geen stakingen om hogere lonen, dat
hadden de veenarbeiders al lang bereikt, maar om voedsel dat zij nodig hadden om het zware werk vol
te kunnen houden. In eerste instantie kwam de toezegging dat veenarbeiders die zwaar werk deden nog
eens drie pond spek, drie pond peulvruchten en een extra rantsoen aardappelen zouden krijgen.118
Doordat de rantsoenen al twee keer waren verhoogd en dit nog onvoldoende was om het
veenwerk goed te kunnen uitvoeren, blijkt wel hoe karig deze in het begin waren. Omdat de
rantsoenen nog steeds niet voldoende waren, trokken veenarbeiders en hun vrouwen in optocht naar
het gemeentehuis waar ze demonstreerden voor een betere voedselvoorziening. Een afvaardiging van
de demonstranten kreeg toestemming om met de burgemeester te gaan praten. Hieruit bleek dat door
het zware werk dat de mannen moesten verzetten zij de rantsoenen consumeerden en vooral de
vrouwen en de kleine kinderen tekort aan eten hadden en dit terwijl de vrouw vaak meewerkte in het
veen. De Emmer Courant van 20 maart 1918 schreef hierover:
De beide vrouwen uit Nw.-Amsterdam wezen voornamelijk op de moeilijkheid voor de
vrouwen. De man had, hetgeen beschikbaar gesteld wordt, geheel broodnodig om het zware
werk te kunnen doen. De vrouw met 5 à 6 kinderen bleef thuis met wat aardappels, die in
schoon water gekookt zonder een kruimel vet moesten gegeten worden.119
De geruchtenstroom tierde welig rond de voedseltekorten. In de gemeente Nieuweschans beweerde de
bond van fabrieksarbeiders dat het ene gezin geen voedsel meer had of kon bemachtigen terwijl bij het
andere gezin nog grote voorraden aanwezig waren. Zij schreven de burgemeester zelfs dat er bij een
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landbouwer ‘wel eventjes 2000 pond spek’ aanwezig was.120 Aangezien de bond dit niet kon bewijzen,
nam de overheid geen maatregelen die ten gunste van de fabrieksarbeiders zou uitvallen.
Een ander uitvloeisel van de voedselschaarste was dat er ‘ondeugdelijke’ voedingsmiddelen op
de markt kwamen. Dit blijkt in ieder geval uit twee voorbeelden. Een winkelier uit Klazienaveen
verkocht pannenkoekenmeel voor 80 cent waaraan een ‘luchtje’ ofwel een ‘smaakje’ zat. De
pannenkoeken die de mensen van het meel bakten waren zo vies, dat zelfs de honden ze niet wilden
eten. Nadat het meel onderzocht was door het laboratorium te Velp, bleek dat 12,8 procent van het
meel uit as bestond en het vermoeden ontstond dat het meel was samengesteld na het aanvegen van de
vloer.121 Een ander voorbeeld was de verkoop van ‘melk van ondeugdelijke samenstelling’ die in
Nieuweschans op de markt kwam. De burgemeester uit deze gemeente waarschuwde de bevolking om
de melk beslist niet te kopen omdat ze schadelijk voor de gezondheid was.122
In Duitsland was al in 1915 een tekort aan voedsel – mede omdat de Nederlandse regering de
uitvoer van brood en levend of geslacht pluimvee naar Duitsland had verboden – en de honger lag ook
aan die kant van de grens op de loer. Toch hield de Nederlandse overheid rekening met de Duitse
grensbewoners. Voor die mensen die niet aan brood konden komen, mocht de Territoriale Bevelhebber
een beperkt aantal broden laten uitvoeren.123 In 1917 leidde het voedseltekort in Duitsland er zelfs toe
dat varkens niet meer gevoed mochten worden. Ook indien een varken nog maar 100 pond woog
moest het geslacht worden. De veehandelsvereniging van Hannover ging nog een stap verder; voor
varkens die meer dan 50 kilogram wogen mocht slechts de prijs van een varken van 50 kilogram
worden betaald.124 Dat dit op de lange termijn zou leiden tot een vleestekort, daarover werd niet
nagedacht. Duitsland ging er nog steeds vanuit dat de oorlog snel gewonnen zou zijn.
Dat er in Duitsland meteen aan het begin van de oorlog een voedseltekort was, bleek ook toen
er snel veel Nederlandse gezinnen uit Duitsland terugkeerden. Volgens de Winschoter Courant
ontbrak het de ‘stakkers’ aan van alles en nog wat en als er nog meer Nederlanders de grens over
kwamen was het maar de vraag of de grensgemeenten deze toestroom konden verwerken.125 Dat het
voedsel inderdaad slecht was, blijkt wel uit de volgende anekdote. Een boerenknecht uit Drenthe die
een gevangenisstraf van negen maanden moest uitzitten, vluchtte naar Duitsland. Veertien maanden
later melde hij zich bij de officier van justitie in Assen om zijn straf alsnog te ondergaan, omdat
volgens hem ‘veel geld was te verdienen in Duitsland, maar het voedsel was zo slecht, dat hij liever de
gevangenis inging dan nog langer in Duitsland te blijven.’126
In 1918 was het tekort aan allerhande producten in beide landen zo opgelopen dat de
grensbewoners beukennoten en eikels als welkome aanvulling op het rantsoen zagen. Deze waren niet
meer alleen geschikt voor varkens, maar mits goed gebrand, konden ze worden gebruikt als
koffiesurrogaat. Dit leverde uiteraard handel op en voor sommige mensen zelfs flinke winsten. De
Winschoter Courant waarschuwde zijn lezers in januari 1918 om geen eikels te kopen boven de
werkelijke waarde, want bij een eventuele inbeslagname ‘ingevolge de distributie- of onteigeningswet’
zou geen rekening worden gehouden met de prijs die ervoor was betaald.127 In september van datzelfde
jaar verbood de minister van Landbouw zelfs het vervoer van ‘onvermalen eikels in gedroogden of
niet gedroogden toestand [van de, DMB] oogst 1918’.128
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Dit verbod bleek niet veel indruk op de mensen te maken. In Duitsland was in het najaar van
1918 zo’n grote vraag naar dit product dat mensen in heel Drenthe naarstig naar eikels zochten.
Nederlandse tussenhandelaren richtten zelfs inzamelingspunten op in de plaatsen Emmen, Sleen,
Zweeloo, Oosterhesselen, Odoorn, Nieuw-Amsterdam, Oud-Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek,
Klazienaveen en Erica. Het zoeken naar eikels bleek een toverwoord te zijn. Voor veel
arbeidersgezinnen in het arme Zuidoost-Drenthe leverden de eikels een welkome uitbreiding op van
het schamele huishoudbudget. Kinderen zag je daarom overal zoeken en de regio leverde
wagonladingen vol eikels af.129
De nieuwe vluchtelingenstroom
De Eerste Wereldoorlog duurde veel langer dan in eerste instantie door de oorlogvoerende landen was
gedacht. Dit bracht op den duur niet alleen voedseltekort met zich mee, maar veroorzaakte ook een
nieuwe vluchtelingenstroom. Deze vluchtelingen werden ondanks de voedseltekorten opgenomen in
de noordelijke grensregio. In oktober 1918 kwamen echter geen Belgische, maar Franse vluchtelingen
naar ons land. De provincie Groningen moest 46.000 vluchtelingen opnemen, waardoor de provincie
in een klap zou groeien met 13 procent. Dat dit niet gemakkelijk te realiseren was laat zich raden,
maar in alle gemeenten werkten overheid en bewoners samen om kerken, scholen en andere openbare
gebouwen geschikt te maken voor de opvang van de Fransen. Er kwam stro in de gebouwen dat moest
dienen als slaapplaatsen en de bevolking deed wat in hun vermogen lag om de vluchtelingen goed te
kunnen ontvangen. De vluchtelingen kwamen uit Noord-Frankrijk, uit de omgeving van Valenciennes,
Douai, Armentières en Kamerijk en waren op de vlucht geslagen toen de bommen en granaten hun
huizen dreigden te verwoesten. Volgens de Winschoter Courant ging het hier vooral om mensen van
het platteland: kleine boeren en arbeiders.130 In Drenthe waren begin november meer dan 3500 Franse
vluchtelingen aangekomen, die verspreid over de diverse gemeenten in de provincie een onderkomen
vonden. Hiervan reisden 750 vluchtelingen door naar Coevorden. Zij kregen een slaapplaats in een van
de vier scholen die daarvoor speciaal waren ingericht. De dag erna vertrok een deel van hen naar
Dalen en een andere groep vertrok naar Schoonebeek. In totaal bleven 250 vluchtelingen in Coevorden
achter. Toch was de groep vluchtelingen niet zo groot als verwacht. De oorzaak daarvan zal
waarschijnlijk hebben gelegen in het beëindigen van de oorlog half november 1918.131
In het neutrale Nederland kwamen niet alleen burgervluchtelingen uit België en Frankrijk over
de grens, maar ook gevluchte krijgsgevangenen. Dit waren vooral Engelse, Belgische, Franse en
Russische militairen die in Duitsland in krijgsgevangenkampen hadden gezeten en later ook nog
Duitse deserteurs. De Duitse regionale kranten zoals de Katholische Volksbote meldden dat gevluchte
krijgsgevangenen niet ontsnapt waren maar in de Grafschaft of het Emsland waren opgepakt en
teruggevoerd naar onder andere het ‘Gevangenenlager in Holzminden’.132 Daartegenover schreven de
Noord-Nederlandse kranten zoals de Emmer- en Winschoter Courant, dat vanaf september 1914
gevluchte krijgsgevangenen uit Duitsland over de Noord-Nederlandse grens kwamen. De lokale
overheden en grensbewoners vingen deze krijgsgevangenen met open armen op en ze werden met
‘vriendelijkheid overladen en ze kregen een flink maal te eten dat ze al eenige dagen ontbeerd hadden,
kleren en soms ook geld.’133
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Het waren niet alleen Nederlanders die krijgsgevangenen hielpen, maar ook Duitsers. Een
gevluchte Duitse militair, voormalig bewaker in het gevangenkamp Münster in de Grafschaft
Bentheim, had verschillende krijgsgevangenen geholpen aan valse paspoorten zodat zij konden
vluchten. Uiteindelijk was hij betrapt en door de krijgsraad ter dood veroordeeld. Het was hem echter
gelukt om uit de gevangenis in Münster te ontsnappen waarna hij in de buurt van Oldenzaal de
Nederlandse grens overstak.134
Aan Nederlandse zijde vingen grenswachters of burgers deze gevluchte krijgsgevangenen op
en brachten ze daarna naar de plaatselijke marechausseekazerne. Daarvandaan gingen de Russen naar
een interneringskamp in Rotterdam, de Engelsen gingen naar Groningen, de Belgen gingen naar
Oldebroek of Zeist en de Duitse deserteurs moesten naar Bergen in Noord-Holland of naar Enschede.
Op 9 januari 1918 kwamen een Duitse man en vrouw in het Drentse Sleen aan. De man had als militair
gevochten aan het front en was door een schot in de knie gewond geraakt. Hierdoor had hij vrijstelling
van militaire dienst gekregen. Tot zijn grote schrik moest hij zich begin 1918 weer melden voor de
‘Krieg’ en daar voelde hij niets voor. Daarom vluchtte het echtpaar over de grens naar Drenthe.135
In de loop van 1918 kwamen er steeds meer gevluchte Duitse deserteurs over de noordelijke
grens. Op 6 november 1918 schreef de Emmer Courant hierover:
…dat de Duitse soldaten genoeg van de oorlog beginnen te krijgen, blijkt wel uit het feit, dat
zich herhaaldelijk Duitse deserteurs bij de grensdetachement alhier aanmelden. Vandaag is dat
meer dan anders het geval. De Duitse grenswacht in Rütenbrock kreeg in de afgelopen week
bericht, dat ze zich tegen jongsleden zaterdag gereed moesten maken voor vertrek. Natuurlijk
naar het westelijk front. Van deze helse plek hadden ze meer dan genoeg ondervonden. En zo
gebeurde het dan ook, dat de een na de andere soldaat de wijk nam naar Holland.136
Veel van deze Duitse grenswachten waren, net als de eerder genoemde militair, gewond geraakt aan
het front en na hun herstel mochten ze min of meer naar huis om daar de grens met Nederland te
bewaken. Aan het einde van de oorlog moesten veel van deze gewonde militairen alsnog weer naar het
front. Aangezien zij in de grensstreek waren grootgebracht, kenden zij deze als hun broekzak en
konden daarom de grens gemakkelijk illegaal passeren. De Emmer Courant bevestigde dit door te
schrijven: ‘De meeste deserteurs, welke hier over de grens komen, wonen in Rütenbrock, dus
onmiddellijk over de grens.’137 Duitse deserteurs uit Emlichheim, Lage en Esschebrugge die in het
Quarantaine Kamp te Enschede waren ondergebracht, dienden daar een verzoek in om naar Coevorden
te mogen gaan. Vaak konden zij werk krijgen bij familie of kennissen die aan de Nederlandse kant van
de grens woonden.138
Deze vluchtelingen, of ze nu vanuit geallieerde landen kwamen of van de agressor, werden
door de Noord-Nederlandse grensbewoners opgevangen en verzorgd. We kunnen stellen dat de
grensbewoners in dat opzicht neutraal bleven, van het begin tot het einde. Ook heeft de
vluchtelingenstroom geen wezenlijke verandering gebracht in de relatie die de Nederlandse en Duitse
grensbewoners met elkaar hadden. In hoofdstuk 3 zullen we zien dat Noord-Nederlandse
grensbewoners hun Duitse buren juist zo veel mogelijk probeerden te helpen in de moeilijke
naoorlogse jaren.
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Het geluid van oorlog en vrede
De Eerste Wereldoorlog was in het dagelijks leven van grensbewoners bijna voortdurend aanwezig.
Voor veel inwoners in Zuidoost-Drenthe en het Emsland was ze zelfs hoorbaar, ook al werd de oorlog
bij heel andere grenzen uitgevochten. Regelmatig schrokken de bewoners in dit gebied op door dof
kanonnengebulder. In de ‘Kreis’ Meppen, direct over de grens met Nederland, had de firma Krupp
sinds 1877 zijn schietbaan. In die tijd had alleen het Emsland nog voldoende ruimte voor een
schietbaan van minstens 41.000 morgen met mogelijkheid tot uitbreiding. In mei 1914 had de firma
Krupp nog eens 3000 bunder heide gekocht tussen Bentheim en Lingen, de Clausheide, met de
bedoeling dit te gebruiken voor landbouw en veeteelt. 139 In 1917 breidden zij het gebied opnieuw uit
en nu naar 84.000 morgen. Al snel bleek dat de firma het gehele gebied nodig had om het zware
geschut te testen zoals de Panzerkanonen, het kanon de ‘Dikke Bertha’ en het geschut voor de Uboten.140 Tot ver in 1918 konden de grensbewoners duidelijk het uittesten van verschillende kalibers
nieuw geschut horen; de op het zuidoosten gelegen ramen rinkelden in hun sponningen en het geluid
was luid en duidelijk te horen.141
Nadat op 11 november 1918 de wapenstilstand was getekend, ging een zucht van verlichting
door Nederland. Burgemeester Kootstra van Emmen liet via de Emmer Courant van 13 november
1918 weten dat hij een telegram van de minister van Oorlog had ontvangen waarin stond dat de
regering had besloten om tot geleidelijke demobilisatie over te gaan van de lichtingen en jaarklassen
van 1916 en ouder. De eerste gedemobiliseerde militairen kwamen op 15 november op het station van
Emmen aan, waar het een drukte en een vrolijkheid van belang was.
Vrolijke, opschallende tonen van een militaire signaalhoorn begeleidden gisteravond in het
vredig late avonduur het geratel van de voorbijsnellende trein. Het waren onze soldaten die op
de eerste mobilisatiedag na twee, drie of vier jaren onder de wapenen te zijn geweest naar huis
en haard terugkeerden en op deze wijze uiting gaven aan hun vreugde.142
De mannen en zonen waren weer thuis in hun eigen omgeving en langzaam maar zeker kwamen ook
weer meer producten op de markt. Maar het heeft zeker tot ver in 1919 geduurd, voordat aan beide
kanten van de grens weer voldoende voorraden voorhanden waren. In de Duitse grensstreek kwamen
de mannen die de oorlog overleefd hadden eveneens terug van het front, en dorps- en stadgenoten
heetten hen van harte welkom.143
Besluit
Hoewel de Eerste Wereldoorlog niet op Nederlandse bodem is uitgevochten en in tegenstelling tot de
Tweede Wereldoorlog geen diepe wonden heeft geslagen bij de bevolking, heeft hij wel veel invloed
gehad op het leven van de grensbewoners; zowel positief als negatief. De grens was ineens
nadrukkelijk aanweizg door de militairen, commiezen en vlaggen. De werkloosheid verdween in de
grensstreek en er kwam zelfs meer werk dan de grensbewoners aankonden. Dit zal naar alle
waarschijnlijkheid in de gehele grensstreek van Nederland met Duitsland een rol hebben gespeeld,
maar een extreem grote groei was echter alleen weggelegd in het veengebied van Zuidoost-Drenthe.
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Dit zorgde voor een stijging van de lonen met veertig procent en had een aanzuigende werking op
arbeiders uit het hele land. De bevolking in de drie Drentse veengemeenten Emmen, Schoonebeek en
Coevorden groeide hierdoor zo sterk, dat dit gevolgen had in de naoorlogse periode. De
bevolkingsgroei zorgde weer voor uitbreiding van de grenshandel. Zowel legaal als illegaal. Er
kwamen veel handelaren naar de kerndorpen van de gemeenten, maar er ontstonden ook veel kleine
grenswinkeltjes en cafeetjes. Daarnaast ontstond een grote bloei in de smokkelhandel.
Doordat er tijdens de oorlog een groot gebrek aan allerhande producten en voedingsmiddelen
ontstond, was de invloed van de oorlog op het dagelijks leven van de Noord-Nederlandse
grensbewoners groot. Terwijl de plattelandsbevolking veel voedsel zelf verbouwde of produceerde,
zagen zij veel van deze producten naar het buitenland verdwijnen omdat Nederland zich aan de
neutraliteitseisen moest houden. Het gebrek aan voldoende voedsel trof heel Nederland, maar het trof
vooral de veenarbeiders en hun gezinnen extra hard. Het zware veenwerk dat arbeiders moesten
leveren was onmogelijk met de karige rantsoenen en het gebrek aan vet.
De interactie met de Duitse grensbewoners werd tijdens de oorlog alleen maar intensiever.
Confrontatie met het verdriet van familie en vrienden over de vele gesneuvelde en gewonde
echtgenoten en zonen kon niet uitblijven. Zowel de Katholische Volksbote als de Winschoter Courant
vermelden keer op keer lijsten met daarop de slachtoffers uit de grensstreek die de oorlog teweeg
bracht. Dat de Winschoter Courant de lijsten uit Ostfriesland plaatste, geeft wel aan hoe nauw de
grensbewoners bij elkaar betrokken waren. Door de dood van zoveel jonge mannen kwamen veel
vrouwen zonder echtgenoot of verloofde te zitten en groeiden veel kinderen op zonder hun vader.
Een ander punt waardoor de oorlog niet ongemerkt aan de grensbewoners voorbij ging, waren
alle maatregelen en verordeningen die de Nederlandse overheid uitvaardigde en die het leven in de
grensstreek behoorlijk beperkten. We zagen echter ook dat de lokale overheid steeds weer rekening
probeerde te houden met de eigen grensbevolking door de regels weer aan te passen. Tevens moesten
niet alleen veel jonge mannen uit de grensstreek vertrekken naar andere plaatsen om daar ons land te
dienen, maar er kwamen ook heel veel soldaten, commiezen en marechaussees in de grensstreek. De
grens was door de Eerste Wereldoorlog dus veel nadrukkelijker aanwezig dan in de eeuwen daarvoor,
wat het overschrijden van de grens eveneens bemoeilijkte. Het is begrijpelijk dat grensbewoners
hoopten dat de vrede de vooroorlogse situatie weer terug zou brengen. Of dit ook werkelijk gebeurde,
komt in het volgende hoofdstuk aan bod.
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Hoofdstuk 3

Begrensd door twee Wereldoorlogen (1919-1939)

Op 10 november 1918 vluchtte de Duitse keizer Wilhelm II von Hohenzollern naar Nederland en een
dag later sloten de oorlogvoerende landen de wapenstilstand. Voor Europa brak een nieuw tijdperk aan
waarbij niet alleen landsgrenzen verschoven, maar ook in veel landen de interne machtspolitiek. Bij de
vredesonderhandelingen van Versailles moest Duitsland diep door het stof, waardoor het verliezen van
de oorlog voor de Duitse bevolking extra vernederend was en tijdens het Interbellum van grote
betekenis bleek.1 In Duitsland heerste in de jaren na de oorlog politieke chaos. Rechts radicale agitatie
leidde in 1923 tot een putsch, maar riep tegelijkertijd links radicale tegenacties op.2 Het einde van de
Eerste Wereldoorlog had grote invloed op de ontwikkelingen in Europa en op de hele wereld. Een
invloed die waarschijnlijk van te voren niet was voorzien.
Door de neutraliteit van Nederland had de oorlog minder sporen nagelaten bij de bevolking
dan in de omringende oorlogslanden, maar Nederland was economisch vooral afhankelijk van
Duitsland en dit land was nu juist het zwaarst getroffen door de Vrede van Versailles. De crisis die na
1930 grote delen van de wereld trof, duurde in Nederland langer dan in de omringende landen en had
grote invloed op de werkgelegenheid.3 Tevens heerste ook in Nederland angst voor een linkse
revolutie. De revolutie die Troelstra in 1918 wilde uitroepen ging niet door, maar confessionele en
liberale groeperingen waarschuwden regelmatig voor het communisme. De angst voor ‘het rode
gevaar’ zat er na de Eerste Wereldoorlog goed in.4
In dit hoofdstuk staat de veranderende betekenis van de grens in het leven van NoordNederlandse grensbewoners en hun verhouding tot de Noordwest-Duitse buren tijdens het Interbellum
centraal. Dit wordt duidelijk gemaakt door vijf thema’s te belichten die tijdens het Interbellum mede
bepalend waren voor het samenleven van Noord-Nederlandse grensbewoners. Het eerste thema betreft
de bevolking in het naoorlogse grensgebied. Huwelijken met Nederlandse mannen waren voor Duitse
vrouwen veel meer een noodzaak geworden dan voor de oorlog, omdat veel jonge Duitse mannen
waren gesneuveld. Daarbij was er een groot verschil tussen de groei van de staatloze bevolking in
Groningen en Drenthe. Maar ook de solidariteit die grensbewoners hadden met hun Duitse buren en
met de vele vreemdelingen die over de grens kwamen, komt in deze paragraaf aan bod.
Het tweede thema betreft het grensverkeer tussen Noord-Nederland en Duitsland. Na de
oorlog vertrokken de grensmilitairen weer uit het gebied en dachten de mensen dat ze weer
gemakkelijker naar de andere kant van de grens konden reizen voor familiebezoek, arbeid en het
bezoeken van elkaars markten en kermissen, maar niets bleek minder waar. Het passeren van de grens
werd tijdens het Interbellum bemoeilijkt door de vele wisselende voorschriften over grensdocumenten.
De bevolking moest telkens weer andere documenten aanvragen om de grens te kunnen passeren, maar
de overheden van Nederland en Duitsland kwamen ook weer met aangepaste regelingen voor
grensbewoners.
Het derde thema betreft de grenseconomie. In dit kader zullen de ontwikkelingen in de
grenshandel, legaal en illegaal, worden geanalyseerd. Nu de oorlog was afgelopen en producten voor
Duitsland niet meer door de geallieerden werden tegengehouden, zou je verwachten dat de illegale
handel zou afnemen. Deze bloeide echter alleen maar verder op tijdens het Interbellum. De vraag die
hier gesteld kan worden is of het alleen grensbewoners waren die na de oorlog smokkelden of dat
smokkelaars nu ook van elders kwamen?
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Het vierde thema betreft de werkgelegenheid en de grensarbeid van Nederlandse
veenarbeiders in de Duitse grensregio. Was er tijdens de Eerste Wereldoorlog veel vraag naar turf, na
de oorlog stortte de vraag volledig in. Daardoor vertrokken niet alleen veel Nederlandse veenarbeiders
en hun gezinnen naar andere industriegebieden, maar de werkloosheid groeide ook aan de Duitse kant
van de grens. Dit hoofdstuk laat zien dat ondanks de instortende vraag naar turf, grensarbeid niet
geheel verdween, maar mede door inspanning van de rijksoverheid weer tot bloei kwam, vooral na
1935.
Het vijfde deel van dit hoofdstuk analyseert de politieke ontwikkelingen in beide landen en
dan met name de invloed die de politiek heeft gehad op het leven van grensbewoners en de politieke
verbanden tussen grensbewoners aan beide kanten van de grens. Op politiek gebied zien we een
duidelijk verschil tussen diverse grensgemeenten, maar ook tussen de provincies Groningen en
Drenthe, vooral wat de opkomst van het communisme en het nationaal socialisme betreft. Aan zowel
de Nederlandse als de Duitse kant van de grens was per gebied een duidelijk verschil in politieke
voorkeuren te zien. Waar dat verschil uit bestaat komt uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Tevens
wordt geanalyseerd of het nationaalsocialisme de verhouding tussen de grensbewoners heeft veranderd
en welke invloed deze politieke ontwikkelingen hebben gehad op de verhouding tussen de overheden
(rijk, provinciaal en lokaal) en de burgers in de grensstreek. Dat uit zich met name in de reacties op de
komst van de vele vluchtelingen uit Duitsland: Joden, socialisten en communisten.
Dit hoofdstuk zal uiteindelijk laten zien hoe de ontwikkelingen tijdens het Interbellum zijn
weerslag vonden op het leven van Noord-Nederlandse grensbewoners en hun Duitse buren.
De grensbevolking
Dat de Eerste Wereldoorlog invloed heeft gehad op het leven in Nederland hebben historici als Wim
Klinkert, Samuel Kruizinga, Paul Moeyes en Ismee Tames in de afgelopen jaren uitvoerig aangetoond
met hun studies.5 Maar wat was de invloed op het leven nà de oorlog en specifiek op het dagelijks
leven van de noordelijke grensbewoners? In hoofdstuk twee bleek dat de grensbevolking in het
veengebied behoorlijk groeide en dat veel Duitse deserteurs naar het Nederlandse grensgebied
vluchtten. Maar had dit ook invloed op het aantal staatlozen in de grensstreek? Daarbij was een grens
in de eerste helft van de twintigste eeuw bij uitstek de plaats waar veel vreemdelingen een land binnen
kwamen en na de oorlog betrof dit vooral vrijgelaten krijgsgevangen die tijdelijk onderdak nodig
hadden in de grensregio. Maar de grensbevolking onderging ook verandering door de demobilisatie:
de grenssoldaten verlieten het gebied en de eigen soldaten kwamen weer terug. Wat dit betekende voor
de noordelijke grensregio komt uitgebreid aan de orde. Maar er is na de oorlog ook extra aandacht
voor de oosterburen. Vooral Groningse grensbewoners wilden hun buren helpen in deze moeilijke
jaren terwijl de Drentse grensbewoners bang waren dat diezelfde buren zich weer voorbereiden op een
nieuwe oorlog. De vraag is nu in hoeverre deze ontwikkelingen invloed hadden op het dagelijks leven
van de Noord-Nederlandse grensbewoners.
Bevolkingsgroei in de grensstreek: grensmigratie en grenshuwelijken
In de tweede decennia van de twintigste eeuw, 1909-1920, groeide de grensbevolking flink in
Groningen en Drenthe. Vooral Drenthe laat in deze periode een spectaculaire groei zien. Ook het
aantal Duitsers en staatlozen groeide in de noordelijke grensgemeenten veel harder dan in de rest van
Nederland.6 Dat had alles te maken met de aantrekkingskracht van het veengebied, maar ook met
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grensmigratie tijdens de Eerste Wereldoorlog. De bevolking van Nederland groeide tussen 1909 en
1920 met 17 procent terwijl deze in Groningen maar met 11 procent groeide. Daarentegen groeide de
bevolking in Drenthe zelfs met 21 procent. Het aantal Duitsers in Nederland nam in dezelfde periode
toe met 26 procent terwijl dit in Groningen en Drenthe toenam met meer dan 37 procent.
Daartegenover staat nog eens een exorbitante wijziging in de groei van mensen zonder nationaliteit. In
Nederland groeide de staatloze bevolking met 58 procent terwijl dit in Groningen juist afnam met 71
procent. In Drenthe echter nam de groei toe met 185 procent.7 Waaraan de daling in Groningen te
wijten is, is onduidelijk, maar uit deze cijfers kunnen we wel afleiden dat weinig gedeserteerde
militairen naar Groningen gingen. In Drenthe kwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog juist wel veel
Duitse deserteurs over de grens omdat zij dan dicht bij de eigen woonomgeving konden blijven.8 Uit
het relaas van Truda9 weten we al dat de hele familie van een gedeserteerde Duitse soldaat, net als haar
vader, hun nationaliteit kwijt raakte.
Tabel 9: Groei van bevolking in Groningen en Drenthe tussen 1909 en 1920.10
Jaar:
1909
Totale
bevolk.
Duitse
inwoners
Staatloos

Nederland
5.876.869

Groningen
328.045

Drenthe
173.318

37.532

1080

324

3864

551

396

Jaar:
1920
Totale
bevolk.
Duitse
inwoners
staatloos

Nederland
6.865.314

Groei
%
17

Groningen
365.586

Groei
%
11

Drenthe
209.718

Groei
%
21

47.351

26

1489

38

444

37

6100

58

160

-71

1127

185

Wanneer we nu kijken naar waar de meeste staatlozen in Drenthe woonden, dan blijkt dit in de grensen veengemeente Emmen te zijn. Van de 444 Duitsers in de provincie Drenthe woonden maar 41 (9
procent) in Emmen, terwijl van de 1127 staatloze burgers in Drenthe, 1035 in de gemeente Emmen
woonden (91 procent). De groei van 185 procent staatlozen in Drenthe kwam dus in hoofdzaak door
de grote groei in de gemeente Emmen.11
Tabel 10: Bevolking in Drenthe en Emmen.12
Jaar: 1920
Totale bevolking
Duitse inwoners
Staatloos13

Drenthe
209.718
444
1127

Emmen
41.034
41
1035

%
20
9
91

Hieruit kunnen we concluderen dat veel Duitse grensbewoners in Emmen woonden die daar of al
langer dan tien jaar woonden, of die door te deserteren hun nationaliteit hadden verloren. De
grensmigratie in de gemeente Emmen was dus behoorlijk hoog.
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Ibidem.
Zie hiervoor hoofdstuk 1. Of dit te maken had met een geringere loyaliteit van Emslanders tegenover
hun Pruisische vaderland vergeleken met de Ostfriesen is niet duidelijk; dit zou onderzocht moeten
worden.
Interview (40) Truda, 27 juni 2013.
www.volkstelling.nl, 1909, deel 03, T6 en 1920, deel 02, T5.
Ibidem.
www.volkstelling.nl, 1920, deel 02, T5.
Bij de volkstelling van 1920 wordt ‘zonder nationaliteit’ gebruikt in plaats van staatloos.
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Tussen 1920 en 1930 groeide de Nederlandse bevolking met 8 procent terwijl de groei in de
provincies Groningen (7 procent) en Drenthe (6 procent) iets achter bleef. De groei van het aantal
Duitsers in Nederland nam echter spectaculair toe (115 procent), terwijl dit in Groningen ver achter
bleef (4 procent) en in Drenthe zelfs flink afnam (- 25 procent). Was de groei van het aantal staatloze
burgers in Drenthe tussen 1909 en 1920 erg hoog geweest (185 procent), tussen 1920 en 1930 nam
ook het aantal staatlozen daar af (- 19 procent), terwijl het aantal staatlozen in de provincie Groningen
juist flink groeide in deze periode (92 procent).14 Aangezien deze groei niet meer veroorzaakt kan zijn
door gedeserteerde militairen, moet de oorzaak hier vooral gezocht worden in het langdurig verblijven
van Duitsers in Groningen zonder dat ze hun nationaliteit lieten verlengen.
Tabel 11: Groei van de bevolking in Groningen en Drenthe tussen 1920 en 1930.15
Jaar:
1920

Nederland

Groningen

Drenthe

Jaar:
1930

Nederland

Groningen

Groei
%

Drenthe

Groei
%

7.935.562

Gro
ei
%
8

Totale
bevolking
Duitse
inwoners
Staatloos

6.865.314

365.586

209.718

47.351

1489

444

6100

160

1127

Totale
bevolking
Duitse
inwoners
staatloos

392.436

7

6

101.955

115

1551

4

222.4
32
331

10.208

67

307

92

918

-19

-25

Groeide de totale bevolking in de provincie Drenthe in de jaren 1920 nog met 6 procent, was dit niet
meer weggelegd voor de gemeente Emmen. Daar daalde de bevolking met 0,2 procent. In de
veengezinnen werden nog steeds veel kinderen geboren, maar door de grote werkloosheid in het veen
trokken veel (veenarbeiders)gezinnen naar de textielnijverheid in Twente, Philips in Eindhoven, de
mijnen in Limburg of naar de Enka in Ede.16
Tabel 12: Groei van de bevolking in de grensgemeente Emmen.17
Jaar:
1920
Totale
bevolking
Staatloos

Emmen
41.034
1035

Jaar:
1930
Totale
bevolking
staatloos

Emmen
40.961

Groei in
%
- 0,2

681

- 34

Zoals we in tabel 12 kunnen zien, daalde tussen 1920 en 1930 het aantal staatloze burgers in Emmen
met 34 procent. Om duidelijk te krijgen wat hiervan de oorzaak is geweest, zal nader onderzoek
moeten volgen, maar begrijpelijkerwijze kunnen we dit toeschrijven aan een combinatie van factoren:
staatloze werklozen zochten eveneens ergens anders werk; staatloze vrouwen die met een Nederlandse
man trouwden kregen de Nederlandse nationaliteit; staatlozen namen de Nederlandse nationaliteit aan
of zij keerden terug naar hun oorspronkelijke vaderland. Om de bevolkingsgroei tijdens het
Interbellum compleet te maken zouden nu de cijfers moeten volgen van de jaren 1930-1940, maar in
1940 is door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog geen volkstelling geweest in Nederland.
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www.volkstelling.nl, 1920, deel 02, T5 en 1930.
Ibidem.
Boekholt, ‘De nieuwste tijd, 1850-1945’, 637.
www.volkstelling.nl, 1920, deel 02, T5 en 1930.
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Grenshuwelijken kwamen ook tijdens het Interbellum nog voor omdat de interne grenzen, net
als voor de Eerste Wereldoorlog, nog steeds erg duidelijk aanwezig waren: grensbewoners trouwden
liever met een geloofsgenoot aan de andere kant van de grens dan met iemand van het andere geloof
uit het eigen dorp. De nationaliteit daarentegen was in veel gevallen niet belangrijk voor de
grensbewoners. Na de Eerste Wereldoorlog was een huwelijk in eigen land voor Duitse vrouwen
echter een stuk moeilijker geworden. Veel jonge mannen waren gesneuveld waardoor geplande
huwelijken niet door konden gaan en veel (jonge) vrouwen ongehuwd of als weduwe achterbleven.
Veel Duitse vrouwen gingen in die periode in Nederland werken als dienstbode en vonden zo een
huwelijkspartner aan de Nederlandse kant van de grens.18 Een van de geïnterviewde Groningers, Hans
uit Beerta, vertelde dat zijn moeder uit de Duitse grensstreek kwam om als dienstmeid bij een boer te
gaan werken. Zij kon in eigen regio geen werk krijgen en trouwde met zijn Nederlandse vader.
Mijn moeder is in 1917 geboren en in 1937 getrouwd met mijn vader uit Beerta. Veel Duitse
meisjes en vrouwen kwamen hier werken en zijn mede door de Tweede Wereldoorlog hier
gebleven en getrouwd met een Nederlander. Een Groninger boer had namelijk liever een
Duitse meid dan een Nederlandse, omdat zij harder werkten en volgzamer waren.19
Grensoverschrijdende onderwijs en cultuur
Door de slechte wegen en de grote afstanden waren grensbewoners voor de Eerste Wereldoorlog
regelmatig aangewezen op het bezoeken van de kerk aan de andere kant van de grens. Tijdens het
Interbellum echter waren Duitse grensbewoners soms ook afhankelijk van scholen aan de andere kant
van de grens en kunnen we spreken van grensonderwijs. Zo moest Geesje vanuit Laar dagelijks drie
kwartier fietsen om de Christelijke Uloschool in Coevorden te bezoeken. Dit was voor haar en voor
veel andere meisjes uit Laar en Emlichheim aantrekkelijker dan helemaal naar Nordhorn te moeten
gaan; dat was namelijk bijna drie uur fietsen. Geesje vertelde hierover:
Tussen 1931 en 1934 ging ik dagelijks naar Coevorden naar school want ik moest wel naar
een christelijke school. In Coevorden was zelfs een hele Duitse klas. Met alleen maar
leerlingen uit Duitsland. Ik ken nog steeds heel veel namen van Coevorder meisjes die bij mij
in de klas zaten en van drie jongens. De bekendste daarvan is later [na de Tweede
Wereldoorlog, DMB] een supermarkt begonnen in Coevorden.20
Ook in de Groningse grensstreek was sprake van grensonderwijs, maar daar gingen Nederlandse
leerlingen de grens over naar Duitsland. In het Ostfriese Oldenburg was een technische school waar
veel jongens uit de Nederlandse grensstreek onderwijs volgden.21 We kunnen dus zowel in Groningen
als in Drenthe spreken van grensonderwijs tijdens het Interbellum.
Maar het bleef niet alleen bij grensoverschrijdend onderwijs. Na, en soms al tijdens de Eerste
Wereldoorlog, ontstonden nieuwe kunstenaarscollectieven zoals De Stijl in Nederland, Bauhaus in
Duitsland en het Dadaïsme in Zwitserland. Kunstenaars ontmoetten elkaar na de oorlog veelvuldig in
Berlijn, wat het nieuwe Europese centrum van de kunst werd.22 In de grensprovincie Groningen, en
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Henkes, Heimat in Holland, en GABel, Archief voor 1951, en AGC 1814-1851, dienstbodenregister
1919-1921.
Interview (46) Hans, 17 maart 2014.
Interview (21) Geesje, 15 november 2012.
NA, Archief Justitie/CABR, PRA Veendam, inv.nr. 87327, dos.nr. 620.
Gribling, ‘Tussen De Stijl en het constructivisme’, 269-279.
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met name in de stad Groningen, hadden kunstenaars vanuit de beeldende kunst, literatuur, architectuur
en muziek zich ook verenigd in een eigen kunstenaarskring ‘De Ploeg’.
De meeste leden kwamen uit de stad Groningen, maar De Ploeg had ook
banden met het internationale expressionisme.23 Op filmgebied waren er
na de oorlog maar twee belangrijke filmproductie-centra in de wereld:
Hollywood en Berlijn. In de Haagsche Post stond dat tot 1933 de Duitse
film de enige in Europa was met een eigen karakter.24
In de noordelijke grensregio draaiden veel bioscopen deze
internationale films. Het grensoverschrijdende van de bioscopen was dat
zij reclame maakten in het buurland. Hierdoor konden grensbewoners een
film die aan de ene kant van de grens verboden was of niet werd
gedraaid, om wat voor redenen dan ook, die toch gaan zien aan de andere
kant van de grens. Een voorbeeld hiervan is de film Im Westen nicht
Neues. Het gelijknamige boek van Erich Maria Remarques kwam in 1928
Katholische Volksbote,
uit en werd in 1930 verfilmd. Zowel het boek als de film lieten zien hoe
21 april 1931
gruwelijk de Eerste Wereldoorlog was geweest en werd daarom gezien
als anti-oorlog. De film werd in 1931 al in Duitsland verboden, maar de noordelijke bioscopen
maakten reclame voor deze film in de Duitse regionale kranten, zodat Noordwest-Duitse
grensbewoners toch in de gelegenheid werden gesteld om de film te gaan bekijken.25
Volksverhuizing: vreemdelingen en gedemobiliseerde soldaten
De directe nasleep van de oorlog was voor de grensbewoners zichtbaar, voelbaar en hoorbaar. Waren
tijdens de oorlog veel vluchtelingen naar de grensregio gekomen, ook kort nadien kwam nog steeds
veel ‘vreemd volk’ over de grens. We kunnen zelfs spreken van een kleine volksverhuizing. Op 4
januari 1919 ’s morgens vroeg bijvoorbeeld, vertrok de groep Franse burgervluchtelingen die ruim
twee maanden in Coevorden had gebivakkeerd.26 Het waren na de wapenstilstand echter vooral exkrijgsgevangenen die de kleine grensplaatsen overspoelden. Zo kwamen in het noorden van het land
Engelse, Franse en Belgische ex-krijgsgevangenen vanuit Duitsland de grens over. Sommigen
kwamen lopend, anderen met paard en wagen. Bij de grensplaats Coevorden staken tot half januari
1919 met regelmaat wagens vol vrijgelaten krijgsgevangenen de grens over. Zij vonden onderdak in
scholen en andere gebouwen en gingen het kleine stadje verkennen tot zij verder konden reizen naar
hun eigen land. Op 4 januari 1919 kwamen een paar dozijn Engelse ex-krijgsgevangenen bij
Coevorden de grens over. Doordat de Franse vluchtelingen net waren vertrokken, konden zij hun
intrek nemen in de pas leeggekomen barakken.27
In de gemeente Emmen passeerden de meeste ex-krijgsgevangenen uit Duitsland bij
Zwartemeer en Emmer-Compascuum de grens. De Emmer Courant was van mening dat veel
krijgsgevangenen er beter aan toe waren dan de grensbewoners. De krant schreef hierover:
Zwartemeer, 12 Dec. Deze week komen hier elken dag krijgsgevangenen over de grens, in
kleinere en grootere groepjes. Het zijn meest Belgen, die landarbeid verricht hebben in Noordwest-Duitschland, zoodat sommigen een marsch van zeven dagen achter den rug hadden, toen
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Blom, Van Koppen en Van der Wal, Hendrik Nicolaas Werkman, 14-17.
Dittrich, ‘Film en filmmakers‘, 208-219.
KV, 21 april 1931; EC, 14 april 1931.
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zij het geluk smaakten weer in vrije lucht te mogen ademen. De meesten hadden vrij wat
bagage bij zich, ook levensmiddelen. Het ware te wenschen, dat alle Nederlanders er zo
gezond en blijkbaar voldoende gevoed uitzagen als deze krijgsgevangenen.28
Bij de Groningse grens zagen de bewoners eveneens veel ‘vreemd volk’ over de grens komen. Vooral
bij het station van Nieuweschans kwamen ex-krijgsgevangenen van twee kanten. Eind 1918 en begin
1919 moesten de in Nederland geïnterneerde Duitse soldaten hier overstappen op een Duitse trein om
naar de ‘Heimat’ te gaan, terwijl vanuit Duitsland Engelse, Franse en Belgische, maar ook enkele
Italiaanse militairen kwamen die in Nieuweschans moesten overstappen op Nederlandse treinen. Veel
van deze ex-krijgsgevangenen waren tijdens de oorlog ingezet bij boeren in het Emsland en
Ostfriesland. De boeren hadden ook hier goed voor de krijgsgevangenen gezorgd want een journalist
van de Winschoter Courant schreef dat de militairen er goed doorvoed uitzagen en hun stemming
opperbest was, terwijl een groep van veertien gevangen genomen schipbreukelingen slecht behandeld
was.29 Maar dit was nog niet alles. Ook andere vrijgelaten civiele gevangenen, die volgens de
Winschoter Courant door de Duitsers veelal onrechtmatig waren verdacht van spionage en daarvoor
waren opgesloten, passeerden hier de grens.30
Ondanks de armoede en de tekorten in de noordelijke grensstreek waren de grensbewoners
solidair met de vreemdelingen die over de grens kwamen. Dat was al gebleken tijdens de oorlog toen
zij zorgden dat de vele Belgische en Franse vluchtelingen onderdak en verzorging kregen en dit zette
zich voort in de periode direct na de oorlog. Zij zorgden niet alleen voor de ontheemden, maar sloten
ook vriendschap met hen.31 Dit komen en gaan van grote groepen buitenlanders met hun eigen taal en
cultuur, bracht veel leven in de brouwerij in de kleine grensplaatsen. Daar tegenover kregen de
grensbewoners ook de verhalen te horen over de verschrikkingen die deze mensen tijdens de oorlog
hadden meegemaakt. De oorlog was hierdoor behoorlijk dichtbij gekomen.
Echter, nu de wapenstilstand was getekend, gingen niet alleen de Franse vluchtelingen en de
ex-krijgsgevangenen weer naar huis, maar ook de Nederlandse soldaten werden gedemobiliseerd. Dit
betekende afscheid nemen van de ingekwartierde militairen en de ‘eigen’ gedemobiliseerde militairen
weer verwelkomen. Dit thuiskomen bracht wel weer nieuwe problemen met zich mee; voor een deel
van deze ex-militairen waren de problemen voorlopig nog niet voorbij. De meeste gedemobiliseerde
grensbewoners konden terugkeren bij hun oude werkgever, konden weer in het eigen bedrijf gaan
werken of vonden ergens anders werk. Toch was dit niet voor iedereen weggelegd. Trok de
werkgelegenheid in het midden en westen van Nederland flink aan in 1919, in de noordelijke
grensstreek was hiervan – zoals we later nog uitgebreider zullen zien – geen sprake.32 Voor een vijfde
deel van de gedemobiliseerde mannen was geen werk te vinden, wat bijdroeg aan de grote
werkloosheid die direct na de oorlog in het noorden ontstond.33 Aangezien de werkloze
gedemobiliseerde mannen inkomsten nodig hadden voor hun levensonderhoud en hun gezinnen,
klopten zij noodgedwongen aan bij het Rijk voor financiële ondersteuning. Het ophouden van je hand,
zonder voor je geld te werken, was voor veel van deze gedemobiliseerde militairen erg vernederend.
Toen bleek dat een belangrijk criterium om financiële steun te krijgen de datum van demobilisatie
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was, kwam dit extra hard aan. Was je voor 14 november 1918 gedemobiliseerd, toen de oorlog nog in
volle gang was, dan kreeg je namelijk geen ondersteuning.34
In het Noorden van het land moesten veel gedemobiliseerde militairen uit de grensstreek een
beroep doen op de steunmaatregel. In Emmen belegden gedemobiliseerde Landweer-, Landstorm- en
Militiemannen eind januari 1919 een bijeenkomst in café Bergsma. Een van de woordvoerders gaf aan
dat de oudste lichtingen het meest recht hadden op een vergoeding. Zij waren immers op 1 augustus
1914 plotseling opgeroepen en hadden toen geen tijd gehad om orde op zaken te stellen. Ook kregen
hun achtergebleven gezinnen maar een matige tegemoetkoming. Deze bijeenkomsten mondden uit in
de oprichting van een belangenvereniging in de gemeente Emmen, die op vrijdag 24 januari 1919 zijn
beslag kreeg.35 Het bleef niet bij Emmen alleen. In diverse gemeenten in Drenthe werden
belangenverenigingen opgericht en dit leidde uiteindelijk tot de Gewestelijke Bond van Actie met
ruim 400 leden. De belangrijkste taak van de bond was om de belangen van alle gedemobiliseerde
Drentse militairen te behartigen en de rijksoverheid te overtuigen dat oud-gemobiliseerden eveneens
voor steun in aanmerking dienden te komen.36
In Oost-Groningen was dezelfde tendens te bespeuren. Ook hier kwamen in diverse gemeenten
de gedemobiliseerde militairen bij elkaar om te protesteren tegen het criterum van de
demobilisatiedatum voor financiële ondersteuning. In het district Winschoten organiseerde de
Nederlandse Bond van Dienstplichtigen een bijeenkomst op 24 januari 1919. Hiervoor was zoveel
belangstelling dat verschillende personen teruggestuurd moesten worden omdat de zaal vol was. Een
vervolgbijeenkomst kwam een week later met ‘een groote openbare vergadering’ in hotel Smid.37 In
het Oost-Groningse Bellingwolde keerden gedemobiliseerde militairen zich tegen de lokale overheid.
Nadat de burgemeester bekend had gemaakt op welke ondersteuning de ex-militairen konden rekenen,
nam hij het voortouw om een belangenvereniging in zijn gemeente op te richten. De Bond voor
Gedemobiliseerde Militairen kon zich in het gevormde bestuur niet vinden: zij waren niet betrokken
bij de samenstelling daarvan. Dit was de reden dat tussen gedemobiliseerde militairen en de lokale
overheid spanning ontstond en het vertrouwen in de overheid was aangetast.38
Solidariteit met de oosterburen
De noordelijke grensbewoners voelden zich niet alleen solidair met de vluchtelingen en de passerende
ex-krijgsgevangenen, maar ook met hun oosterburen. De oorlog was ook voor hen afgelopen, maar in
veel Duitse grensdorpen leefden de bewoners in spanning omdat eind 1919 nog lang niet alle mannen
waren thuisgekomen. Pas in het begin van 1920 kwamen de laatste militairen weer naar huis en toen
bleek dat de Oost-Groningers bijna net zo blij waren met hun thuiskomst als de Duitse families. De
Ostfriese ex-krijgsgevangenen gingen via het station van Nieuweschans naar Duitsland en in
Nieuweschans verraste de bevolking de mannen met een warm welkom. Toen ze doorreisden naar
Duitsland bleek het station van Leer zelfs versierd met dennengroen en vlaggen. Ook was het
muziekkorps uitgerukt om hun helden te begroeten. Hiermee waren bijna alle krijgsgevangenen
herenigd met hun familie en konden zij een poging doen om het dagelijks leven weer op te pakken.39
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De terugkeer van ex-militairen bracht niet alleen vreugde met zich mee, maar eveneens grote
droefheid. Na vier jaar strijd was de oorlog verloren en bijna iedere Duitse familie had wel een
gesneuvelde man, broer, zoon, neef, oom of dorpeling te betreuren. Van de inwoners van de gemeente
Emlichheim waren 98 soldaten gestorven en in de gemeente Laar 53. Alleen al uit het dorp Laar waren
14 jonge mannen gesneuveld; dit was bijna 4 procent van de bevolking.40 Het verlies van hun
geliefden had een enorme impact op de gezinnen. Behalve de gesneuvelden waren er ook veel
zwaargewonden die niet alleen een oorlogstrauma hadden opgelopen, maar vaak fysiek niet meer in
staat waren om hun werk en hun oude leven op te pakken. Ten slotte waren er nog de gedeserteerde
militairen die na de wapenstilstand niet gelijk naar huis konden gaan omdat het gevaar bestond dat ze
alsnog voor de krijgsraad moesten verschijnen.41
Dat de solidariteit van de Noord-Nederlandse grensbewoners met hun directe Duitse buren
groot was, blijkt niet alleen uit het warme welkom in Nieuweschans, maar ook uit meer structurele
hulp. Een bijzonder initiatief was de opzet van een Gronings hulpcomité. Het comité had als doel om
kinderen uit Ostfriesland tijdelijk in Oost-Groningse gezinnen onder te brengen om ze voor een paar
weken te verzorgen. Velen gingen daarna goed doorvoed naar huis en kregen ook nog iets te eten mee
voor de familie thuis. Echter, in 1920 moest een wachtlijst worden aangelegd voor kinderen uit
Emden, omdat in de provincie Groningen in deze periode veel kinderen uit Wenen waren
ondergebracht. In Oostenrijk was eveneens een grote voedselschaarste en in Nederland was veel
bereidheid om deze kinderen te helpen. Ondanks de teleurstelling in Emden dat er minder plaats was
voor hun zwaar ondervoede kinderen, was de dankbaarheid groot. De Winschoter Courant vermeldde
dat de kranten in Ostfriesland schreven: ‘In Holland liebt man mehr wie anderwärts, die Kinder.’42
Dat de noordelijke grensbewoners zich de problemen van hun Duitse buren aantrokken bleek
eveneens uit de acties van de bevolking van Nieuweschans. Het waren namelijk niet alleen de
kinderen die gebrek aan voedsel hadden. De burgemeester van Emden verzocht de inwoners van
Nieuweschans om aardappelen in te zamelen voor weduwen, wezen en invaliden. In Emden was
daaraan, onder de hulpbehoevenden, grote behoefte. Aangezien in Nieuweschans alleen maar
aardappelen waren voor eigen gebruik, besloot de gemeenschap een andere bijdrage te leveren. Zij
organiseerden een zang- en muziekavond waarbij mensen geld in een collectebus konden deponeren.
Van dit geld kocht de organisatie aardappelen in andere plaatsen en brachten die naar Emden voor de
weduwen, wezen en invaliden.43
Angst voor de Duitsers
Naast solidariteit was er af en toe toch ook angst bij de noordelijke grensbewoners voor hun buren.
Deze angst betrof echter niet hun ‘naaste’ buren, maar de Duitsers die ver weg woonden of de leiders
van het land waren. Deze angst stak spoedig na de wapenstilstand de kop op bij de Drentse en
Groningse grensbewoners. Hadden de ramen tijdens de oorlog bij de Drentse grensbewoners in hun
sponningen getrild, dit bleek maar kinderspel te zijn bij de harde knallen die eind 1918 en begin 1919
te horen waren. Grensbewoners vroegen zich af of de Duitse regering opnieuw een oorlog zou
beginnen. Volgens de Coevorder Courant was het gebulder zo angstwekkend, dat zij ervan overtuigd
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was dat spoedig een nieuwe oorlog zou uitbreken. De krant schreef dat ‘onder de Duitsche
grensbewoners de mening heerst, dat er nieuwe Kruppkanonnen worden ingeschoten die later tegen de
geallieerden zullen worden ingezet.’44 De Emmer Courant was daarentegen niet bang dat er een
nieuwe oorlog op handen was; zij was zelfs opgelucht. De redactie ging er namelijk vanuit dat
Duitsland de gehele voorraad munitie bij Meppen opblies omdat die toch niet meer nodig was.45 De
Emmer Courant bleek gelijk te hebben.
In Zuidoost-Groningen zullen de knallen waarschijnlijk niet te horen zijn geweest. Daar was
de angst van een heel andere orde. De lokale kranten schreven regelmatig over de mogelijke komst
van groepen communisten naar de Nederlandse grensstreek. Hierdoor draaide de geruchtenstroom
onder de bewoners van Bellingwolde en Vlagtwedde op volle toeren. Zo wisten zij in 1919 elkaar te
vertellen dat grote groepen Duitse bolsjewieken op strooptocht naar Nederland kwamen. Om dit te
voorkomen waren door de militaire autoriteiten bomen langs de gehele grens gekapt om deze
‘onverlaten’ beter in de gaten te kunnen houden. Ook waren extra soldaten naar de noordelijke
grensstreek gestuurd om te zorgen dat de bolsjewieken de grens niet zouden passeren.46 Een paar
dagen later heerste er angst in Bourtange dat Duitse spartacisten47 met pantserwagens en
machinegeweren het dorp zouden binnenvallen. De angst was zelfs zo groot dat de mensen de wegen
gingen blokkeren met ‘boomen, wagens en eggen’. De wegversperringen konden echter weer worden
opgeruimd want de ‘revolutiemannen’ zijn nooit gekomen. 48
Een journalist van de Winschoter Courant bracht in juni 1919 nog een bezoek aan Ostfriesland
en was vol lof over de harde werkers daar. Over de communisten schreef hij: ‘van revolutie of
bolsjewisme nergens geen spoor’.49 Dat er geen angst voor communisten te bespeuren was in de OostGroninger gemeenten Beerta en Nieuweschans kwam omdat in die gemeenten veel leden van de
Communistische Partij Holland (de voorloper van de CPN) woonden en zij goede contacten
onderhielden met de communisten in Emden en Leer zoals verderop zal blijken.
Aan het eind van het Interbellum zorgden harde knallen uit het naburige Duitsland echter
opnieuw voor onrust onder de Drentse bevolking. Annie was in 1926 geboren in
Emmererfscheidenveen vlak bij de grens en zij vertelde: ‘Ze waren aan het oefenen en ik weet niet of
het dinsdags of woensdags was, maar je kon de kanonnen horen bulderen. Ik had een hekel aan dat
lawaai. Je wist dat er gevaar dreigde.’50 Maar ook in het Groningse Ter Apel waren de kanonnen te
horen. Johan, die in 1939 twaalf jaar was, kon zich dat ook nog goed herinneren:
In de jaren 1938-1939 was er een oorverdovend lawaai van die kanonnen van Krupp die ze
aan het inschieten waren om natuurlijk Polen binnen te vallen. Dat nam je voor kennisgeving
aan en je zei tegen elkaar: ‘Ze bent aant inscheitn’.51
De firma Krupp in het district Meppen was, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog, opnieuw begonnen
met het uittesten van zwaar geschut.
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Grensverkeer
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er beperkt grensverkeer mogelijk. Treinen met goederen gingen
redelijk gemakkelijk naar Duitsland, maar voor de inwoners van Nederland was het passeren van de
grens een stuk moeilijker. Voor hen was de grens gesloten. Zij hadden een paspoort nodig en het
Ministerie van Oorlog moest toestemming geven om een paspoort voor Duitsland te krijgen.52 Na de
oorlog zagen grensbewoners een stroom mensen, zoals ex-krijgsgevangenen, vluchtelingen en
gedemobiliseerde militairen, de grens passeren. Nadat ook dit voorbij was, dachten de grensbewoners
dat het samenleven met hun Duitse buren door een versoepeling van de regels omtrent het
grensverkeer, weer gemakkelijker zou worden. Maar niets bleek minder waar. Hadden Nederlanders
voor en tijdens de oorlog een paspoort nodig om de grens op een legale manier te kunnen passeren, na
de wapenstilstand kwamen daar allerlei voorschriften bij. Maar al snel zou blijken dat deze
voorschriften bovendien voortdurend wijzigden. De grens was en bleef zo nadrukkelijk aanwezig in
het dagelijks leven van grensbewoners; de andere kant van de grens werd definitief buitenland. Wat
was nu de aanleiding voor de rijksoverheden van zowel Nederland als Duitsland om de ene keer het
grensverkeer te versoepelen en vlak daarna weer aan te scherpen? En wat waren de consequenties voor
het dagelijks leven van de grensbewoners?
Grensdocumenten
Na de oorlog ontstond politieke chaos in Europa en veel landen waren bang voor de komst van
communisten. In Nederland had Troelstra in november 1918 een poging gedaan om een socialistische
revolutie uit te roepen en in Duitsland streden rechtse en linkse politieke partijen om de macht. Vanaf
11 november 1918 trok de Duitse grenswacht zich in de noordelijke grensstreek terug, wat bij de
grensbewoners de verwachting deed ontstaan dat de grens weer gemakkelijk gepasseerd kon worden.53
Deze verwachting werd in eerste instantie ook gevoed door de rijksoverheid, omdat vanaf december
geen toestemming van het Ministerie van Oorlog meer nodig was om een paspoort voor Duitsland te
krijgen. Tevens hoefde het paspoort vanaf die tijd niet meer jaarlijks te worden verlengd.54 Echter,
door de angst voor de komst van communisten verscherpten zowel Nederland als Duitsland vanaf
1919 de controle op het grensverkeer weer. Communisten mochten niet legaal de grens over komen en
het paspoort van reizigers werd daarom kritisch gecontroleerd.55 Grenspassanten kregen nu alleen een
geviseerde pas ‘voor dringende, noodzakelijke reizen’.56
Om te voorkomen dat spartacisten naar Nederland zouden gaan, voerde de Duitse overheid in
april 1919 een ‘Durchlasskarte’ in voor mensen die na het passeren van de grens in de grensstreek
wensten te blijven. Het invoeren van de Durchlasskarte accentueerde de grens als een obstakel waar
grensbewoners terdege rekening mee moesten houden. Hiermee was de grens nu, zelfs in vredestijd,
nadrukkelijk aanwezig. De impact van deze maatregel op het dagelijks leven van de grensbevolking
was erg groot omdat alle grensbewoners die binnen 300 meter van de grens woonden een
Durchlasskarte moesten hebben. Ook wanneer zij niet van plan waren om de grens te passeren. Beide
regeringen wilden hiermee niet alleen voorkomen dat spartacisten de grens zouden passeren, maar ook
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‘gelukszoekers’ – mensen die voor een spotprijsje goederen aan de andere kant van de grens wilden
kopen.57
De tweede wijziging voor de noordelijke grensstreek trof de grensbewoners uit Bellingwolde.
Om de grens te passeren was voor hen een ‘verklaring als ingezetene’ van de gemeente voldoende en
aan deze verklaring was geen geldigheidsduur verbonden.58 In juli 1919 besloot de gemeente echter
wel een geldigheidsduur van één jaar aan deze verklaring te verbinden. De grenswachten moesten
vanaf die datum alle verklaringen die voor 1 mei 1919 waren afgegeven in beslag nemen, waarna de
mensen bij de gemeente een nieuwe verklaring met geldigheidsduur konden aanvragen.59
Hier bleef het niet bij. Vanaf april 1920 hadden de mensen zelfs een visum nodig om naar
Duitsland te gaan. Voor dit document betaalden zij f 18,- indien zij één keer naar Duitsland gingen,
terwijl een visum voor meerdere reizen maar liefs f 60,- kostte. Tevens moesten reizigers nog steeds
aantonen dat de reis noodzakelijk was.60 De noordelijke grensbewoners waren over het algemeen arm,
een veenarbeider verdiende circa f 15,- per week,61 en velen konden het visum niet betalen. Hierdoor
belemmerde deze maatregel de mensen behoorlijk in hun vrijheid om de grens te passeren. De
Groningers maakten voor 1914 tochtjes door Ostfriesland, maar bezochten ook de kerkhoven in de
grensplaatsen om de graven van familieleden of bekenden te bezoeken. Soms namen ze deel aan een
kerkdienst in een van deze plaatsen. Maar helaas was dat na afloop van de oorlog een stuk moeilijker
geworden. In de Winschoter Courant van april 1920 kunnen we lezen:
Werd reeds in den laatsten tijd het reizen naar Duitschland bijna onmogelijk, doordat uit de
vereischte verklaringen steeds de noodzakelijkheid dier reizen moest blijken, thans is eene
verhooging der visumkosten ingegaan die velen zal afschrikken.62
Het is goed voorstelbaar dat de lokale grensbeambten en de politie het wel eens door de vingers zagen
wanneer een grensbewoner niet de juiste papieren bij zich had. Vaak kenden zij de dorpsbewoners
goed en waren zij op de hoogte van de familiebezoeken. Dit was echter niet altijd zo. Een voorbeeld
daarvan is het verhaal van een grensarbeider uit Meppen. Deze vakman werkte bij een aannemer in
Emmer-Compascuum en toen hij na het weekend weer naar zijn werk ging, had hij zijn paspoort en
visum vergeten. Zonder pardon arresteerde de Emmense politie de man en sloot hem op in een cel. Na
een paar dagen beklaagde de aannemer zich bij de burgemeester van Emmen over de slechte
behandeling van zijn medewerker en vroeg hem om in te grijpen. Hij schreef: ‘zodat deze fatsoenlijke
vakman niet langer in zo’n ellendig hok hoeft te verblijven.’63
Veel lokale overheden in beide landen begrepen dat het verplicht bezitten van een paspoort
plus visum niet bevorderlijk was voor de grenscontacten. Daarom namen zij maatregelen om de
grensbewoners tegemoet te komen. In mei 1920 bijvoorbeeld namen de regionale overheid van Kreis
Weener en de lokale overheid van de gemeente Nieuweschans een maatregel die alleen bestemd was
voor het ‘kleine’ grensverkeer uit die regio. Hierdoor konden Duitse grensbewoners een pas aanvragen
bij de opperwachtmeester van de marechaussee te Nieuweschans en Nederlandse grensbewoners bij de
politie in een van de Duitse grensplaatsen in de Kreis Weener. Deze nieuwe paspoorten gaf de politie
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kosteloos af zodat grensbewoners weer gemakkelijker de grens over konden gaan.64 Zo af en toe nam
een Nederlandse of Duitse grensgemeente dus het initiatief om vrij goedkope, of zelfs gratis,
grenspassen te verstrekken.65 Dit gebeurde echter niet in alle grensgemeenten.
Door het invoeren van deze speciale grenspassen konden Duitse en Nederlandse
grensbewoners weer de lokale feesten van over de grens bijwonen, dit tot vreugde van zowel de Duitse
als de Nederlandse grensbewoners. Voor de oorlog trokken de kermissen, de schutters- en
Kriegerfesten in de Duitse grensplaatsen altijd veel bezoekers uit Nederland, maar tijdens de oorlog
waren deze feesten stopgezet. Nu was weer behoefte aan dit soort evenementen en Nederlandse
bezoekers waren daarbij van harte welkom. Grensbewoners bezochten niet alleen graag hun familie,
vrienden en feesten aan de andere kant van de grens, maar ook sportevenementen. In september 1920
nodigden de Winschoter sportorganisaties hun Duitse buren uit voor een sportuitwisseling. Om de
Duitse gasten te begroeten en de intocht van de sportverenigingen bij te wonen, hadden duizenden
Oost-Groningers zich langs de kant van de weg opgesteld. Leden van de feestcommissie stonden klaar
om de Winschoter en Duitse sportverenigingen te verwelkomen die met vaandels en banieren hun
opwachting zouden maken. Helaas waren de Duitse gasten in de verkeerde trein gestapt en daardoor
konden zij niet verder reizen dan het Duitse Bunde. Nu bleek maar weer hoe belangrijk de
grenscontacten op lokaal niveau waren. Met hulp van de stationschef te Nieuweschans lukte het om
een extra trein in te zetten die de gasten alsnog naar Winschoten bracht. Met een kleine vertraging
arriveerden de Duitsers in Winschoten waar ‘door de opgepakte menschenmassa een spontaan gejuich
los brak.’66 Hierna kon de optocht plaatsvinden en het sportfeest van start gaan.
In november 1920 werd opnieuw een nieuwe
richtlijn voor het grensverkeer ingesteld. De
aanleiding van deze maatregel was dat
Duitsland, zoals we later in dit hoofdstuk
zullen zien, ondanks de grote werkloosheid,
toch Nederlandse veenarbeiders nodig had.
Om dit mogelijk te maken breidde de Duitse
overheid de grensstreek in het noordwestelijk
deel van Duitsland uit tot een strook van 50
kilometer breed en wel tot aan de spoorlijn
Norddeich-Emden-Leer-Papenburg.
Half één ’s middags: de slagboom tussen Nederland en Duitsland
gaat omhoog. De grens is weer geopend (1930-1935).
Nederlandse grensbewoners konden voor dit
Foto T. Post, collectie Waterschap Hunze en Aa’s, GA.
gebied een speciale ‘Durchlasskarte’
aanvragen bij de Passencentrale te Bentheim die hun het recht gaf om van zonsopgang tot
zonsondergang in deze brede grensstrook te verblijven. Om een Durchlasskarte te krijgen hadden zij
alleen een identiteitskaart, een foto en twee Mark nodig.67 Familiebezoek en het werken over de grens
was hierdoor weer een stuk gemakkelijker geworden.
Toch kwam er weer een kink in de kabel. Alle Nederlandse gemeenten kregen in het begin van
1922 de opdracht om te controleren of de pasaanvrager wel zijn belasting had betaald. Indien dit niet
het geval was, moest overlegd worden met het ministerie van Buitenlandse zaken.68 Dit leverde
uiteraard vertraging op en, zoals we in de latere paragraaf over grensarbeid zullen zien, ook grote
problemen om de werkloosheid snel op te lossen voor de grensgemeenten. Een paar maanden later
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mochten de gemeenten weer één paspoort uitgeven voor meerdere personen uit een gezin. Dit maakte
het reizen en werken over de grens met het hele gezin weer een stuk gemakkelijker.69
In 1925 moest een Nederlander die in Duitsland wilde werken echter niet alleen een paspoort
hebben, maar ook nog een ‘Befreiungsschein’70 kunnen overleggen.71 Een jaar later, in 1926, werden
de richtlijnen voor grensbewoners opnieuw versoepeld. Zij hadden vanaf dat moment geen paspoort
meer nodig wanneer zij zich binnen een strook van 15 kilometer vanaf de Nederlandse grens naar
Duitsland begaven. Zij hadden nu alleen een nationaliteitsbewijs nodig. Grensarbeiders mochten vanaf
dat moment zelfs de grens passeren buiten de officiële openingstijden om. Voor staatloos geworden
Duitsers gold deze regeling echter niet.72 De minister van Buitenlandse Zaken schreef hierover:
Nederlanders, die wonen of zich tenminste sedert drie maanden ophouden in het aan
Duitschland grenzende gedeelte van het Nederlandsche bewakingsgebied en die zich in het
zoogenaamde kleine grensverkeer wenschen te begeven naar het Duitsche grensgebied –
bestaande in een strook van ter breedte van 15 K.M. van de Nederlandse grens gemeten –
hebben voor toelating in dit Duitsche grensgebied geen buitenlandse paspoort nodig,…73
In het voorjaar van 1928 werd voor alle Nederlanders de procedure voor het aanvragen van een
paspoort vereenvoudigd zodat mensen weer gemakkelijker naar het buitenland konden reizen.74 Het
zal duidelijk zijn dat in de eerste tien jaar na de Eerste Wereldoorlog een aaneenschakeling van
richtlijnen werd afgekondigd die het passeren van de grens tussen Noord-Nederland en NoordwestDuitsland nu eens bemoeilijkten en dan weer vergemakkelijkten. In de jaren 1930 tot aan het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog – september 1939 – wijzigden de grensdocumenten minder dan in de
jaren daarvoor. Belangrijke wijzigingen waren nog het afschaffen van het visum voor Duitsland in juni
1932, maar vooral de Duitse maatregel in 1938 die Duitse Joden verplichtte om een rode J in hun
paspoort te laten zetten.75 Hierdoor waren zij niet alleen snel te herkennen als Joden voor de Duitse
overheid, maar ook voor de Nederlandse indien zij de grens wilden oversteken.76 Veel Joodse
grensbewoners kregen met deze maatregel te maken. In tabel 13 staan de belangrijkste wijzigingen in
de grensdocumenten op een rij.
Al met al zorgden deze maatregelen keer op keer dat tijdens het Interbellum de grens duidelijk
aanwezig was. De tijd dat de noordelijke grensbewoners niet eens wisten dat zij de grens passeerden
was voorbij. Door het veen vonden zij nog steeds paadjes en weggetjes om ongezien aan de andere
kant te komen, maar dit was niet zonder gevaar. Een 74-jarige man passeerde de grens zonder te weten
dat hij in Duitsland was. Hier hield de politie hem aan en ging hij voor zestien dagen de gevangenis
in.77
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Tabel 13: Grensdocumenten.
Jaar
November
1918
April
1919
Juli 1919
April 1920
Mei 1920
Augustus
1920
November
1920
Maart
1922
Augustus
1922
Juli
1925
Januari
1926
Voorjaar
1928
Juni 1932
Oktober
1938

Wat
Geviseerde pas (individueel)
Durchlasskarte
Verklaring van ingezetene kreeg een
geldigheidsduur
Visum
Start uitgifte pas klein grensverkeer
Duitsers kunnen een visum krijgen voor
Nederland dat voor meerdere reizen geldig is.
Aangepaste Durchlasskarte
Controle of pasaanvrager wel belasting had
betaald.
Één paspoort voor heel gezin
Paspoort + Befreiungsschein
Bewijs van Nederlandse nationaliteit
Procedure voor het aanvragen van een paspoort
vereenvoudigd
Afschaffing van visumplicht voor reizen naar
Duitsland
Rode J in paspoort (op verzoek van de Zwitserse
regering)

Waarvoor/voor wie
Om naar het buitenland te reizen of te
werken
verscherping grenscontrole uit angst voor
spartacisten
Bevolking van Bellingwolde
Om naar Duitsland te reizen of daar te
werken
Alleen voor grensbewoners
Duitsers die naar Nederland willen
Alleen voor grensbewoners om familie,
markten en kermissen te bezoeken
Alle Nederlanders
Om naar het buitenland te reizen of te
werken
Om in Duitsland te mogen werken
Voor grensbewoners (15 km vanaf de
grens)
Alle Nederlanders
Alle Nederlanders
Duitse Joden

Grenseconomie
Voor de grenseconomie, die in hoofdzaak nog steeds bestond uit kleine landbouw- en veenindustrie,
middenstand, kleine cafeetjes, verkoop van goederen langs en over de grens en grensarbeid, was het
‘vrije’ grensverkeer vanzelfsprekend erg belangrijk. Tijdens de oorlog was aan beide kanten van de
grens een groot tekort ontstaan aan allerlei producten en deze tekorten waren uiteraard na de
wapenstilstand niet ineens opgelost.78 Om te voorkomen dat mensen teveel goederen zouden uitvoeren
naar het buurland, legaal of illegaal, of dat ze zouden hamsteren, werden niet alleen beperkende
maatregelen voor het persoonlijke grensverkeer ingevoerd, maar ook met betrekking tot de handel.
Wat waren deze beperkende maatregelen en wat was de invloed van deze beperkingen op de
grenshandel, legaal en illegaal?
Grenshandel: legaal en illegaal
Na de Eerste Wereldoorlog was er in Nederland een groot tekort aan huiden, vellen, schoenen,
drijfriemen, linnen, drukpapier en geneesmiddelen.79 Maar ook aan vee zoals koeien, varkens en
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schapen. Daarentegen was er in Duitsland een tekort aan onder andere vet, zeep en paarden.80 Door de
grote tekorten en de lage valuta stand in Duitsland, kwamen massa’s Nederlanders naar Duitsland om
waren in te slaan. Dit was de reden dat in november 1919 de ‘Hooge Rijnland-commissie te Koblenz’
de uitvoer van voedsel naar het buitenland verbood. In februari 1920 kwam daar nog een verbod bij op
de uitvoer van producten waaraan in Nederland grote behoefte was. De aanleiding hiervoor was dat
Nederlanders deze producten in grote hoeveelheden in Duitsland kochten waardoor in de grote Duitse
steden onrust ontstond onder de bevolking omdat zij deze artikelen zelf nodig had.81 Om de leegkoop
tegen te gaan, verscherpte de Duitse overheid de pas- en uitvoervoorschriften zoals we hiervoor zagen.
Kochten Nederlanders deze artikelen na deze verordening toch, dan moesten zij die bij de grens weer
inleveren, ook wanneer de kopers met de trein vanuit Duitsland naar Nederland reisden. Op het
Bentheimer station waren extra controleurs ingezet om zowel de naar Nederland reizende passagiers
als de treinen goed te controleren. Deze controle leverde in enkele dagen voor f 400.000,- aan
handelswaar op die de Duitse Zöllner82 in beslag namen.83
Daarna besloten Nederlandse en Duitse handelaren naar de grens te komen om daar hun waren
te verhandelen. De vraag naar bepaalde Duitse artikelen was in Noord-Nederland zo groot dat het af en
toe leek op een totale uittocht van Nederlanders naar de Duitse grens. In enkele plaatsen, zoals in
Bellingwolde, kregen de mensen te maken met een onaangename verrassing. Toen in maart 1920 de
Duitse handelaren hun koopwaar naar de grens brachten, kwam daar zo’n grote groep Nederlandse
kopers en kijkers op af dat het een drukte van belang was. Een aantal mensen stak echter de grens over
en kwam op Duits grondgebied. Toen de handel in volle gang was kwamen plotseling Zöllner
tevoorschijn die, toen de mensen op de vlucht wilden slaan, riepen: ‘Halt, Grenzaufseher!’ De Zöllner
losten enkele schoten, maar niemand raakte gewond. Zij hielden circa 20 personen aan en voerden
deze mee naar het Duitse grenskantoor. Na het betalen van 1500 Mark boete en inbeslagname van de
gekochte goederen konden de Nederlanders weer naar huis terugkeren.84
Maar niet alleen in Nederland was een gebrek aan bepaalde producten. Ook Duitsland kende
tekorten. Omdat er voor vet en zeep in Nederland geen uitvoerverbod was, ontstond voor deze
artikelen een grenshandel aan de Nederlandse kant. In het Groningse Reiderland vond op zaterdag 29
juli 1920 een grote verkoop van artikelen plaats. Bij het grenskantoor Bunderneuland kwamen massa’s
Duitsers Nederland binnen, maar dit bleken helaas niet allemaal kopers te zijn. Onder de schare
mensen bevond zich eveneens een groep dieven die zich de koopwaar eigen probeerde te maken
zonder een cent te betalen. Enkelen rukten zelfs op naar Nieuweschans om daar hun slag te slaan, maar
de politie en marechaussee drongen ze terug naar de grens. Pas daarna kon de verkoop aan de grens
doorgaan.85 Kort daarna besloot de Duitse regering deze grenshandel te verbieden.86 Dit had
waarschijnlijk te maken met de mensenmassa die op de grenshandel afkwam en voor chaos en
problemen zorgde.
Een andere lucratieve grenshandel van Nederland richting Duitsland in de naoorlogse jaren
was die in paarden. In de jaren twintig steeg de vraag naar paarden in Duitsland enorm. Waarschijnlijk
kwam dit omdat de overheid volgens het verdrag van Versailles paarden moest leveren als
herstelbetaling aan Frankrijk en België. Hoewel de Nederlandse paarden veel te duur waren voor de
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grensboeren, groeide de handel in deze dieren behoorlijk. Handelaren gingen voor dat doel langs de
Nederlandse grensboerderijen om de dieren op te kopen en ze in Duitsland weer te verkopen.87 Op de
Oldenburgse paardenmarkt ontstond een bloeiende handel. In juli 1920 verwisselden bijvoorbeeld 100
Nederlandse paarden van eigenaar tegen een gemiddelde verkoopprijs van 20.000 Mark per stuk88:
omgerekend naar de Nederlandse gulden circa f 952,- terwijl een paard in Nederland ongeveer f 600,opbracht.89 In 1920 was 100 gulden ruim 2100 Mark waard.90 Dit was uiteraard een hele mooie winst.
Het waren echter niet de Nederlandse en Duitse grensbewoners die goederen of paarden
opkochten tijdens deze speciaal opgezette grensverkopen. De kooplustigen kwamen vaak uit de grote
steden die ver weg lagen van de grens en zij wilden dan gelijk groot in slaan. Dit hamsteren gebeurde
vooral in Duitsland omdat er in de steden tot ver na de oorlog een groot tekort aan voedsel was. De
Duitse politie onderschepte bijvoorbeeld op vrijdag 28 februari 1919 te Ihrhoven in Ostfriesland, een
zending wijn die bij onderzoek bleek te bestaan uit elf hammen, samen 240 pond, met een paar met
water gevulde wijnflessen er bovenop.91 Wijn mocht kennelijk wel gehamsterd worden. Het opkopen
van goederen door stadsmensen zal de band tussen de Nederlandse en Duitse grensbewoners hebben
versterkt, omdat zij zelf de meeste dure producten niet konden kopen. Zij zullen zich waarschijnlijk
schuldig hebben gemaakt aan het ruilen van kleine hoeveelheden koffie en thee met familieleden,
tegen margarine en vet om het daarna over de grens te smokkelen.
Smokkel
De illegale grenshandel, het smokkelen, van allerlei producten en goederen, was een constante factor
in de grensstreek. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het smokkelen een bloeiende handel geweest
zoals we hebben gezien in Hoofdstuk 2. Volgens historicus Paul Moeyes daalde de animo voor het
smokkelen snel na de wapenstilstand, doordat in het revolutionaire Duitsland de Mark binnen korte
tijd flink in waarde daalde.92 Dit bleek niet zo te zijn. Beroepssmokkelaars sloegen in de eerste jaren
na de oorlog nog volop hun slag. De prijzen van levensmiddelen, maar ook van tabak, sigaren en
sigaretten, waren zo hoog in Duitsland dat iedereen die maar een kleine hoeveelheid over de grens wist
te smokkelen dat niet voor eigen gebruik bedoeld was, er grote winsten aan over hield. Ook de
spoorwegbeambten smokkelden mee. Op de spoorlijn Nieuweschans-Weener smokkelden zij
bijvoorbeeld tabak naar Duitsland. In Weener werd dit aan handelaren en liefhebbers doorverkocht.93
Maar ook koffie en thee werden gesmokkeld. De prijs voor koffie bijvoorbeeld was in 1920 in
Duitsland opgelopen tot 18 à 20 Mark per kilo. Deze artikelen waren speciaal bedoeld voor de verkoop
in de grotere Duitse steden.94
Nederlandse paarden mochten dan verkocht worden in Duitsland, maar ander vee, zoals
koeien, varkens en schapen, werd juist volop van Duitsland naar Nederland gesmokkeld. Duitse
boeren kregen in eigen land maar weinig voor hun vee: in Nederland lag de prijs een stuk hoger.
Smokkelaars dreven koeien vaak in groepjes over de grens om ze daar met grote winst te verkopen,
net als varkens. Was een varken in 1920 in Duitsland ongeveer 100 Mark (f 4,75) waard, dan kon het

87
88
89

90

91
92
93
94

WC, 24 juli 1920, CC 22 januari 1921.
WC, 31 juli 1920, 10 augustus 1920.
Crebas-Boelman, Memoires, 6 en WC 31 juli 1920.
http://www.preussischer-kulturbesitz.de/service/suche.html?id=610&L=0&q=151005_SVWeb_AnlageII_Waehrungstabellen.
WC, 4 maart 1919.
Moeyes, Buiten Schot, 361.
WC, 17 februari 1920.
CC, 22 maart 1919; WC, 24 juli en 10 augustus 1920.

83

in Nederland verkocht worden voor f 35,- tot f 40,-: een winst van meer dan 600 tot 700 procent.95
Grote kuddes schapen werden vanuit Ostfriesland over de grens gesmokkeld, omdat het veen tussen
Bellingwolde en Bourtange ideaal was voor het smokkelen van kuddes vee. Op de wekelijkse
veemarkten te Winschoten en Groningen gingen de gesmokkelde dieren vaak over in andere handen.
Het smokkelen van vee was overigens niet zonder gevaar voor de gezondheid van de Nederlandse
veestapel, omdat de Duitse schapen regelmatig aan rotkreupel of schurft leden.96
In de jaren 1930 richtten beroepssmokkelaars zich ook op het smokkelen van spriet. Spriet is
een soort bruinkool met halfvergane prehistorische takken dat voldoende aanwezig was in het veen en
goed als brandstof kon dienen.97 Het smokkelen van spriet gebeurde vooral in het voorjaar tijdens het
afgraven van veen omdat spriet dan bloot kwam te liggen. Eerst waren het vooral kinderen die spriet
tijdens de vakanties over de grens smokkelden en in ‘juist toelaatbare hoeveelheden.’98 Het was voor
het gezin een aardige bijverdienste om zo het gezinsinkomen te verhogen. Maar al snel kregen
beroepssmokkelaars in de gaten dat met spriet veel geld te verdienen was en brachten zij deze handel
in grote hoeveelheden de grens over. De Winschoter Courant schreef: ‘Intusschen hebben ook grootsmokkelaars j.l. Vrijdag op Zaterdagnacht, naar verluidt, een goeden avond gehad. Er is veel spriet
over de grens gehaald.’99
Beroepssmokkelaars in het Noorden kwamen niet alleen uit de grensstreek, maar zeker in de
jaren 1930 steeds meer uit andere delen van het land. Vooral door de komst van het gemotoriseerde
vervoer nam het aantal smokkelaars toe. Met auto’s konden beroepssmokkelaars grotere hoeveelheden
in een keer de grens overbrengen en door de snelheid van hun voertuigen konden de commiezen ze
vaak niet aanhouden. Grensbeambten aan beide kanten van de grens schoten regelmatig op de
smokkelauto’s, waardoor er af en toe een in de sloot of tegen een boom belandde. Toen de commiezen
zelf auto’s kregen, zetten zij de achtervolging in wanneer een auto na de beschieting toch doorreed.100
De grensbewoners hadden niet zoveel op met deze vreemde smokkelaars. Zij ontnamen de
grensbewoners een gedeelte van hun inkomen, zoals we bij het smokkelen van spriet hebben gezien,
en zij verstoorden de grenssamenleving. Als het eigen volk ging smokkelen, of die nu uit de
Nederlandse of de Duitse grensstreek kwam, dan hielpen de grensbewoners hun smokkelaars geregeld.
Ze stonden op wacht om de commiezen af te leiden, of vrouwen nodigden ze uit voor een kop koffie
of een borrel en ondertussen seinden ze de smokkelaars dat de kust veilig was.
In de Lethe gebeurde het vaak dat de vrouwen de commiezen in huis lokten met een kop koffie
of een borrel. Ze ging daarna met een schienvat rond het huis als teken dat de smokkelaars er
langs konden. Smokkelaars die ze niet mochten of die uit een andere plaats kwamen lieten ze
er wel inlopen.101
Maar dit was nog niet alles. Omdat grensbewoners minder gebruik maakten van gemotoriseerd
vervoer, gingen zij vaker in groepjes op stap. Op deze manier konden zij meer meenemen dan wanneer
ze alleen op smokkelavontuur gingen. Zij kenden de commiezen en hun routine goed en wisten precies
wanneer de kust vrij was om ongezien de grens te passeren. Ze maakten ook gebruik van kleine visjes.
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Dit betekende dat smokkelaars een of twee collega’s met een kleine hoeveelheid smokkelwaar
vooruitstuurden zodat de grensbeambten ze gingen volgen. Zodra de commiezen met deze kleine
vangst bezig waren, sloeg de grote groep zijn slag.102 Soms moest een vrouw de grenswachten afleiden
door hen te benaderen met veel ‘gejammer en geschreeuw’ zodat de smokkelaars ongezien konden
passeren.103 Verder hadden smokkelaars in feite alleen maar geduld nodig. Soms veel geduld, maar dat
konden zij wel opbrengen omdat uiteindelijk grote winsten in het verschiet lagen.
Grensbeambten ontwikkelden continu nieuwe listen om smokkelaars te pakken en hun
smokkelwaar in beslag te nemen. Zij kenden zo langzamerhand de vele trucs die smokkelaars
toepasten om hen af te leiden. Tevens hielden ze regelmatig wandelaars of fietsers aan die zich te dicht
bij de grens begaven en controleerden ze mens en vervoermiddel uitermate nauwkeurig. Zo ontdekten
ze vesten met smokkelwaar en fietstassen vol ventielslangen.104 De overheid voorzag in de jaren 1930
alle grenskantoren van elektrisch licht en grote lampen, zodat de beambten de omgeving beter in de
gaten konden houden.105 Ook kregen de commiezen ondersteuning van honden om smokkelwaar op te
sporen. Deze honden vonden de begraven smokkelwaar en de commiezen konden de goederen
weghalen voordat ze over de grens werden gebracht. De smokkelaars keken uiteraard vreemd op toen
zij er achter kwamen dat hun goederen verdwenen waren. Nu hadden de commiezen hen eens een
poets gebakken.106
Er was wel een verschil tussen het zuiden en het noorden van het land in de manier waarop
grensbewoners de commiezen benaderden. Volgens de Winschoter Courant stonden de grensbewoners
in het zuiden van het land massaal achter de smokkelaars. Hele gehuchten stonden daar in dienst van
de smokkelaars en bovendien namen kinderen deel aan de smokkelpraktijken. De ouders stuurden hun
kinderen naar de grenswinkels om smokkelwaar te kopen en brachten deze later de grens over. Zo
hielden de commiezen een jongetje van nog maar acht jaar aan terwijl hij een ‘gevuld smokkelvest
droeg’. In Limburg kregen commiezen beslist geen steun van de grensbewoners. Volgens de krant was
de bevolking zo gebeten op de commiezen dat geen enkele boer ook maar één liter melk aan de
beambten-families wilde verkopen.107
We kunnen rustig stellen dat de noordelingen niet zo fel tegen de commiezen gekant waren als
de Limburgers. Ook hier zetten smokkelaars wel kinderen in en gedoogde de bevolking de
smokkelhandel; mensen spraken vaak met enige waardering en trots over het smokkelen en vonden het
wel stoer wanneer de smokkelaars de commiezen voor schut zetten.108 Uitsluiting uit de maatschappij
ging hen echter een stap te ver. Hiervan is in het noorden geen enkel bewijs gevonden. In een
ingezonden artikel in de Coevorder Courant stond dat geen enkele grensbeambte kon zeggen dat hij
onheus was bejegend, omdat de mensen daarvoor veel te fatsoenlijk waren. De Emmer Courant had
het zelfs over ‘onze ambtenaren’ en de journalist vond het jammer wanneer smokkelaars niet werden
gepakt.109
Grensarbeid
Na de demobilisatie herstelde het economisch leven zich snel in Nederland. In de zomer van 1919 was
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zelfs sprake van een economische hausse.110 De opbloei van de economie bereikte echter niet het
noordelijke grensgebied. Daar ontstond juist het tegenovergestelde. De vraag naar turf zakte in
Nederland dramatisch in. Dit was geen probleem voor de kleinere veengebieden in Nederland, maar
wel voor het grote veengebied in Zuidoost-Drenthe. Turfstrooisel was niet meer nodig voor het
leger111 en door de aanvoer van voldoende steenkool uit Limburg en het Ruhrgebied, was er bijna geen
vraag meer naar turf als brandstof voor de industrie.112
Intussen was in de Duitse grensstreek de vraag naar landarbeiders uit Groningen door de
teruggekeerde Duitse militairen en de grote armoede onder zelfstandige boeren sterk gedaald.113 De
Duitse turfindustrie bood Noord-Nederlandse arbeiders echter een welkom alternatief. In Duitsland
was de vraag naar turf na de wapenstilstand immers enorm gestegen omdat de Duitse regering door het
Verdrag van Versailles haar kolen moest afstaan aan de geallieerden als herstelbetaling.
In het Interbellum zou de grensarbeid van Nederlandse veenarbeiders in de Duitse grensregio
sterk toenemen in omvang en belang. Gemakkelijk ging dit echter niet. In de eerste plaats omdat de
Duitse autoriteiten slechts met tegenzin bereid waren om Noord-Nederlandse arbeiders op hun
arbeidsmarkt toe te laten. Om de snel oplopende werkloosheid onder Duitse arbeiders te bestrijden
kondigde de Duitse overheid reeds in november 1918 maatregelen aan – een van de eerste maatregelen
was het weren van buitenlandse arbeiders op de Duitse arbeidsmarkt – zodat ‘de buitenlandsche
arbeiders den Duitschers niet in de weg staan bij het vinden van werk.’114 Pas in 1921 erkenden de
Duitse autoriteiten dat zij de Noord-Nederlandse arbeiders niet konden missen en sindsdien werd de
komst van deze arbeiders opnieuw bevorderd.
Het werken in de grensregio stagneerde niet alleen door de werkloosheid in Duitsland en de
beperkte wil van de Duitse autoriteiten om na de wapenstilstand buitenlandse arbeiders toe te laten op
de arbeidsmarkt, maar ook door de lage waarde van de Mark. Door de hoogte van de herstelbetalingen
en de tekorten op de rijksbegroting besloot de Duitse overheid om geld te gaan printen. Hierdoor
ontstond de hyperinflatie. De prijs van 1 kilo brood liep daardoor op van 4 Mark in december 1921 tot
201.000.000.000 Mark in November 1923. De regering Stresemann besloot toen om de Rentenmark115
in te voeren en te gaan bezuinigen. Deze combinatie bleek een goed middel om de inflatie een halt toe
te roepen.116 Door de lage waarde van de Mark was het voor Nederlandse arbeiders bijna onmogelijk
om in Duitsland een boterham te verdienen.117 Een even groot probleem werden de vele richtlijnen
voor het grensverkeer die hierboven zijn behandeld. Nadat de NSDAP in 1933 aan de macht was
gekomen, werden buitenlandse arbeiders opnieuw geweerd. Duitsland kreeg echter snel een tekort aan
arbeiders door het invoeren van de militaire dienst en het opvoeren van de oorlogsindustrie waardoor
Noord-Nederlandse arbeiders weer heel erg welkom waren. In de periode voor de Tweede
Wereldoorlog zorgde het naziregime wel voor enige spanning op de Nederlandse arbeidsmarkt tussen
arbeiders, rijks- en lokale overheden.
De grensarbeid van Noord-Nederlanders in het Duitse grensgebied nam in het Interbellum niet
alleen sterk toe, maar werd door al deze factoren ook steeds complexer. Dat ‘grenzen en grensarbeid
het product zijn van verschillende, op elkaar ingrijpende politieke, economische, sociale en culturele
processen’, zoals Sophie Bouwens betoogt in haar studie over grensarbeid in de zuidelijke grensstreek,
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blijkt eveneens te gelden voor de noordelijke grensstreek tijdens het Interbellum.118 In deze paragraaf
wordt de complexiteit van het werken over de grens tijdens het Interbellum besproken.
Werkloosheid
Voor de arbeiders uit de Groningse grensstreek, met name voor landarbeiders uit Beerta en
Nieuweschans, was in de winter van 1918-1919 volgens de gemeente geen ‘productief’ werk meer te
vinden. Niet bij de Nederlandse boeren en niet meer in Duitsland. Hierdoor hadden deze gezinnen het
moeilijk en moesten zij ondersteuning vragen bij de gemeentelijke overheid om goederen als klompen,
turf en petroleum te kunnen kopen.119 In februari 1919 wachtte de havenarbeiders hetzelfde lot en
daarna de arbeiders van de aardappel-drogerijen, gevolgd door de losse arbeiders. Ontslagen werden
ook verwacht in de strokartonindustrie, maar daar was de reden het ontbreken van voldoende
grondstoffen. De gemeente Vlagtwedde had eveneens te maken met een grote werkloosheid. In april
1922 stonden daar op een inwonertal van 13.783 waarvan 7134 volwassen mannen, maar liefst 1127
werklozen ingeschreven: meer dan 15 procent dus van de mannelijke beroepsbevolking.120 Bijna 98
procent van de werklozen bestond uit landarbeiders.121
In de Drentse grensstreek en met name in de veengemeente
Emmen, was de werkloosheid echter nog hoger. Deze grote
werkloosheid had alles te maken met de eenzijdige
werkgelegenheid in het veen en de teruglopende vraag naar
turf zoals boven is beschreven. In 1922 telde de gemeente
Emmen circa 5000 werkloze veenarbeiders.122 Op een totaal
van de mannelijke bevolking van 20.859 is dat circa 24
procent.123 In de landelijke dagbladen ontstond zelfs een
mediahype om de arme, veenarbeidersgezinnen te helpen.
Hele gezinnen werden voor de schamele turfhutjes
gefotografeerd, alleen mochten de mannen niet op de foto. Zij
Een vrouw met kinderen voor haar
werden afgeschilderd als werkschuw volk en als alcoholisten,
schamele turfhutje. Foto Drents Archief,
want het kon immers niet anders dan dat het hun eigen schuld
fotocollectie Drents Museum.
was dat zij zonder werk zaten.124 Dit stigma zouden de
Zuidoost-Drentse arbeiders nooit meer kwijtraken. In de beginjaren 1930 leefde zelfs bijna de helft
van de bevolking van een steunmaatregel of de werkverschaffing.125 Hieruit kunnen we afleiden dat de
werkloosheid fors was gestegen, terwijl de bevolking nauwelijks was gegroeid.126
Niet alleen in Emmen was de werkgelegenheid eenzijdig en de werkloosheid hoog. De
arbeiders van de gemeente Schoonebeek waren eveneens bijna geheel aangewezen op land- en
veenarbeid, waardoor deze gemeente ook te maken kreeg met grote werkloosheid. Vanaf 1924 waren
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er zelfs zoveel werklozen dat de gemeente 50 procent meer moest uitgegeven aan de armenkas.127 In
Coevorden was de werkloosheid veel minder hoog dan in Emmen en Schoonebeek. In augustus 1919
was de werkloosheid daar wel gestegen van 30 naar 50 personen, maar dit woog niet op tegen de grote
werkloosheid in de gemeente Emmen.128 De oorzaak was vooral gelegen in het feit dat in Coevorden
de werkgelegenheid meer gespreid was dan in de veengebieden. Naast landbouw en veenarbeid was er
relatief veel middenstand met personeel en er waren diverse kleine industrieën: turfstrooiselaardappelmeel- en strokartonfabrieken.129
Overheidsmaatregelen tegen de werkloosheid
Om de werkloosheid in Nederland zoveel mogelijk te kunnen voorkomen had de rijksoverheid al voor
de Eerste Wereldoorlog maatregelen genomen. In 1911 was De Nederlandse Arbeidsbeurs te
Oberhausen (NAO) opgericht voor de bemiddeling van arbeidskrachten van en naar Duitsland.130
Daarna werd in 1914, in opdracht van minister Treub van Landbouw, Nijverheid en Handel, de
Nationale Arbeidsraad opgericht.131 Deze Raad moest de samenwerking tussen bonden, werkgevers en
sociale partners verbeteren. Tevens kreeg de Rijkscentrale voor Werkloosheidsverzekering en
Arbeidsbeurzen (RWA) de centrale leiding over het gehele netwerk van de arbeidsbemiddeling. De
volgende stap was dat er in het tweede decennia van de 20e eeuw meerdere gemeentelijke en
districtsarbeidsbeurzen kwamen. Indien een uitgebreid netwerk aan Arbeidsbemiddeling Beurzen was
gerealiseerd, zou Nederland eveneens voldoen aan de primaire richtlijnen van de arbeidsbemiddeling
die de deelnemende landen tijdens de conferentie van de Volkenbond in Washington in 1919 hadden
vastgesteld.132
Vanaf 1920 werden door de overheid diverse Districts Arbeids Beurzen (DAB) opgezet.
Groeide de werkloosheid in een gemeente echter, dan kwam daar vaak ook nog een Gemeentelijke
Arbeidsbemiddeling Beurs bij. De Arbeidsbeurzen pakten de onderlinge samenwerking goed op
waardoor zij werklozen sneller konden bemiddelen in de eigen regio, in andere gebieden in Nederland
of naar de Duitse grensstreek.133 Voor dit laatste werd de NAO in Oberhausen ingeschakeld. De NAO
had als voornaamste taak te bemiddelen tussen Duitse en Nederlandse arbeidsbemiddelingsbureaus om
Nederlanders te helpen die in Duitsland woonden en werkten en problemen bij het werk ondervonden.
Omdat de NAO goed op de hoogte was van alle Duitse regelingen die belangrijk waren om daar te
mogen werken, werd hun taak na 1920 uitgebreid met het bemiddelen tussen de DAB’s en de Duitse
arbeidsbureaus die arbeiders zochten.134 In de begin jaren van 1920 kwam zowel in Emmen als in
Winschoten een DAB die de bemiddeling moesten regelen van werklozen in een groot gebied. De
DAB Emmen was verantwoordelijk voor tien gemeenten in Drenthe en de kop van Overijssel en de
DAB Winschoten voor ongeveer evenveel gemeenten in Oost-Groningen.135
Een groot probleem voor grensarbeiders was, zoals gezegd, de lage waarde van de Mark in
Duitsland. De Nederlandse regering kwam in oktober 1919 met een aanvulling op de Mark, om
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zodoende tot het niveau te komen van de lonen die de werknemers in Nederland verdienden. De
bijslag betrof 15 cent per Mark met een maximum van 40 cent. Loon en bijslag mochten niet boven de
f 35,- per week uitkomen. Was dat wel het geval, dan kregen de arbeiders minder bijslag. De
aanvulling op het loon was alleen voor arbeiders die in Duitsland werkten en die minstens dagelijks de
grens over gingen of zich minimaal één keer per week van en naar het werk in Duitsland begaven.
Naast een aantal gemeenten in het zuiden van ons land kregen ook arbeiders uit de noordelijke
grensgemeenten deze aanvulling.136
Voor we verder kijken naar de maatregelen die het rijk nam om de werkloosheid aan te
pakken, kijken we eerst naar de maatregelen die de lokale overheden namen. Deze waren heel divers.
De Groningse grensgemeenten vielen bijna allemaal terug op bemiddeling door het arbeidsbureau en
op de werkverschaffingsprojecten. In de Drentse grensgemeenten was het beleid echter heel divers. De
veengemeente Emmen stimuleerde vooral de migratie van de veenarbeiders. Circa 1700 gezinnen
vertrokken tussen 1924 en 1934. Dit waren in totaal bijna 10.000 mensen.137 Zoals we in de paragraaf
over de grensbevolking hebben gezien, daalde de bevolking in Emmen hierdoor niet tussen 1920 en
1930, maar de werkloosheid was in die gemeente zonder deze maatregel vele malen hoger geweest.
De gemeente Schoonebeek vond het belangrijk dat hun bevolking in Duitsland kon gaan
werken, maar dan moest de rijksoverheid wel met hun Duitse collega’s gaan overleggen over de
werkloosheidverzekering. De raad was van mening dat er in Duitsland een goede
werklozenverzekering was, maar het probleem was dat deze verzekering alleen uitkeerde als iemand
werkloos was én in Duitsland woonde. Een grensloper moest wel premie betalen in Duitsland, maar
kreeg geen uitkering waardoor hij ook nog voor de werklozenverzekering in Nederland moest betalen.
Dit vond de gemeenteraad onterecht; één keer betalen was voldoende. Raadslid De Wevers zei
hierover ‘dat, waar in Duitschland 32 cent per week betaald wordt door den arbeider, hy zich niet ook
nog in Nederland kan verzekeren.’138 Zoals hieronder zal worden uitgelegd, duurde het echter nog tot
1926 voordat de Nederlandse en de Duitse overheid dit soort zaken samen regelden.
Ook al was de werkloosheid in de gemeente Coevorden het laagst van de grensgemeenten, zij
probeerde dit probleem op te lossen door de strokartonfabriek Hollandia uit het naburig Duitse
Emlichheim terug te halen naar Coevorden. Hollandia was voor de oorlog verhuisd omdat de
voorwaarden in Duitsland veel gunstiger waren. Na 1919 veranderden de voorwaarden voor het
Nederlandse bedrijf echter zodanig dat vestiging in Duitsland niet langer winstgevend was.139 De
gemeente Coevorden was blij met de terugkeer van dit bedrijf en verleende, samen met de
rijksoverheid, Hollandia 75 procent subsidie op de lonen. Als voorwaarde voor deze subsidie moesten
de circa 60 medewerkers die het bedrijf nodig had, uit Coevorder werklozen worden gerekruteerd.140
Door de komst van Hollandia kon de gemeente een stijging van de werkloosheid tegen gaan.
Nieuwe richtlijnen voor grensarbeid
De lage waarde van de Mark was niet het enige probleem bij het werken in Duitsland. Zoals hierboven
gezegd vormden de grenspapieren een groter probleem, zeker vanaf 1922. Om in Duitsland te mogen
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werken hadden de werkzoekenden in ieder geval een paspoort nodig en dit leidde juist tot problemen
bij specifiek de veenarbeiders. Zoals we zagen moesten gemeenten bij een pasaanvraag controleren of
de belastingen wel waren betaald en voor elke gemeente betekende dit extra werk en oponthoud bij het
afgeven van paspoorten. Door de grote werkloosheid in de gemeente Emmen was deze regeling extra
problematisch. De werkloosheid kwam daar in hoofdzaak voor in het veen en dit werk was erg
seizoensgebonden. Konden de mensen een baan krijgen, dan was het zaak om zo snel mogelijk aan de
slag te gaan en oponthoud bij pasuitgiften moest daarom vermeden worden. De gemeente Emmen
beklaagde zich hierover bij de Commissaris der Koningin en vroeg om versoepeling van de regel. Zij
schreef: ‘men verlieze hierbij echter niet uit het oog, dat de afgifte van de hier bedoelde paspoorten
voornamelijk werklooze veenarbeiders betreft.’141
Het gezinspaspoort dat, zoals eerder aangestipt, vijf maanden later werd ingevoerd142 maakte
het uiteraard weer een stuk gemakkelijker voor gezinnen om samen de grens over te gaan en daar te
werken. Melkers en veenarbeiders werkten namelijk veelal met het hele gezin samen. Als er meer
kinderen waren om te helpen en de arbeider had een ‘flinke vrouw’, dan was de kans op werk een stuk
groter.143 Maar zoals we zagen was deze versoepeling maar van korte duur, want in 1925 moest een
Nederlander die in Duitsland wilde werken niet alleen in het bezit zijn van een paspoort, maar
eveneens een ‘Befreiungsschein’ ofwel een vrijstellingsbewijs kunnen tonen. Door het instellen van
dit bewijs kon de Duitse overheid de eigen werkgelegenheid beter beschermen tegen te veel
buitenlandse werkzoekenden.144 Zowel Nederlanders die in Duitsland woonden, bijvoorbeeld in
Schöninghsdorf en Fehndorf, als arbeiders die dagelijks of regelmatig de grens overgingen om naar
hun werk te gaan, hadden zo’n bewijs nodig. Was een Nederlandse arbeider in het bezit van een
vrijstellingsbewijs dan gaf dit voordelen; hij mocht dan overal in Duitsland werk aannemen. Voor hem
golden dezelfde regels als voor Duitse ingezetenen. Had een Nederlandse arbeider geen
vrijstellingsbewijs dan moest de werkgever apart toestemming vragen aan de overheid om de
betreffende buitenlander in dienst te mogen nemen en dit kon gemakkelijk worden geweigerd in
verband met de grote werkloosheid in Duitsland. Het bewijs konden werkzoekenden aanvragen bij de
plaatselijke politie in Duitsland en het kostte de aanvrager 1 Mark 50. De NAO in Oberhausen
verzocht de Grenscommissarissen van de Rijkspolitie te Nieuweschans om arbeiders die de grens
overgingen en niet in het bezit waren van een Befreiungsschein, daarop te attenderen.145
Naast de snel wisselende richtlijnen om in Duitsland te kunnen werken, die in de eerste jaren
na de wapenstilstand waren ingevoerd, nam dit in de tweede helft van 1920 nog verder toe. Zo
verhoogde dit land ook nog eens de inkomstenbelasting in 1926 voor buitenlandse arbeiders van 2
naar 4 procent. De Nederlandse grensarbeiders moesten echter niet alleen loonbelasting betalen in
Duitsland maar ook in Nederland. Tevens moesten zij betalen voor de invaliden-, ziekte- en
werkloosheidsverzekering in Duitsland, terwijl zij daar geen uitkering kregen als zij werkloos werden
en in Nederland woonden.146 Daarbij kwamen de stijgende prijzen voor het levensonderhoud in
Duitsland waardoor arbeiders die niet dagelijks de grens over gingen, het steeds moeilijker kregen om
voldoende geld over te houden voor hun gezin in Nederland.147 Dat deze problemen ervoor zorgden
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dat onder Nederlandse grensarbeiders steeds minder animo was om in Duitsland te werken, mag
duidelijk zijn.
Aangezien het voor beide landen wenselijk was dat Noord-Nederlandse grensarbeiders in
Duitsland bleven werken, namen zij in 1926 opnieuw maatregelen die in 1930 van kracht werden.148
Hierdoor hoefden arbeiders alleen belasting te betalen in het land waar zij werkten, terwijl voor de
grensbewoners weer een uitzondering was gemaakt. In de slotbepaling van de overeenkomst tussen
beide landen stond dat mensen die in het grensgebied woonden en in het andere land werkten, alleen
belasting hoefden te betalen in het land waarin zij waren gehuisvest.149 In 1931 vroeg de directeur van
de Gemeentelijke Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling Emmen (GDWAE)
toestemming om de teveel betaalde Steuer van de arbeiders – hoofdzakelijk veenarbeiders – die in
1928 en 1929 in Duitsland hadden gewerkt, terug te mogen betalen. Het ging om circa 1000 mensen:
50 kwamen uit Sleen, 50 uit Schoonebeek en ongeveer 900 kwamen uit Emmen.150
Dat in de Duitse grensstreek, ondanks de grote werkloosheid en alle wijzigingen in de
grenspapieren, arbeidsvoorschriften, aanpassingen op het terrein van lonen en verplichte betalingen,
intussen behoefte bleef bestaan aan ervaren veenarbeiders, bleek wel uit het personeelsarchief van de
Duitse Griendtsveen AG te Schöninghsdorf. In 1919 stonden hier alleen al 165 Nederlandse
grenslopers op de personeelslijst. Dit was 61,6 procent van het totale arbeidspotentieel. Drie jaar later
werkten daar nog 149 Nederlanders wat neerkwam op bijna 50 procent van het gehele
personeelsbestand. In de jaren daarna vormden de Nederlandse veenarbeiders nog steeds de
meerderheid in dit Duitse veenbedrijf. De vraag naar Nederlandse veenarbeiders bleef groeien en in
1925 bestond het personeelsbestand van Griendtsveen AG voor 58,6 procent uit Nederlanders en in
1928 was dit opgelopen tot 71,7 procent. De meeste Nederlanders kwamen uit de Emmense
veendorpen Barger-Oosterveld en Nieuw-Amsterdam.151
Het Duitse bedrijf Griendtsveen AG zal waarschijnlijk niet al te nauwkeurig zijn omgegaan
met alle Duitse voorschriften, maar zij waren beslist niet het enige bedrijf dat zo handelde. Ondanks
het feit dat de mensen moesten beschikken over diverse documenten en zich bij het DAB moesten
aanmelden voor werk in Duitsland, waren er volgens de Nederlandse autoriteiten nog altijd
grensbewoners die ‘zich om het bezit van zulke stukken niet bekommeren.’152 Aan Duitse zijde bleken
werkgevers zich eveneens niet altijd druk te maken om de verschillende en snel veranderende
voorschriften. In 1927 schreef het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken dat er 20.000 Nederlanders in Duitsland werkten: 2300 in de landbouw en 17.700
in de industrie. Daarnaast werkten er zeker nog 3000 Nederlandse arbeiders in Duitse grensplaatsen
die niet in het bezit waren van de benodigde papieren. De minister schreef: ‘De voorschriften worden
door de autoriteiten zeer slap gehandhaafd waardoor de cijfers eerder aan de lage kant zijn.’153
Nederlandse grensarbeiders die werk zochten in de Duitse grensstreek kregen meestal
voorrang van de Duitse overheid. Daarom besloot de Nederlandse overheid grensarbeiders te
definiëren als:
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Nederlandse arbeiders die in het Nederlandsch grensgebied wonen, doch voortdurend of
tijdelijk over de grens (in het Duitsche grensgebied) gaan werken en, hetzij dagelijks, of bv.
éénmaal per week naar hun woonplaats hier te lande terugkeren.154
Het is duidelijk dat, ondanks de grote werkloosheid in Duitsland, de Nederlandse grensarbeiders
welkom waren in het buurland.
Veenarbeid en veenarbeiders in de praktijk: langs de grens
In de jaren 1920 werkten in totaal enkele duizenden Noord-Nederlanders in de Duitse grensstreek:
ondanks de lage lonen, de hoge voedselprijzen, de steeds wijzigende grenspapieren en de moeilijke
procedure om alleen via een DAB werk in Duitsland te mogen aanvaarden. Hoe moeten wij ons het
dagelijks werk en leven van veenarbeiders voorstellen? De Nederlandse Christelijke Arbeidersbond
(NCAB) omschreef de toestanden in het veen als slecht. Zij schreef in haar verslag, na een bezoek aan
Duitsland in 1924, over het veenwerk als volgt:
De ellendigste toestanden bestaan echter in veendorp [Fehndorf, DMB]. Hier werken heel
weinig Hollandse arbeiders. De Arbeidsbeurs Emmen bemiddelt ook niet naar deze
veenderijen, omdat de toestanden er zo slecht zijn.155
Toch werkten veel Nederlandse veenarbeiders aan de andere kant van de grens. Om een indruk te
krijgen van het leven van grensarbeiders in het veen in de jaren twintig van de vorige eeuw, geeft
ditzelfde rapport ons een goed beeld.
In juli 1924 vertrokken drie commissieleden naar Duitsland. Hun verslag begon met: ‘Vanuit
Coevorden vertrekken we aan den morgen van 10 Juli over Oud- en Nieuw-Schoonebeek naar de
Duitsche veenderijen.’156 Ze reden eerst via Twist, waar veel Nederlandse families in de venen
werkten, waarna ze in de richting van Schöninghsdorf gingen. Hier zagen ze spoedig een grote barak
waarin 7 à 8 Nederlandse gezinnen woonden. Zij spraken daar met een jonge moeder die vertelde dat
zij uit Klazienaveen kwamen en begin april de grens over waren gegaan. De gezinnen werkten
regelmatig bij ditzelfde bedrijf. Langs het hele kanaal tot aan Schöninghsdorf stonden veel houten
barakken, noodwoningen en nette arbeidershuizen. Hierin woonden vooral Drentse veenarbeiders die
voor korte of langere tijd in Duitsland werkten.157
De eerste veenderij die de bond bezocht had een oppervlakte van 250 hectare en daar was een
turfstrooiselfabriekje in aanbouw. De Nederlandse arbeiders kregen hun loon in guldens uitbetaald,
wat nadelig was wanneer zij in Duitsland inkopen moesten doen. Zij ontvingen dan voor f 1,- maar 1
Mark en 50 pfennig. Een bijkomend voordeel was dat de dagelijkse levensmiddelen in Duitsland
goedkoper waren dan in de gemeente Emmen. Aardappelen waren 80 cent per mud goedkoper en vet
en spek waren eveneens goedkoper. Kleding en schoenen waren daarentegen veel duurder. Als loon
ontvingen de arbeiders 21 cent per uur wat gelijk was aan 35 pfennig. In totaal verdienden de
veenarbeiders ongeveer f 2,50 per dag en hoogstens f 15,- per week. Van dit bedrag trok de werkgever
nog 10 % loonbelasting, 1% voor ieder kind, 6% ‘Krankengeld’ plus enkele centen voor invaliditeits-,
ouderdoms- en ongevallenverzekering af. Uiteindelijk hielden de arbeiders vaak niet meer over dan f
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12,- per week en dan moest het ook nog droog weer zijn. Bij langdurige regen konden de arbeiders
niet werken in het veen en geen werk betekende geen loon.158
De werkdag van de veenarbeiders begon om half zes ’s morgens en ging door tot 6 uur ’s
avonds. De arbeiders die niet in de barakken woonden, maar dagelijks pendelden tussen de veenderij
en bijvoorbeeld Zwartemeer, moesten nog circa een half uur tot drie kwartier fietsen voor zij op hun
werk of weer thuis waren. Ze gaven aan dat ze liever wat harder werkten in de veenderijen dan in de
werkverschaffing te gaan, ook al was het loon ongeveer gelijk. Bij het werken in de venen waren ze
bovendien veel vrijer dan bij de werkverschaffing. De veenarbeiders vonden de lonen wel wat laag,
maar ze waren toch blij dat er weer meer werk was in het vrije bedrijf.159
Even verderop lag het bedrijf van Griendtsveen AG. Daar bleken de lonen gelijk te zijn aan
het eerste bedrijf en hier werkten op dat moment circa 60 Drentse arbeiders. Een dag later had de bond
een afspraak met de Duitse grenspolitie en die vertelde dat aan ongeveer 700 à 800 personen een pas
was afgegeven om in de Duitse venen te mogen werken. De meeste arbeiders kwamen uit de gemeente
Emmen en een paar kwamen uit het Groningse Oude- en Nieuwe-Pekela en Musselkanaal. Volgens de
grenspolitie werkten de Duitse veenbazen niet zo graag met Nederlandse arbeiders. Volgens hen
waren zij gedemoraliseerd door de steunregeling in Nederland, waardoor de prikkel om hard te werken
was afgenomen.160 De grenspolitie zei dus het tegenovergestelde van wat de arbeiders zelf vertelden.
Daarna ging de reis van de bond naar de Hezeper Torfwerke op ongeveer 20 tot 25 kilometer
van de Noord-Nederlandse grens. Dit was een groot bedrijf waar circa 600 mensen werkten, waarvan
250 uit Nederland kwamen die door de DAB Emmen waren bemiddeld. De meeste mensen verbleven
hier van maandag tot zaterdag in voor hen ingerichte keten en zij moesten van hun karig loon ook nog
hun eigen eten betalen. Hierdoor konden zij maar weinig geld meenemen naar huis. Bij dit bedrijf
proefde je al meer ontevredenheid onder de arbeiders dan bij de eerder bezochte bedrijven. Bij het
veenbedrijf Bril in Georgsdorf was de toestand niet veel beter. Dit bedrijf betaalde voor bepaalde
werkzaamheden maar 36 cent, terwijl arbeiders voor hetzelfde werk in Drenthe 45 à 46 cent kregen.
En zoals we eerder zagen, waren de arbeidsvoorwaarden bij de veenderij te Fehndorf het slechtst.161
Na hun bezoek aan de Duitse grensveenderijen trok de bond een drietal conclusies. De eerste
was dat de veenarbeiders liever in de werkverschaffing werkten dan bij de Duitse veenderijen. Deze
conclusie druist in tegen wat de arbeiders zelf aangaven en tegen het feit dat zoveel arbeiders in de
Duitse venen werkzaam waren. De bond ging met deze conclusie vooral uit van de veenarbeiders die
minimaal een hele week van huis waren en niet die arbeiders die als grenslopers werkten of die met
het hele gezin naar Duitsland waren getrokken. Vooral de arbeiders die niet in de directe grensregio
werkten, waren een hele week van huis en zij waren daar niet erg blij mee: het werk thuis bleef liggen,
hun kinderen groeiden op zonder vader en er bleef te weinig geld over voor het gezin in Nederland.
Het betrof hier vooral gehuwde arbeiders met jonge kinderen die nog niet mee konden werken.162
De tweede conclusie was dat in Nederland de lonen veel hoger waren dan in Duitsland
waardoor Nederlandse verveners weinig turf afgroeven. De kostprijs van turf bestond voor 60 procent
uit arbeidsloon en aangezien de lonen in Duitsland een stuk lager waren, konden de Duitse verveners
de turf veel goedkoper van de hand doen. Dit had een nadelige invloed op de Nederlandse
werkgelegenheid. Een voorbeeld daarvan was dat een vervener uit De Krim veel goedkoper Duitse turf
kon leveren aan de aardappelmeelfabriek in deze plaats dan Nederlandse turf.163
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De derde conclusie van de bond was dat de Duitse veenderijen druk bezig waren met het
moderniseren van de veenindustrie, waardoor zij in de toekomst nog beter konden concurreren met de
Nederlandse veenbedrijven. Het moderniseren vond plaats op twee vlakken: afgraving en vervoer.
Alleen al bij de Hezeper Torfwerke stond een grote machine waaraan zes mannen werkten en die dag
en nacht doorliep. Per 11 uur bereikte het bedrijf een productie van 75 ton turf. De machine haalde zelf
het veen los en twee jonge mannen stonden onderin om ‘een overblijvend hoekje voor de bakken te
steken’. Op een soort Jacobsladder bewogen de stukken afgepast veen naar boven, totdat het eerste
eind van het veld bereikt was. De arbeiders die aan deze machines werkten, hoefden alleen maar
toezicht te houden en de machine te smeren. Dit was niet de enige moderniseringsmachine van dit
bedrijf. Het vervoer van de turf was eveneens gemechaniseerd. Een paar jaar geleden waren nog 30
schepen nodig geweest om de turf te vervoeren, maar het bedrijf had nu een kabel aangelegd tot aan de
spoorlijn naar Meppen. De turf ging met zweefkarren, die werden aangedreven door elektromotoren,
naar de lijn waar een kraan het overnam en de turf in de wagons stortte. Zo kon heel wat meer turf
vervoerd worden en aangezien er nog wel voor 75 à 80 jaar turf te graven was, kon dit bedrijf
concurreren met steenkool. Volgens de bond was het noodzakelijk dat de Drentse veenbedrijven
gingen moderniseren om de concurrentie met de Duitse veenbedrijven aan te gaan.164
De Nederlandse Arbeidsbeurs te Oberhausen (NAO) was het op drie punten niet eens met het
verslag van de Christelijke Arbeidersbond. Dat de arbeiders hun loon alleen in guldens uitbetaald
kregen klopte niet omdat een arbeider zelf kon kiezen hoe hij zijn loon wilde ontvangen: in guldens, in
Marken of een gedeelte in guldens en een gedeelte in Marken. Ten tweede klopte de opmerking niet
dat de Duitse veenderijen niet graag met Nederlandse veenarbeiders werkten. Volgens de directeur van
de NAO was hem steeds verzekerd, ‘dat men nergens in Duitschland zulke goede veenarbeiders kan
betrekken als uit Drenthe.’ En het derde punt, betaling van 10 procent loonbelasting, klopte eveneens
niet. De directeur had, samen met een medewerker van de Hezeper Torfwerke, met het Finanzamt te
Lingen geregeld dat de Nederlanders maar 2 procent van het loon aan belasting hoefden te betalen en
dat alles wat sinds 1 januari 1924 te veel was betaald terugbetaald zou worden. De directeur was het
wel met de commissie eens dat de uitkeringen in Nederland de lust onder de arbeiders om werk in
Duitsland aan te nemen, niet bevorderden.165
Veenarbeid en veenarbeiders in de praktijk: een week in Duitsland
Zoals we zagen wilden veenarbeiders liever niet verder weg in Duitsland aan het werk, omdat ze dan
hun gezin moesten achterlaten. Aangezien het niet lukte om alle werkloze veenarbeiders in de
grensstreek te laten werken, bleef echter niets anders over dan werk in bijvoorbeeld Oldenburg of
Hannover te aanvaarden. Bij weigering zou de arbeider niet meer in aanmerking komen voor de
werkverschaffing en geen uitkering krijgen. Het bedrijf Vehnemoor G.mbH te Edewechterdamm bij
Oldenburg had in de tweede helft van de jaren 1920 veenarbeiders nodig en wilde daarvoor graag
ervaren arbeiders aantrekken. Vanaf bijvoorbeeld Zwartemeer was het iets meer dan 100 kilometer en
dit kostte de veenarbeiders zeven uur fietsen. De arbeiders vertrokken op maandag vroeg in de morgen
en kwamen op zaterdagavond weer thuis. Volgens de directeur van het DAB Emmen was de
verdienste laag en moesten de arbeiders in hun eigen levensonderhoud voorzien. Daarom hield een
arbeider maar circa f 10,- per week over om mee naar huis te nemen.166 Zoals we zagen was dit bedrag
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behoorlijk lager dan waar de regering in 1919 vanuit ging. Toen kregen land- en veenarbeiders nog
een aanvulling op de Duitse Mark tot maximaal f 35,- per week. Ondanks de lage lonen en het niet
dagelijks thuis kunnen komen, werkten er in 1926 ruim 400 Noord-Nederlandse veenarbeiders bij
Duitse veenderijen in Hannover en Oldenburg.167
Om toch zoveel mogelijk mensen in Duitsland aan het werk te krijgen overwoog de minister
van Binnenlandse Zaken, J.B. Kan, in 1926 om alleen de veenarbeiders uit Emmen, die in de
werkverschaffing zaten, maar een toeslag van f 2,50 per week te geven plus de kindertoeslag die zij
ook zouden krijgen in de werkverschaffing als zij werk in Duitsland zouden aanvaarden. Hiermee
kwam een veenarbeider al snel op f 14,- per week (f 11,50 loon + f 2,50 toeslag). Dit plan stuitte echter
op zoveel weerstand bij het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid dat het niet is
doorgevoerd.168 Daarom mochten de arbeiders zonder represailles terugkeren in de
werkverschaffing.169 Kreeg minister Kan in 1926 niet voldoende steun voor zijn plan, een jaar later
lukte hem dit wel. Deze toeslag was echter alleen voor die arbeiders die door de DAB Emmen waren
bemiddeld.170 Arbeiders die niet voor de werkverschaffing in aanmerking kwamen en uit eigen
beweging naar Duitsland gingen, kregen de toeslag niet.
Het salaris was echter niet het enige probleem voor veenarbeiders die een hele week van huis
waren. De huisvesting bij Oldenburg was in een stenen gebouw en dat was prima geregeld, maar ze
klaagden over het feit dat ze twee keer per week zes tot zeven uur moesten fietsen en over het eten. In
de Duitse onderkomens serveerde het bedrijf havermoutpap bij het ontbijt terwijl de Nederlandse
arbeiders zwaardere kost gewend waren, namelijk brood met spek.171 Hier was al vaker over geklaagd,
maar er veranderde weinig. Dat het moeilijk was om met een aantal Duitse veenbedrijven goede
afspraken te maken, blijkt ook uit een brief van de directeur van de NAO aan de minister. Hij schreef
dat de NAO geen rol had gespeeld bij de bemiddeling van veenarbeiders, omdat Emmen rechtstreeks
bemiddelde en omdat ‘men met die verveners toch geen behoorlijke afspraken kan maken,…’172
Grensarbeid in nazi-Duitsland
Door de beursval in Amerika, oktober 1929, ontstond een wereldwijde economische crisis. Deze crisis
had grote invloed op de werkgelegenheid in de westerse wereld, waarbij de werkloosheid in zowel
Nederland als Duitsland hoog opliep. In Nederland waren in 1929 vermoedelijk 125.000 werklozen,
maar niemand wist het precieze aantal. De schattingen van deskundigen varieerden van minstens
50.000 tot hoogstens 200.000.173 In Duitsland was de werkloosheid in 1930 opgelopen tot maar liefst
vijf miljoen mensen.174 Tot 1933 liep de werkloosheid in beide landen verder op. Na de
machtswisseling in Duitsland zou grensarbeid onder de nazi’s sterk veranderen. Een van de eerste
speerpunten van de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP) was het terugdringen
van de werkloosheid. Daarnaast moest een gedeelte van de lonen van Nederlandse arbeiders uit de
clearing (zie hieronder) worden betaald en richtte de partij zijn pijlen op buitenlandse werkgevers.
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Maar al snel zou blijken dat nazi-Duitsland een tekort aan arbeidskrachten had en kregen NoordNederlandse grensarbeiders weer alle kans om in de Duitse grensstreek aan het werk te kunnen.
Het terugdringen van de werkloosheid werd door de NSDAP veel consequenter aangepakt dan
in de jaren daarvoor en dit had zijn invloed op Nederlandse grensarbeiders. Een gedeelte van het
salaris van Nederlandse arbeiders moest worden geregeld via de zogenoemde clearing: het clearing
systeem ging in hoofdzaak om de regulering van import en export van goederen en geld tussen
Nederland en Duitsland. Indien Duitsland meer goederen uitvoerde naar Nederland dan dat zij
invoerde, dan kon het verschil worden gebruikt om de loonkosten van Nederlandse arbeiders in
Duitsland te betalen in guldens. Dit ging niet altijd even gemakkelijk. De lonen werden met zeker 10
procent verlaagd en grenslopers moesten na 1933 wel Steuer betalen, waardoor zij netto nog minder
loon overhielden. Daarbij moesten Duitse werkgevers nu een gedeelte van het loon in Reichsmark
uitbetalen en dat bleek bij omwisseling in Nederland minder waard dan de arbeiders dachten.175 Dat de
animo om in Duitsland te gaan werken dramatisch terug liep bij de noordelijke grensarbeiders, bleek
wel uit het personeelsbestand van het veenbedrijf Griendtsveen AG in Schöninghsdorf. Bestond het
personeel van dat bedrijf in 1931 nog voor 61 procent uit Emmenaren, in 1933 en 1934 stond helemaal
geen Nederlands personeel meer ingeschreven bij dit bedrijf.176
Dat de werkgelegenheid van Nederland en Duitsland nauw met elkaar waren verweven, zagen
we al in de voorgaande jaren, maar in de jaren dertig kwam dit nog duidelijker naar voren. Terwijl in
Duitsland de werkloosheid in april 1933 daalde met 69.000177 en daarna alleen maar bleef dalen, was
deze trend in Nederland nog lang niet ingezet. Daar bleef de werkloosheid in dezelfde periode zelfs
stijgen. Door de dalende werkloosheid in Duitsland en de invoering van de verplichte militaire dienst,
kreeg Duitsland zelfs een tekort aan arbeidskrachten. Daarom voerde de Duitse overheid vanaf 1935
weer actief beleid om arbeiders uit de omringende landen aan te trekken. Dit had uiteindelijk weer een
positief effect op de Nederlandse arbeidsmarkt, ook in het grensgebied.
De noordelijke veenarbeiders maakten grif gebruik van het
nieuwe, wervende beleid van de Duitse overheid. Dit blijkt
uit hetzelfde personeelsdossier als hierboven. In 1935
bestond het personeelsbestand van Griendtsveen in
Schöninghsdorf alweer voor 40 procent uit Nederlanders
en dit percentage liep jaarlijks op. Het aandeel van
Emmense veenarbeiders was in 1939 weer gestegen naar
68 procent.178 Aangezien er in het Emsland minimaal 10
veenbedrijven op loopafstand van de Nederlandse grens
Het hele gezin werkte mee in het veen. De
waren, kan de conclusie worden getrokken dat tussen 1935
kleinste kinderen werden tijdens het werk op
de opgestapelde turf gezet. Foto: privé
en 1939 minimaal 500 tot 800 Nederlandse veenarbeiders
archief fam. Kuipers Bellingwolde.
per jaar vlak over de grens aan het werk waren. De meeste
arbeiders waren grenslopers en een enkel gezin zal in een bedrijfswoning hebben gewoond.
Duitsland had behoefte aan buitenlandse arbeiders en Nederland zag zijn leger werklozen
graag naar Duitsland vertrekken, maar het viel voor beide landen nog niet mee om dit te realiseren. De
vele regels en richtlijnen van de Nederlandse en Duitse overheid frustreerden steeds opnieuw dit doel.
Zoals gezegd moest de betaling van Nederlandse arbeiders die in Duitsland werkten via de clearing
verlopen. Dit betekende dat de uitbetaling van de totale loonoverschotten, het bedrag dat arbeiders
overhielden na aftrek van gemaakte onkosten, niet hoger mocht zijn dan van te voren door beide
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landen was afgesproken. Grenslopers namen het hele salaris mee naar huis en grensarbeiders die een
week bij het werk bivakkeerden, namen een groot gedeelte van hun salaris mee. Helaas was regelmatig
sprake van ‘den ongunstige stand der Nederlandsch-Duitsche clearing’.179 Daarom vormde de
beschikbaarstelling van de loonoverschotten van Nederlandse werknemers in Duitsland een
aanzienlijke belasting op de clearingrekening.180
Om die reden mochten alleen arbeiders die op aanvraag van de Duitse arbeidsbeurzen en door
tussenkomst van de Nederlandse Rijksconsul te Oberhausen in Duitsland waren bemiddeld, hun
loonoverschotten naar Nederland overmaken. De Duitse overheid moest hiervoor wel een machtiging
tot het transfereren van loonoverschotten hebben afgegeven. Het bleek echter dat nog veel
grensarbeiders op eigen initiatief, dus zonder tussenkomst van de Arbeidsbeurs, werk vonden in
Duitsland.181 Zij ondervonden echter problemen indien zij hun salaris mee naar Nederland wilden
nemen. Om de clearing te omzeilen, smokkelden arbeiders regelmatig hun salaris in Marken naar
Nederland om het daar om te wisselen voor guldens. Dit was echter strafbaar. Indien een
grensbeambte iemand betrapte bij de Duitse grens dan was de kans groot dat de ambtenaar het
gesmokkelde loon in beslag nam. De smokkelaar moest daarnaast nog een boete betalen en bovendien
hing hem een gevangenisstraf boven het hoofd. Toen de koers van de Mark na 1935 flink daalde, was
het smokkelen van Marken zelfs heel ongunstig. Problemen rond de lonen waren daarom vaak de
belangrijkste redenen waarom grensarbeiders niet meer naar Duitsland wilden. Voor zowel de
Nederlandse als de Duitse overheid was dit geen wenselijke situatie en zij pasten de regels opnieuw
aan.182
Tijdens het overleg tussen de Nederlandse en Duitse overheid van 22 februari 1935 lieten de
onderhandelaars in de notulen vastleggen dat grensarbeiders maandelijks hun loon genehmigungsfrei –
zonder officiële toestemming – tot een tegenwaarde van 300 Mark in gulden naar Nederland mochten
meenemen. Tot deze groep behoorden ook de 12 employees van de Unileverfabrieken te Kleef die in
Nijmegen woonden. Bij de noordelijke grensarbeiders ging het in hoofdzaak om landarbeiders.183
Twee jaar later kwamen beide landen overeen dat de loonoverschotten van Nederlandse grensarbeiders
in guldens zouden worden uitbetaald. Het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid waarschuwde
echter voor sommige werkgevers die zeiden dat een werknemer maar tweederde of de helft van het
loonoverschot in guldens mocht meenemen. De rest betaalden zij dan uit in Mark wat een flinke
aderlating voor de werknemer betekende. Het Ministerie verzocht de burgemeesters van de
grensgemeenten om de arbeiders hierover goed voor te lichten.184
Grensarbeid: vrijwillig of dwang
In 1936 wijzigde de Nederlandse rijksoverheid het werkloosheidsbeleid. Terwijl de werkloosheid in
Duitsland en andere Europese landen daalde, bleef ze in Nederland stijgen. Ir. R.A. Verwey, hoofd van
de afdeling Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, stuurde in september 1936 een
circulaire naar alle Arbeidsbeurzen dat er in Rijnland Westfalen een groot tekort was aan
melkknechten. Dit gat kon mooi worden opgevuld door Nederlandse werklozen en de mensen die dit
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weigerden hadden geen recht meer op werklozensteun.185 Dit was de eerste stap in het beleid van de
Nederlandse overheid om haar werklozen verplicht naar nazi-Duitsland te sturen. Uit een steekproef
van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1937 bleek dat van de mannen van 24 jaar en ouder die
waren ingeschreven bij een arbeidsbureau, er 253.000 minstens één jaar werkloos waren en 26.000
minstens zes jaar. Dit was een bevestiging voor de overheid dat werk in Duitsland passend was en niet
geweigerd mocht worden.186 Hiermee kreeg de vrijwilligheid om in Duitsland te werken een duidelijk
verplichtend karakter. Voor de grensarbeiders in de noordelijke grensstreek had dit grote gevolgen.
Wilden zij wel voor de nazi’s werken? En hoe reageerde de lokale politiek op dit beleid?
Zoals we zagen was de werkloosheid groot in de gemeente Emmen en werkten er door de
jaren heen veel veenarbeiders in Duitsland. Volgens de rijksoverheid was dit aantal echter nog niet
voldoende. In december 1936 tikte de minister van Sociale Zaken het Emmense College van B&W
behoorlijk op de vingers omdat de minister van mening was dat het gemeentebestuur zich niet
voldoende inspande om alle werklozen in Duitsland aan het werk te krijgen. Hij dreigde zelfs met het
intrekken van de rijkssubsidie en het stopzetten van de steunregelingen aan de gemeente. De minister
schreef:
Ofschoon in het algemeen van elk gemeentebestuur mag worden verwacht, dat het
maatregelen, waardoor werkloze arbeiders aan de slag kunnen komen, met alle krachten zal
steunen en dat het geen enkele voorziening, waardoor het plegen van fraude kan worden
voorkomen, zal verwaarlozen, had meer nog dan in andere gevallen deze verwachting
gekoesterd mogen worden ten aanzien van Uw College, waar toch de gemeente Emmen reeds
jarenlang door de Regering gesteund is moeten worden, terwijl er vrijwel geen uitzicht bestaat,
dat alle werklozen weer in eigen gemeente aan het werk zullen kunnen gaan. In plaats van alle
gelegenheden te benutten, welke kunnen bijdragen tot verlichting van de werkloosheid, heeft
Uw College een betreurenswaardig gemis aan activiteit en nauwgezetheid getoond, waarvoor
ik Uw College verantwoordelijk stel.187
Tevens had de minister geen goed woord over voor de mentaliteit van de Emmense veenarbeiders.
Volgens hem pakten veel werklozen de gelegenheid niet aan om in Duitsland te gaan werken of ze
keerden na hun verlof niet meer terug naar hun Duitse werkgever. Hij schreef zelfs dat de Emmense
arbeiders ‘een bedenkelijke mentaliteit’ hadden.188
De gemeente was het echter niet eens met bovenstaande, onverholen kritiek. Het college van
B&W had geen moeite met het verplichtende karakter om werklozen onder dwang naar Duitsland te
sturen. Emmenaren werkten al voor, tijdens en direct na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland en zij
waren daar blijven werken. Het werken over de grens was voor zowel de gemeente als de burgers
nooit een politiek issue geweest. Waar de gemeente wel moeite mee had was de kritiek dat de
gemeente niet voldoende actie ondernam om de werkloosheid in de gemeente op te lossen. In hun
reactie op deze brief legde zij uit welke acties het gemeentebestuur had genomen: het faciliteren van
regelmatig contact tussen de directeur van de Arbeidsbeurs en de Duitse veenbedrijven en het opzetten
van een omscholingsproject voor jonge veenarbeiders. Dat er nog steeds een hoge werkloosheid
heerste onder de veenarbeiders was niet de schuld van de gemeente.189
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Het gemeentebestuur was het ook niet eens met de minister over de mentaliteit van de
Emmense veenarbeiders. Hierover schreef zij:
Inzake de mentaliteit wordt het volgende opgemerkt. Het aantal in 1935 uit de gemeente
Emmen in Duitsche grensveenderijen tewerkgestelde arbeiders bedroeg 180 …verwachting
was dat in het seizoen 1936 er 100 – 150 Nederlandse arbeiders meer dan in 1935 in de
Duitsche veenderijen zouden kunnen werken. …[uit, DMB] in 1936 verkregen resultaten
blijkt, dat uit de gemeente Emmen alleen reeds in Duitsche veenderijen 479 arbeiders werk
hebben gevonden; dit is + 300 meer dan in 1935.190
De brief eindigde met de zin dat ‘het gemeentebestuur zich erg gegriefd voelde door de brief van de
Minister’.191 Als reactie schreef de minister dat hij niet tevreden was over het antwoord van de
gemeente Emmen, omdat uit rapportage van de rijksambtenaren, Van Lier en Kapma, was gebleken
dat ‘op de meeste [Duitse, DMB] veenderijen er een voortdurend tekort aan arbeidskrachten was.’192
In de daarop volgende jaren voldeed de gemeente Emmen wel aan haar verplichting en bleken de
Emmense arbeiders ineens niet meer ‘werkschuw’ te zijn. Er werkten namelijk nog meer Emmenaren
in Duitsland dan in de voorgaande jaren.
Met de brieven van december 1936 en januari 1937 suggereerde de minister dat de Emmense
werklozen liever afhankelijk waren van de steunregeling dan voor hun eigen onderhoud te werken in
Duitsland. Het beeld dat de ambtenaren in Den Haag hadden van de veenarbeiders lijkt te zijn
gebaseerd op de beelden die de kranten begin jaren twintig hadden gebracht van arme
veenarbeidersvrouwen en hun kinderen voor hun schamele veenhutjes. Zoals we zagen bestond toen
het idee dat de mannen oproerkraaiers, werkschuw volk en alcoholisten waren want anders zou het
niet zo slecht gaan met deze mensen. Het beeld dat de Nederlandse Christelijke Arbeidersbond
(NCAB) in de jaren twintig had opgeroepen paste bij die opvatting. Ook De Rooy gaf in zijn boek
Werklozenzorg geen commentaar op de zienswijze van het Ministerie. 193
Deze zienswijze is volgens mij niet terecht. Uit dit onderzoek naar de veenarbeiders bleek dat
zij gewend waren om met hun hele gezin te werken voor hun inkomen, of dit nu in Nederland was of
net over de grens in Duitsland. Het veenwerk was enorm zwaar en veenarbeiders en hun gezinnen
maakten hele lange dagen, maar werk leverde meer inkomen op dan een steunuitkering. Daarbij kwam
dat indien een werkloze was ingezet bij de werkverschaffing, alleen de kostwinner het inkomen mocht
verdienen en daarvan konden de grote veenarbeidersgezinnen niet rondkomen. Ook aan de
vertegenwoordigers van de NCAB die in juli 1924 langs de grensstreek trokken, hadden de
veenarbeiders verteld dat zij liever hard werkten voor hun loon dan dat zij van de steun moesten leven.
Ditzelfde standpunt komt tot uitdrukking in de diverse boeken met verhalen van en over
veenarbeiders.194 Natuurlijk zullen er ook veenarbeiders zijn geweest die liever lui dan moe waren en
blijkt uit de verhalen dat het drinken van alcohol de motor was waar de veenarbeiders, zelfs de
vrouwen en kinderen, op draaiden en woonden veel gezinnen in schamele hutjes. Maar dat wil niet
zeggen dat ze werkschuw waren. De gemeente Emmen had er veel baat bij dat haar bevolking zoveel
mogelijk een eigen inkomen verdiende.
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Volgens de burgemeester telde Emmen in 1937 bijna 47.000 inwoners waarvan de helft
werkloos was. Het aantal van 23.500 werklozen kan echter niet kloppen omdat vrouwen en kinderen
beneden 16 jaar niet werden geregistreerd als werklozen. Het lijkt er meer op dat de burgemeester een
statement wilde maken dat in Emmen een hele grote werkloosheid heerste. Volgens de Commissaris
der Koningin was de werkloosheid in Emmen geen ‘crisis verschijnsel’ dat na 1929 was ontstaan.195
De werkloosheid in het veen was, zoals we aan het begin van deze paragraaf konden lezen, al ver voor
de crisis ingetreden. Overigens schommelde het aantal werklozen erg onder invloed van de seizoenen
omdat het voornamelijk veenarbeiders betrof, en daarom had de gemeente dringend behoefte aan
industrie, maar het zou nog tot na de Tweede Wereldoorlog duren voordat de rijks-, provinciale en
lokale overheid gingen samenwerken om industrieën naar Emmen te halen.196
Niet alleen de gemeente Emmen had veel werklozen, maar in de gehele noordelijke grensregio
was weinig werk te krijgen en dit drukte de lonen behoorlijk. De veengemeenten in Groningen,
Drenthe en Overijssel kregen dan ook in 1937 toestemming van het ministerie van Sociale Zaken om
aan gehuwde en ongehuwde kostwinners, van 1 december 1937 tot en met 31 maart 1938, een
tegemoetkoming van f 4,- per week te verstreken. Deze regeling gold alleen voor die arbeiders die in
de Duitse venen werkten. 50 Procent van de tegemoetkoming kwam ten laste van het Rijk terwijl de
gemeenten Emmen en Sleen zelfs 75 procent van het Rijk terug kregen. Het Rijk hoopte op deze
manier te bewerkstelligen dat de arbeiders in Duitsland bleven werken in plaats van te kiezen voor de
werkverschaffing of voor een werkloosheidsuitkering in eigen land.197 Om gebruik te maken van deze
voorziening moesten de Arbeidsbeurzen elke werkloze registreren en kijken of er echt geen ander
werk was in Nederland of Duitsland. Er moest voorkomen worden dat iemand onterecht een uitkering
kreeg.198
Ondanks het feit dat er in 1937 minder werk was in het veen, waren toch nog circa 20.000
Nederlandse arbeiders in Duitsland werkzaam.199 Hiervan waren 2500 uit Emmen afkomstig wat
neerkomt op 12,5 procent.200 De rijksambtenaar Van Lier prees de gemeente Emmen tijdens een
vergadering met de directeuren van de noordelijke Arbeidsbeurzen in januari 1938 om haar inzet
zoveel mogelijk werklozen naar Duitsland te sturen. Hij vermeldde er wel bij: ‘Nadat er enige pressie
op de gemeente was uitgeoefend.’201 Volgens Van Lier was er zoveel behoefte aan landbouwarbeiders
in Duitsland dat de noordelijke provincies er niet eens aan konden voldoen. Deze grote vraag naar
werkkrachten noemde Van Lier een ‘welhaast ideale toestand’.202
Hiermee was gelijk de toon gezet in de landelijke discussie of arbeiders om politieke redenen
konden weigeren om naar Duitsland te gaan. Volgens Van Lier kon dit geen motief zijn. In het verslag
van het overleg dat Van Lier had met de directeuren van de noordelijke Arbeidsbeurzen staat dat hij
had gezegd: ‘Alle werklozen naar Duitsland. Politieke bezwaren zijn er niet omdat de mensen niet
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naar Duitsland gaan om politiek te bedrijven, maar om te werken.’203 Echter, de meeste veen- en
landarbeiders in de noordelijke grensstreek hielden zich niet met politiek bezig. Het verkrijgen van
brood op de plank voor vrouw en kinderen was veel belangrijker en of zij dat nu in Nederland of in
Duitsland verdienden, was voor hen minder belangrijk.
Dit gold echter niet voor iedereen. Voor veel land- en veenarbeiders uit de Groningse
grensgemeenten Vlagtwedde en Beerta was politiek namelijk wel een belangrijke reden om niet naar
het naburig Duitsland te willen. De gemeenteraad van Vlagtwedde kreeg in februari 1938 het verzoek
van werkloze arbeiders om een uitkering, omdat zij van de werkverschaffing waren uitgesloten. Zij
wilden niet naar Duitsland uit anti-fascistische gevoelens. De voorzitter was van mening dat de Raad
aan deze oproep geen gehoor moest geven omdat zij hierin geen verandering kon brengen. Tevens
benadrukt hij: ‘Het ware beter als men niet te veel over anti-fascistische gevoelens ging spreken.’204
Hierdoor schaarde de lokale politiek zich dus niet achter zijn burgers. Er was namelijk maar één
raadslid, de heer Edzes, die wel achter het verzoek van de arbeiders stond, maar op voorspraak van de
voorzitter nam de Raad het schrijven van de werklozen voor kennisgeving aan.205
De arbeiders in de gemeente Beerta hadden meer succes. In april 1938 drongen zij, samen met
520 inwoners, er bij de gemeenteraad op aan om bij de minister te pleiten voor de erkenning van
principiële bezwaren en het ongedaan maken van de dwangmaatregel. De communisten in de
gemeenteraad waren van mening dat de mensen in Beerta antifascistisch waren en daarom niet naar
Duitsland konden om te werken. Zij bepleiten dat naar een land, dat na vijf jaar terreur nog dagelijks
onschuldige mensen arresteerde, geen Nederlandse arbeiders gestuurd mochten worden met de kans
om in een concentratiekamp terecht te komen. Verder vonden de communistische gemeenteraadsleden
dat de gemeente, evenals omliggende gemeenten, de regels van de minister veel te strikt had
toegepast.206 De burgemeester van Beerta was het niet eens met de zienswijze van zijn burgers en
raadsleden over het strikt toepassen van de regels en hij stelde dat er van de 200 werklozen die voor
uitzending naar Duitsland in aanmerking kwamen, maar 77 waren uitgezonden. Hoe de omliggende
gemeenten de regels toepasten, daarvan was hij niet op de hoogte.207
Hierna voerden de leden van de raad een heftige discussie en besloot zij met meerderheid van
stemmen, van de elf gemeenteraadsleden waren er alleen al vijf lid van de CPN, om een brief naar de
minister te sturen met de volgende tekst:
Constaterende dat het voor deze werkloozen om principiële redenen vooral onmogelijk is in
Duitschland te werken onder de huidige verhoudingen in dat land; Protesteert tegen deze
dwangmaatregel der Regeering en dringt er met de meeste klem op aan deze maatregel in te
trekken en betreffende deze aangelegenheid dezelfde toepassing te treffen als vorig jaren.208
Hieruit kunnen we concluderen dat de lokale politiek van Beerta wel achter zijn burgers stond op dit
punt.
Maar Vlagtwedde en Beerta waren niet de enige gemeenten in het Noorden waar arbeiders en
lokale politici tegen verplichte tewerkstelling in nazi-Duitsland waren. De Groningse gemeenten
Nieuwe-Pekela en Wedde – dit waren geen grensgemeenten – protesteerden ook tegen deze
verplichting. De gemeenteraad van Nieuwe-Pekela schreef samen met 200 werklozen eveneens een
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protestbrief aan de regering. Ook de gemeenteraad van Wedde heeft, op verzoek van ruim 100
landarbeiders, geprotesteerd tegen het verplicht uitzenden van werklozen naar Duitsland. Beide
gemeenten waren van mening dat de rijksoverheid de schorsing van de weigeraars moest opheffen.209
Ook deze politici stonden achter hun burgers.
Een Drentse grensgemeente waar het gemeentebestuur en zijn werkloze arbeiders ook
protesteerden, was de gemeente Coevorden. In 1937 hadden werklozen bezwaar aangetekend bij het
gemeentebestuur om naar Duitsland te moeten. De gemeente had deze bezwaren geaccepteerd en de
betreffende werklozen bij de werkverschaffing geplaatst.210 Hier hielden lokale politici dus ook
rekening met de wensen van hun burgers. De minister van Sociale Zaken was het duidelijk niet eens
met deze gang van zaken, maar omdat er begin 1938 voor de veenarbeiders al geen werk meer was in
Duitsland, had hij geen maatregelen genomen tegen de gemeente Coevorden. Hij benadrukte wel dat
dit niet weer mocht gebeuren. Indien werkloze veenarbeiders weer weigerden om naar Duitsland te
gaan, zouden zij meteen worden uitgesloten van de werkverschaffing en geen ondersteuning krijgen.
Alleen het departement van de minister mocht vrijstelling voor plaatsing in Duitsland verlenen.211
Vanaf 1936 kunnen we dus spreken over morele dwang om in nazi-Duitsland te gaan werken.
De vraag is of de grensgemeenten en grenswerklozen deze dwang ook als zodanig voelden. Uit dit
onderzoek is daar niets van gebleken. In de archieven van de zeven onderzochte Nederlandse
grensgemeenten steunden alleen de gemeenten Beerta en Coevorden hun bevolking die niet naar
Duitsland wilde. In de gemeente Nieuweschans, waar eveneens veel socialisten en communisten
woonden, was maar één brief opgeslagen van een arbeider die op principiële gronden weigerde om
naar Duitsland te gaan.212 Over deze persoon zijn zelfs in juni 1937 Kamervragen gesteld, waarna de
minister de gemeente vroeg om een toelichting op deze situatie. De gemeente was van mening dat het
ging om werk bij een landbouwer direct over de grens en de arbeiders hoefden helemaal niet ver
Duitsland in. Verder schreef B&W dat de bewuste persoon als communist niet in Duitsland wilde
werken terwijl andere werkloze communisten en antifascisten wel bij de landbouwer aan het werk
waren gegaan. Tevens moest aan de werkwilligheid van bewuste persoon ernstig worden getwijfeld.213
Tot slot kunnen we concluderen dat de meeste noordelijke gemeenteraden wel vragen stelden
in 1938 en 1939 over het verplicht werken in Duitsland, maar ze gingen nauwelijks over de politieke
situatie of over gewetensbezwaren van de arbeiders. Zoals gezegd hielden ook de meeste
veenarbeiders zich niet bezig met politiek. In de Emmense dorpen Nieuw-Weerdinge en EmmerErfscheidenveen waren wel protesten over het werken in Duitsland, maar ook die hadden alleen met
de lonen te maken. Deze waren verlaagd omdat de goedkoop werkende Polen in Schwegermoor en
Fehndorf de lonen drukten. Toen de gemeente Emmen het voor elkaar had gekregen dat er voor de
Nederlandse grenslopers 10 procent bij kwam, waren de problemen voorbij.214 Politiek was dus voor
de meeste grensarbeiders geen issue.
Grensarbeid in het laatste vredesjaar: september 1938 - september 1939
In het laatste vredesjaar had de Duitse overheid veel behoefte aan ongeschoolde fabrieksarbeiders om
de industrie draaiende te houden, bijvoorbeeld voor de Herman Göring Werke (HGW) en de
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Volkswagenfabrieken. De oorlogsindustrie ging nu vóór de veenindustrie. Mede hierdoor had zij eind
1938 bepaald dat minder Nederlandse veenarbeiders in Duitsland mochten werken. Het bleek al snel
dat de Duitse grensstreek niet zonder veenarbeiders kon. Begin februari 1939 vroeg het
Landesarbeitsamt Niedersachsen alweer aan de Reichsarbeitsminister om circa 950 niederländische
Torfarbeiter te mogen aanstellen.215 Rijksconsulent Kapma was hiervan geen voorstander omdat de
lonen in het veen te laag waren. Uiteindelijk liet hij zijn bezwaar varen. Nu lag de weg open voor bijna
1000 veenarbeiders om direct over de grens aan de slag te gaan.216 Beide landen spraken af dat
Duitsland tot februari 1939 van het loon van grensgangers, tweederde uit de vrije deviezen in gulden
zou betalen. Dit kwam neer op 72 à 75 cent per Reichsmark. De rest van het geld betaalden de Duitse
werkgevers met ‘hard geld’217 wat ongeveer 26 cent per Mark opbracht. De arbeiders waren wel
verplicht om een bepaald bedrag in Duitsland te besteden, maar konden gemiddeld f 20,- per week
mee naar huis nemen of laten overmaken. Volgens Kapma was dit voldoende.218
Ook in dit jaar was er veel briefverkeer rondom de veenarbeiders uit Emmen. Kapma, de
rijksconsulent, was van mening dat veel meer gehuwde Emmense arbeiders naar Duitsland moesten,
of ze nu wilden of niet. Het ging hem niet meer om veenarbeid, maar om werk in de Duitse industrie.
De directeur van de DAB Emmen was het niet met hem eens. Hij was tegen dwang voor gehuwde
arbeiders.219 De directeur kreeg steun van het ochtendblad Vooruit. De krant schreef hierover: ‘De
gehuwden moeten naar Duitsland, omdat zij dan niet meer ten laste van de werkverschaffing komen.
Dat het gezinsleven daarbij ontwricht wordt, speelt blijkbaar geen rol.’220
Het bleek ook dat Van Lier weer van mening was dat Emmenaren onwillig waren om naar
Duitsland te gaan. In juni 1939 schreef hij in een lange klachtenbrief aan de minister dat Emmen
honderden geschikte arbeiders had – hij sprak hier over arbeiders en niet over werklozen – die best in
het buitenland konden gaan werken. In het eerste halfjaar van 1939 waren volgens Van Lier 6000
Nederlanders naar Duitsland bemiddeld. Hiervan kwam bijna 22 procent, 1300 man, uit Emmen.
Verder was hij van mening dat Duitsland nog zeker 800 ongeschoolde arbeiders kon gebruiken en dat
die maar uit Emmen moesten komen.221 Dit betekende dat bijna 31 procent van alle Nederlandse
arbeiders in Duitsland uit één gemeente zou komen en wel uit Emmen. Je kunt je afvragen of de
kritiek van de rijksoverheid op de Emmense arbeiders en haar gemeente wel terecht was. Daarom
kijken we nu eerst naar de maatregelen die de gemeente had genomen om de werkloosheid te
beperken.
In 1938 was de werkloosheid in Emmen twee keer zo hoog als gemiddeld in de rest van
Nederland. Dit betrof echter vooral jonge mensen net boven de leerplichtige leeftijd. De gemeente
Emmen had daarom twee trajecten uitgezet om dit probleem aan te pakken. Het ene traject behelsde de
bemiddeling van zoveel mogelijk jonge ongehuwde werklozen naar Duitsland. Het tweede traject
bestond uit een speciaal voor Emmen opgezet jongerenproject. Het project Cultureel Werk voor jonge
Emmenaren was bedoeld om jonge land- en veenarbeiders tussen 13 en 25 jaar om te scholen voor een
ander beroep. Dit traject was erg belangrijk voor de toekomst van de gemeente Emmen; door dit
traject zou de bevolking van Emmen niet meer alleen afhankelijk zijn van veenarbeid.222
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Het eerste traject kreeg niet alleen kritiek van de rijksambtenaren, maar werd ook door hen
gedwarsboomd. Zij waren van mening dat juist gehuwde arbeiders naar Duitsland moesten. Het
tweede traject werd gedwarsboomd door het rijksoverheidsbeleid. De Commissaris der Koningin, De
Vos van Steenwijk, liet zijn ongenoegen hierover blijken aan de minister van Sociale Zaken in een
brief van 8 november 1938. Hij schreef dat hij het jammer vond dat er zo weinig deelname was voor
dit project en dat dit niet alleen aan de goede wil van de jongeren lag maar eveneens aan het
regeringsbeleid. Dat zijn brief het stempel ‘geheim’ kreeg, geeft wel aan hoe gevoelig dit punt lag. De
Commissaris schreef:
…dat de deelname voor Cultureel Werk voor jongeren te laag is, dit ligt niet alleen aan de
goede wil van de jongeren, ze zijn met dit werk al een paar jaar bezig, en daarom vind ik het
bedroevend dat van dit met goede bedoelingen opgezette werk zo weinig terecht komt. Ik
begrijp, dat de invoering van een zekere arbeidsdienst op een terrein van beginselpolitiek is
gelegen tot de algemene regeringsbeleid behorende, door mij bezwaarlijk kan worden
bestreden maar wellicht zou door, voor toelating tot de werkverschaffing, de eis te stellen dat
de jeugdigen uit het betreffende gezin, voor het jeugdwerk moeten aanmelden, reeds enige
verbeteringen kan worden verkregen.223
De Commissaris verzocht de minister om zelf in Emmen te komen kijken om de gerezen problemen te
bespreken. De minister zegde zijn komst toe.
Ondanks de grote werkloosheid was volgens B&W van Emmen het moreel van de
arbeidersklasse op peil gebleven omdat de werkloosheid door de seizoengebondenheid maar korte tijd
duurde.224 Het blijkt dat er met betrekking tot de arbeiders uit Emmen tegengestelde belangen een rol
speelden. De gemeente Emmen wilde ongehuwden naar Duitsland sturen omdat onder deze groep de
werkloosheid het grootst was en om voorbereid te zijn op de toekomst wilde zij andere jongeren
omscholen. De rijksoverheid daarentegen had meer belang bij bemiddeling van gehuwde arbeiders,
omdat zij dan minder steungeld hoefde betalen bij seizoenswerkloosheid.
In 1939 moest Nederland opnieuw onderhandelen met Duitsland over de hoogte van de
clearing. De beide overheden stelden deze vast – alleen voor grensgangers – op 250.000 Reichsmark
per maand. Dit kwam neer op 3 miljoen per jaar.225 Het bedrag was echter niet voldoende voor de
grote groep grensarbeiders die Duitsland nodig had en daarom wilde zij maar 50 procent van de lonen
van de grensgangers betalen uit haar vrije deviezen. Aangezien de minister van Arbeid, Handel en
Nijverheid als beleid had dat zoveel mogelijk Nederlanders in Duitsland moesten werken, was
Nederland bereid met minder vergoeding genoegen te nemen.226 Voor Nederland was het gunstiger om
een aanvulling op het loon van land- en veenarbeiders te betalen, dan ze te plaatsen in de
werkverschaffing of te betalen uit de werklozenkas.
In juni 1939 stonden in Nederland 274.718 werkzoekenden ingeschreven waarvan 199.244
werklozen en 58.929 personen die tewerkgesteld waren in de werkverschaffing. Het
werkloosheidspercentage bedroeg in dat jaar, buiten de landarbeiders om die niet werden meegeteld,
17,8 procent, terwijl dit in 1932 nog 25,3 procent was en in 1935 en 1936 wel 29,2 en 30,6 procent
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was geweest.227 De werkloosheid was, mede door het actieve beleid van de overheid om werklozen
onder dwang naar Duitsland te sturen, de laatste drie jaar behoorlijk gedaald, maar nog altijd hoog. Na
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 stelde de rijksoverheid het werken in
Duitsland niet meer verplicht. Toch bleven veel grensbewoners in Duitsland werken. Of dit na mei
1940 veranderde, wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.
Politiek-ideologische tegenstellingen: transnationale banden
In de noordelijke grensstreek was in het Interbellum sprake van oplopende politieke spanningen en
tegenstellingen. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog kreeg het communisme in ZuidoostGroningen en Ostfriesland veel aanhangers onder de bevolking.228 De contacten die de grensbewoners
onderhielden, zullen de opkomst aan beide kanten hebben versterkt. In Drenthe, het Emsland en de
Grafschaft Bentheim speelde het communisme nagenoeg geen rol. Naast de opkomst van het
communisme kreeg het opkomend nationaal socialisme in de jaren 1920 ook meteen veel aanhangers
in Ostfriesland.229 In de Nederlandse grensgemeenten en in het Emsland en de Grafschaft had het
nationaalsocialisme aanvankelijk nog geen invloed. In de jaren 1930 verkregen de nationaalsocialisten
steeds meer aanhang in de Duitse grensstreek, terwijl de NSNAP en de NSB een plek wisten te
veroveren in de provincies Groningen en Drenthe.230 Sinds de Tweede Wereldoorlog bestaat het beeld
dat Drenthe een ‘echte NSB-provincie’ is geweest en dat de nabijheid van de grens daarbij van invloed
was.
Maar hoe zat dit nu precies? In welke mate speelden de nabijheid van de grens en de
grensoverschrijdende contacten een rol in de ontwikkeling van politiek-ideologische tegenstellingen
en identificaties over de grens? In deze paragraaf wordt de complexiteit van de politieke voorkeuren in
Groningen, Drenthe, Ostfriesland, het Emsland en de Grafschaft Bentheim en de invloed die de
grensbewoners op elkaar hebben gehad, geanalyseerd. Tevens is onderzocht wat de invloed is geweest
van de politieke keuze die de Nederlandse rijksoverheid heeft gemaakt ten opzichte van nazi-Duitsland
op de lokale grens-politici en de grensbewoners. Dacht de grensbevolking hetzelfde over deze keuzes
of stonden bevolking, lokale- en rijksoverheid juist tegenover elkaar met betrekking tot deze keuzes?
De reacties van deze keuzes op grensarbeid zijn besproken in bovenstaande paragraaf, maar waren er
nog meer overeenkomsten en tegenstellingen? Tot slot wordt antwoord gegeven op de vraag wat de
invloed is geweest van het nationaalsocialisme op de Joodse grensbewoners in Duitsland en wat de
Nederlandse grensbewoners hiervan hebben gemerkt tijdens het Interbellum.
Politieke grenscontacten: het communisme
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was in Rusland het communisme aan de macht gekomen: een majeure
omwenteling die onder communisten in heel Europa grote indruk maakte waardoor de aanhang
groeide. Na de wapenstilstand moest Duitsland onder druk van de geallieerden een republiek worden
en dit ging moeizaam. Daarbij nam de werkloosheid toe en groeide de onvrede over een verloren
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oorlog en het opgelegde Verdrag van Versailles. Dit waren alle ingrediënten die ervoor zorgden dat
het communisme in Duitsland een voedingsbodem vond: vooral in de grote steden en het industriële
Ruhrgebied.231
In de Noordwestelijke Duitse grensstreek bleef de steun voor de Kommunistische Partei
Deutschlands (KPD) kort na de Eerste Wereldoorlog over het algemeen beperkt, maar dat gold niet
voor Ostfriesland, met name niet voor de steden Emden en Leer. Hadden de linkse politieke partijen in
Emden voor 1914 nog maar weinig aanhangers, na 1918 groeide de aanhang behoorlijk en in Leer
kregen ze zelfs meer dan dertig procent van de stemmen. Op 10 november 1918 riepen revolutionairen
in Wilhelmshaven de Republiek Oldenburg-Ostfriesland uit en in juni 1919 organiseerde de KPD een
bijeenkomst in Emden met de bedoeling dat het volk zich zou uitspreken of ze ‘Parlement of Raden’
wilde.232
In Nederland had het communisme over het algemeen veel minder politieke steun dan in
Duitsland. De Jonge betoogt dat de moeilijkheden van de eerste naoorlogse crisis (1921-1924) wel
antidemocratische stemmingen opwekten, maar dat deze niet groot genoeg waren om een massale
revolutionaire gezindheid te kweken.233 In Noord-Nederland lagen de verhoudingen echter anders.
Terwijl het direct na de oorlog economisch goed ging in Nederland, ontstond er grote werkloosheid in
Oost-Groningen en in het Drentse veengebied. In de Groningse grensstreek leidde deze werkloosheid,
samen met de slechte arbeidsomstandigheden, de lage lonen en de ontkerkelijking – die in hoofdstuk 1
is beschreven – tot de opkomst van het communisme. Hier gingen de mensen er vanuit dat alleen door
een revolutie de omstandigheden beter zouden worden en vervolgens koos 1/3 tot 1/5 deel van de
bevolking voor de communistische partij. 234
In de Oost-Groninger gemeenten Beerta, Nieuweschans en Finsterwolde woonden veel
communistische arbeiders en zij werkten nauw samen met de communisten in Emden en Leer. De
Groningse CPH235 en de KPD bouwden direct na de Eerste Wereldoorlog goede contacten op en zo
ontstond een nauwe samenwerking, een samenwerking die doorging tot het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog. Bij gezamenlijk overleg logeerden de Duitse en Nederlandse leden van de partij bij
elkaar en de cabaretgroep Die Rote Kapelle uit Emden trad in de stad Groningen op bij daar gehouden
manifestaties. De grens tussen beide landen vormde hiertoe geen enkele belemmering. Het
belangrijkste was dat het aan beide kanten van de grens om arbeiders ging, arbeiders met een
revolutionair sentiment. 236
Echter, zoveel te zuidelijker je in de Groningse grensstreek kwam, zoveel te minder
belangstelling hadden de grensbewoners voor het communisme. Zoals we hebben gezien waren de
mensen in Bellingwolde en Vlagtwedde zelfs bang voor de komst van de spartacisten uit Duitsland.
Vanaf vooral Vlagtwedde tot en met de drie Drentse grensgemeenten, was het aantal voorstanders van
het communisme minimaal te noemen. Dit was ook zo in het katholieke Emsland en in de Grafschaft.
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De kleine groep communisten die de gemeenten Vlagtwedde en Emmen nog wel telden, zullen daarom
vooral contacten hebben onderhouden met de Oost-Groningse communisten. In Drenthe waren dus
niet veel communisten, maar toch waarschuwde de Commissaris der Koningin, de heer Homan, de
gemeentebesturen nog wel dat in 1929 opvallend veel passen voor het buitenland waren aangevraagd
door leden van de Communistische Partij Holland (CPH). Het vermoeden bestond namelijk dat de
leden deze passen niet zelf gebruikten, maar ze naar het Centraal KPD-Bureau in Berlijn stuurden.
Hier zouden ze worden vervalst en aan communistische delegaties en koeriers worden uitgereikt.
Homan verzocht de gemeenten om hem op de hoogte te houden van de paspoortaanvragen van
communisten.237
Het politieke landschap in de Noordwest-Duitse grensstreek (1930-1933)
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog probeerden de machthebbers in Duitsland het roer om te
gooien en een democratisch landsbestuur op te zetten. Dit leverde onderling veel strijd op. Naast de
gevestigde partijen zoals het katholieke Zentrum en de Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(SPD) kwamen eveneens diverse antidemocratische stromingen opzetten. Zowel de marxistische
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) als de fascistische, National Sozialistische Deutsche
Arbeiter Partei (NSDAP) kwamen sterk naar voren. De strijd tussen uiterst links en uiterst rechts is
karakteristiek te noemen voor het Interbellum tot ver in de jaren dertig. Kreeg de KPD bij de
landelijke verkiezingen in 1920 nog maar 1,7 procent van de stemmen, in 1928 was dat al 10,6
procent. De NSDAP deed in 1920 nog niet mee met de verkiezingen maar haalden in 1928 2,6 procent
van de stemmen.238 Toen was de NSDAP nog maar een kleine partij.
De politieke aardverschuiving vond hoofdzakelijk plaats in de jaren tussen 1930 en 1933.
Tijdens de landelijke verkiezingen van september 1930 veroverde de NSDAP 18,3 procent van de
stemmen, terwijl de KPD 2,3 procent verloor en uitkwam op 13,1 procent van de stemmen. De
Tabel 14: Rijksdag verkiezingen in Duitsland in procenten.239
Politieke partijen

1920

1928

1930
24,5%
14,8%
7%
13,1%
4,5%
18,3%

1932
Juli
21,6%
15,7%
5,9%
14,3%
1,2%
37,3%

1932
November
20,3%
11,8%
8,4%
16,7%
1,9%
32,8%

1933
Maart
18,3%
14%
12,3%
1,1%
43,9%

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SDP)
Deutsche Zentrumspartei (katholieken)
Deutschnationale Volkspartei (DNVP)
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)
Deutsche Volkspartij (DVP)
National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei
(NSDAP)
Overige partijen

21,6%
13,6%
14,4%
1,7%
13,9%
-

29,8%
15,2%
14,2%
10,6%
8,7%
2,6%

34,8%

18,9%

17,8%

4%

7,1%

10,4%

Deutsche Zentrumpartei verloor licht, 0,4 procent, maar de SPD verloor zelfs 5,3 procent van de
stemmen. In 1930 werd de NSDAP de tweede partij van het land en streefde daarmee het katholieke
Zentrum voorbij, terwijl de communisten stegen van de vierde naar de derde plaats.240 De Rijksdag
telde in 1930 575 zetels en de verdeling werd als volgt: SPD 143 zetels, NSDAP 105 zetels, KPD 76
237
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zetels en het katholieke Zentrum 68 zetels. De overige zetels werden verdeeld onder meerdere kleinere
partijen.241 In tabel 14 is duidelijk te zien dat in de begin jaren 1930 vaak verkiezingen zijn gehouden
in Duitsland.
In juli 1932 liet de KPD weer een kleine stijging zien terwijl zij in november van datzelfde
jaar maar liefst steeg naar 16,7 procent van de stemmen. De NSDAP werd in juli 1932 in één klap de
grootste partij van Duitsland met 37,3 procent van de stemmen en daalde in november van dat jaar
naar 32,8 procent. Daarmee was de NSDAP nog altijd bijna twee keer zo groot als de KPD. In januari
1933 werd Hitler uitgeroepen tot minister-president en bij de verkiezingen in maart 1933 kreeg zijn
partij 43,9 procent van de stemmen. Alle partijen daalden in stemmenaantal op het Zentrum na. Aan de
kolom ‘Overige partijen’ kunnen we ook zien dat het politieke spectrum tussen 1920 en 1932
eenvoudiger werd en dat de meeste stemmen verdeeld werden onder de vier grootste partijen. 242
In april 1932 werden nog presidentsverkiezingen gehouden en het ging toen vooral om twee
kandidaten: Von Hindenburg en Hitler. Dat Von Hindenburg de verkiezingen had gewonnen zal mede
door de katholieken in het Emsland zijn gekomen. In de Kreis Meppen kreeg Von Hindenburg
namelijk 85 procent van de stemmen tegen 53 procent landelijk, terwijl maar 11 procent van de
stemmen naar Hitler ging tegen 37 procent landelijk.
Tabel 15: Presidentsverkiezingen april 1932.243

Totaal uitgebrachte
stemmen
Von Hindenburg
Hitler
Thälmann244
Düsterberg

1e stemronde
37.889.626

%
100%

2e stemronde
36.491.694

%
100%

18.650.740
11.339.285
4.988.197
2.911.404

49 %
30%
13%
8%

19.359.642
13.417.460
3.706.388

53%
37%
10%

In de Noordwest-Duitse grensstreek was er een groot verschil in politieke voorkeur tussen de
bevolking van Ostfriesland en de Grafschaft enerzijds en die van het Emsland anderzijds. In het
katholieke Emsland waren linkse partijen als de SPD en de KPD in de jaren 1920 electoraal van
marginale betekenis. De katholieke Zentrumpartei was in deze periode de dominerende kracht en dit
bleef gehandhaafd tot dat de NSDAP de macht in 1933 overnam. Bij de Rijksdagverkiezing in april
1932 behaalde het Zentrum in het Emsland – Kreis Meppen – een royale meerderheid met bijna
11.500 stemmen (62 procent van de uitgebrachte stemmen). De NSDAP kwam weliswaar als tweede
partij uit de bus met iets meer dan 1600 stemmen (bijna 9 procent), maar dit is aanzienlijk minder dan
wat het Zentrum haalde.245 Bij de verkiezing in november daalde de aanhang van de NSDAP
bovendien beneden de 1500 stemmen (net 8 procent) terwijl het Zentrum naar bijna 14.500 stemmen
steeg (meer dan 80 procent). Ook de socialisten en de communisten wisten toen enige winst te
behalen, waarbij het erg opvallend is dat de communisten aanzienlijk meer winst behaalden dan de
socialisten. (zie tabel 16).246 Van de totaal uitgebrachte stemmen in november 1932 stemde 8 procent
van de overwegend katholieke Emslanders in Kreis Meppen op de NSDAP terwijl in het zuidelijk
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gelegen katholieke stadje Roetgen, vlak bij Aken, 50 procent van de bevolking op de NSDAP had
gestemd.247
In Ostfriesland en de Nieder-Grafschaft Bentheim248 lagen de verhoudingen heel anders. De
SPD kreeg wel aanhang in Ostfriesland en de Nieder-Grafschaft, maar de KPD kreeg alleen veel
aanhangers in Ostfriesland.
Tabel 16: Landdag- en Rijksdagverkiezingsuitslagen in de grensplaatsen van Kreis Meppen,
Emsland (uitgebrachte stemmen).249
Kreis
Meppen

Zentrum Partei

NSDAP

Sozialdemocratische
Partei Deutschlands

Overige
partijen

April
124
6
1
3
5
10

November
170
3
1
5
3
1

April

500
85
13
7
38
28
28

November
488
31
9
7
12
28
53

Kommunistische
Partei
Deutschlands
April November
165
367
15
38
6
2
1
6
2
6
3
20

1932

April

April

Meppen
Haren
Hebelermeer
Lindloh
Rühlertwist
Rütenbrock
Schöninghsdorf
Wesuwe
Overige
dorpen
Totaal
uitgebrachte
stemmen
Procentueel

2.300
905
147
136
212
278
179

November
2.163
835
144
105
313
313
381

227
75
20
44
43
50
20

November
180
36
4
9
18
28
10

406
6.874

380
10.015

34
911

17
824

10
89

5
302

5
79

2
164

33
3.002

17
704

11.437

14.449

1644

1469

285

752

251

349

4899

1006

61,8%

80,1%

8,9%

8,1%

1,5%

4,1%

1,4%

1,9%

26,5%

5,6%

Vooral in de steden Emden, Leer en Papenburg.250 Tevens waren de nationaalsocialisten al sinds 1923
actief in het evangelische Ostfriesland, inclusief het eiland Borkum, en vooral in Leer. De
nationaalsocialisten hadden daar bolwerken opgebouwd die mede zorgdroegen voor de grote aanhang
in de jaren 1930.251 Daartegenover woonde in het oostelijk deel van Ostfriesland, het evangelischluthers gedeelte, een beperkte NSDAP aanhang. In het gehele Ostfriese district echter kwam de partij
van Hitler op 13 maart 1932 als sterkste uit de bus.252
De NSDAP won in Ostfriesland niet alleen meer stemmen, maar was ook veel zichtbaarder,
actiever en militanter in de publieke ruimte. De winst van de NSDAP in het Ostfriese Leer leidde ertoe
dat zij de veemarkthallen claimden om hiermee Adolf Hitler als redder van het Duitse volk te eren. De
burgemeester van Leer weigerde echter om de hallen ter beschikking te stellen aan de NSDAP, omdat
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vooral Joodse veehandelaren de veemarkthallen gebruikten voor hun handel. Hierna verklaarde de
lokale NSDAP tijdens een bijeenkomst waarbij 500 mensen aanwezig waren, de burgemeester voor
een ‘Judenfreund’. Op 28 maart bezette de SA het gemeentehuis en hield de burgemeester in zijn
woning gevangen waarna de NSDAP de leiding van de stad overnam.253 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Westerstede, begin juni 1932, besloot de raad met 14 tegen 4 stemmen dat vanaf dat
moment bij iedere gemeenteraadsvergadering de hakenkruisvlag, het embleem van de nazi’s, moest
wapperen. Hiermee was deze Ostfriese gemeente de eerste Duitse gemeente die de hakenkruisvlag
uitstak vanaf het gemeentehuis.254 Het nationaalsocialisme leefde dus duidelijk in Ostfriesland.
In de Grafschaft Bentheim kreeg het nationaalsocialisme ook flinke voet aan de grond, hoewel
iets minder dan in Ostfriesland en iets later, maar de nazi’s lieten ook hier goed van zich horen. In
december 1930 was er een propagandabijeenkomst van de nazi’s te Wilsum, waar de NSDAP’er
Bergmann uit Jever naar voren bracht dat het Young-plan255 een schande was op ‘den doornenweg
sedert 1918’. 256 Volgens hem bracht het plan geen verlossing, maar ellende, honger en gebrek, er
waren drie miljoen werklozen en 15 miljoen bedeelden. Daarbij pleegden veel mensen zelfmoord
omdat zij het hoofd niet meer boven water konden houden. Volgens Bergmann kon dit plan alleen tot
stand komen door de onverschilligheid van het Duitse volk, een volk dat inmiddels door het
nationaalsocialisme was wakker geschud.257 Tevens waren er regelmatig vergaderingen van de
NSDAP in de grensplaatsen Emlichheim, Neuenhaus, Wilsum en Nordhorn waarvoor zij flink aan de
weg timmerden. Dat Hitlers partij veel stemmen zou veroveren hadden de partijleden in die plaatsen
waarschijnlijk wel verwacht, maar dat zij in 1932 de grootste partij zou worden had de aanhang ook in
deze gemeenten niet kunnen vermoeden.258
Lang niet iedereen was het eens met de NSDAP en met name de Altreformierten in de
Grafschaft Bentheim hadden grote moeite met deze partij. Zij mochten vanaf eind januari 1936 hun
kerkdiensten niet meer in het Nederlands uitoefenen en dienden zich vanaf dat moment te conformeren
aan het Duits. Dit bevel kwam van de ene op de andere dag waardoor zij plotseling hun kerktaal kwijt
raakten. Zoals in hoofdstuk 1 is besproken, was de Altreformierte Kirche gestoeld op de Nederlandse
gereformeerde kerk en het Nederlands was in de kerkdiensten onontbeerlijk. Nu moesten zij voor hun
kerkgezangen teruggrijpen op de evangelisch-reformierte psalmen in het Duits.259 Volgens dominee
Beuker was dit erg moeilijk voor de altreformierte grensbewoners: zij spraken namelijk Hoogduits bij
officiële gelegenheden, Platduits met elkaar en hun Nederlandse buren en Nederlands met God.260 Een
kiezer uit Kreis Nordhorn, waarschijnlijk een Altreformierte kiezer, was het ook beslist niet eens met
de opkomst van de nazi’s. Hij verwachtte waarschijnlijk wel dat de NSDAP sterk zou groeien en vulde
daarom niet alleen zijn voorkeurstem in, maar liet tegelijk weten hoe hij over deze partij dacht. Hij
schreef op zijn stembiljet: ‘Jesaja 41: 24. En de profeet verkondigde: Ihr seid aus nichts, euer Tun ist
nichts und – euch zu wählen ist ein Gräuel.’261 Dat de altreformierte Grafschafters niet zoveel
ophadden met de NSDAP bleek ook uit sommige interviews. Zo vertelde Eefje dat haar vader, die in

253
254
255

256
257
258
259
260

261

Hensman, Dokumentation, 9.
Alicke, Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, 723 en WC, 4 juni 1932.
In 1929 is met het Young-plan de duur van de herstelbetalingen op 59 jaar (dus tot 1988) vastgelegd. In
totaal moest Duitsland volgens dit plan 114 miljard ‘Goudmark’ betalen aan de geallieerden.
CC, 15 november 1930.
Ibidem.
CC, 29 september 1930.
Baarlink e.a., Gedenke des ganzen Weges, 41-43 en Beuker, Umkehr und Erneuerung, 455-466.
Ds. Beuker, in 2015 dominee van de Altreformierte Kirche in Laar, vertelde dit op de studiedag
‘Buurten bij de Buren/Besuche bei den Nachbarn’ op 18 april 2015 in Laar.
CC, 27 september 1930.

110

Emlichheim woonde, in 1935 werd tewerkgesteld omdat hij iets had gezegd wat de nazi’s niet
aanstond: ‘Mijn vader is door een collega verlinkt en bij Bremen tewerkgesteld.’262
Nederlands nationaalsocialisme in de Duitse grensstreek (1931-1940)
In Nederland ging de opkomst van het nationaalsocialisme in Italië, Spanje en Duitsland niet
onopgemerkt voorbij. In de herfst van 1930 besloot Anton Mussert om ook in Nederland een
antidemocratische organisatie op te richten. Mede door de naoorlogse crisis leek de tijd in Europa rijp
voor dictaturen. Volgens Mussert kon het Nederlandse volk kiezen tussen het communisme of het
fascisme en het laatste regime had de voorkeur onder zijn leiding. Hij richtte, naar het voorbeeld van
de nazi’s in Duitsland, op 14 december 1931 de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) op.263
Rechts van de NSB stichtte Ernst Herman Ridder van Rappard twee weken later, op 31 december
1931, de Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiders Partij (NSNAP). Van Rappard zag in de
NSDAP zijn voorbeeld en bouwde net als zijn Duitse zusterpartij een eigen SA op. De NSNAP ging
uiteindelijk al snel ten onder aan interne ruzies en binnen twee jaar was de partij uiteengevallen in vier
kleine partijtjes, die allemaal de naam NSNAP bleven dragen en ter onderscheiding vaak de naam van
de partijleider erbij kregen.264 Hoeveel draagvlak kregen beide partijen in de Noordelijke grensstreek?
De NSB kreeg in Nederland in 1933 meer aanhang dan de vier kleine NSNAP partijtjes
samen, maar juist de kleine NSNAP-partijen deden het goed onder de Nederlanders die in Duitsland
werkten en woonden. De Jonge schrijft hierover: ‘vanaf die tijd [1931, DMB] tot 1940 was het een
gemeenschappelijk kenmerk van alle NSNAP’en, dat zij hun leden voornamelijk in Duitsland
hadden.’265 In de Grafschaft Bentheim bijvoorbeeld, waar zoals gezegd veel nazi-leden woonden,
ontstonden diverse afdelingen van de NSNAP. In 1933 had de NSNAP van Van Rappard haar
moederpartij, de NSDAP, geïnformeerd over haar voornemen om in Duitsland een eigen afdeling op te
richten.266 De in Nordhorn wonende Hendrik te Brake kreeg van de partijleiding hiervoor de opdracht
en het lukte hem om nog in datzelfde jaar een afdeling van de grond te tillen. De Neuenhauser Zeitung
und Anzeigeblattt schreef hierover:
…Weiter wollen die in Deutschland lebenden Holländer durch ihren Zusammenschluss in der
Nationalsozialistischen Arbeiterpartei zum Ausdruck bringen, dass sie dem deutschen
Volkskanzler freudig folgen.267
De NSNAP groeide vooral snel in Duitsland na de machtsovername van Hitler. Te Brake schreef de
burgemeesters van andere Duitse grensplaatsen aan met het verzoek om ook daar een afdeling te
mogen oprichten. Hij schreef dat de NSNAP wilde samenwerken met de Duitse partijgenoten en dat
de beweging tegengas wilde geven aan de ‘Greuelpropaganda’ die de Duitse vluchtelingen
verspreidden en die samen met de Nederlandse Joden ‘Holland total verpestet hatten.’268
Van Duitse zijde werd de oprichting van een NSNAP-afdeling in de Grafschaft sterk
gestimuleerd. Begin maart 1933 organiseerde de NSNAP in Emlichheim een Duitse avond waarvoor
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ook de burgemeester van Coevorden, samen met veel landgenoten, was uitgenodigd. Voor deze avond
was veel belangstelling.269 De Neuenhauser Zeitung und Anzeigeblatt schreef op 21 juli 1933 eveneens
dat er veel Nederlandse aanhangers voor de NSNAP waren in de grensregio.
Trotz des Misstrauens vieler Holländer gegen den Nationalsozialismus gewinnen die Ideen
Adolf Hitlers unter den Niederländern täglich neue Anhänger. Daher sei auch die
Auslandsabteilung in Mülheim ungeheuer mit Arbeit überlastet. Deshalb träten die Nordhorner
Mitglieder auch noch nicht öffentlich in Erscheinung. Sie habe jedoch schon Anhänger in
Lage, Emlichheim, Echteler, Heesterkante und anderen Grenzorten gewonnen.270
Onder Nederlanders in de Duitse grensstreek bleef de NSNAP populairder dan de NSB, tot
tevredenheid van de Duitse nazi’s. De Osnabrücker Gestapo leider was duidelijk voorstander van de
NSNAP. Hij schreef begin oktober 1933 aan Berlijn dat ondanks de mooie woorden van Mussert het
allemaal christelijke vleierij was. Hij was van mening dat de NSB niet ondersteund moest worden door
de NSDAP en dat alleen de NSNAP van Kruyt te vertrouwen was. Hij schreef: ‘Die einzige Gruppe,
der man vertrauen kann, ist die NSNAP, Gruppe Kruyt.’271
Ook al kreeg de NSNAP meer aanhangers onder de Nederlanders in Duitsland, de NSB bleef
ook aan uitbreiding in Duitsland werken. In het Ostfriese Oldenburg waar Groningse leerlingen de
technische school bezochten zoals we zagen, werd door deze leerlingen propaganda gevoerd voor een
NSB-afdeling. Van huis uit hadden zij het idealisme voor de NSB meegekregen en daarom voerden zij
vanuit school, samen met hun Duitse partijgenoten, propaganda voor het nationaalsocialisme. Dit
leverde zoveel nieuwe leden op dat in 1933 een onderafdeling van de moederpartij kon worden
opgericht. Hierdoor had deze afdeling veel jonge leden, maar zodra hun opleiding erop zat gingen ze
weer naar huis en dan schreven zij hun lidmaatschap over naar de plaatselijke afdeling.272
In het katholieke Emsland, waar veel Nederlandse veenarbeiders uit de gemeente Emmen
woonden en werkten, is niets bekend over de oprichting van een afdeling van de NSNAP. Een wonder
is dat niet, want zoals we zagen hadden de nationaalsocialisten onder de katholieke Emsländer maar
beperkte aantrekkingskracht. De nationaalsocialisten probeerden wel de Nederlanders over te halen
om zich in te schrijven bij de NSNAP Kruyt partij. Indien er een afdeling was, zal deze zeker niet
groot zijn geweest omdat de veelgelezen krant in dit gebied, Der Emsländer, hier geen enkele melding
over gemaakt heeft en maar weinig veenarbeiders tijdens hun verblijf in het Emsland lid werden van
de NSNAP.273
Een verklaring voor het feit dat Nederlanders die in de Duitse grensstreek woonden zich
aansloten bij de NSNAP is vooral omdat de NSDAP in de gehele grensregio bolwerken had
opgebouwd en in bijna alle steden en dorpen aanwezig was. Verder zagen de Nederlandse arbeiders
dat de Duitsers onder het nazi-regime er financieel op vooruit gingen, waardoor de Nederlanders zich
eerder aansloten bij de zusterpartij: de NSNAP. Zo kregen grote Duitse gezinnen ‘Kindergeld’ en nam
de werkloosheid snel af. Heinz uit Twist vertelde dat zij thuis met veertien kinderen waren en dat zijn
vader een kleine boerderij had. Het was moeilijk om rond te komen van wat het bedrijfje opbracht en
het voeden van al die monden was een bijna onmogelijk opgave in de crisisjaren. Zijn vader was tegen
het nazisme, maar toen Hitler aan de macht kwam kregen ze het al snel beter. Zijn ouders kregen toen
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kinderbijslag. Heinz vertelde: ‘Wir waren mit vierzehn Kindern und mein Vater bekam dann
Kindergeld.’274 Dit alles had veel aantrekkingskracht op de Nederlanders in de Duitse grensstreek.
Hoewel de nationaalsocialisten onder Nederlanders in de Duitse grensstreek veel aanhangers
verwierven, waren lang niet alle Nederlanders voor de nationaalsocialisten te porren. Integendeel,
verschillende Nederlanders in de Duitse grensstreek probeerden actief de opmars van de nazi’s tegen
te gaan. Goede voorbeelden daarvan zijn twee Nederlandse dominees van de Altreformierte Kirche te
Emlicheim en Laar. Hitler probeerde om een gelijkgestemde evangelische Rijkskerk op te zetten, maar
dit is niet gelukt. Op 31 mei 1934 kwamen 139 gedelegeerden van 25 ‘Landeskirchen’ in WuppertalBarmen bij elkaar waar ze een gezamenlijke verklaring uitgaven dat zij zich niet aansloten bij de
nationaalsocialistische wereldbeschouwing. Vervolgens oefenden de nazi’s druk uit op de dominees
om de verklaring van Wuppertal-Barmen niet voor te lezen vanaf de kansel. De Nederlandse dominee
Goudappel van de Altreformierte Kirche te Emlicheim besloot eerder met emeritaat te gaan, omdat hij
weigerde gehoor te geven aan de druk van de nationaalsocialisten.275
De andere Nederlandse dominee, Van Raalte die in 1928 in Laar was benoemd, waarschuwde
zowel de Duitsers als de Nederlandse gelovigen voor de gevaren van het nationaalsocialisme. Hij wist
dat de mensen in Duitsland niet erg geestdriftig waren over de republiek Weimar en dat Hitler goed
inspeelde op het algemene gevoel van onbehagen, maar hij voorzag dat de nazi’s de kerk aan banden
zouden leggen. Hij waarschuwde voor de nieuwe orde tijdens zijn preken en in zijn artikelen in Der
Grenzbote en in De Reformatie. Omdat hij daarna bedreigd werd, schreef hij vanaf 1935 onder het
pseudoniem B. te O. Hij stuurde zijn artikelen niet meer via de post vanuit Laar, maar verstopte ze in
de stang van zijn fiets en smokkelde ze op die manier over de grens naar Coevorden om ze daar te
posten.276 Hij moest echter ook in Coevorden voorzichtig handelen uit angst voor verraad. Van Raalte
schreef in december 1935 aan professor Schilder: ‘Er zijn hier in Coevorden een paar personen, die
geregeld confereren met de NSDAP-leiders in Laar en omgeving.’ Eind 1935 verhuisde de dominee
met zijn gezin van Laar naar Coevorden, zogenaamd om gezondheidsredenen van zijn vrouw. Daarna
moest hij voor zijn werk per fiets heen en weer pendelen tussen woon- en werkplaats. Tot het
uitbreken van de oorlog in september 1939 ging dit goed, maar toen sloten de overheden de grens en
mochten alleen NSB-leden deze nog passeren.277
Communisme of Nationaal Socialisme in de Nederlandse grensstreek (1930-1939)
In 1930-1939 had het nationaalsocialisme wortel geschoten onder Nederlanders in de Duitse
grensstreek. Hoe ontwikkelde het politieke landschap zich aan de Nederlandse kant van de grens? We
zagen dat het communisme vooral zijn aanhangers had in de Oost-Groningse grensgemeenten, maar
kreeg het nationaalsocialisme hier ook veel steun? En, hoe zat het precies in Drenthe? Ook daar was
een grote werkloosheid onder de veenarbeiders maar zij kozen niet voor het communisme. Kreeg het
nationaalsocialisme in de Drentse grensgemeenten veel aanhangers en speelden grenscontacten hierbij
ook een grote rol? In deze paragraaf worden deze vragen beantwoord en daarbij wordt eerst Groningen
behandeld en daarna de Drentse grensgemeenten.
Hadden de communisten bij de landelijke verkiezingen in 1922 maar 1,8 procent van de
stemmen gehaald, in de provincie Groningen kreeg zij 3,4 procent met een uitschieter in Finsterwolde
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van 38 procent.278 Als we afgaan op de verkiezingsuitslagen voor de Tweede Kamer, de Provinciale
Staten en de gemeenteraden in de jaren 1930, dan valt onmiddellijk op dat in de Groningse grensstreek
de communistische partij zijn relatief sterke positie wist te behouden. Bij de Kamerverkiezingen van
1933 en 1937 behaalde de CPN in de provincie Groningen steeds boven de 5 procent van de stemmen;
dit was aanzienlijk meer dan het landelijk gemiddelde dat tussen de 3,1 en 3,4 procent lag. Bij de
Statenverkiezingen van 1935 en 1939 kreeg de CPN in de provincie Groningen 4,4 en 4,7 procent van
de stemmen, terwijl dit percentage landelijk minstens één procent lager lag. Kijken we daarentegen
naar de Groningse grensgemeenten dan zien we dat de CPN in de noordelijkste gemeente Beerta
steeds meer dan 30 procent van de stemmen kreeg, terwijl dit in zuidelijke richting – Vlagtwedde –
daalde tot onder het provinciale gemiddelde van 5 procent. Hieruit blijkt duidelijk dat de CPN veel
aanhangers had in de Oost-Groningse grensgemeenten.
Tabel 17: Verkiezingsuitslagen voor de CPN in Groningse grensgemeenten.279
2e Kamer
1937
3,4%
5,4%

Provinciale
Staten 1935
3,4%
4,4%

Provinciale
Staten 1939280
3,2 %
4,7%

Gemeenteraad 1935
-

Gemeenteraad 1939

Landelijk
Provinciaal

2e Kamer
1933
3,1%
5,5%

Beerta281
Nieuweschans
Bellingwolde
Vlagtwedde

32,9%
23,1%
12,5%
4,8%

35,8%
26,1%
12,4%
4,0%

31,7%
22,8%
12,2%
4,2%

61,3%
60,2%
11,4%
3,6%

40,4%
24,3%
16,9%
5,5%

36,9%
onbekend
16,5%
onbekend

Gebied

Kijken we nu naar de gemeenteraadsverkiezingen in 1935 en 1939, dan zien we een flinke winst voor
de communistische partij. In juni 1935 was de CPN in Beerta zelfs groter dan de SociaalDemocratische Arbeiderspartij (SDAP): 40,3 procent van de stemmen tegen 26,9 procent. De CPN
kreeg in dat jaar 4 van de 11 zetels en een communistische wethouder. In de gemeente Nieuweschans
kreeg de CPN 2 van de 7 zetels, maar zoals we al zagen had de CPN verder naar het zuidelijke deel
van de Oost-Groningse grensgemeenten veel minder invloed. In Bellingwolde won de CPN wel twee
zetels waardoor zij in de gemeenteraad kwam (totaal 13 zetels), terwijl zij in Vlagtwedde maar 1 van
de 15 zetels haalde.282 We kunnen spreken over een grote continuïteit en steun voor de CPN in de
Oost-Groningse grensgemeenten tussen 1933 en 1939.
Indien Oost-Groningen overwegend rood kleurde (Vlagtwedde valt niet onder OostGroningen) rijst de vraag hoeveel steun de NSB in de provincie Groningen kreeg. Na de oprichting
van de NSB op 14 december 1931 organiseerde de beweging bijeenkomsten in het land om de partij
onder de aandacht te brengen van de bevolking. Volgens de kranten ging het veelal om besloten
vergaderingen. Wat de NSB hiermee precies bedoelde is niet helemaal duidelijk: wilden zij alleen
leden op deze avonden, of wilden zij voorkomen dat er tegenstanders aanwezig zouden zijn? Kooy
schreef dat zich na de oprichting van de NSB incidenten hadden voorgedaan bij openbare
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bijeenkomsten met politieke tegenstanders.283 Het ging dan vooral om verstoring door socialisten en
communisten, waardoor Mussert het wenselijk achtte om een weerafdeling (WA) op te richten. Het
verstoren van fascistische bijeenkomsten gebeurde inderdaad in het gehele land, niet alleen op
bijeenkomsten van de NSB, maar ook andere fascistische groeperingen kregen met tegenstanders te
maken.284 In Oost-Groningen hield de NSB ook diverse bijeenkomsten, maar van oproer en
ordeverstoring is weinig bekend. Zo werd op 20 juli 1935 de NSB-Landdag in Wedde gehouden en dit
verliep zonder incidenten. Volgens de journalist van de Winschoter Courant waren er ondanks de
regenbuien veel mensen gekomen. Hij schreef objectief te willen blijven, maar toch bekroop hem de
gedachte bij het naderen:
van deze historische plek van Westerwolde, bij het zien van al deze machtige vlaggen, als een
symbool van vaderlandsliefde, dat zich hieruit een evolutie voltrekt, een nieuwe gedachte gaat
baanbreken, het oude op de achtergrond dringende.285
Ook in Vlagtwedde werden diverse propaganda bijeenkomsten gehouden.286
Zo te zien was er dus behoorlijk wat steun voor de NSB in de Groningse gemeenten, maar om
te controleren of dit ook voor de grensgemeenten gold, wordt dit getoetst aan de verkiezingsuitslagen.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1933 stond de NSB nog niet op de verkiezingslijst en daarom
kijken we eerst naar de verkiezing van de Provinciale Staten in 1935. In dat jaar kreeg de NSB
landelijk 7,9 procent van de stemmen en in Groningen zelfs iets meer, namelijk 8,4 procent. In de
gemeente Beerta kreeg zij toch nog 7,2 procent en in de gemeenten Bellingwolde en Vlagtwedde
kreeg de NSB zelfs behoorlijk meer dan het landelijk en provinciaal gemiddelde, namelijk 10,6 en
15,6 procent. Bij de Kamerverkiezing van 1937 daalde de aanhang van de NSB over de hele linie.
Zowel landelijk, provinciaal als in de Oost-Groningse gemeenten kreeg de NSB aanzienlijk minder
stemmen. Toch bleef ze behoorlijk veel stemmen trekken in de gemeenten Bellingwolde en
Vlagtwedde, respectievelijk 6,8 en 12 procent. Tijdens de verkiezing van de Provinciale Staten in
1939 kreeg de NSB opnieuw minder stemmen, behalve in Vlagtwedde waar zelfs een kleine groei van
12 naar 12,5 procent te zien was. In dat jaar stemden procentueel meer Groningers en ZuidoostTabel 18: Verkiezingsuitslag voor de NSB in Groningse grensgemeenten.287
Gebied
Landelijk
Provinciaal

2e Kamer
1937
4,2%
5,2 %

Provinciale
Staten 1935
7,9%
8,4%

Provinciale
Staten 1939
3,8%
4,3%

Beerta
5,6%
7,2%
Nieuweschans
4,0%
5,5%
Bellingwolde
6,8%
10,6%
5,5%
Vlagtwedde
12,0%
15,6%
12,5%
Bij de Provinciale Statenverkiezing van 1939 staat de NSB niet genoteerd bij de gemeenten Beerta en
Nieuweschans.
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Groningers op de NSB dan het landelijk gemiddelde. Vooral de gemeente Vlagtwedde stak hier met
kop en schouders bovenuit met zijn 12,5 procent. Dit was nog steeds een veengemeente in plaats van
een landbouwgemeente zoals Beerta en Nieuweschans, terwijl Bellingwolde een overgangsgemeente
van landbouw en veen was.
Vergelijken we de verkiezingen van Groningen nu met die in de provincie Drenthe, dan zien
we dat de communisten daar in de jaren 1935-1939 nauwelijks een voet aan de grond kregen. Tijdens
de Provinciale Staten verkiezingen van 1935 kreeg de CPN maar circa 2,2 procent van de stemmen en
dit leverde geen zetel op, terwijl de SDAP daar 24,2 procent verwierf. In Emmen kreeg de CPN tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen van 1935 iets meer dan het provinciaal gemiddelde, namelijk 4,2
procent, maar in de gemeenten Schoonebeek en Coevorden kwam de CPN niet in de uitslag voor. Ook
de Provinciale Staten verkiezingen van 1939 leverde de CPN in Drenthe geen enkele zetel op.288 In
het veengebied van Zuidoost-Drenthe was, net als in Oost-Groningen, veel armoede onder de
arbeiders. De ontkerkelijking had in dit gebied echter niet zo toegeslagen als in Oost-Groningen omdat
de rechtzinnigen van de Hervormde Kerk hier veel aan evangelisatie hadden gedaan. Daarbij waren de
veenarbeiders uit diverse streken in Nederland naar de Drentse veengebieden getrokken en woonden
geloofsgenoten vaak bij elkaar. Ook hier had het anarchistisch socialisme van Domela Nieuwenhuis
aanvankelijk een voedingsbodem gevonden onder vooral de Friese en Groningse veenarbeiders in de
19e eeuw, maar dat was niet omgeslagen naar het communisme zoals in Groningen.289
De oorspronkelijke kleine Drentse zandboeren – overwegend hervormd – kregen het door de
crisis in de jaren 1930 steeds slechter en ze kregen in toenemende mate het gevoel dat zij van de
zittende regering niet veel te verwachten hadden. Van de communisten moesten zij uiteraard niets
hebben (ze hadden zelfs een hekel aan de socialistische SDAP omdat die gold als antiplattelandspartij),290 daarom richtten zij zelf een beweging op. Op 23 december 1931 – negen dagen na
de oprichting van de NSB – richtten de boeren een radicale boerenbeweging op die later werd
omgedoopt tot Landbouw & Maatschappij (L&M). De NSB van Mussert zou in een later stadium zijn
agrarisch programma in belangrijke mate afstemmen op het programma van L&M.291 De beweging
Landbouw & Maatschappij lag in Drenthe aan de basis van het electorale succes van de NSB.
Kijken we nu naar de verkiezingsuitslagen van de NSB in de provincie Drenthe dan zien we
een heel ander beeld dan in Groningen. Bij de Provinciale Statenverkiezing van 1935 kwam zij in één
klap op 11,2 procent van de stemmen en kreeg de partij 4 zetels in de Staten.292 Vanuit de gemeente
Emmen kreeg de NSB in 1935 net iets minder stemmen dan het provinciaal gemiddelde (10,6 procent)
terwijl zij in Schoonebeek maar 5,4 procent kreeg en in Coevorden 9 procent. Bij de Tweede
Kamerverkiezing in 1937 verloor de NSB 2,6 procent van de stemmen in Drenthe terwijl zij ook
aanhang verloor in de drie Drentse grensgemeenten. Deze daling zette zich in de provincie Drenthe
licht door bij de Provinciale Staten verkiezing van 1939 (8,2 procent) terwijl zij ten op zichtte van
1937 juist steeg in de drie grensgemeenten: Emmen met 2 procent, Schoonebeek met 0,1 procent en
Coevorden met 1 procent.
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Verkiezingsuitslagen zeggen veel over de verdeling van het politieke landschap, maar zegt het
ook alles over politiek en identificatie? Het is in dit verband interessant om behalve naar de
verkiezingsuitslagen ook naar het aantal leden van de politieke partijen te kijken. We zagen in
Tabel 19: Verkiezingsuitslag voor de NSB in de Drentse grensgemeenten.293
Gebied
Landelijk
Provinciaal
Drentse
grensgemeenten
Emmen
Schoonebeek
Coevorden

2e Kamer
1937
4,2%
8,6%

Provinciale
Staten 1935
7,9%
11,2%

Provinciale
Staten 1939
3,9%
8,2%

7,2%
3,9%
7,2%

10,5%
5,41%
9,7%

9,2%
4%
8,2%

Oost-Groningen dat de communisten daar deel uitmaakten van de gemeenteraden waaraan je kunt
aflezen dat zij lid waren van de partij. De NSB was echter niet vertegenwoordigd in gemeenteraden,
dus moeten we voor die partij kijken naar het aantal ingeschreven leden.
Verrassend genoeg bleek het aantal NSB leden in Drenthe relatief laag te zijn. Voor 1940 had
de NSB ongeveer 300 leden in geheel Zuidoost-Drenthe.294 Van deze leden kwam meer dan de helft
(181) uit de gemeente Emmen en dit was ongeveer 0,34 procent van de hele Emmense bevolking – net
iets lager dan het gemiddelde percentage leden in geheel Nederland (0,39 procent). Van de leden
kwamen nog zeven uit Schoonebeek en 35 uit Coevorden. Het is de vraag hoe we dit aantal leden
moeten interpreteren. Boekholt zette kanttekeningen bij het beeld dat Drenthe bij uitstek een NSB
provincie zou zijn geweest: ‘Behalve cijfers over het ledenaantal er geen omstandigheden zijn die er
voor pleiten geloof te hechten aan verhalen dat Drenten bijzonder geïnteresseerd waren in de NSBideologie.’295 Het is maar hoe je het bekijkt. Er waren inderdaad voor de oorlog maar weinig NSBleden in Drenthe en de vraag rijst dan of het hoge aantal stemmen voor de NSB allemaal
proteststemmen betrof of dat veel Drenten de NSB-ideologie toch wel aantrekkelijk vonden. Op deze
vraag wordt in het volgende hoofdstuk een antwoord gegeven.
Als we het aantal NSB leden in de Drentse grensgemeenten vergelijken met NSB leden in de
Groningse grensgemeenten, dan komt een tweede verrassend gegeven aan het licht. In de Groningse
grensgemeenten waren in 1940 232 mensen lid of lid geweest van de NSB.296 Dit komt neer op
ongeveer 0,78 procent van de bevolking: ruim tweemaal zo hoog als het procentueel aantal leden in
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Drenthe. Het kleinste aantal leden had de gemeente Beerta (0,05 procent) en Vlagtwedde steeg met
zijn 1,1 procent ver boven het gemiddelde van zowel Groningse als Drentse gemeenten uit.297 Wat de
redenen van de mensen waren om lid te worden van de NSB wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk
4, maar duidelijk is nu in elk geval dat de Groningse grensgemeente Vlagtwedde voor de oorlog meer
een NSB gemeente was dan het Drentse Emmen en Coevorden.
Tabel 20: NSB-leden in acht Zuidoost-Drentse gemeenten en vier Groningse grensgemeenten.298
Gemeente
Nederland300
Zuidoost-Drenthe
Odoorn
Sleen
Zweelo
Oosterhesselen
Dalen
Emmen*
Schoonebeek*
Coevorden*
Totaal
Groningse gemeente
Beerta*
Nieuweschans*
Bellingwolde*
Vlagtwedde*
Totaal
* dit zijn de grensplaatsen.

Inwoners299
8.728.569
Inwoners301
12.788
5420
2236
3102
4191
48.583
3930
7257
74.719
Inwoners302
3744
2026
6260
15.312
27.342

1935
36.000
1935
11
3
1
4
10
72
3
16
118
1935
1
2
26
98
127

% Lid
0,41
% Lid
0,08
0,05
0,04
0,13
0,24
0,15
0,08
0,22
0,16
% Lid
0,03
0,1
0,42
0,64
0,46

1939
34.000
1939
53
10
11
11
29
167
7
34
293
1939
2
6
31
175
214

% Lid
0,39
% Lid
0,41
0,18
0,49
0,35
0,69
0,34
0,18
0,47
0,39
% Lid
0,05
0,3
0,5
1,14
0,78

Opgezegd
onbekend
Opgezegd
0
0
0
1
3
14
0
1
19
Opgezegd
0
0
6
12
18

Angst en intimidatie in de grensstreek
Hitler was op 30 januari 1933 als Rijkskanselier benoemd door president Hindenburg, hoewel zijn
partij de NSDAP bij de verkiezingen in november 1932 circa 4,5 procent van de stemmen had
verloren. Op 27 februari brak brand uit in het Rijksdaggebouw, waarvoor de Nederlandse communist
Marinus van der Lubbe als schuldige werd aangewezen. Dit was voor Hitler de legitimatie om de jacht
op alle tegenstanders van zijn regime te openen. Nog diezelfde nacht arresteerde de politie 1500
communisten, sociaaldemocraten en andere antifascisten in Berlijn. In geheel Duitsland zijn daarna in
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een korte periode ongeveer 10.000 mensen gearresteerd.303 Aangezien communisten in het hele land
niet meer veilig waren, besloot de KPD om ondergronds te gaan en veel van haar leden vluchtten naar
het buitenland. Duitse vluchtelingen waren echter niet welkom in Nederland en indien ze werden
gepakt door de politie of marechaussee dan werden de vluchtelingen over het algemeen weer snel over
de grens gezet.304 Maar hoe verging het de Duitse grensbewoners die als vijanden van het nazibestuur
werden beschouwd? En wat konden en wilden de Nederlandse grensbewoners voor deze mensen
betekenen?
In zowel Ostfriesland, het Emsland als de Grafschaft Bentheim begon de jacht op
communisten op hetzelfde moment als in de rest van het land. In de Grafschaft, waar relatief weinig
communisten woonden, vonden in maart 1933 bij bekende communisten huiszoekingen plaats. In
Nordhorn waren vooral de communistische leiders de heer Kobitzki en mejuffrouw Piepenpotti het
doelwit. Arrestatie en opsluiting was hun lot.305 Ook in het Emsland waren weinig communisten zoals
we hebben gezien. Daarentegen was de KPD in Ostfriesland een stuk groter en in de plaatsen Aurich
en Leer zaten in juli 1934 meer dan 100 politieke gevangenen opgesloten. De nazi’s behandelden de
politieke gevangenen als misdadigers, dieven en moordenaars. Dat het hier vaak om tegenstanders van
het regime ging en niet om criminelen, laat het volgende voorbeeld zien. Een koopman uit Leer werd
gevangengenomen omdat hij ‘zich oneerbiedig had uitgelaten over Hitler’. Tijdens het vervoer naar
een concentratiekamp wist hij te ontsnappen waarna hij via de Oost-Groningse grens in Dordrecht wist
te komen. Hier vestigde de koopman zich.306
Maar niet alleen Duitsers liepen kans op arrestatie indien ze Hitler beledigden of tegenstanders
van het regime waren. Ook de Nederlandse grensbewoners moesten alert zijn op wat ze zeiden en
deden. Grensbewoners bezochten graag elkaars markten en feesten zoals het Concours Hippique te
Weener, veemarkten te Leer en de kermis in bijvoorbeeld Rütenbrock. Tijdens de kermis in augustus
1938 hield de politie drie Nederlanders uit het naburige Emmererfscheidenveen, Valthermond en
Nieuw-Weerdinge aan en bracht hen naar de gevangenis in Meppen. Een van deze mensen werd
verdacht van deviezensmokkel en de andere twee hadden zich ‘minder gunstig over Hitler uitgelaten’.
Het was dus wel zaak om te weten wat in Duitsland wel en wat niet gezegd kon worden want voor je
het wist werd je gearresteerd.307 Dit was Bé uit Coevorden wel duidelijk gemaakt door zijn vader. Zij
gingen vaak over de grens op bezoek bij vrienden in Emlichheim en Uelsen. Hij vertelde:
Mijn vader zei, ‘denk erom als je hier over de grens bent dat je niet zegt ‘Heil Rusland’ of iets
dergelijks zegt’, maar dat deed ik natuurlijk wel een keer en ja toen moest mijn vader
verantwoording afleggen.308
Ook voor het ‘smokkelen’ van niet gewenste literatuur naar Duitsland kon een Nederlander zwaar
gestraft worden. Jan Brauer schreef in zijn artikel ‘De zaak Spansier’ dat Duitse sociaal-democratische
emigranten in juni 1933 in Nederland het culturele weekblad de Freie Presse opgericht hadden en dit
blad met behulp van de SDAP lieten drukken bij de Arbeiderspers. Het was de bedoeling dat het blad
niet alleen in Nederland onder de uitgeweken Duitse socialisten verspreid zou worden, maar ook in
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Duitsland. De Duitse politie vermoedde dat de Nederlandse vakbondsman Spansier achter deze actie
zat. Zij pakten hem op tijdens een bezoek aan Kleef en hij ging voor twee jaar de gevangenis in.309
Ook in het Groningse Bourtange werd een grensbewoner gearresteerd die ‘linkse’ literatuur
naar Duitsland probeerde te smokkelen. De Zöllner uit het Duitse Neu-Rehde had aan autoverhuurder
L. Blauw uit Bourtange gevraagd of hij een vrouw uit Neu-Rhede naar het ziekenhuis kon brengen.
Toen de man de grens passeerde doorzochten Zöllner zijn auto uitgebreid en vonden diverse
communistische bladen zoals De Tribune en Rusland van heden. Hij werd gevangengenomen en
veroordeeld.310 In beide gevallen lijkt verraad erg aannemelijk.
Om deze ‘gevaarlijke misdadigers’ en felle anti-Hitlerianen op te sluiten werden in het
uitgestrekte gebied van het Emsland kampen aangelegd. Kampen waarvan er enkele op de grens met
Nederland lagen.311 In het Börgermoor, district Emsland, stonden enkele barakken die in de Weimarperiode als strafgevangenis dienden en geschikt leken voor de gevangengenomen antifascisten. Deze
barakken lagen ver genoeg van de bewoonde wereld, zodat niet veel contact met andere burgers kon
ontstaan. In het veen was volop ruimte om meerdere kampen te bouwen en de gevangenen konden als
dwangarbeiders gelijk het veen ontginnen. Eind juni 1933 stelde de Duitse overheid de eerste
transporten gevangenen samen en bracht deze over naar het kamp. De ex-gevangene Wolfgang
Langhoff schreef in zijn boek Die Moorsoldaten:
Ende Mai tauchten die ersten Gerüchte über die Bildung von Konzentrationslagern auf. Ein
S.A.-Mann erzählte uns, daβ irgendwo im Moor hinter Osnabrück Lager geschaffen werden
sollten.312
De Duitse overheid sloot in dit eerste kamp in het Börgermoor overwegend communisten en
socialisten uit het Ruhrgebied op, die van daaruit het kamp Esterwegen moesten bouwen.313 In totaal
bouwden de nazi’s vijftien kampen langs de noordwestelijke grens met Nederland; twaalf daarvan
lagen in het Emsland en drie in de Grafschaft Bentheim.314
De Emslandlager, zoals de vijftien kampen wel worden genoemd, hebben wisselende functies
gehad. Vanaf 1933 tot 1934 deden ze dienst als concentratiekampen en vanaf 1934 vielen de meeste
kampen onder het ministerie van Justitie, waardoor ze de functie van strafgevangenenkampen kregen.
Het verschil tussen een concentratiekamp en een strafgevangenenkamp was, dat in het eerste kamp
tegenstanders van het regime of anderszins ongewenste personen zoals Joden, homo’s en zigeuners,
onder meestal militaire dwang bijeen werden gebracht om ze te isoleren, psychisch en/of fysiek te
breken en in sommige gevallen te doden, zonder enige vorm van rechtspraak. In een
strafgevangenenkamp werden mensen met een criminele achtergrond zoals dieven en moordenaars
opgesloten.315 Aangezien de nazi’s veel van hun tegenstanders voor land- of hoogverraad
veroordeelden, stonden zij niet geregistreerd als politieke gevangenen, maar als criminelen. Hierdoor
konden zij blijvend worden opgesloten in de Emslandkampen. Het kamp te Esterwege bleef een
concentratiekamp en was onderdeel van de SS tot 1936. In dat jaar kwam dit kamp eveneens onder
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beheer van Justitie en gingen de meeste gevangenen naar Sachsenhausen om daar een nieuw kamp te
bouwen.316
Terwijl de nazi’s betoogden dat het ontginnen van het veen als werkverschaffingsproject door
werklozen zou worden opgepakt en voor dat doel negen à tien kampen voor arbeiders gebouwd
zouden worden, waren het de politieke gevangenen in de Emslandkampen die dit zware werk moesten
uitvoeren.317 Werk waaraan de meeste gevangenen niet gewend waren. In de kampen kwamen niet
alleen anti-fascistische arbeiders, maar eveneens ‘personen die een hoge positie hadden bekleed’
binnen de verboden socialistische partijen en vakbonden.318 Zij moesten het veen afgraven,
ontwateringssloten graven en wegen aanleggen en dat alles zonder technische hulpmiddelen terwijl die
allang aanwezig waren. De nazi’s hadden de vervening van het gebied tot een prestigeobject gemaakt
waarbij binnen tien jaar 50.000 hectare veengebied ontgonnen moest zijn en er moesten 2300 nieuwe
boerderijen gerealiseerd worden. Dit doel bleek al snel niet haalbaar en nadat de oorlog uitbrak sloten
de nazi’s krijgsgevangenen op in deze kampen.319
Het regime in de kampen was wreed en hard. Pieter Albers schreef in zijn boek Gevangenen in
het veen: ‘De bewaking werd in de meeste gevallen uitgevoerd door de SA en SS. Moord en
mishandeling waren aan de orde van de dag.’320 De behandeling in de eerste kampen was onmenselijk,
beestachtig kun je wel stellen. De ex-gevangenen W. Langhoff en W. Perk hebben na hun vrijlating
hun kampervaringen uitgebreid beschreven.321 Perk schreef in zijn boek Hölle im Moor ‘Was Dachau
war für München, oder Nürnberg und Oranienburg für Berlin, Lichtenburg für Central Deutschland,
das war das Emsland für die Industriegebiete an Rhein und Ruhr.’322
Ook al waren de kampen ver van de bewoonde wereld gebouwd, toch kregen de Duitse
grensbewoners regelmatig met de gevangenen te maken. Veel gevangenen transporten gingen via Leer
en er kwamen dagelijks transporten met gevangenen aan voor het concentratiekamp te Wiesemoor.323
Toen Wolfgang Langhoff vanuit de gevangenis op transport ging naar Borgermoor, vroeg hij aan een
gevangenisbewaker of die wist of de politie of SS-mannen het kamp bewaakten. De gevangenen
hadden aan den lijve ondervonden hoe de SS met hen omging en zij wisten dat indien de SS de
bewaking van de kampen had, ze niet veel goeds te wachten stond. Toen de groep van 480 mannen
eindelijk op het station aankwam zagen ze daar ongeveer 200 SS’ers staan. Langhoff schreef:
Wir sahen uns an. Keiner sagte etwas. Mir zitterten die Knie. Nicht aus Feigheit, aber seit
meinem Erlebnis im Keller konnte ich keinen SS-Mann mehr sehen, ohne daβ ich einen
Schock bekam.324
Het was niet alleen de bevolking van Leer die regelmatig te maken kregen met de
Emslandgevangenen. In het stille dorpje Rhede dat vlak bij de Nederlandse grens ligt, was het in maart
1934 een drukte van belang omdat het nieuwe kamp daar bijna klaar was en allerlei goederen via het
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dorp naar het kamp gebracht moesten worden. Er waren ook veel bewakers voor de kampen
aangesteld en deze lieten zich in de omgeving regelmatig horen en zien.325
Niet alleen de Duitse grensbewoners werden geconfronteerd met de Emslandkampen. Enkele
kampen lagen zo dicht aan de grens dat ze vanuit Nederland te zien waren en grensbewoners hoorden
soms de gevangenen zingen tijdens hun werk. Zo ook het kamp Brual-Rhede dat vanuit het
Nederlandse gehucht Rhederbrug in Bellingwolde goed te zien was.
Vlak over de grens was een kamp voor gevangenen. ’s Morgens als het heel stil was, gingen
wij ze wel eens met een verrekijker bekijken. Dan zag je ze aan het werk gaan, met een schop
op de schouder. Ze zongen daarbij.326
De nazi’s waren echter niet erg ingenomen met de nieuwsgierigheid van Nederlandse grensbewoners
en indien zij betrapt werden dan was het gedrag van de kampbewakers heel intimiderend. Over deze
intimidatie schreef een ooggetuige uit de Krim, een plaatsje dat dicht bij Coevorden ligt.
De jonge landbouwer T.T. Edzes bezocht in de zomer van 1939 met enkele vrienden
landbouwbedrijven in Groningen. In een gesprek over de toestand in de wereld kregen ze te horen dat
in Duitsland veel politieke tegenstanders gevangengezet waren in het Emsland om daar het veen te
ontginnen. Ondanks de waarschuwingen om niet te dicht bij de kampen te komen, konden de mannen
hun nieuwsgierigheid niet bedwingen. Edzes schreef: ‘Zo was er dan ook even over de grens bij
Sellingen een zgn. gevangen lager ingericht.’327 Bij de grens te Sellingen aangekomen moesten de
mannen nog een kilometer te voet afleggen over de zogenoemde Hasseberg en toen zagen zij de
gevangenen druk bezig met het omspitten van het heideveld en het graven van afwateringsloten. De
bewaking was bijzonder uitgebreid. Om de gevangenen heen stond een ring van zwaar bewapende
bewakers en daaromheen enkele mitrailleursnesten en ter afsluiting nog enkele bewakers te paard.
Ontsnappen was bijna onmogelijk. Dat het verstandiger was geweest om niet te gaan kijken, daar
kwamen de jonge mannen snel achter. In korte tijd was een aantal bewakers bij de Nederlanders die
hen ‘de loop van een automatisch geweer in de maagstreek’ duwden: ‘Voor elk onzer was er één.’328
Na deze onvriendelijke ontvangst besloten de mannen om snel weer te vertrekken.
Maar de intimidatie vond soms ook op Nederlandse bodem plaats als kampgevangenen
probeerden te vluchten. In mei 1935 ontvluchtten achttien gevangenen uit het kamp te Neusustrum. De
bewakers antwoordden gelijk met mitrailleurvuur en de kogels kwamen ook op Nederlands
grondgebied terecht. Een van de gevangenen raakte dodelijk gewond, dertien gaven zich over en vier
wisten Nederland te bereiken. De Duitse bewakers zetten de achtervolging in op Nederlands
grondgebied, waardoor een kleine rel ontstond. Zij hadden namelijk niet het recht om de grens te
passeren, laat staan wapens bij zich te dragen. Zij bedreigden ook nog eens de boer die gealarmeerd
door het lawaai op zijn erf kwam kijken wat er aan de hand was. Nadat de Koninklijke Marechaussee
erbij was gehaald kon het geheel worden gesust. De boer kon weer veilig zijn woning binnengaan de
Duitse bewakers vertrokken naar het kamp en de marechaussee nam de ontsnapte gevangenen mee.329
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Nederlandse reacties op Duitse vluchtelingen
Het vreemdelingenbeleid van de buurlanden Nederland, België en Duitsland was gebaseerd op
wederkerigheid. Dit hield in dat migranten uit deze landen een wederzijdse gunstige behandeling
konden verwachten. Arbeidsmigranten hadden daarom weinig last van het steeds restrictievere
Nederlandse vreemdelingenbeleid. Een uitzondering daarop waren de vluchtelingen uit Duitsland,
zoals de communisten en Joden, omdat zij in die jaren niet langer de bescherming genoten van hun
eigen regering. Nederland kon daarom streng optreden tegen deze vluchtelingen zonder dat dit
represailles had voor de Nederlanders in Duitsland.330 Maar wat betekende dit voor de Duitse
vluchtelingen in de praktijk en wat voor gevolgen had dit voor de houding van de Noord-Nederlandse
grensbewoners tegenover de overheid en tegenover de vluchtelingen?
De Nederlandse overheid was erg duidelijk tegenover Duitse vluchtelingen. Tot aan eind 1938
werden maar weinig Duitse vluchtelingen toegelaten. Indien het een vluchteling was gelukt om de
grens te passeren en hij werd opgepakt door de politie of marechaussee, dan volgde veelal een enkele
reis Duitsland. De Nederlandse overheid ging er vanuit dat de vluchtelingen uit de Emslandkampen
misdadigers waren, zoals de nazi’s aangaven, en daarom waren ze niet welkom. De ProcureurGeneraal van Leeuwarden volgde in zijn werk de voorgeschreven richtlijnen van de overheid. Hij
schreef op 28 januari 1935 een brief aan de burgemeesters, politie en Koninklijke Marechaussee van
de grensgemeenten, dat hem was opgevallen dat in officiële rapportages sprake was van ‘vluchtelingen
uit Duitse concentratiekampen’ vlak over de grens, waarbij de aard van het kamp niet goed werd
beschreven. Hij benadrukte dat hij begreep dat in het spraakgebruik langs de grens het verschil tussen
de diverse kampen niet benoemd werd, maar in officiële rapportage was dit noodzakelijk. Daarin
moest de officiële terminologie worden gebruikt. Hij legde in zijn brief uit dat concentratiekampen
bestemd waren voor ‘personen die om politieke redenen van hun vrijheid zijn beroofd’, maar de
kampen langs de Nederlandse grens waren ‘Gefangenlager’ voor zware misdadigers.331 Uit deze brief
blijkt dat de Nederlandse Justitie de terminologie van de nazi’s had overgenomen.
Niet alleen de rijksoverheid nam de visie van de Duitse overheid zonder meer over. Ook de
lokale overheid hing het zelfde standpunt aan. De burgemeester van Vlagtwedde, de heer Beins,
waarschuwde de bevolking dat hulp aan vluchtelingen uit de kampen langs de grens ‘ernstige
onaangenaamheden ten gevolge hebben’ en hij raadde de bevolking aan om gelijk de politie in te
schakelen indien zij vluchtelingen ontdekten. Volgens de burgemeester waren alle gevangenen in deze
kampen misdadigers en geen politieke gevangenen.332 De Winschoter Courant die regelmatig over de
Emslandkampen en de vluchtelingen berichtte, schreef veelal neutraal over de kampen, maar voerde af
en toe in haar berichtgeving de zelfde toon als die van de overheid; de gevangenen in de kampen
waren criminelen. Van enige kritiek op de kampen was geen sprake.333
Veel Groningse burgers – vooral communisten en socialisten – waren het duidelijk niet eens
met de visie en het beleid van de Nederlandse overheid en ook niet met wat de Winschoter Courant
hen voorspiegelde. Zij kenden namelijk veel van deze gevangenen uit persoonlijke contacten van voor
1933 en van de Duitse communisten die tijdig, nog voordat de nazi’s ze gevangen konden nemen, via
Groningen waren gevlucht. Veel communisten wisten de weg naar Nederland te vinden – op eigen
houtje – of zij werden de grens over gesmokkeld door Groningers uit de grensgemeenten. Deze
Groningers keerden zich dus tegen het overheidsbeleid. Dat hieraan mogelijk nadelige consequenties
waren verbonden, namen ze voor lief. Ze wisten dat wanneer de overheid hen betrapte op hulp aan
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vluchtelingen, ze zelf gevaar liepen om gearresteerd te worden. Ondanks dit gevaar verleenden zij de
vluchtelingen zoveel hulp als mogelijk was, hierbij geholpen door de Internationale Rode Hulp
(IRH).334 Hoe de hulp aan vluchtelingen in zijn werk ging en hoe het sommige vluchtelingen verging
wordt door enkele voorbeelden verduidelijkt.
Veel vluchtelingen van na de zomer van 1933 kwamen uit Ostfriesland of uit de
Emslandkampen. Indien het een kampgevangene lukte om over de grens te komen en contact te leggen
met een grensbewoner die hem wilde helpen, dan werd hij zo snel mogelijk naar de stad Groningen
gebracht. Daar viel hij minder op dan in de plattelandsdorpen langs de grens, omdat daar iedereen,
iedereen kende. Eenmaal in Groningen aangekomen gaven arbeidersgezinnen in de stad, die op
politiek gebied meestal links georiënteerd waren net als veel vluchtelingen, de vluchtelingen onderdak,
kleding, eten en drinken. Hoewel de mensen het zelf niet al te breed hadden, deelden zij het weinige
met de Duitse vluchtelingen.335
De vluchtelingen die vaak maanden moesten verblijven in de kleine arbeidershuisjes te
Groningen, konden niet de hele dag binnen blijven. Daarvoor was niet voldoende ruimte in de huisjes
en hele dagen opgesloten zitten in een kleine omgeving waar ze niets te doen hadden, was uiteraard
erg deprimerend. Indien de vluchteling zich echter op straat vertoonde, liep hij het risico opgepakt te
worden door de politie omdat een vluchteling hier volgens de Nederlandse wet illegaal verbleef. Veel
wijkagenten in de stad Groningen kenden namelijk de mensen die in hun wijk woonden en wanneer zij
een vreemde in de wijk aantroffen dan hielden zij die scherp in de gaten. Zelfs in november 1939, toen
de Tweede Wereldoorlog al een feit was, gebeurde dit nog. In november 1939 liep een ‘stadjer’ voor
de derde keer in een buurt waar hij niet woonde waarna de wijkagent hem arresteerde en overbracht
naar het hoofdbureau. Daar vertelde de man dat hij wel had gezien dat de agent hem in de gaten hield
en hij had verwacht dat hij wel zou worden opgepakt.336 De reactie van de man geeft het gevoel dat hij
de politie bewust had geprovoceerd om te kijken wat er gebeurde. Nu hij dit wist konden de Duitse
vluchtelingen die zich in de stad Groningen bevonden gewaarschuwd worden voor het gevaar dat zij
nog steeds liepen indien zij zich op straat bevonden. Maar ook in de jaren daarvoor arresteerde de
Groninger gemeentepolitie regelmatig vreemdelingen.337
In het eerste halfjaar van 1934 kwamen de woorden ‘vluchtelingen, communisten of
concentratiekampen’ niet voor in de dag- en nachtrapporten van de politie. Toch kunnen uit deze
rapportages wel enkele conclusies getrokken worden omdat de politie in de rapportages onderscheid
maakte tussen diverse vreemdelingen.338 In het eerste halfjaar van 1934 waren twintig vreemdelingen
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Weijdeveld, Het communistische verzet, 56-58 en Weijdeveld, Rode Hulp, 50-57. De Internationale
Rode Hulp is in 1922 opgericht op initiatief van de Komintern om politiek vervolgden in de hele wereld
te ondersteunen. Binnen de IRH werd samengewerkt tussen communisten en andersdenkenden. Zie:
Weijdeveld, Het communistische verzet, 56-57.
Ibidem.
GA, Gemeentepolitie Groningen, inv.nr. 272-142, Dag- en nachtrapporten,.
De dag- en nachtrapporten van de gemeente politie Groningen zijn voor 1934 niet meer aanwezig.
Vandaar dat niet gekeken kon worden of vanaf februari 1933, direct na de machtsovername in
Duitsland, mensen uit het buurland vluchtten voor het nazi-regime.
In de dag- en nachtrapporten van de Groninger Gemeentepolitie lezen we regelmatig: ‘11-9 gemeld en
in de wacht geplaatst, als zijnde vreemdelingen zonder middelen van bestaan, de Duitsers Theodor
Christian Heinrich Wehlen, geb. Hamburg 11-4-10, huisknecht, won. Hamburg en Albert Herman
Theodor Dieck von, geb. te Hamburg 29-11-11, won. Hamburg. Op wapens gefouilleerd.12-9 D en W
meegenomen naar Raamstraat om hun goed op te halen, om 10 uur terug. Om 1 uur naar Hoofdstation
voor overgave aan KM [Koninklijke Marechaussee, DMB] ter uitleiding naar Dl’, en: ‘Op 27 mei om
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aangehouden waarvan vijftien door de Koninklijke Marechaussee ‘zijn uitgeleid via Nieuweschans’.
Dit waren Duitsers ‘zonder geldige papieren, bezittingen of geld’. Onder de vijf die zijn vrijgelaten
zaten nog vier Duitsers ‘zonder geldige papieren,
bezittingen of geld’, maar zij konden hun eigen weg
gaan.339 Hierdoor ontstaat de indruk dat de politie wel
wist, of anders sterk vermoedde, wie een Duitse
communist of ex-gevangene was en uit Duitsland was
gevlucht. Vanaf juli 1934 werd wel in de dag- en
nachtrapporten vermeld dat de opgepakte vreemdelingen
uit een Duits concentratiekamp waren gevlucht.340 Vanaf
1936 arresteerde de Groningse gemeentepolitie steeds
Gevluchte gevangenen werden in 1935 door de
marechaussee uitgeleide gedaan naar Duitsland. minder vluchtelingen. De reden hiervoor is mogelijk dat
Bron: Wolf, Ter Apel, daar en toen, 86-87.
er minder gevangenen vluchtten of dat het
communistisch verzet beter georganiseerd raakte. De
communistische leiding probeerde de vluchtelingen na 1935 namelijk zo snel mogelijk over te brengen
naar Amsterdam.341
Maar de vluchtelingen maakten niet alleen kans om in de stad Groningen te worden
gearresteerd. Ook in de grensstreek zelf lag het gevaar van ontdekking constant op de loer. In mei
1935 hield de Koninklijke Marechaussee vier ontvluchte concentratiekampgevangenen aan bij Ter
Apel en bracht die naar het Huis van Bewaring in Groningen. Zowel de politierapporten als de
Winschoter Courant maakten hier melding van.342 Er waren ook vluchtelingen die het troffen en niet
door de politie over de grens met nazi-Duitsland werden gezet. In 1935 lukte het de 34-jarige Willy de
Graaf wel om tijdelijk in Nederland te blijven. Hij was uit het kamp te Esterwege gevlucht en kwam
bij Sellingen over de grens waarna hij aanklopte bij de dominee van dit dorp. In overleg met de
dominee werd zijn vlucht gemeld bij de politie die hem overbracht naar het politiebureau te
Vlagtwedde. De Graaf vertelde dat hij communist was geweest, maar nu geen politiek meer bedreef;
hij was partijloos geworden. Tijdens het verhoor gaf hij een inkijkje in het kampleven. Hij vertelde dat
de onderlinge omgang tussen de gevangenen goed was, maar dat vooral de SS-kampbewakers, veelal
jonge mannen van zestien tot achttien jaar die tot aan de tanden toe bewapend waren, het grofst tegen
de gevangenen optraden. De S.A. was veel minder grof, maar de officiële politie was het best.343
Toen De Graaf last van zijn blinde darm kreeg moest hij naar het ziekenhuis te Winschoten.
Ondertussen waren de Duitse autoriteiten achter zijn verblijfplaats gekomen en wilde de
kampcommandant hem een bezoek brengen in het ziekenhuis. De Nederlandse politie weigerde dit
echter en toen De Graaf geheel hersteld was van zijn operatie werd hij wel uitgewezen, maar naar
België waarna hij doorreisde naar het Saarland waar zijn familie ondertussen woonde. Zes maanden na
zijn vlucht ontving de Winschoter Courant een dankbrief van De Graaf. Hij schreef daarin: ‘In
Winschoten habe ich den Glauben und Menschlichkeit wieder gefunden.’344 Het Saarland bleek echter
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9.15 wordt door de KM de staatloze vreemdeling Victor Jamnisek, geboren te Recklinghausen 20 juni
1911, mijnw. wonende Amsterdam, naar het bureau. gebracht. Om 4.45 wordt hij naar het HvB [Huis
van Bewaring, DMB] gebracht.’
GA, Gemeentepolitie Groningen, inv.nr. 272-1 tot en met 172-12, Dag- en nachtrapporten,
Ibidem.
Weijdeveld, e.a., Rode Hulp, 51.
GA, Gemeentepolitie Groningen, inv.nr. 272-33, Dag- en nachtrapporten en WC, 7 mei 1935.
Ibidem.
WC, 7 juni en 3 november 1934.
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niet lang een veilige haven voor gevluchte communisten. Na de Volksraadpleging in januari 1935
kwam dit gebied geheel onder Duits beheer.345
In de maand mei van 1935 lukte het nog eens zeven à acht mannen uit het kamp te
Neusustrum te vluchten en Nederland te bereiken. Eenmaal over de grens kregen zij nieuwe papieren
en konden zij via Enschede naar Amsterdam reizen.346 Waarschijnlijk kregen de vluchtelingen hun
papieren van het IRH, maar dat ze geholpen waren door Nederlandse burgers was duidelijk. Hoeveel
vluchtelingen uit de Emslandkampen het is gelukt om in Nederland onderdak te vinden is helaas niet
meer te achterhalen, maar dat ze hulp kregen van Nederlandse grensbewoners en Nederlandse
communisten blijkt uit diverse verslagen. De opgebouwde contacten van direct na de Eerste
Wereldoorlog tussen Nederlandse en Duitse communisten in Groningen en Ostfriesland kwamen nu
goed van pas.
In de tweede helft van 1936 ontvluchtten steeds minder gevangenen uit de Emslandkampen.
De strengere en beter georganiseerde bewaking zal hiertoe hebben bijgedragen, maar ook de grote
kans op uitlevering aan Duitsland door de Nederlandse overheid indien de vluchtelingen gesnapt
werden. Alle gevangenen waren op de hoogte van de strenge straffen die dan volgden omdat ze
moesten toezien hoe de teruggekeerde vluchtelingen werden gestraft.347 Maar het waren niet alleen
antifascisten die het slachtoffer werden van de nazidictatuur.
Joodse grensbewoners
Langs de hele noordelijke grensstreek woonden Joden, vooral in de iets grotere plaatsen. Coevorden
en Leer hadden beide een grote Joodse gemeenschap met een eigen synagoge. Verder waren er Joodse
enclaves in Emmen, Ter Apel, Bourtange, Wedde en Nieuweschans. In deze plaatsen was ook een
synagoge die een streekfunctie vervulde voor de Joden uit de kleinere dorpen. Van openlijk
institutioneel en sociaal antisemitisme was voor zover bekend aan de Nederlandse kant van de grens
geen sprake. Joodse grensbewoners namen, net als niet-Joodse grensbewoners, deel aan het openbaar
leven. Ze waren lid van diverse verenigingen en vertegenwoordigden de bevolking in de
gemeenteraad, als raadslid of als wethouder.348 Maar bij de Joodse bevolking was eveneens sprake van
interne grenzen: vooral op het terrein van huwelijken en bij het bezoeken van vrienden. Op die
gebieden leefden Joodse en niet-Joodse grensbewoners vaak gescheiden van elkaar, ieder in zijn eigen
wereld, maar dit ging voor zover bekend in goede harmonie.349
Aan de Duitse kant van de grens woonden voor 1933 veel Joden in Bunde, Haren, Leer en
Meppen. In Emlichheim woonden daarentegen maar weinig Joodse mensen. Net als de niet-Joodse
grensbewoners hadden zij familiebanden aan beide kanten van de grens. Zo woonde er een Joodse
familie Van Coevorden in Coevorden, maar ook in Emlichheim en had de familie Aussen uit Leer de
Nederlandse nationaliteit.
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Het Saarland was ontstaan in 1920 door de Vrede van Versailles en stond onder het bestuur van de
Volkenbond. De afspraak was dat de mensen in het gebied in 1935 mochten kiezen bij welk land zij
zich wilden aansluiten: bij Frankrijk of bij Duitsland. Na de machtsovername van de
nationaalsocialisten in 1933 weken veel communisten uit naar dit gebied. Bij de Volksstemming op 13
januari 1935 stemde meer dan 90 procent voor aansluiting bij Duitsland. Voor de communisten in dit
gebied begon de vervolging opnieuw.
WC, 31 mei 1934.
WC, 28 augustus 1936.
AGC 1851-1934 en 1927-1997, Coevorden heeft zowel Joodse raadsleden als wethouders gehad. De
bekendste waren Philip Roos Dzn. en Hartog Zilverberg.
Zie ook de herinneringen van Izak Kan.
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De Joodse gemeenschappen in de Duitse grensplaatsen hadden een eigen synagoge die
eveneens een streekfunctie vervulde, terwijl de Joden uit Emlichheim onder de synagogale gemeente
(de kille) te Neuenhaus vielen.350 In de meeste plaatsen hadden de Joden zich al ver voor de
negentiende eeuw gevestigd en de verhouding tussen de Joodse en niet-Joodse grensbewoners was
over het algemeen goed te noemen. In de Ostfriese grensplaatsen lag dit anders. Daar was al sinds de
jaren 1920 sprake van opkomend nationaalsocialisme en ook van antisemitisme. Door de
machtsovername van de NSDAP in 1933 verslechterde het leven totaal voor de Joden in heel
Duitsland, dus ook in de grensplaatsen.351
In april 1933 riep de nazileiding alle Duitsers op tot een algehele boycot van Joodse winkels.
De Joden in de Noordwestelijke grensstreek ontkwamen niet aan deze hetze. De Haselünner Zeitung
uit het Emsland schreef: ‘Am 1. April, vormittags 10 Uhr, setzt in ganz Deutschland der Boykott aller
jüdischen Geschäfte und weiteren Unternehmungen ein.’ Deze boycot ging zo ver dat de SA postte bij
Joodse bedrijven om de niet-Joodse bevolking ervan te weerhouden om deze zaken binnen te gaan en
Tabel 21: Joodse bevolking tussen 1930-1940 in de grensgemeenten.352
Plaats/
1930 1931/ 1938/ 1941
jaar
1933 1939
Leer (Of)
260
120
0
Bunde (Of)
50
4
0
Haren (E)
28
19
0
Meppen (E)
49
25
0
Emlichheim (GB)
4
0
0
Bellingwolde (G) 40
36
Vlagtwedde (G)
117
143
Emmen (D)
151
196
Coevorden (D)
205
141
Of = Ostfriesland, E = Emsland, GB = Grafschaft Bentheim
G = Groningen, D = Drenthe

soms ging dit met veel geweld gepaard.353 Met deze boycotactie probeerde de Duitse regering voor de
eerste keer om de Joden uit het economische leven te weren. Hierna deden vele Duitse stads- en
dorpsgenoten geen inkopen meer bij Joodse winkeliers. Bij de een kwam dit voort uit overtuiging, bij
een ander omdat ze niet meer durfden door de intimidatie van de SA.354
Hier bleef het niet bij. De nazi’s kondigden allerlei maatregelen aan die het de Joden steeds
moeilijker maakte om hun leven in Duitsland voort te zetten. Veel van deze maatregelen en wetten zijn
in de Nederlandse grensstreek in kranten zoals de Winschoter Courant, besproken. Vanaf maart 1934
mochten Joden niet meer de Ostfriese eilanden Borkum, Langeoog, Spijkerboor en Nordeney
bezoeken.355 Een jaar later mochten Joodse familieleden bijvoorbeeld geen onderdak meer bij elkaar
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Piechorowski, Beiträge zur Geschichte der Juden in der Grafschaft Bentheim, 39-43.
Alicke, Lexikon der Jüdischen Gemeinden, 185.
De aantallen uit Ostfriesland en het Emsland komen uit: Alicke, Lexikon der Jüdischen Gemeinden im
Deutschen Sprachraum, 720, 1765, 2460 en 2756. Het aantal van Emlichheim komt uit: Rötterink,
Emlichheim früher und heute, 48-49. De aantallen van 1930 uit de Nederlandse grensgemeenten komen
uit de volkstelling van 1930. In 1940 is geen volkstelling gehouden en komen de aantallen uit: NIOD,
Generalkommissariat für das Sicherheitswesen, dossier 1408; Deportatielijsten die in 1941 zijn gemaakt
door de gemeenten.
HZ, 1 april 1933.
Rülander, ‘Zur Geschichte der Juden in Haselünne’, 33-40.
WC, 13 maart 1934.
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zoeken. In Jemgum, zo’n 23 km van Nieuweschans, wilde een Joodse man bij zijn schoonouders
intrekken, maar de lokale bevolking tolereerde zijn verblijf niet. Toen de man bij zijn schoonouders
arriveerde ontstond er een oploop en moest de burgemeester eraan te pas komen om de menigte te
kalmeren. Nadat deze met de betreffende familie had gesproken, besloot de man weer te vertrekken.
Dit gebeurde echter onder politiegeleide. Zij brachten hem naar de veerboot waarmee hij de Ems kon
oversteken en pas daarna gingen de demonstrerende dorpsgenoten uit elkaar.356
Door de boycot van Joodse bedrijven was het voor veehandelaren steeds moeilijker geworden
om nog handel te drijven. Daar bovenop kwamen de specifieke verboden voor veehandelaren in de
tweede helft van 1935, waardoor zij hun beroep bijna niet meer konden uitoefenen. Op de veemarkt te
Weener mochten zij niet meer op de gebruikelijke plek, bij niet-Joodse veehandelaren, hun vee
verkopen. Voor hen was een aparte ruimte afgebakend waar zij moesten staan indien zij handel wilden
drijven. Deze plek was aangegeven met een bord waarop de tekst stond: ‘Platz für Juden!’ De
veemarkt in Oldenburg was echter helemaal verboden voor Joodse handelaren.357
De Kristallnacht, of liever gezegd de november pogroms van 1938 vormde een duidelijk
keerpunt in het openlijke geweld tegen de Duitse Joden. Na de moord op de Duitse diplomaat Ernst E.
vom Rath op 9 november 1938 vonden in de nacht van 10 op 11 november in heel Duitsland aanvallen
plaats op de nog aanwezige Joodse bevolking, hun huizen en synagogen. De meeste Duitse synagogen
zijn in deze nacht totaal verwoest door brand en de brandweer mocht alleen uitrukken om te zorgen dat
de aanpalende panden van niet-Joden niet in brand zouden vliegen. Het was een gerichte en een vooraf
geplande actie tegen de Joden waarbij de moord op Vom Rath als excuus gold voor een zogenaamde
‘spontane volkswoede’.358
In de grensplaatsen gebeurde hetzelfde als in het hele land. In Ostfriesland vloog de synagoge
van Weener vroeg in de morgen van donderdag 11 november 1938 in brand; alle ruiten van Joodse
huizen sneuvelden en de mannen werden gearresteerd, daarna volgde voor hen deportatie naar een
concentratiekamp.359 De nazi’s dreven in Bunde alle Joden uit hun huis en brachten ze naar de
‘Gemeindesaal’ waar ze mishandeld werden. Ze doorzochten hun huizen, verwoestten de inboedel en
twee Joodse mannen gingen naar het concentratiekamp Sachsenhausen. In Leer vernielden leden van
de Hitler Jugend de inboedel van de Joodse school en ging de synagoge in vlammen op. Ze haalden de
Joden uit hun huis en onder slagen en trappen dreven ze hen naar de veemarkt. Daar sloten ze de
mannen op en brachten deze later naar het concentratiekamp Sachsenhausen, terwijl de vrouwen en
kinderen terug mochten naar hun verwoeste huizen. De hoofdverdachte van dit grove geweld waren de
burgemeester van Leer, Drescher, en de SA leiders Brakker en Volmer.360
Na de Kristallnacht wilden nog meer Joden dan voorheen weg uit Ostfriesland, maar omdat
Nederland de grens officieel zo goed als gesloten had voor Duits-Joodse vluchtelingen werden ze bij
Nieuwstatenzijl illegaal de grens over geholpen door Nederlandse grensbewoners. Thea uit Beerta
vertelde daarover:
Zij kregen dan een seintje bij de aflossing van de wacht en in Duitsland ook en dan werden ze
de grens over geholpen. Ze kwamen dan bij mijn schoonouders en daar konden ze slapen. Er
was ook iemand uit Nieuweschans en die hadden een autootje en die kwam met geblindeerde

356
357
358
359
360
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Ibidem, 1 en 15 augustus 935.
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ramen zodat niemand ze kon zien en dan werden ze ingeladen en meestal naar Winschoten
gebracht.361
De ouders van Thea woonden in Drieborg en sympathiseerden met het communisme. Zij hadden veel
contact met communisten in Beerta.
Hoewel de katholieke bevolking van het Emsland voor 1933 bijna niet op de NSDAP stemde
en zij geen problemen had met de Joodse inwoners, ontkwamen ook de Joden uit het Emsland niet aan
het geweld. Net als in de omringende plaatsen hadden SA’ers tijdens de Kristallnacht in 1938 de
synagoge in brand gestoken en uit de Emslandkampen kwam een SS-commando om de Joodse huizen
te doorzoeken en het huisraad te vernielen. De bewoners werden uit hun huizen gehaald en zij namen
vijf Joodse mannen gevangen en transporteerden deze eveneens naar het concentratiekamp
Sachsenhausen.362 In Emlichheim waren de Joden tot aan de machtsovername in 1933 geheel
geïntegreerd, met alle rechten en plichten. Tijdens de Kristallnacht gooiden SA mannen de ramen in
van broer en zus Ten Brink en vernielden zij de gehele winkelinrichting. De bewoners wachtten in
angstige spanning af terwijl de vandalen hun hond dood sloegen. De volgende dag zette het glasbedrijf
nieuwe ramen in de woning zonder geld te vragen voor het werk dat was verricht, terwijl twee buren
het glas betaalden. Toen een SS’er zei dat zij de ramen opnieuw zouden ingooien zei de buurman dat
de ramen van hem waren en hij de vernielers voor het gerecht zou slepen. De volgende morgen moest
de buurman mee voor verhoor.363 Van alle plaatsen langs de grens is wel een soortgelijk verhaal te
vertellen.
Geen wonder dat Duitse Joden in de grensstreek vanaf 1933 hun land ontvluchtten en vooral
na de Kristallnacht kwam een nieuwe vluchtelingenstroom op gang. Indien Joden de Nederlandse
nationaliteit hadden en familie of vrienden in de Nederlandse grensregio woonden, dan vestigden zij
zich daar. Anderen vluchtten naar Amsterdam, Palestina of zelfs naar een ander continent. Voor Duitse
Joden was het belangrijk om te kunnen aantonen dat zij de Nederlandse nationaliteit hadden, wilden
zij een permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen. Nakomelingen van de Abraham Baruch uit
Bellingwolde hadden daarvoor hun uiterste best gedaan, maar het lukte hen echter niet. Op 7 augustus
1933 stelde de Procureur Generaal uit Den Haag de vraag aan de gemeente Bellingwolde of Abraham
Baruch in 1905 nog de Nederlandse nationaliteit had, toen zijn zoon Siegfried in het Duitse Göttingen
ter wereld kwam. De gemeente antwoordde positief.364 In augustus 1935 schreef de dochter
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Alicke, Lexikon, 2900-3060.
Arends, Emlicheim und Umgebung im 3. Reich, 88.
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van Baruch dat zij in 1926 was
getrouwd met een Duitse
staatsburger en wilde weten of zij
nog de Nederlandse nationaliteit
had omdat zij met haar twee
kinderen naar Nederland wou
verhuizen. Helaas had zij door haar
huwelijk de Nederlandse
nationaliteit verloren. Omdat zij nu
een vreemdeling was moest zij de
Nederlandse nationaliteit
aanvragen om zich in de gemeente
Bellingwolde te mogen vestigen.
De gemeente liet haar in dezelfde
brief weten dat het aanvragen van
de Nederlandse nationaliteit ‘de
laatste jaren zeer kritisch [wordt,
Briefje van de familie Baruch uit 1935. Uit: GABel., Archief voor
1951, toeg.nr. 419.
DMB] behandeld.’ De kosten voor
zo’n aanvraag zouden tussen de 200 en 1000 gulden bedragen.365 Voor deze familie zat een vlucht
naar een Nederlandse grensgemeente er niet meer in. Het Nederlandse beleid was duidelijk. De
regering wilde nazi-Duitsland te vriend houden en wilde daarom geen commentaar op het beleid van
Hitler, ook niet als het ging om vervolgde Joodse burgers.
Maar hoe dachten de bewoners in de grensregio daarover? Eerst kijken we naar de pers en
daarna naar de Joodse vluchtelingen comités. Van Vree schreef in zijn boek De Nederlandse pers en
Duitsland dat opeenvolgende kabinetten de pers aan banden probeerden te leggen ten aanzien van de
berichtgeving over nazi-Duitsland. Dit gebeurde uit angst dat de neutraliteit van ons land in gevaar zou
komen indien een bevriend staatshoofd zich gekwetst zou voelen door berichtgevingen in de
Nederlandse media. Ondanks deze druk bleven veel kranten over de toestanden in Duitsland schrijven
en na 1933 kon bijna geen krant zich meer veroorloven om positief over Duitsland te schrijven.366 In
de noordelijke grensstreek echter werden minder landelijke dagbladen gelezen, maar elke regio had
wel zijn regionale of lokale krant.
De drie lokale kranten uit de noordelijke grensregio, de Winschoter- , Emmer- en Coevorder
Courant, schreven regelmatig over de ontwikkelingen in het buurland, zowel voor als na 1933. De
kranten gaven daarbij zelden expliciet commentaar, maar maakten dus wel bewust een keuze om het
leven van de Joden in de Duitse grensstreek onder de aandacht te brengen. De redacteur van de
Coevorder Courant had in 1935 wel duidelijk kritiek op het Duitse beleid ten aanzien van de Joodse
bevolking. Hij had in dat jaar in het SS-blad Das Schwarze Korps gelezen dat de wet zo moest worden
aangepast dat iedere Duitser iemand moest kunnen arresteren die gevaarlijk was voor de openbare
orde. Met andere woorden: ‘Wanneer een Jood door zijn optreden irriterend werkt, dan moet hij
opgesloten worden.’ De redacteur vroeg zich af of dit beleid niet de aanleiding zou zijn voor zeer grote
willekeur en de Joden vogelvrij verklaarde.367
De redacteur van de Emmer Courant was in het begin van de Duitse Jodenvervolging
sceptisch als het ging om de redenen die de Joden aanvoerden om Duitsland te ontvluchten. Op 4 april
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1933 maakte de krant melding van een grote stroom vluchtelingen waarvan een deel in de grensstreek
bleef. Over de uittocht van de Joden schreef de krant: ‘…als men tenminste aanneemt, dat die alleen
uit vrees voor rassenhaat en niet om bepaalde delicten der betrokkenen plaats had.’368 Dit klinkt niet
erg positief voor de Joden. Een opvallend commentaar gaf de Emmer Courant nog bij een artikel over
de volkstelling van 1937. Daarin beschreef de krant dat het aantal Israëlieten in ons land was gedaald
met 33 procent. De reden voor die daling was volgens de krant het geringe aantal geboorten. De
journalist schreef letterlijk: ‘De Joden zijn in Nederland geleidelijk aan het uitsterven’.369 Hij kon toen
niet vermoeden dat dit ook werkelijk vijf jaar later het geval zou zijn: niet door het geringe aantal
geboorten maar door de genocide die de nazi’s en hun bondgenoten uitvoerden op de Europese Joden.
Na de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 publiceerden alle drie lokale kranten veel
artikelen over de ellende die de Joden in Duitsland moesten ondergaan, maar ook over de ellende van
de Joodse vluchtelingen in Nederland. Zo schreef de Winschoter Courant op 17 november dat bij
Nieuweschans ‘tientallen vrouwen en kinderen doelloos rondzwerven, zonder voedsel, zonder
onderdak, zonder man of vader.’370 Ook schreven de kranten over het ‘smokkelen’ van Joden over de
grens in het Noorden, zoals ook uit het verhaal van Thea bleek. Volgens de journalist was het aantal
echter niet zo groot als eerst was gedacht.371
Net als in veel andere gemeenten in Nederland, werd ook in elke grensgemeente een comité
opgericht om de Joodse vluchtelingen te helpen. Een Joodse inwoner van Bellingwolde deed een
oproep in de Winschoter Courant om Joodse vluchtelingen te helpen: ‘met onderdak en geld’.372
Hierna meldden vele Oost-Groningers zich aan – en dit waren niet alleen Joodse families – om
vluchtelingen in huis te nemen. De krant schrijft daarover: ‘Van velen van andere gezindten heeft men
aanbiedingen gekregen om eveneens vluchtelingen op te nemen.’373 Ook werd geld gegeven voor de
noodlijdende Joodse vluchtelingen. De krant schreef hierover: ‘…dat ook hier de sympathie met de
noodlijdende groot is.’374
Ook in Emmen en Coevorden hielden de vluchtelingencomités inzamelingen en de Emmer
Courant sprak van ‘een flink bedrag’. Het Joodse vluchtelingencomité van Coevorden schreef zelfs:
‘Verder is door vele niet-Joodse ingezetenen van Coevorden de wensch geuit, in dezen een werkzaam
aandeel te mogen nemen bij het inzamelen van gelden.’375 In Coevorden kwam tijdens de eerste
collecteweek in 1933 f 400,- binnen. Indien we dit bedrag vergelijken met de circa f 139, - dat een paar
jaar later, in 1937 en 1938, door de Hervormde Kerk werd opgehaald voor de kerstviering, dan kunnen
we concluderen dat de Coevorder bevolking iets ‘over had’ voor de Joodse vluchtelingen. Na de
Kristallnacht werd opnieuw een collecte gehouden in Coevorden en deze bracht toen f 289,72 en een
halve cent op terwijl het bedrag dat op de intekenlijst stond nog niet bekend was. Daardoor zal het
uiteindelijke bedrag hoger zijn geweest.376
Maar hoe zat het met de lokale overheid? Dacht die net als de doorsnee burger? Burgemeester
Gautier van Coevorden had zich in 1933 in eerste instantie gecommitteerd aan het plaatselijke Comité
tot Steun aan Joodsche Uitgewekenen, maar na een week liet hij echter weten dat hij niet meer wilde
dat zijn naam onder een dergelijke advertentie zou staan.377 Hoe moeten we nu de houding van de
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burgemeester interpreteren? Was hij antisemitisch? Maar dan zet je toch niet eerst je naam onder een
advertentie van zo’n comité? Of wilde hij zijn Duitse collega’s van de buurgemeenten Laar en
Emlichheim niet voor het hoofd stoten? Maar hij wist toch dat de nazi’s antisemitisch waren?
Aangezien er te weinig bekend is over de motieven van de burgemeester, is het moeilijk om uit zijn
gedrag een conclusie te trekken. Het is hoogstens bedenkelijk te noemen.
Tot slot kijken we middels twee casussen – uit Leer en Emlichheim – hoe het de Joodse
grensbewoners in Duitsland was vergaan. Van de 260 Joden die tussen 1930 en 1933 in Leer woonden
vluchtten circa 65 mensen na de machtsovername door de nazi’s. De familie van Willy Cohen was een
van hen. Het gezin bestond uit zes personen en vluchtte in 1938, nog voor de Kristallnacht, naar
Nederland waar zij zich in Emmen vestigden. Van beroep was Willy veehandelaar en toen de nazi’s
het hem onmogelijk maakten om zijn beroep nog uit te oefenen, stuurde hij zijn dochter Rebecka
vooruit om te kijken of het gezin in Emmen een nieuw bestaan kon opbouwen. Dat de keus op Emmen
was gevallen kwam omdat Rebecka’s verloofde met zijn familie al eerder naar Emmen was gevlucht.
Op het gemeentehuis in Leer gaf Willy op dat hij ging verhuizen naar Antwerpen, maar daar is het
gezin nooit geweest.378 Hieruit blijkt dat Willy niet veel vertrouwen meer had in het Duitse bewind. In
Emmen kregen ze een woning, kon Willy zijn beroep weer uitoefenen en ging de jongste zoon naar
school.379 Het gezin kon nu een nieuw bestaan opbouwen en de ellende en vernederingen die ze
hadden meegemaakt achter zich laten. Dat Cohen zich blijvend in Emmen kon vestigen kwam omdat
het gezin de Nederlandse nationaliteit had.
Heel anders verliep het broer en zus Ten Brink uit Emlichheim. Tijdens de Kristallnacht werd
Ten Brink samen met zijn zwager Bernhard Weinberg opgepakt en naar het concentratiekamp
Sachsenhausen gedeporteerd. Na enkele weken kwamen de mannen weer thuis, maar Ten Brink was
echter zo bang geworden dat hij samen met zijn inwonende zuster naar een zus in het naburige
Coevorden vluchtte. Aangezien Coevorden maar een klein stadje was waar iedereen elkaar kende, was
snel bekend dat zich daar Joodse vluchtelingen ophielden. Omdat beiden de Duitse nationaliteit
hadden, paste de lokale politie het Nederlandse beleid toe en zette ze zonder pardon weer over de
grens. Vanaf die dag moest Ten Brink zich regelmatig melden bij de SD in Neuenhaus en na zo’n
verplichte melding kwam hij niet meer naar huis terug. Enkele weken later vonden ze zijn lichaam in
de Vecht en de dorpsbewoners vermoedden dat hij zelfmoord had gepleegd.380
Jaap uit Eschebrugge kon zich het verhaal over de dood van Ten Brink nog goed herinneren.
Hij was toen elf jaar oud en zijn ouders spraken daar met elkaar over. Eerst over de Kristallnacht, die
zij sterk veroordeelden, en later over de dood van Ten Brink: ‘Mijn ouders kregen bezoek en toen
deden ze heel geheimzinnig. Later vertelde mijn vader dat ze Ten Brink hadden gevonden in de
Vecht.’381 De zus van Ten Brink bleef alleen en zonder inkomen achter in Emlichheim. Dat veel
Emlichheimers niet antisemitisch waren, blijkt wel uit het feit dat dorpsbewoners haar in het geheim
wisten te onderhouden en in het voorjaar van 1939 bracht een inwoner van Laar haar achter op de
motor, via de groene grens, naar Amsterdam.382
In de Duitse grensplaatsen was het aantal Joden ondertussen drastisch teruggelopen. In Leer
woonden in 1939 nog maar 120 Joden, in Haren woonden in datzelfde jaar nog 19 Joden, in Bunde
nog één Joodse familie die uit vier personen bestond en in Emlicheim woonden helemaal geen Joden
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meer. De veiligheid die de Joodse vluchtelingen in Nederland hadden gezocht, duurde echter
betrekkelijk kort. In mei 1940 viel de Duitse Wehrmacht Nederland binnen en al snel was het gedaan
met de vrijheid en veiligheid van alle Joden in Nederland, inclusief de gevluchte Duitse Joden
waaronder de familie Cohen uit Emmen.
Besluit
invloed van de Eerste Wereldoorlog op de bevolkingssamenstelling en sociale verbanden van de
noordelijke grensbewoners was groot geweest. Het aantal Duitse en staatloze burgers was tot 1920
sterk gegroeid in de grensprovincie Groningen, 11 respectievelijk 71 procent, terwijl de groei in
Drenthe spectaculair genoemd mag worden, 37 en 181 procent. Van de Drentse staatlozen woonden
zeker 91 procent in de grensgemeente Emmen. Dit kwam mede door de vele gedeserteerde Duitse
militairen die naar de grensgemeente Emmen waren gevlucht. Na 1920 namen de Duitse en staatloze
bevolkingsgroepen weer sterk af in de hele noordelijke grensregio. Op sociaal gebied waren vooral de
banden tussen de Groningse en Ostfriese bevolking hechter geworden. Vooral de Ostfriese weduwen
en wezen hadden het zwaar na de oorlog en de Groningse grensbewoners toonden zich solidair met
hun buren en hielpen hen zo goed als ze konden. Ook op het gebied van grenshuwelijken had de
oorlog zijn sporen nagelaten. Door de hoge werkloosheid in Duitsland en omdat veel jonge Duitse
mannen tijdens de oorlog waren gesneuveld zochten veel Duitse vrouwen werk in de NoordNederlandse grensstreek en velen vonden daar een huwelijkspartner.
Dachten de grensbewoners dat de grens na de wapenstilstand zijn ‘aanwezigheid’ weer zou
verliezen omdat de grensmilitairen zich terugtrokken, dan was niets minder waar. De grens bleef
nadrukkelijk aanwezig en de andere kant van de grens was duidelijk meer ‘buitenland’ geworden. De
rijksoverheden van Nederland en Duitsland kwamen de eerste tien jaar van het Interbellum constant
met nieuwe grensdocumenten. Deels uit angst voor de komst van communisten, deels om de interne
Duitse markt en de arbeidsmarkt te beschermen. Hierdoor werd niet alleen het grensverkeer, maar ook
de grenseconomie behoorlijk bemoeilijkt.
Door de grote tekorten en de steeds wisselende regels bloeide de illegale grenshandel, maar
hieraan was ook een groot probleem verbonden voor de grensbewoners. Er kwamen steeds meer
beroepssmokkelaars uit andere delen van het land naar de grensstreek die als concurrenten optraden
voor de lokale smokkelaars en waardoor er steeds meer commiezen naar de grens kwamen. Dit
bemoeilijkte niet alleen het smokkelen maar maakte ook de pakkans groter. Het positieve aan deze
situatie was dat de grensbewoners steeds iets nieuws moesten bedenken om de vele commiezen en
Zöllner, met hulp van de niet smokkelende bevolking, om de tuin te leiden, wat het
saamhorigheidsgevoel tussen de grensbewoners versterkte.
Voor grensarbeid was het Interbellum zeker geen stabiele periode. Na de wapenstilstand zakte
de vraag naar Nederlandse grensarbeiders helemaal in; zowel aan de Duitse kant als de Nederlandse
kant van de grens. Grote werkloosheid in de noordelijke grensstreek was daarop het antwoord. Dat
land- en veenarbeiders na 1920 weer welkom waren in de Duitse grensstreek zorgde niet voor het
opheffen van de werkloosheid. Veel grensbewoners vertrokken uit de grensstreek naar andere
industriegebieden in Nederland en de veenarbeiders die achterbleven werden in de pers neergezet als
werkschuwe alcoholisten. Dit stigma zou de Emmense bevolking niet meer kwijtraken. Toch hield de
staatsgrens en de steeds wisselende documenten veel grensarbeiders niet tegen om werk over de grens
te zoeken. Ook werkgevers lieten zich niet weerhouden om werknemers van de andere kant van de
grens aan te nemen, zonder over de voorgeschreven papieren te beschikken. Zij omzeilden de
voorgeschreven regels omdat werk belangrijker was dan de overheid. Na de machtswisseling in
Duitsland in 1933 was het gedaan met grensarbeid omdat de nazi’s de binnenlandse arbeidsmarkt beter
beschermden dan in de jaren daarvoor. Dit was echter van korte duur. Vanaf 1935 ontstond in
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Duitsland een tekort aan arbeidskrachten waardoor Noord-Nederlandse grensarbeiders weer welkom
waren. Er was echter zoveel werk in het buurland dat de Nederlandse rijksoverheid het aanvaarden van
werk in Duitsland als een ‘morele’ verplichting oplegde; hiermee was werken in nazi-Duitsland voor
de noordelijke grensbewoners een dwangmaatregel geworden. Dit bracht in enkele grensgemeenten
spanningen met zich mee tussen de rijks, de lokale overheid en de bevolking van die gemeenten.
Het politieke krachtenveld veranderde sterk tijdens het Interbellum. Zowel in Ostfriesland als
in Oost-Groningen kregen de communisten veel aanhangers vanaf de jaren 1919, terwijl in het
Emsland, de Grafschaft Bentheim en de provincie Drenthe nauwelijks sprake was van het
communisme. De nationaalsocialisten kregen na de jaren 1930 veel invloed in de hele noordelijke
grensstreek. Niet alleen aan de Duitse kant van de grens, maar ook aan de Nederlandse kant kregen
nazistische groeperingen veel steun van de bevolking. In Duitsland bestempelden de nazi’s hele
groepen burgers tot ‘tegenstanders van het systeem’ waardoor zij een doelwit werden van angst en
terreur. Zij werden opgepakt en in speciaal daarvoor gebouwde kampen in het Emsland opgesloten.
Grensbewoners werden regelmatig geconfronteerd met deze gevangenen omdat ze vanuit de
Nederlandse grensstreek te zien en te horen waren. Ook vluchtten veel van deze gevangenen over de
grens waar zij zo goed als mogelijk door Noord-Nederlandse grensbewoners werden geholpen. De
Duitse overheid had deze gevangenen echter als criminelen bestempeld wat de Nederlandse overheid
een vrijbrief gaf om de gevluchte gevangenen terug te sturen: politieke gevangen werden opgevangen,
maar criminelen niet. De Joodse bevolking werd eveneens doelwit van de nazi’s en hun leven werd
ondragelijk gemaakt en hun leven liep constant gevaar. Vluchten naar Nederland had echter weinig
kans van slagen, daar waren ze ongewenst.
Op politiek-ideologisch gebied veranderde dus veel tijdens het Interbellum, zelfs zo veel dat
dit niet alleen grote gevolgen zou krijgen voor de noordelijke grensregio, maar voor de hele wereld. In
september 1939 brak de Tweede Wereldoorlog uit.
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Hoofdstuk 4

De grens gesloten (1939-1945)

Op 1 september 1939 schond Duitsland de neutraliteit van Polen door dit land binnen te vallen.
Engeland en Frankrijk hadden de soevereiniteit van Polen gegarandeerd en verklaarden Duitsland na
de inval de oorlog, waarmee de Tweede Wereldoorlog een feit was geworden. Nederland hoopte, net
als tijdens de Eerste Wereldoorlog, neutraal te kunnen blijven, maar was daar duidelijk niet gerust op.
Nadat Duitsland in 1938 de grens aan de Duitse kant had afgesloten door het aanbrengen van
prikkeldraad en extra wachtposten, zette Nederland na 1 september 1939 meer militairen in om de
grens te bewaken tegen een mogelijke aanval van Hitler op Nederlandse bodem.1 Nu was de grens
tussen Nederland en Duitsland als het ware hermetisch gesloten en konden familie en vrienden elkaar
alleen nog spreken door illegaal de ‘groene grens’ over te steken of door afspraken te maken met de
grensbewaking om elkaar aan de grens te treffen, elk aan een kant van de slagboom.2 Op 10 mei 1940
werden veel Nederlandse grensbewoners wakker in bezet Nederland.3
Hoofdstuk 4 gaat over de noordelijke grensstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Terwijl
Duitsland Nederland had bezet, was de grens gesloten en was nauwelijks nog contact mogelijk tussen
grensbewoners aan beide kanten van de grens. Door het sluiten van de grens veranderde deze totaal in
het leven van de grensbewoners. Er was geen sprake meer van grensverkeer, grenseconomie en
familiebezoek en maar nauwelijks sprake van grenshuwelijken. Grensbewoners aan beide kanten van
de grens kwamen als het ware met de rug naar de grens en naar elkaar te staan. Het centrale thema in
dit hoofdstuk gaat daarom over de verhouding van de Noord-Nederlandse grensbewoners tot elkaar en
tot de bezetter. Hierbij wordt gekeken naar de overeenkomsten van de bezetting voor alle
Nederlanders, maar vooral naar de verschillen. Dit wordt gedaan aan de hand van vijf thema’s.
Het eerste thema gaat over de inval van Duitse militairen in Noord-Nederland. Deze militairen
hadden zich direct na de inval in Polen verzameld in de Noordwest-Duitse grensstreek onder de ogen
van de Duitse grensbewoners. Hoe dachten deze grensbewoners over de komst van zoveel militairen?
En waren de Noord-Nederlandse grensbewoners op de hoogte van zoveel Duitse militairen langs hun
grens? En hoe verliep die inval? Terwijl in het westen van Nederland nog werd gevochten was NoordNederland al bezet. Hoe ging dat in zijn werk?
Nadat de bezetting een feit was had dit gevolgen voor de grensbewoners en met name grote
gevolgen voor de Joodse grensbewoners. Daarom wordt in het tweede thema allereerst ingegaan op
hun leven samen met de niet-Joodse grensbewoners en op de gevolgen voor hen van de bezetting.
Specifiek wordt aandacht besteed aan de Joodse werkkampen die vooral in de noordelijke provincies
lagen. Eerst werden Joodse mannen uit het Westen naar deze kampen gedeporteerd en later moesten
ook de noordelijke Joodse mannen zich melden voor de keuring voor de Nederlandse werkkampen.
Dan volgen de razzia’s en de deportaties. De vraag die hierbij wordt beantwoord is hoe de deportaties
in de grensstreek verliepen en hoe de niet-Joodse grensbewoners daarop reageerden. Tot slot komen de
onderduikmogelijkheden en de overlevingskansen in de grensstreek aan de orde.
Het derde thema gaat over hoe grensarbeid veranderde in Arbeitseinsatz. Deze verliep in de
grensstreek gedeeltelijk anders dan in het westen van het land, maar op welk gebied anders? De
grensbewoners waren gewend om het werken in de Duitse grensstreek als normaal te beschouwen,
maar hoe was dit na de inval van de Duitsers? Gingen grensbewoners toen ook nog werken over de
grens of kwamen de mensen massaal in verzet? Verschilde de beleving van de vooroorlogse
grensarbeiders veel van de Arbeitseinsatz die de Duitsers invoerden? Hoe het proces van de
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Arbeitseinsatz in het Noorden verliep en hoe de noordelijke arbeiders reageerden op de oproep om in
Duitsland te gaan werken, zal uit dit hoofdstuk blijken.
Het vierde thema gaat over collaboratie. In het vorig hoofdstuk zagen we dat veel
grensbewoners op de nationaalsocialisten hadden gestemd, maar geen lid waren geworden. Hoe
verliep dit na de bezetting? De grensbewoners hadden een goede band met hun Duitse buren en
hadden gezien dat de arme boeren en grote gezinnen het onder het nazibewind beter hadden gekregen.
De vraag rijst nu of de grensbewoners zich na de bezetting massaal aansloten bij de Nationaal
Socialistische Beweging (NSB). Maar waar woonden dan die NSB leden? Allemaal vlak langs de
grens met Duitsland? En hoe zat het met de landwacht? Waren veel grensbewoners lid van deze
paramilitaire organisatie? Op deze – en nog meer – vragen wordt in deze paragraaf antwoord gegeven.
Als vijfde thema wordt het verzet in de noordelijke regio onder de loep genomen. Over het
verzet in het Noorden is veel onduidelijkheid. Onder de noordelijke grensbewoners leeft het idee dat
daar weinig sprake was van verzet tegen de Duitse bezetter, maar uit onderzoek blijkt dat niets minder
waar is. Verzet tegen de Nederlandse overheid was al voor de oorlog begonnen door de communisten
en dit verzet richtte zich na mei 1940 tegen de Duitse bezetter en zijn handlangers. Maar was het
communistisch verzet het enige verzet in het Noorden? Hoe komt het dat zo weinig bekend is over het
noordelijk verzet? En hoe kwam het dat zowel tijdgenoten uit het Westen net als de SD spraken over
‘een Drenthe dat was omgeven met prikkeldraad’? Wat werd daar mee bedoeld? In deze paragraaf
worden deze vragen onder de loep genomen en zoveel mogelijk beantwoord.
Op basis van een gedetailleerde analyse van een breed scala aan bronnen, zal dit hoofdstuk
inzoomen op de houding van de Noord-Nederlandse grensbewoners tijdens de vijf bezettingsjaren.
Daarvoor zijn de volgende bronnen bestudeerd: literatuur en archieven van gemeentelijke, provinciale
en landelijke overheden. Door het bestuderen van bijna vierduizend strafrechtelijke dossiers van
politieke delinquenten uit het Noorden van Nederland – dossiers die nog niet eerder op deze
systematische manier zijn onderzocht – en de verslagen van verzetsmensen die bij het NIOD zijn
gedeponeerd, wordt duidelijk waarom gewone mensen collaboreerden of in het verzet gingen en wat
de invloed was van de collaborateurs en de bezetter op het gevoerde verzet. Daarbij ondersteunen de
gehouden interviews de geraadpleegde bronnen met de gevoelens en ideeën die grensbewoners hadden
over de bezettingsjaren.
De grens overschreden: de Duitse inval
Voor de Nederlandse grensbewoners die hun Duitse buren altijd hadden gezien als vreedzame en
gastvrije mensen, veranderde in de loop van de jaren 1930 langzaam maar zeker iets in dit beeld. Zij
begrepen dat Duitsland een heel groot land was en meer dan 60 miljoen inwoners had. Dit waren
Duitsers met een andere cultuur en taal, niet het Platduits dat zij gewend waren van de grensbewoners.
Tijdens vakanties naar bijvoorbeeld Bad Bentheim of Tecklenburg zagen noordelijke grensbewoners
overal vrouwen op het land werken die zich met beperkte hulpmiddelen moesten redden. In dit
Duitsland was ook veel ‘militair gedoe’ en daar woonde Adolf Hitler, een man die steeds meer
grondgebied in bezit nam, dreigende taal sprak en tot wiens ideeën veel Duitsers zich aangetrokken
voelden.4
De vader van Herman Brand, een grensbewoner, wist met stelligheid te beweren dat je best
kon zien wat Hitler van plan was en dat hield niet veel goeds in. Een tante van Herman was getrouwd
met een Duitser en woonde in Uelsen, niet ver van de Nederlandse grens. Zij gingen regelmatig met
hun kinderen bij elkaar op bezoek en de negenjarige Herman vond al dat ‘Heil-Hitler-gedoe’ maar
niets. Hij schreef in zijn memoires:
4
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Toen ik eens bij familie in Uelsen op bezoek was, en mijn nichtje in de winkel een klant had
geholpen en deze met een ‘Heil Hitler’ de zaak verliet, rende ik geëmotioneerd naar de
achterliggende huiskamer waar de hele familie bijeen was en ik riep: ‘Hitler was net in de
winkel!!’ Een voor mij onbegrijpelijk gelach was de reactie.5
Toen Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenviel en Engeland en Frankrijk daarop Duitsland de
oorlog verklaarden, veranderde er fundamenteel iets aan de Nederlands-Duitse grens. In Beerta en
Nieuweschans schrokken de bewoners zo van dit bericht dat die dag van werken niet veel terecht
kwam. Vaders en zonen moesten zich melden voor militaire dienst en Nederlandse militairen
overspoelden als het ware de grensstreek om de grens met
Duitsland te bewaken. Het rijk vorderde paarden van de boeren
en het ministerie van Defensie legde prikkeldraad en betonnen
blokkades op de wegen in de grensstreek om de mogelijke komst
van het Duitse leger zoveel mogelijk te vertragen. De
schoonouders van mevrouw Crebas woonden in Nieuweschans
aan de grens met Duitsland en ook zij ontkwamen niet aan de
gevolgen van de oorlogsdreiging. Mevrouw Crebas schreef in
haar memoires: ‘Rondom het huis van vader Crebas komt een
prikkeldraad versperring.’6
Langs de gehele noordelijke grensstreek bleek bij alle
grenswachtposten prikkeldraad te zijn aangebracht en liepen
Militaire grensbewakers drinken
vanaf dat moment patrouilles langs de grens. De grens was nu
koffie bij de familie Kuipers in
bijna hermetisch gesloten. Voor de grensbewoners was dit een
Bellingwolde. Foto voorjaar 1940,
ongekende situatie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er nog
privé archief familie Kuipers.
voldoende mogelijkheden geweest om de grens te passeren en
bleef het contact tussen grensbewoners intact, maar vanaf september 1939 was dit zo goed als
onmogelijk. Het sluiten van de grens bleef daarom niet zonder gevolgen voor de grensbewoners. Zoals
we in het vorige hoofdstuk zagen hadden grensbewoners langs de gehele noordelijke grensstreek cafés
en winkeltjes waarvan de klandizie vooral van de andere kant van de grens kwam. Na het uitbreken
van de oorlog waren zij verstoken van het grootste deel van hun klanten en dit betekende een gevoelig
verlies van inkomen en dus van hun bestaansrecht. Daartegenover betekende het nog eens voor de
Duitse grensbewoners dat zij voor hun inkopen naar winkels verder weg in Duitsland moesten, waar
vaak veel minder producten te koop waren dan in de Nederlandse grenswinkels. J.M.L. uit
Nieuweschans vertelde: ‘Ik ben aan de grens met Duitsland geboren, omdat mijn grootmoeder daar
een winkel had. Tot 1939 had zij een afzet in Duitsland van 99 procent.’7
Familie en vrienden uit de grensplaatsen konden elkaar niet meer zo gemakkelijk bezoeken als
daarvoor. Zij moesten nu plotseling afspraken maken met de grensbewaking wanneer zij hun familie
wilden spreken. Jaap, die destijds twaalf jaar was, weet zich nog goed te herinneren dat zijn familie uit
Coevorden, Eschebrugge en Laar bij de grens bij elkaar kwam: ‘Wij stonden aan deze kant van de
grens en de familie uit Coevorden aan de andere kant en zo konden wij met elkaar praten. Bij elkaar
op bezoek gaan was er niet meer bij.’8 Indien er een bruiloft of begrafenis was moesten zij een speciale
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pas aanvragen. Dit bracht extra kosten met zich mee waardoor vaak alleen de man of vrouw des huizes
naar de familiebijeenkomst ging.9
Voorbereiding op de inval
Doordat de grens gesloten was en de grensbewoners niet meer zo gemakkelijk een praatje met familie
en buren konden maken, waren ze niet meer op de hoogte van wat er op circa 50 kilometer aan de
andere kant van de grens gebeurde. Nadat Duitsland binnen een maand Polen onder de voet had
gelopen, begonnen zij in het najaar van 1939 met het verplaatsen van het Reiter-Regiment I van Polen
naar Noordwest-Duitsland. Dit regiment kreeg een belangrijke taak bij de verovering van heel NoordNederland. Voor de Duitse bewoners in dit gebied was de komst van zoveel militairen in hun dorpen
even onverwacht als de verplaatsing dat was voor de manschappen zelf. Zij hadden verwacht dat ze de
winter in Polen zouden doorbrengen.
Nachdem man sich bereits ganz mit dem Gedanken vertraut gemacht hatte, in Polen zu
überwintern, bedeutete der Ende November eintreffende Befehl zur Verlegung nach
Nordwestdeutschland eine unerwartete Überraschung.10
Het Regiment maakte zijn eerste kwartier bij Cloppenburg, circa 90 kilometer van zowel
Nieuweschans als Emmen. In de laatste dagen van 1939 trok het regiment naar Haselünne, dat op
ongeveer 40 kilometer van de Nederlandse grens ligt. Generaal Majoor Kurt Feldt had nu een divisie
van 13.000 militairen aan de noordwestelijke grens van Duitsland liggen, waaronder vier
ruiterregimenten, het 1e, 2e, 21ste en 22ste, die samen de Reiterbrigade vormden.11
De winter van 1939-1940 was koud, op 29 december vroor het in het Noorden meer dan 10
graden en op 22 januari zakte het kwik zelfs tot onder de minus 15 graden. Op 30 januari 1940 reden
enkele honderden mensen de zesde Elfstedentocht in Friesland en in de grensplaatsen schaatsten de
mensen eveneens graag en veel. Ook al was de grens over land gesloten, over het bevroren water was
geen prikkeldraad aangebracht. Zo kwamen vanuit het Duitse Laar regelmatig jongelui op schaatsen
de grens over, net zoals hun voorouders altijd hadden gedaan. Toen echter het gerucht ging dat Hitler
van plan was om op 17 januari 1940 het Westen aan te vallen en daarbij Nederland niet zou sparen,
bracht dit veel onrust en spanning teweeg bij de grenstroepen. Per ongeluk schoten zij op Duitse
jongelui die weer eens via de bevroren Vecht naar Nederland schaatsten.12 Gelukkig voor de jeugd
bleef dit incident zonder gevolgen, maar met het schaatsplezier op de Vecht was het wel afgelopen.
Op 29 januari 1940 trok het Reiter-Regiment verder naar de Noord-Nederlandse grens en
maakte kwartier ten noorden en ten oosten van het Duitse Meppen. Dagelijks moesten marsoefeningen met de paarden worden gedaan en ook oefeningen met de ‘Radfahrabteilung’ tussen
Löningen en Cloppenburg stonden op het programma.13 De soldaten hadden tijdens de oefeningen veel
last van de kou en het bleek snel dat hun winterkleding niet toereikend was voor zo’n koude winter.
Op 13 februari bleek het maar liefst 26 graden te vriezen. Ondertussen lagen onderdelen van het
Reiter-Regiment in onder andere Rühle, Hesepe, Hoogstede en Emlichheim, wat niet meer dan tien
kilometer van Coevorden vandaan was. De bevolking in de Duitse grensstreek nam in het begin een
zeer gereserveerde houding aan tegenover de soldaten, maar na enige tijd was de verhouding tussen de
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bevolking en de militairen zelfs goed te noemen.14 Het eerste Reiter-Regiment kreeg als opdracht om
ten zuiden en ten noorden van Coevorden in noordwestelijke richting naar de Nederlandse kust door te
stoten. Reiter-Regiment 2 moest via Emmer-Compascuum naar Emmen en daarna via Assen verder
naar de Afsluitdijk optrekken en Ruiter-Regiment 22 moest via Itterbeck naar Hardenberg doorstoten.
Het was de planning om op deze manier een brede strook van 100 kilometer tussen de Dollard en
Hardenberg in te nemen.15
Terwijl de Duitse militairen in de noordwestelijke grensstreek wachten op orders om
Nederland binnen te vallen, meldde de Nederlandse Major Sas uit Berlijn dat de inval gepland stond
voor woensdag 8 mei. De militairen mochten vanaf dat moment niet meer met verlof en de
legerleiding beval een verhoogde graad van strijdvaardigheid voor de grensbataljons. Zij moesten de
lonten aanbrengen aan de bruggen die zouden worden opgeblazen.16 De Nederlandse legerleiding
besloot eveneens dat bij Coevorden nog twee mijnenveldjes aangelegd moesten worden: een bij de
spoorwegovergang aan de Looweg en een bij het Stieltjeskanaal. Hierdoor konden de boeren hun melk
niet meer over de weg vervoeren, maar moesten zij die met bootjes wegbrengen. Tevens kregen de
grensposten bij Nieuw-Schoonebeek en Zwartemeer de opdracht om belangrijke veranderingen
rechtstreeks aan de legerleiding te melden.17 Er gebeurde echter niets bijzonders in de grensstreek,
waardoor de rust enigszins weerkeerde.
Op 9 mei zag de Nederlandse commies Tillema dat alle versperringen van de binnenweggetjes tussen Laar, Coevorden en het Overijsselse Gramsbergen waren weggehaald. Nu kon hij
sinds maanden weer een praatje maken met zijn Duitse collega. Tillema nam de gelegenheid waar om
zijn collega te vragen of het tot een oorlog zou komen tussen Duitsland en Nederland, waarop deze
bezorgd antwoordde: ‘Ik weet het niet meer, maar ik geloof JA!’ Ook in Ter Apel had de commandant,
van de grensbewoners die nog sporadisch contacten hadden met Duitse grensbewoners, doorgekregen
dat de aanval op Nederland nu niet meer lang op zich zou laten wachten.18
Ondertussen hadden de Duitse troepen opdracht gekregen om zich marsklaar te maken en op
de avond van 9 mei zagen de inwoners van Emlichheim en Laar hoe de Duitse militairen verder
richting de Nederlandse grens trokken. Dat veel militairen en paarden waren ingezet bleek wel uit de
stoet die door deze plaatsen trok; het duurde namelijk meer dan twee uur voor de laatste ruiter
Emlichheim was gepasseerd. Veel grensbewoners maakten zich op dat moment ernstige zorgen om het
lot van familie en vrienden aan de andere kant van de grens en volgens Brand zou er van slapen die
nacht niet veel zijn gekomen. Ondertussen had de Nederlandse grensbewaking doorgegeven dat er
veel lawaai van paarden te horen was aan de Duitse kant. Hierdoor moesten zij ’s avonds laat toch
weer de slagsnoeren en de vuurkoorden onder de bruggen aanbrengen. Ook kregen de militairen de
opdracht om hun ransels te pakken, hun uitrusting bij elkaar te zetten en gekleed te gaan slapen.19
Zoals gezegd hadden grensbewoners door het sluiten van de grens niet veel contact meer met
elkaar, maar het werk op het land ging wel gewoon door. In Schoonebeek hadden veel boeren land aan
de Duitse kant van de grens en dat was een reden dat de vader van Jaap regelmatig de grens kon
passeren. Jaap vertelde over de winter van 1939/’40 het volgende:
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In de laatste winter van 1939-1940 lag het hele Reiter-Regiment bij de boeren in Ringe en
Twist. Zoals Brand ook heeft geschreven. En toen zei mijn va, ‘wat doen jullie toch met al die
soldaten hier.’ Maar ze durfden het niet uit te spreken. Maar ja, Holland was aan de beurt, daar
kwam het op neer. Ik ken nog iemand uit Emlichheim, die leeft niet meer, maar die zei dat zij
bij Ter Apel over de grens waren gekomen van het Reiter-Regiment, en die zei: ‘maar jullie
hadden ook ja geen leger, we konden zo doorlopen.’20
De Duitse inval
De inval van het Duitse leger in heel Noord-Nederland ging volgens het zelfde patroon – een patroon
dat duidelijk verschilde van de inval in het Westen van Nederland. Terwijl de inval van de Duitsers in
de noordelijke grensstreek binnen een paar uur voorbij was, duurde de strijd om het Westen van
Nederland vijf dagen. Daarmee begon de bezetting van de grensprovincies Groningen en Drenthe vijf
dagen eerder dan in het Westen van het land. De Duitse bezetter gaf in de noordelijke provincies al op
10 mei 1940, via de provinciale overheden, bevelen aan de grensbewoners. Om het verschil van de
inval tussen het Noorden en het Westen duidelijk te maken, zal hieronder vooral de inval in
Coevorden en Nieuweschans als illustratie worden gebruikt.
Op 10 mei 1940 zag een militair die bij de hooggelegen brug over de Vecht op De Haandrik21
de wacht hield, ’s morgens heel vroeg in de verte groepjes mensen in het veld. Hun helmen staken net
boven de grondnevel uit en hij wist op dat moment: het is oorlog. Direct werden commando's gegeven
om de drie bruggen die daar aanwezig waren, op te blazen. Bij de eerste twee lukte dit, met de laatste
niet. Deze explosies hadden wel de andere militairen uit de omgeving en veel burgers uit Coevorden
gewaarschuwd dat de Duitsers er aankwamen.22 Het laten springen van de bruggen was een streep
door de rekening van de oprukkende Duitse troepen. Nog voordat de stoottroepen bij de bruggen over
het Coevorder-Vecht-kanaal aankwamen, hoorden zij deze de lucht ingaan.
Während die Stoßtrupps […] ihre Brücken unbeschädigt nehmen und die angebrachten
Sprengladen entfernen konnten, flog die linke Brücke in die Luft, als Stoβtrupp […] noch etwa
150 m entfernt war.23
Ondertussen was het geluid van overtrekkende vliegtuigen, hoog in de lucht, goed te horen. Het waren
Duitse vliegtuigen die naar het Westen vlogen.24
Overal zagen Nederlandse militairen nu Duitse soldaten richting Coevorden komen en startten zij met
het opblazen van de bruggen. Indien dit niet snel genoeg lukte, lieten ze de bruggen voor wat ze waren
en trokken de militairen zich volgens afspraak terug. Alleen een groep van vier militairen, die gelegerd
waren aan de Luttersehoofdwijk bij de brug van Goselink, trok zich niet terug achter de Q-linie, maar
bleef in hun bunker.25 Van daaruit beschoten zij het oprukkende Reiter-Regiment met een mitrailleur
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en een aantal karabijnen.26 De Duitse militairen hadden zoveel weerstand waarschijnlijk niet verwacht
en toen diverse gewonden en zelfs twee doden waren gevallen, besloten zij om uit een nabij gelegen
woning gijzelaars te halen. De zeven aanwezige mensen, misschien wel de eerste gijzelaars van het
Duitse leger in Nederland, moesten als een levend schild
vooroplopen naar de bunker, terwijl Duitse militairen met
hun geweren in de aanslag, achter de groep aan liepen.27
Deze actie had echter niet het gewenste effect. Zowel de
Nederlandse als de Duitse militairen bleven vuren en een
van de burgers, een jong meisje, werd hierbij door een
Duitse kogel in haar rug geraakt. De Duitsers besloten
uiteindelijk deze aanval weer af te blazen omdat het ook
voor henzelf te gevaarlijk was. Pas een uur later kon het
Het Reiter-Regiment 1 op weg naar Coevorden.
gewonde meisje naar het ziekenhuis worden gebracht.
Foto: privé archief familie Brand.
Daarna probeerden de Duitsers met een omtrekkende
beweging de bunker te naderen. De vier Nederlandse militairen hadden na vier uur tegenstand te
hebben geboden, geen munitie meer en moesten zich overgeven.28 Aan de Duitse kant waren zeven
doden gevallen en drie zwaargewonden. Dietrich Kuen schreef: ‘…ingesamt 7 Mann der 1. Und 3.
Schw. verwundet worden.’29
Toen de Nederlandse soldaten waren overmeesterd kreeg boer Bruins het bevel van een
hooggeplaatste Duitse militair, een arts uit Emlichheim, om een paard en wagen in te spannen en de
gewonden naar Duitsland te brengen. De arts was geen onbekende voor Bruins en samen reden ze via
zandweggetjes naar Laar. De reguliere weg kon niet gebruikt worden voor het gewondentransport
omdat de meeste bruggen waren opgeblazen. De zandweggetjes zaten vol met kuilen waardoor de
wagen schudde en hobbelde. Dit veroorzaakte veel gekerm en gekreun vanuit de wagen met
gewonden. Toen de stoet in Laar aankwam, begroetten diverse inwoners Bruins. Veel Duitse boeren
die hij kende, nodigden hem uit om tijdens de terugreis een kop koffie te komen drinken. Zij wilden
graag weten hoe de gevechten in en om Coevorden verlopen waren. In Laar bracht een ambulance de
gewonden naar het ziekenhuis in Nordhorn. Daarna kon Bruins weer richting huis rijden en later
hoorde hij dat minstens een van de gewonden was overleden. Dat dit geen gemakkelijke opdracht was
geweest voor Bruins vertelde zijn dochter: ‘Telkens als hij bovenstaande aan ons vertelde, pinkte hij
heimelijk een traantje weg.’30
Ondertussen had de stad Coevorden, als enige in de noordelijke grensstreek, zijn burgers de
opdracht gegeven om te evacueren. In allerijl pakten de mensen enkele spullen bij elkaar en
vertrokken naar het hun aangewezen adres buiten de stad. Niet iedereen was het gelukt om tijdig te
vertrekken en toen ook nog de Bentheimerbrug de lucht in vloog, waardoor veel glas en puin in de
straten terecht kwam, besloot een aantal mensen om zich maar schuil te houden in hun eigen huis. Zo
ook het gezin van de fietsenmaker. Janna wist zich nog heel goed te herinneren dat haar vader een tafel
tegen de muur had gezet waar de hele familie onder moest zitten. Even later stond er een Duitse
militair voor hun deur en die hielp de familie naar een betere schuilplaats:
Er stond een Duitse militair aan de deur die een lekke band had die mijn vader moest maken.
Later kwam de militair terug, hij had ons onder de tafel zien zitten en hij had een betere
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schuilplaats voor ons gevonden: in de kelder van de overburen, het Joodse echtpaar Van der
Vegt. De militair heeft ons toen naar de overkant van de straat geholpen.31
In Nieuw-Schoonebeek kwamen de Duitsers om kwart over vier de grens over en de groep van
luitenant Graf von Schmettow trok ten noorden om Coevorden heen richting Dalen. Daarna moest hij
via de Oosterhesselerbrug naar Hoogeveen, terwijl luitenant Kuehn richting Weiteveen en
Klazienaveen trok. Toen een verschrikte boer uit Schoonebeek aan de luitenant vroeg wat er aan de
hand was, zei hij het ingestudeerde antwoord: ‘Die Engländer kommen.’32 De gezinnen in
Schoonebeek, Twist, Emlichheim en Laar, hadden veel familie aan de andere kant van de grens wonen
en zij hadden nooit gedacht dat Duitsland Nederland zou binnenvallen. Geert kon zich de inval nog
goed herinneren en vooral het ongeloof van zijn grootvader: ‘De Nederlandse grensbewaking had zich
al in 1939 uit Schoonebeek teruggetrokken en mijn opa kon het niet geloven toen Duitse militairen
Nederland binnenvielen.’33
De Duitse troepen waren in de tussentijd op diverse plaatsen ook de grens van de gemeente
Emmen gepasseerd. Niet alleen bij Weiteveen, Barger-Compascuum en Emmer-Compascuum, maar
ook in het Munsterseveld. Hier waren ze al voor ‘X-Zeit’ in drie karren met zeildoek bedekt en
voortgetrokken door paarden, als in een Paard van Troje, de grens overgestoken. Van echte gevechten
was hier geen sprake, er vonden alleen enkele schermutselingen plaatst. Om sneller te kunnen
opschieten trok een deel van de Duitse militairen verder op fietsen die zij hadden buitgemaakt op
Nederlandse soldaten.34 Aangezien de Duitsers zo weinig weerstand ondervonden, is het heel
aannemelijk dat de Reiterbrigade Emmen al was gepasseerd voordat de inwoners dit goed en wel
doorhadden. De herinneringen in deze gemeente spreken vooral van Duitse troepen in autobussen en
per fiets: ‘Om plusminus half zes reden de eerste Duitsche troepen per autobus langs het gemeentehuis
in de richting Sleen, weldra gevolgd door andere troepenonderdelen, allen per fiets.’35
In de Kroonpolder te Beerta hoorde de familie Crebas ’s morgens rond vier uur veel lawaai en
schoten klinken rond hun huis. Nadat luidruchtig op de luiken was geklopt en hardhandig aan de bel
was getrokken, deed de heer des huizes de deur open en stond hij oog in oog met Duitse militairen. De
soldaten plaatsten hun fietsen tegen de boerderij om deze grondig te onderzoeken op de aanwezigheid
van Nederlandse soldaten. Zes waren al eerder gevangen genomen en daarom werd de hele boerderij
van de familie Crebas onderzocht. Mevrouw Crebas herinnerde zich heel duidelijk de angst die over
de familie kwam: ‘Wij eruit, mijn man deed open, fietsen werden tegen de muur gegooid. Wat waren
we benauwd toen ze binnenkwamen, het huis dreunde van de zware laarzen.’36 Terwijl in de omgeving
van Schoonebeek, Coevorden en het Overijsselse Gramsbergen vooral het Reiter-Regiment ter paard
de grens was overgestoken, gebeurde dit verder naar het noorden door de ‘Radfahrabteilung’.
Nadat ook hier de bruggen waren opgeblazen legden de Duitsers snel een tijdelijke
zogenoemde bailey-brug over de Aa bij de Stadspolder, die ze lopend en per fiets konden oversteken.
Aan de Nederlandse kant trok daarna een stoet van Duitse militairen op de fiets door Nieuweschans.
De familie van Martha stond ’s morgens vroeg langs de kant van de weg en de kinderen keken hun
ogen uit. Martha vertelde dat ze ‘moi, moi’37 tegen de soldaten zei en ondertussen vroeg ze zich af: ‘Is
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dat nu oorlog?’38 Zij wisten dat er spanningen waren, maar dat Duitsland Nederland zou binnenvallen,
nee, dat hadden ze nooit gedacht. Martha en Jans konden vanuit hun huis de spoorbrug tussen
Nieuweschans en Bunde heel goed zien en ze zagen dat deze open stond. De brug was eigendom van
de Deutsche Bundesbahn en werd bediend door Duits personeel. Hierdoor konden treinladingen vol
met zwaar materieel vanuit Duitsland naar Nederland komen:
Het eerste wat we zagen was een Duitse pantsertrein. Wij keken op de spoorbrug en zagen dat
de trein een klein eindje verder reed en daarna stapte de commandant eruit en liep over de
spoorbrug. De brugwachter kwam van de andere kant en halverwege gaven ze elkaar een
hand.39
Waren veel Nederlandse grensbewoners ’s morgens rond vier uur al opgeschrikt door de Duitse inval,
in het Duitse Bunde ontdekten kinderen ’s morgens tegen acht uur dat er iets bijzonders aan de hand
was. Toen zij naar school gingen stonden de straten vol met vrachtwagens en motoren. De kinderen
konden er maar amper langs en zij wisten niet wat ze zagen. Toen de school rond het middaguur
uitging waren de straten weer leeg. De Duitse soldaten waren Nederland binnen getrokken.40 Iets
verderop in de Polder aan de Duitse kant van de Aa woonde Greta. Haar moeder wekte haar op 10 mei
heel vroeg in de morgen en zij was erg ongerust. Er stonden veel vrachtwagens, motoren en soldaten
bij hun huis. ‘Meine Eltern hatten eine böse Ahnung, vier Kilometer von uns entfernt begann Holland,
über die Aa wurde eine Pontonbrücke gelegt und die deutsche Soldaten fielen Holland ein.’41 Het was
dezelfde brug die Martha en Jans vanaf de andere kant zagen.
Niet alleen Duitse en Nederlandse militairen waren slachtoffer van het oorlogsgeweld. De
noordelijke grensstreek telde eveneens enkele burgerslachtoffers en er was vooral veel schade aan
huizen, wegen en bruggen. Het Coevorder meisje dat getroffen was door Duitse kogels toen zij in de
vuurlinie moest lopen, heeft de oorlog overleefd. Tijdens een vuurgevecht tussen Emmen en Sleen
werd een woning geheel doorzeefd met kogels, waarbij gelukkig geen doden vielen. Maar niet iedere
grensbewoner kon de inval van de Duitsers navertellen. Een granaat die dwars door de muur van het
huis van een grensbeambte te Coevorden schoot, doodde de eigenaar die snel zijn kinderen uit bed
wilde halen.42 Verder doodde een kogel een bewoner uit Zwartemeer en een veertienjarige jongen
overleed veertien dagen na de inval aan zijn verwondingen die hij had opgelopen na een
schermutseling tussen Duitse en Nederlandse militairen.43
De inval van Duitsland in Nederland was voor veel noordelijke grensbewoners, zowel aan de
Duitse als de Nederlandse kant, een schok. Zij hadden eeuwenlang een goede relatie gehad met hun
buren aan de andere kant van de grens en waren nu ineens vijanden geworden. Natuurlijk waren de
internationale spanningen vanaf september 1939 en de Duitse vluchtelingenstroom – vooral Joden –
vanaf 1933 ook in dit gebied niet onopgemerkt gebleven, maar een inval hadden ze niet verwacht. Zij
waren ervan uitgegaan dat Duitsland, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog, de neutraliteit van
Nederland zou respecteren.
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Terwijl Nederlandse grensbewoners de eerste oorlogsdagen van nieuws verstoken waren over
de gevechten die in het Westen plaatsvonden, kon de
Duitse bevolking in de grensstreek vanaf het begin de
strijd in Nederland volgen via artikelen in de krant. Zo
schreef de EmsZeitung op 11 mei dat Duitsland Nederland
en België was binnen getrokken om de
neutraliteitsbescherming van deze landen op zich te nemen
omdat deze landen bedreigd werden door de Engelsen. Op
13 mei schreef de krant dat de bezetting van de provincie
Der EmsZeitung, 15 mei 1940.
Groningen door de Duitse Wehrmacht was voltooid. Twee
dagen later schreef de krant dat de Nederlandse regering naar Londen was gevlucht en dat Nederland
gecapituleerd had. Hiermee was de bezetting van Nederland officieel een feit geworden.44
De bezetting
De oorlogshandelingen hadden in de grensgemeenten maar een paar uur geduurd. In de volgende uren
passeerden veel Duitse manschappen en materieel dit gebied om de rest van Nederland te kunnen
veroveren. Terwijl het Westen nog vocht om zijn vrijheid, was de noordelijke grensstreek al ‘bezet
Duits gebied’ geworden. In boeken over de Tweede Wereldoorlog lees je dat de mensen eerst bang
waren voor de Duitsers na de inval, maar die angst ebde snel weer weg. Het leek net of er verder niets
aan de hand was. Iedereen ging weer aan het werk en het leven ging gewoon door.45 Presser schreef:
‘Er gebeurde niets, geen pogrom. Zelfs geen achteruitzetting.’46 Dit had waarschijnlijk te maken met
het beleid van Hitler om het Nederlandse volk niet gelijk onder dwang het nationaalsocialistische
gedachtegoed op te leggen.47
Maar was dat wel zo, ging het leven wel gewoon door? Dat is bijna niet voor te stellen.
Volgens Von der Dunk kwam de Duitse inval in Nederland als een schok en zo’n schok gaat vaak niet
ongemerkt aan mensen voorbij.48 Daarbij moet de spanning over het lot van de eigen mannen die nog
aan het front vochten voor de grensbewoners enorm zijn geweest. Ten derde kwam de bezetter vanaf
het begin met maatregelen en verboden die de vrijheid van de grensbewoners aan banden legde. Ten
vierde werden vanaf 1 juli al maatregelen tegen de Joden afgekondigd, en ten slotte werd deelname
van enkele gemeenteraadsleden – communisten en Joden – al snel verboden. Dit lijken maar een paar
zaken die een negatieve invloed moeten hebben gehad op het dagelijks leven van de bevolking na de
inval van de Duitsers. Ze zijn niet ‘niets’ te noemen.
De grensbevolking had tijdens de inval op 10 mei gesneuvelde en gewonde militairen in hun
omgeving gezien en wist vaak niet hoe het met hun eigen mannen, vaders, zonen en broers ging die in
het Westen vochten. En toen na meer dan vijf dagen eindelijk bericht kwam, was er soms verdriet,
omdat een geliefde tijdens de gevechten met de Duitse militairen was gesneuveld.49 Andere jongens
waren gevangen genomen en kwamen pas een paar weken later weer thuis uit krijgsgevangenschap.
Daarbij zullen de grensbewoners zich de eerste dagen toch minstens ‘overdonderd’ hebben gevoeld
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omdat ze een inval van de Duitsers niet echt hadden verwacht en tijd om je daarop voor te bereiden
was er niet geweest. Geert vertelde daarover:
Wij werden ’s morgens om vier uur wakker door het lawaai van vliegtuigen, maar toen waren
ze hier al, ze trokken door de straten, dat waren de Pruisen. Tot onze verbijstering, … Mijn
broer en ik maakten opa wakker. Toen hij ze door de straat zag, was hij verbijsterd. … Hij kon
niet geloven dat Duitsland Nederland binnen viel. …Niemand kon zich voorstellen dat
Duitsland Nederland zou binnenvallen.50
Ook waren er grensbewoners die het de Duitsers kwalijk namen dat ze Nederland waren
binnengevallen, terwijl een enkeling de komst van de Duitse militairen juist verwelkomde. Een
Coevordenaar vertelde dat hij als 16-jarige jongen had gezien dat op de dag van de inval Duitse
soldaten van een plaatsgenoot sigaretten kregen aangeboden. Hij was hierover, 70 jaar na dato, nog
steeds heel verontwaardigd en emotioneel en zei: ‘Dat doe je toch niet, dat is toch heulen met de
vijand.’51
De grens bleef na de inval van de Duitsers gesloten, waardoor grensoverschrijdende contacten
niet meer konden worden opgepakt. De grens zat bijna ‘potdicht’ en het grensverkeer werd sterk
gereguleerd: reizen, uitstapjes en familiebezoek behoorden tot het verleden.52 Net als tijdens de Eerste
Wereldoorlog hielden de mensen in Groningen en Drenthe ook nu hun zilvergeld vast. Omdat
leveranciers contante betaling eisten in deze onzekere tijden, ontstond een groot tekort aan kleingeld
en mochten de noordelijke provincies en gemeenten noodgeld bijdrukken.53
Ondanks de overrompeling moesten de mensen verder en pakten zij hun dagelijks leven weer
op. Monique Brinks schreef in haar boek over het Scholtenshuis in Groningen dat het kenmerkend was
voor de Duitse overheersing om nieuwe maatregelen geleidelijk in te voeren.54 Het invoeren van
maatregelen gebeurde echter in het Noorden nog voordat Nederland had gecapituleerd. Een dag na de
verovering van het Noorden, op 11 mei 1940, ontvingen gemeentebestuurders eerst een bekendmaking
van de Commissaris der Koningin – zijn functiebenaming veranderde al snel in Commissaris der
Provincie (CderP) – waarin hij schreef dat hij nu beschouwd moest worden als plaatsvervanger van de
minister en dat alle Rijksdiensten zijn aanwijzingen moesten opvolgen. Een dag later gelastte de
Commissaris via aanplakbiljetten dat de bevolking zich moest ‘onthouden van elke daad van geweld
of tegenweer’ dat zij zich buiten noodzaak niet op de openbare weg mocht begeven en dat elke
samenscholing verboden was. Ook mocht de bevolking zich na 20.00 uur niet meer buiten het eigen
erf begeven. De straf bij het niet navolgen van deze voorschriften, kwam op ‘lijfsgevaar’ te staan.55
Maar dit was nog niet alles. Drie dagen later volgde een oproep aan alle werkgevers om hun
werk voort te zetten en hun arbeiders in dienst te houden.56 Op 15 mei 1940, toen de capitulatie van
Nederland een feit was, kregen alle burgemeesters in Groningen een uitnodiging van de Commissaris
der Provincie Groningen voor een bespreking op 21 mei.57 Tijdens deze bijeenkomst zouden hij en
Oberst Leutnant Von Bonin, Feldcommandant voor de provincie, hun zienswijze over het te voeren
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beleid uiteenzetten. Verder zouden actuele vraagstukken als voedselvoorziening, werkverschaffing,
geldmiddelen et cetera worden besproken.58 Vanaf dat moment regende het regelmatig verboden,
geboden, maatregelen en voorschriften waaraan de bevolking zich moest houden.
Tevens werden diverse maatregelen afgekondigd die het leven behoorlijk gecompliceerd
maakten en die bepaalde bevolkingsgroepen zelfs extra hard troffen. Hoewel grensbewoners met
familie aan de andere kant van de grens niet met uitsluiting, arrestatie of de dood werden bedreigd,
hadden zij vanaf de dag van de inval wel als eersten te maken met maatregelen van de bezetter. Zoals
beschreven was de grens na 10 mei 1940 gesloten en alleen illegaal te passeren, waardoor familie en
vrienden aan de andere kant van de grens bijna niet meer bezocht konden worden. Familiebezoek was
alleen mogelijk via de officiële grensovergangen en met de juiste papieren. Bij een begrafenis of
huwelijk moest toestemming worden gevraagd om de grens te mogen passeren en dit telde voor zowel
de Nederlandse grensbewoners als de Duitse.59
Leden van gemeenteraden kregen ook snel met maatregelen van de bezetter te maken. Na de
inval kwamen in de meeste plaatsen de gemeenteraden een paar weken niet meer bij elkaar. Toen dit
in juni weer mocht, vroeg de burgemeester van het communistische Beerta aan de raad om de
partijstrijd te staken die in de voorgaande jaren nogal fel was geweest en eendrachtig te werken voor
het welzijn van de bevolking. In dezelfde speech roemde hij de bevolking van de gemeente ‘door de
waardige houding die zij in de eerste moeilijke dagen hebben getoond.’60 Op de volgende
raadsvergadering moest de burgemeester echter melden dat vijf raadsleden niet meer aanwezig waren
omdat van ‘hogerhand’ het bevel was gegeven dat vertegenwoordigers van de CPN niet meer mochten
deel nemen aan de Raad.61 De partijstrijd in Beerta was dus door de bezetter de mond gesnoerd.
Maatregelen tegen de Joden werden al vanaf 1 juli ingevoerd: zij mochten vanaf die dag geen
lid meer zijn van de luchtbescherming. En vanaf 1 november 1940 moesten alle Joodse ambtenaren
worden ontslagen, wat betekende dat zij ook geen onderdeel meer mochten uitmaken van de
gemeenteraden. Hierdoor werd de socialist Hartog Zilverberg uitgesloten van de Coevorder Raad
waarvan hij jarenlang lid was geweest. Op 30 december 1940 meldde de burgemeester aan de Raad dat
Zilverberg niet meer mocht deelnemen aan het raadswerk alleen om het feit dat hij een Jood was.62 Dit
waren niet de eerste en niet de laatste beperkende maatregel tegen de Joden. In een volgende paragraaf
wordt hier uitgebreid op ingegaan.
Joodse grensbewoners
In het Interbellum leefden de Joodse en niet-Joodse bevolking in de Groningse en Drentse grensstreek
in harmonie met elkaar. Van openlijk en systematisch antisemitisme was, zoals eerder betoogd, geen
sprake. De bezetting van Nederland door Duitsland zou echter al snel leiden tot uitsluiting van de
Joden uit de gemeenschap en ten slotte tot deportatie en zelfs moord. Van de ruim honderdduizend
Nederlandse Joden die de oorlog niet overleefden, kwamen ruim vierhonderd Joden uit een van de
zeven grensgemeenten.
In de jaren vlak voor de oorlog hadden grensbewoners op basis van eigen ervaringen, verhalen
van familie, vrienden, kennissen, collega’s en lokale kranten misschien wel meer dan in de rest van
Nederland zich een concreet beeld kunnen vormen van de toenemende uitsluiting van en het geweld
tegen Joden bij hun oosterburen. In mei 1940 voorzagen veel grensbewoners dat de Duitse bezetting
58
59
60
61
62

GAV, AGV 2, inv.nr. 164, CderP te Groningen aan burgemeesters, 15 mei 1940.
Interview (33) Jans, 2 mei 2013.
CCO, GAB, inv.nr. 23, Raadsverslag van 28 juni 1940.
Ibidem, Raadsverslag van 30 augustus 1940.
AGC 1927-1997, OB, Raadsverslag van 30 december 1940.

146

voor de Joodse dorps- en stadgenoten weinig goeds zou betekenen, maar over hoe groot het gevaar zou
zijn liepen de inschattingen uiteen. In zijn naoorlogse memoires schreef Herman Brand hoe op 10 mei
1940 de bevolking van Coevorden moest worden geëvacueerd naar de omliggende dorpen. Nog
dezelfde dag konden ze terugkeren naar hun huizen. In de stroom mensen zag mevrouw Brand haar
achterburen, het Joodse echtpaar Van Zuiden. Het paar was erg bang voor de bezetters en zij vreesden
dat de Duitsers niets goeds voor hen in petto zouden hebben. Mevrouw Brand probeerde het echtpaar
gerust te stellen, maar moest later erkennen dat zij het gevaar had onderschat.63 Marcus van Zuiden
zou, samen met alle andere Joodse Coevordenaren, uit zijn huis worden gehaald en naar het
doorgangskamp Westerbork worden gebracht. Een paar dagen later werd hij op transport gesteld naar
‘het Oosten’, waar hij op 17 oktober 1942 werd vermoord.64 Zijn vrouw Catrina mocht thuis blijven
omdat zij ziek was; zij overleed op 26 oktober 1942 en werd in Coevorden begraven.65
Grensbewoners die in mei 1940 aanvankelijk nog verwachtten dat de Duitse bezetter in
Nederland zou afzien van systematische uitsluiting van en geweld tegen Joden, kregen al snel ongelijk.
De bezetter voerde vanaf mei 1940 de ideologie van het nationaalsocialisme over Joden ook in
Nederland in. Hieronder vielen de Neurenbergse rassenwetten waarin was vastgesteld wie ‘Jood’ was
en waarin huwelijken tussen Joden en niet-Joden werden verboden.66 Daarna werden stap voor stap
meer anti-Joodse maatregelen ingevoerd. Zoals we zagen kwam de eerste maatregel al op 1 juli 1940.
Na oktober 1940 volgden de maatregelen elkaar in een gestaag tempo op te beginnen bij de ‘Ariërverklaring’ voor het overheidspersoneel in oktober 1940, waarna in november alle Joden uit
overheidsfuncties werden gezet. In januari 1941 moesten Joden zich laten registreren, in mei werden
ze beperkt in hun beroepsuitoefening en moesten zij als eersten hun radio inleveren. Daarna werd hun
bewegingsvrijheid nog verder ingeperkt. Kinderen moesten naar aparte scholen en overal verschenen
borden en plakkaten met het opschrift ‘Verboden voor Joden’. In februari 1941 vonden de eerste
razzia’s plaats in Amsterdam en nog geen acht maanden later in de Achterhoek, Arnhem, Apeldoorn,
Arnhem en Zwolle. Vanaf januari 1942 moesten de eerste Joodse mannen zich melden in de Joodse
werkkampen in het Noorden en Oosten van Nederland en in mei moesten alle Joden een gele
‘Jodenster’ op hun kleding dragen.67
Op 15 juni 1942 vertrok de eerste deportatietrein met 1137 slachtoffers vanuit Hooghalen naar
Birkenau waar vrijwel allen direct of indirect werden vermoord.68 De deportaties waren een direct
uitvloeisel van het besluit dat de nazi’s tijdens de Wannseeconferentie van 20 januari 1942 hadden
genomen over de uitvoering van het plan ‘Endlösung der Judenfrage’.69 De ‘Endlösung’ kwam er
kortweg op neer dat alle Europese Joden zouden worden vermoord.
In de Noord-Duitse grensstreek betekende dit besluit dat Joden die nog niet gearresteerd of
gevlucht waren, vanaf dat moment gearresteerd, gedeporteerd en vermoord konden worden in een van
de vernietigingskampen. In Emlichheim woonden begin 1942 al geen Joden meer; zoals we in het
vorige hoofdstuk hebben gezien waren zij na de Kristallnacht gevlucht. In andere grensplaatsen zoals
Meppen, Haren, Leer en Bunde, werden de laatste daar wonende Joden in januari 1942 opgepakt en
gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een SS-kampcommandant zei in 1942: ‘Ein Jude stirbt nicht
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wann er will, sondern wenn wir es wollen.’ De grensgemeenten konden in 1942 ‘Juden frei’ verklaard
worden.70
In de Noord-Nederlandse grensstreek ondergingen Nederlandse Joden, samen met gevluchte
Duitse Joden, hetzelfde lot. De vaak gehoorde stelling dat Nederlanders in de eerste twee oorlogsjaren
vooral last hadden van een toenemende schaarste aan basisgoederen, gaat voor de Joodse bevolking in
de grensregio, net als voor Nederland in het algemeen, beslist niet op.71 Hun leven was binnen twee
jaar ondragelijk gemaakt en deportatie naar de concentratie- en vernietigingskampen was in de zomer
en het najaar van 1942 in volle gang. In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe de Jodenvervolging in
de noordelijke grensstreek verliep. Daarbij wordt vooral stil gestaan bij de vraag of er behalve
overeenkomsten ook specifieke verschillen waren tussen de Jodenvervolging in de grensstreek en
elders in het land. Wanneer en hoe vonden in de grensstreek de deportaties plaats? Hadden de Joden in
de grensregio – mogelijk extra gealarmeerd door verhalen van de andere kant van de grens, daardoor
mogelijk ook extra door niet-Joodse dorps- en stadsgenoten gesteund – meer of minder kans om de
Holocaust te overleven?
De werkkampen
Het eerste verschil tussen de Jodenvervolging in het Westen en het Noorden en Oosten van het land
was gelegen in de circa veertig kampen die de nazi’s speciaal voor de Joden in Nederland hadden
bestemd. Deze ‘Jodenkampen’72 lagen in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De
meeste kampen waren ‘werkkampen’, terwijl Westerbork een ‘doorgangskamp’ was. Dit was en is het
bekendste kamp in Drenthe waar bijna alle Joden terecht kwamen voordat zij naar de concentratie- en
vernietigingskampen werden gedeporteerd. Aangezien hier al veel onderzoek naar is gedaan en er veel
publicaties over zijn verschenen, valt het kamp Westerbork verder buiten dit onderzoek.73 Van de
veertig werkkampen bevond zich één in de provincie Groningen – in Sellingen – en er waren er dertien
in Drenthe.74 Met Westerbork erbij was een-derde van deze ‘Jodenkampen’ in de provincie Drenthe
gevestigd.
Dat veel werkkampen in Drenthe lagen had niets te maken met een sterker regionaal
antisemitisme, maar alles met de armoede en werkloosheid van de vooroorlogse jaren. De
werkkampen waren tijdens het Interbellum gebouwd als werkverschaffingskampen. Nadat de
Nederlandse werklozen – uitgezonderd de Joodse werklozen – in 1941 naar Duitsland moesten om te
werken, verloren de kampen, die elk zo’n 200 mensen konden herbergen, hun functie. In de winter van
1941/1942 kregen ze van de bezetter een nieuw doel, namelijk als werkkampen voor Joodse mannen
in de leeftijd van 18 tot 55 jaar die door de maatregelen van de Duitse bezetter werkloos waren
geworden. Zij hadden immers geen inkomen meer en konden daarom maar amper hun gezin
onderhouden. De bezetter liet toen weten dat hij wel voor werk zou zorgen, hier of in Polen.75
Het opsluiten van de Joodse mannen in de werkkampen gebeurde om twee redenen. Ten eerste
waren zij in de kampen geïsoleerd van de andere burgers en vormden de mannen geen gevaar meer
door mogelijk verzet. Daarbij kon de bezetter op deze manier de Joodse mannen sneller naar het

70

71
72

73
74
75

Alicke, Lexikon der Jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, 720, 1765, 2756 en Arends,
Emlichheim und Umgebung im 3. Reich, 86.
Brinks, Het Scholtenshuis, deel 1: Daden, 8
De politie in Coevorden gebruikte het woord Jodenkampen in hun rapportage in plaats van
werkkampen.
Zie onder andere: Houwaart, Westerbork, en Moraal, Als ik morgen niet op transport ga… .
Van der Oord, Jodenkampen, 6. Dit boek beschrijft 6 kampen waarvan 3 in Drenthe.
Ibidem 9-17 en Van Hasselt, De Drentse Sjoa, 9-10.

148

doorgangskamp Westerbork en uiteindelijk naar de vernietigingskampen deporteren. De meeste
mannen gingen naar de werkkampen, omdat ze bang waren dat bij weigering hun familie daar de dupe
van zou worden. Bovendien vermoedden zij dat ze beter in een werkkamp in Nederland konden zitten
dan in Duitsland of Polen.76
De eerste Joodse arbeiders kwamen begin januari 1942 uit de grote steden in het westen van
het land. In het begin was het leven in de werkkampen nog wel gemoedelijk. Omdat het winter was,
konden maar weinig werkzaamheden worden uitgevoerd waardoor de verveling snel toe sloeg. De
mannen mochten zich redelijk vrij buiten de kampen begeven, hun familie schrijven en voedsel en
kledingpakketjes ontvangen. Daarnaast knoopten ze goede contacten aan met de mensen uit de
omgeving. Door deze contacten heeft een aantal Joodse mannen de oorlog overleefd. Zij wisten in de
omgeving van hun kamp een onderduikadres te vinden en daarvan gebruik te maken op het moment
dat het regime vanaf het voorjaar 1942 steeds strenger werd. Ten slotte volgde in oktober van
datzelfde jaar deportatie naar Westerbork.77
In de Groningse en Drentse grensstreek kregen de mannen tussen 18 en 55 jaar vanaf juni
1942 een oproep om zich te laten keuren voor de werkkampen. Izak Kan uit Coevorden vond zijn
oproep bij de post als een ‘in elkaar gevouwen formulier’ met daarop de tekst:
U wordt aanstaande vrijdag om 19.00 uur verwacht om u aan een keuring voor een der
arbeidskampen te onderwerpen. Niet verschijnen, zal de strengste politiemaatregelen tot
gevolg hebben.78
Na de keuring werden zij onder politiebegeleiding naar een van deze kampen gebracht. Onderduiken
was volgens de historicus Van Oord amper een alternatief omdat dan represailles zouden volgen tegen
de thuisgebleven familie.79 Maar onderduiken was in de zomer van 1942 ook niet gemakkelijk te
realiseren. Ten eerste omdat dit nog niet was georganiseerd door het verzet: de georganiseerde hulp
aan onderduikers startte, zoals we later zullen zien, pas in het najaar van 1942 toen alle Joden uit
Groningen en Drenthe al waren gedeporteerd.80 Omdat er nog geen georganiseerde hulp aanwezig was
om mensen te laten onderduiken, kon dit alleen als de mensen zelf in hun sociale omgeving iemand
bereid vonden om hen te laten onderduiken. Ze moesten daarbij ook zelf voor de nodige financiële
middelen zorgen om te kunnen leven. Daarbij betekende onderduiken dat de mensen voor een hele
lange tijd uit de maatschappij moesten verdwijnen. In de zomer van 1942 verliep de oorlog voor
Duitsland immers nog steeds goed en daardoor dachten de mensen dat de bezetting wel eens heel lang
kon duren. Toch hebben enkele noordelingen zich tegen de Duitsers verzet door te vluchten uit de
werkkampen of door geen gehoor te geven aan de oproep voor deze kampen. Zij doken onder of lieten
zich opnemen in het ziekenhuis.81 Dit laatste gaf echter alleen maar tijdelijk uitstel.
De deportatie van werkloze Joodse mannen uit de noordelijke grensstreek naar de
werkkampen duurde niet langer dan twee maanden. In Emmen waren bij de eerste keuring negen
mannen geschikt verklaard en op 20 juli 1942 vertrokken zeven Joodse mannen uit Emmen naar het
werkkamp te Vledder.82 Eén mocht nog thuis blijven omdat hij ziek was en Izak Kropveld kreeg de
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aantekening ‘voortvluchtig’. Hij was ondergedoken, maar werd tijdens zijn onderduikperiode alsnog
gearresteerd en vermoord in een concentratiekamp.83 Vanuit Coevorden gingen dezelfde dag vijf
mannen op transport naar Vledder onder begeleiding van de plaatselijke politie.84 Het tweede transport
uit Emmen en Coevorden ging op 17 augustus naar het werkkamp Linde: uit Emmen gingen 32
mannen en uit Coevorden nog eens 16. In Coevorden waren 20 mannen opgeroepen, maar twee
hadden zich laten opnemen in het ziekenhuis en twee anderen waren spoorloos verdwenen,
waarschijnlijk ook ondergedoken. Op 24 september ging het derde een laatste transport van Joodse
mannen uit Emmen en Coevorden naar het werkkamp te Rouveen.85
De deportatie van Joodse mannen riep in de grensgemeenschappen emotionele reacties op. In
Coevorden namen veel bewoners afscheid van hun stadsgenoten die naar de werkkampen moesten.
Hartog Zilverberg was vele jaren voorman van de SDAP geweest en toen hij met het eerste transport
naar Vledder moest vertrekken, stond bij het station een grote groep arbeiders – geen intellectuelen,
maar arbeiders – om afscheid van hem te nemen. Izak Kan schreef: ‘Als zij met gebalde vuist
“vrijheid” roepen, worden bij velen de tranen te machtig.’86 Ook als de tweede groep op transport
moet, staan vele niet-Joodse Coevordenaren op de plaats waar de bus vertrekt. Als Izak zijn kapper
ziet, dan lopen de man de tranen over de wangen. Izak was hierdoor erg ontroerd en schreef: ‘Er zijn
vele niet-joden gekomen; sommigen laten hun tranen de vrije loop. … Het afscheid van thuis is achter
de rug en deze vele sympathiebetuigingen doen me goed.’87
Van de relatieve gemoedelijkheid en openheid die de werkkampen begin 1942 nog hadden
gekenmerkt, was in de zomer niets meer over. De Joodse mannen die uit de grensstreek in de kampen
arriveerden, voelden het gevaar onmiddellijk aan. Izak Kan, die met het transport van 17 augustus naar
het werkkamp te Linde werd gebracht, schreef over de eerste dag in het kamp:
Nog dezelfde dag ging het gerucht dat wij direct naar Westerbork moesten […]. Langzaam
komt er een geest van ontvluchten over het kamp. Iedereen inspecteert de omgeving en
iedereen houdt iedereen in de gaten. Want iedereen wil de eerste zijn om te ontvluchten.
Daarna zal vast niemand meer een kans krijgen.88
Izak Kan, Jo Frank en Herman Zilverberg ontvluchtten nog dezelfde avond het kamp. Ze kropen over
het prikkeldraad, sprongen over een slootje en renden zo hard ze konden naar de bossen waar ze even
uitrustten. De volgende dag bereikten ze de boerderij van een kennis van Herman waar ze eindelijk
iets te eten kregen en konden slapen.89 Izak Kan en Jo Frank overleefden de oorlog door zich schuil te
houden op diverse onderduikadressen. Herman Zilverberg dook onder in Amsterdam, samen met zijn
broer Dajo, en ging bij het communistische verzet. Zij werden verraden en alsnog gearresteerd en via
Westerbork naar Auschwitz getransporteerd. Herman wist het kamp te overleven, maar zijn broer Dajo
niet.90
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De razzia’s en deportaties
Kort nadat werkloze Joodse mannen zich in juni 1942 moesten melden voor de keuring voor de
werkkampen, begonnen in de grensregio ook de eerste razzia’s en deportaties via Westerbork naar de
concentratie- en vernietigingskampen. De razzia’s en deportaties verliepen in twee opzichten anders
dan in het westen van het land: ze vonden plaats in een veel kortere periode en werden behalve door de
lokale politie ook uitgevoerd door de regionale marechaussee. In het westen en oosten van het land
waren vanaf 1941 de eerste razzia’s en deportaties begonnen en vanaf juni 1942 werden zij alleen
maar erger. Volgens Croes en Tammes hadden de Amsterdamse Joden door de verlening van de
tijdelijke vrijstellingen van deportaties meer gelegenheid om een onderduikadres te zoeken dan de
mensen in de rest van het land.91 In Amsterdam kreeg het politiebataljon, samen met het reguliere
politiekorps, de taak om de Joden uit hun huis te halen voor deportatie. Dit was tegen de wil van de
NSB-burgemeester Voûte, die deze taak door de marechaussee had willen laten uitvoeren. Vanaf eind
juni 1942 kregen groepen Joodse inwoners dagelijks het bericht dat zij zich moesten melden voor
deportatie. Toen zich volgens de Duitse leiding niet voldoende mensen hadden gemeld, begonnen zij
razzia’s op klaarlichte dag uit te voeren. Hierbij waren zowel de SD als de Amsterdamse politie
betrokken. Vanaf augustus 1942 kreeg de Amsterdamse politie de opdracht om Joden ’s nachts uit hun
huis te halen. SD-leider Lages had hierbij de leiding en bijna iedere nacht vonden er razzia’s plaats.92
Duurden de deportaties in Amsterdam circa 14 maanden, in de drie noordelijke provincies
waren bijna alle Joden binnen vier maanden uit de gemeenschap verdwenen. Terwijl in juni/juli 1942
de Joodse mannen naar de werkkampen waren gevoerd, kregen de burgemeesters het bevel om lijsten
samen te stellen met de namen en adressen van alle Joodse inwoners.93 In de nacht van 2 op 3 oktober
werden de achtergebleven vrouwen, kinderen en ouderen uit hun huizen gehaald en naar Westerbork
gebracht. In de stad Groningen, waar bijna 3000 Joden woonden, moest het gehele politieapparaat in
die nacht paraat staan om deze razzia uit te voeren.94 Het was op die dagen Rosj Hasjana (Joods
Nieuwjaar) en 3 oktober was ook nog op een zaterdag (Sjabbat). De Duitsers wisten daarom dat alle
Joden thuis zouden zijn.
In de verschillende noordelijke grensgemeenten vonden de deportaties van Joodse inwoners
plaats in dezelfde nacht van 2 op 3 oktober 1942: plotseling, en met inzet van zowel de Nederlandse
politie als marechaussee. Hoe de deportaties in de praktijk hun beslag kregen, hoe de mensen dit
hebben ondergaan en of hun niet-Joodse buren op de hoogte waren van het tijdstip van deportaties zal
in elke grensplaats ongeveer hetzelfde zijn geweest. Het ging hier immers steeds om kleine
gemeenschappen waarbij de buren elkaar goed kenden.
De Emmense politie moest zich op 2 oktober om 11.30 uur melden bij de SD te Assen, waar
zij de opdracht kreeg om nog diezelfde avond alle achtergebleven Joden – de meeste mannen zaten
toen al in werkkampen – uit hun huizen te halen en naar het doorgangskamp in Westerbork te brengen.
’s Avonds gingen alle politiemannen gewapend met een namenlijst erop uit. Nadat zij bij betreffende
bewoners hadden aangebeld, werd de mensen verteld dat zij enkele zaken moesten inpakken en dat zij
mee moesten gaan naar hotel Groothuis, dat was aangeduid als ‘de grote verzamelplaats’. Toen de
meesten op de namenlijsten in hotel Groothuis aanwezig waren – een enkeling dook onder – werden
de mensen in gehuurde autobussen naar het doorgangskamp Westerbork gebracht.95
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In Coevorden kreeg de politie op 2 oktober 1942 om 15.30 uur het bevel van de
Sicherheitsdienst om alle Joodse vrouwen, kinderen en ouderen die nog in Coevorden aanwezig
waren, in diezelfde nacht aan te houden en op transport te zetten. De Nederlandse chefs, Carper van de
politie en Deij van de marechaussee, overlegden samen hoe zij de deportatie moesten aanpakken. Ze
besloten om alle mensen op de lijst te informeren over hun verplichte vertrek, maar voordat zij hieraan
toekwamen kregen zij nog diezelfde middag bezoek van de SD’er De Kruijff uit Assen. Deze dreigde
met arrestatie en deportatie van de politiefunctionarissen en hun gezinnen, indien niet voldoende Joden
in het kamp Westerbork aankwamen. Volgens Deij was dit voor de gehuwden onder de politie een te
zware tol, waarna ze besloten om ’s avonds vanaf 20.00 uur alle mensen te informeren dat ze nog
diezelfde avond rond 24.00 uur moesten klaarstaan voor vertrek naar het ‘Joden kamp’96 te
Westerbork.97
Vanaf 20.00 uur ging de politie in koppels van twee man op stap om de Joodse inwoners te
informeren. Twee van hen vertelden later dat toen zij bij de rabbijn98 kwamen, deze al op de hoogte
was door een telegram van de Joodse Raad uit Amsterdam. Volgens de politie had de rabbijn niet de
andere Joodse Coevordenaren geïnformeerd. Politiefunctionarissen rapporteerden namelijk dat
iedereen erg geschokt had gereageerd op het bericht dat ze ’s nachts zouden worden opgehaald om
naar Westerbork te worden gebracht waaruit bleek dat zij nog niet op de hoogte waren. Het is heel
goed mogelijk dat de Rabbijn de mensen niet had geïnformeerd om geen onrust te zaaien. Het ging
immers om een kamp in Nederland en wanneer de mensen rustig meegingen, zouden represailles tegen
de mannen die in de werkkampen zaten achterwege blijven. Dachten zij.99
Vanaf 12 uur ’s nachts, op 3 oktober 1942, werden 91 Joodse Coevordenaren door 4
Nederlandse politiemannen en 12 man van de marechaussee uit hun huizen gehaald en naar het station
gebracht waar bussen en een kar klaar stonden om hen naar het kamp te Westerbork te brengen.100 In
het politierapport stond eerst dat 89 mensen waren opgehaald, maar dat is later met potlood gewijzigd
in 91. Er bleken twee Joodse mensen uit Amsterdam in Coevorden op bezoek te zijn. Drie dagen later
schreef de politie aan de SD in Assen, dat bij de deportatie ook nog een baby was geweest die zij die
avond over het hoofd hadden gezien. In het rapport staat: ‘Ein Kind war so in Wolldecken und Tücher
eingepackt, dass es, wie später hervorging, bei Zählung übersehen wurde.’101 Verder meldde het
rapport dat zeven mensen een doktersverklaring hadden, waaronder Catrina van Zuiden-Odewald.102
Zij werden die nacht niet weggevoerd omdat ze eerst mochten herstellen. Veertien Joden bleken
onvindbaar: zij waren ondergedoken. In dezelfde nacht transporteerde de SD de mannen uit de
werkkampen naar het kamp te Westerbork.103 De mannen uit het werkkamp Linde, waaruit drie jonge
mannen uit Coevorden waren gevlucht, waren in dezelfde nacht van de vlucht, 17 augustus 1942, via
het station in Hoogeveen naar Westerbork gebracht.104 Hiermee was in één klap een hele
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bevolkingsgroep uit Coevorden verdwenen, een bevolkingsgroep die daar al vanaf de achttiende eeuw
had gewoond. Zij zijn bijna allen vermoord in de vernietigingskampen.
Reacties van niet-Joodse stads- en dorpsgenoten
Het is niet bekend of in de eerste jaren van de bezetting de reacties van niet-Joodse noordelijk
grensbewoners veranderden ten opzichte van hun Joodse plaatsgenoten. Waarschijnlijk waren de
noordelijke grensbewoners vergelijkbaar met de Twentse grensbewoners. In de Twentse grensstreek
voltrok zich geen al te grote verandering in de relaties tussen Joden en niet-Joden in de eerste
bezettingsjaren. Buren en vrienden bleven elkaar op straat groeten, ze maakten een praatje met elkaar
of gingen bij elkaar op bezoek. Treiterijen en geweld kwamen nauwelijks voor. De anti-Joodse
maatregelen van de bezetter zorgden desondanks wel voor een verwijdering tussen de Joodse en nietJoodse bevolking: er ontstond een passieve isolering. Hierop werd soms met woede, maar vooral met
machteloosheid gereageerd.105
Hoe de reactie van de niet-Joodse bevolking in de grensstreek was op de plotselinge deportatie
van hun Joodse stads- en dorpsgenoten, daarover is wel het een en ander bekend. Omdat Maurits van
Coeverden door de bezetter niet meer als zelfstandige
veehandelaar mocht werken hoopte hij, door bij een boer te
gaan werken, niet op transport te worden gezet. De eigenaar
van boerderij ‘De Mars’ wilde hem graag helpen en stuurde
daarom een brief naar het doorgangskamp Westerbork met
het verzoek om Maurits vrij te laten. In de brief schreef de
boer dat hij Van Coeverden namelijk dringend nodig had om
de oogst binnen te halen.106 Uit verschillende verhalen blijkt
ook dat in ieder geval een aantal niet-Joodse Coevordenaren
wist dat hun Joodse buren op transport moesten, maar ook
dat zij begaan waren met hun buren. Zodra mevrouw R-O uit
de Bentheimerstraat had gehoord dat haar buren zich
moesten klaar maken voor vertrek, heeft zij hen geholpen
met pakken. Diezelfde avond zag zij een NSB-buurtgenoot
Briefje met het verzoek om Maurits van
op straat staan kijken naar het wegvoeren van de Joden.
Coeverden vrij te laten.
Mevrouw R-O vertelde hierover als getuige bij diens
Privé archief familie Van Coeverden.
naoorlogse proces:
Toen de Joden in het najaar van 1942 werden gearresteerd en wij hiervan op de hoogte waren
gesteld, hebben wij de familie Frank zoveel mogelijk geholpen. Toen ik mij op de avond van
de arrestatie naar de familie Frank begaf, stond verdachte voor hun zaak te kijken. Terwijl ik
met hem stond te praten werd Sanders [een Joodse man die twee huizen verderop woonde,
DMB] uit zijn woning gehaald waarbij hij hevig schreeuwde. Ik heb toen tegen verdachte
gezegd: ‘Als dat nu eens je vader was.’107
Met deze opmerking gaf mevrouw R-O aan dat niet alle mensen zich zonder verzet uit hun huizen
lieten halen. De heer Sanders had met zijn geschreeuw duidelijk gemaakt dat hij het met de deportatie

105
106
107

Demant, Verre buren, 159-160.
Privé archief familie Van Coeverden, Briefje van 16 september 1942.
NA, Archief Justitie/CABR [2.15.20] PRA Emmen/Coevorden, inv.nr. 87668, dossier 4417.

153

niet eens was. Sanders, fotograaf van beroep, had voor vertrek nog foto’s naar de buren gebracht
omdat hij bang was dat die anders zouden worden weggegooid.108
Janna kon zich het wegvoeren van de Joodse Coevordenaren ook nog goed herinneren. Zij was
in de oorlogsjaren naaister en zij naaide voor veel families en zo ook voor de familie Prins. ‘Ik had
nog dikke handschoenen voor de twee kinderen gemaakt en de avond dat ze weggevoerd werden, heb
ik die nog snel gebracht.’109 Ook Felix kan zich het wegvoeren van de Coevordense Joden goed
herinneren. Als schooljongen speelde hij vaak met de Joodse jongens bij hen in de straat. Die bewuste
avond hoorde hij stemmen op straat. Geroep, bevelen, huilen en een deur die dichtsloeg. Zijn vader
wilde nog gaan kijken: ‘…misschien kan ik nog iets voor hen doen’ zei hij, maar hij werd
weggestuurd door de politie. In huis, binnen blijven! zeiden zij.’110 Hun buren werden ’s nachts
afgevoerd evenals alle andere Joden bij hen in de straat, ook de jongens waar hij regelmatig mee
speelde.
Dat herinneringen niet altijd de feiten weergeven is algemeen bekend. Soms is het geheugen
een soort zeef en waarom bepaalde zaken wel aanwezig blijven en andere niet, blijft dan onduidelijk.
Dat sommige herinneringen niet betrouwbaar zijn bewijst het volgende. De Joodse Coevordenaren zijn
door de Nederlandse politie en marechaussee uit hun huis gehaald. In geen enkele bron staat vermeld
dat er Duitsers bij deze actie betrokken waren. Echter, in de herinnering van enkele Coevordenaren
waren het de Duitsers die de Joden hadden opgehaald. Als kind waren zij ’s nachts wakker geworden
van stampende laarzen en staccato bevelen in het Duits. In het donker hadden zij vanuit hun
slaapkamerraam gezien hoe huilende kinderen en ook de oude dames van Coevorden, in een groepje
van vijftien mensen door de straat liepen terwijl Duitsers ‘Schnell, schnell’ hadden geschreeuwd.111
Het kan natuurlijk zijn dat de kinderen de stampende laarzen van Nederlandse politiemannen hebben
gehoord die ‘snel, snel’ hebben geroepen, wat veel op het Duits lijkt. Dat de herinneringen mogelijk
zijn gekleurd door de films die over de razzia’s in Amsterdam zijn gemaakt en waarin het wel de
Duitsers waren die samen met de Nederlandse politie de razzia’s uitvoerden, is ook begrijpelijk.
Dat de politie en marechaussee onder druk stonden van de bezetter om de deportaties uit te
voeren, zal zeker geen verzinsel zijn, maar dat er ook ‘Jodenhaters’ en antisemieten in Coevorden
woonden kan evenmin worden ontkend. De heer Semmy van Coevorden die na de oorlog weer in
Coevorden kwam wonen omdat hij het geluk had de kampen Westerbork en Vught te overleven,
vertelde na de bezetting dat er ook politiemannen waren die de Joodse inwoners geen kans gaven om
te ontsnappen. Zij werden volgens hem in de regio KWW’ers genoemd, ‘Kijken Wat het Wordt’, die
zich soms wel heel loyaal opstelden tegenover de bezetter.112 Dat het vooral de eigen bekende
politiefunctionarissen waren die de Joodse stadsgenoten uit hun huizen haalden, zal voor de Joden
extra pijnlijk zijn geweest.
Uit het verhaal van Izak Kan blijkt dat veel niet-Joodse Coevordenaren hadden meegeleefd en
tot tranen toe bewogen waren toen de mannen op klaarlichte dag naar de werkkampen werden
gevoerd. Maar er was ook onverschilligheid. De geïnterviewde Karel uit dezelfde plaats zei: ‘Ach, het
waren maar Joden.’113 Johan, die tijdens de oorlog in Ter Apel woonde vertelde:
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Bij mij in de klas zat Haaiman Lezer, ik kan mij dat nog goed herinneren. Haaiman Lezer was
zeer gedeprimeerd, hij had veel zorgen natuurlijk. Hij is opgepakt en naar Westerbork
gebracht. De leraar vertelde dat en zei ‘wij gaan door met de les’. Je ging gewoon door.114
In alle grensgemeenten moesten ambtenaren van gemeentewerken in de huizen van de weggevoerde
Joden het licht afsluiten. Eén van hen vond een poëziealbum van een Joods meisje dat op tafel lag en
nam dit mee voor zijn eigen dochtertje. Zij vertelde daar jaren later over:
Dit is mijn poëziealbum en daar kan ik je een verhaal over vertellen, daar heb ik zoveel spijt
van. Mijn vader vond een poëziealbum van een Joodse familie. Je kon in de oorlog geen
plaatjes krijgen voor zo’n poëziealbum en die heb ik toen uit dat album geweekt. En dat vind
ik nu zo jammer, dat was zo waardevol geweest, dat had nooit gemoeten.115
Daarna wees zij diverse plaatjes aan die uit het album van dat Joodse meisje waren geknipt. Ze wist ze
nog allemaal. Is dit Jodenhaat of antisemitisme? Zij was nog te jong om bewust antisemitisch te zijn;
ze was immers nog maar acht jaar in 1942 en tijdens het interview had ze oprecht spijt van haar daad.
Was het dan Jodenhaat of antisemitisme van haar vader? Haatte hij de Joden die bij hem in de straat en
in de buurt hadden gewoond? Volgens zijn dochter niet.116 Een antisemiet was hij dan waarschijnlijk
ook niet. Maar zijn houding getuigde wel van onverschilligheid. Hij dacht waarschijnlijk alleen maar
aan het plezier dat hij zijn eigen dochter zou doen met dit album en niet aan het verdriet van het
weggevoerde Joodse meisje, wat minstens getuigt van onnadenkendheid.
Dat sommige grensbewoners dachten dat de Joden niet terug zouden komen en dat hun dat ook
niet veel uitmaakte, blijkt uit een ander voorbeeld. Gemeenteambtenaren die de Joodse woningen
moesten verzegelen, haalden de mezoeza’s – een tekstkokertje dat volgens traditioneel Joods gebruik
op de deurpost wordt aangebracht – van de deurposten en sommigen gooiden deze achteloos op straat.
Kinderen pakten de mezoeza’s van de straat en namen ze mee naar huis. Dat niet iedereen zo
onverschillig was over de weggevoerde Joden of dacht dat ze niet terug zouden komen, blijkt uit het
feit dat sommige mensen de mezoeza’s verstopten en jaren later naar het Stedelijk Museum of de
voormalige synagoge in Coevorden brachten. Zij wisten nog precies van welk huis de mezoeza
afkomstig was.117 Een ander voorbeeld is van een boer die een mooie koperen bloempot van een
Joodse familie verstopte onder de turfbult. Het koper moest in 1941 worden ingeleverd bij de Duitsers,
maar hij zou de bloempot bewaren zodat de mensen hem na de oorlog terug konden krijgen. De
betreffende Joodse familie is vermoord, maar de bloempot is overgedragen aan de plaatselijke
historische vereniging.118 Zo zijn meer voorbeelden te noemen van spullen die niet-Joodse mensen
verstopten voor hun Joodse buren.
Onderduiken in de grensstreek
Volgens Croes en Tammes hebben ongeveer 16.100 Joden de bezetting overleefd door onder te
duiken: in totaal slechts 11,5 procent.119 Om onder te duiken waren zeker drie belangrijke zaken nodig:
de mensen moesten de noodzaak van het onderduiken inzien, de mogelijkheid om onder te duiken
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moest aanwezig zijn en er moesten voldoende geld, voedingsbonnen en valse papieren beschikbaar
zijn. Misschien dachten medio 1942 veel mensen dat het allemaal wel mee zou vallen en vooral dat ze
de oudere Joden wel met rust zouden laten.120 Voor de herfst van 1942 waren er in het noorden nog
geen organisaties die de mensen hielpen onder te duiken en de meeste mensen hadden er geen idee van
wat allemaal bij een onderduik kwam kijken en hoe lang dat zou moeten. Ze wisten echter wel dat het
als een misdrijf gold en dat zij bij ontdekking op straftransport werden gezet. Een transport dat hen
regelrecht naar het Oosten – Polen – zou brengen. Voor halfweg 1942 hadden daarom maar weinig
mensen voorzorgsmaatregelen genomen om onder te duiken. 121
Onderduiken was echter geen garantie om de bezetting te overleven. Wanneer de Joden uit
hun huizen werden gehaald, maar niet aanwezig waren, dan moest de burgemeester dit aan de bezetter
melden. Zij moesten ook een opsporingsbevel naar de Rijksrecherche sturen, zodat het gehele
politieapparaat van het verdwijnen van de mensen op de hoogte was. Zowel in Bellingwolde, Emmen
als Coevorden zijn opsporingsverzoeken verstuurd. Indien de onderduikers werden gevonden, dan
volgde alsnog deportatie naar het kamp te Westerbork en vandaar naar een van de concentratiekampen
waar zij vrijwel allen werden vermoord.122
Ook in de noordelijke grensgemeenten doken verschillende Joden in de loop van 1942 onder.
In de gemeente Schoonebeek woonden in de oorlog geen Joden, dus was daar ook geen sprake van
onderduik, maar in Nieuweschans doken alle vier Joden onder. Ook in de gemeenten Beerta,
Bellingwolde, Vlagtwedde en Emmen doken Joden onder. In Coevorden doken 17 mensen onder (12
procent van de Joodse bevolking) en dit hadden er meer kunnen zijn indien de razzia niet in de nacht
van 2 op 3 oktober 1942 had plaats gevonden.123 Nadat de mannen in de maanden juli, augustus en
september naar de werkkampen waren gevoerd en de mannen uit het werkkamp Linde nog diezelfde
nacht op transport gingen naar Westerbork, besloten nog zeker elf tot veertien Joodse Coevordenaren
om ook onder te duiken. Omdat in Coevorden of in Drenthe nog geen goed georganiseerde
onderduikorganisatie was, moest hulp gevraagd worden aan een paar mensen om bij kennissen in de
omgeving te vragen of daar enkele mensen konden onderduiken. Garage eigenaar Heins uit Coevorden
was zo iemand en hij schakelde weer andere mensen in. Uiteindelijk was voor elf mensen een adres
gevonden en zij zouden op maandag 5 oktober door Heins naar hun onderduikadressen worden
gebracht. Dit werd echter door de razzia van 2 op 3 oktober doorkruist.124
Of meer mensen in de noordelijke grensstreek wilden onderduiken, maar geen onderduikadres
konden vinden, is moeilijk te achterhalen. Een sociaal netwerk van niet-Joden was erg belangrijk maar
niet altijd doorslaggevend bij het wel of niet vinden van een adres. Onderduiken was niet alleen
gevaarlijk voor de ‘duikelaars’, maar ook voor het gezin dat onderdak had geboden.125 Zowel Izak Kan
als Arnold Douwes beschreven uitgebreid hoe bang de mensen waren om een onderduiker in huis te
nemen. De familie Kan had een groot sociaal netwerk en Izak ging regelmatig bij vroegere klanten van
zijn vader langs, maar kreeg ook vaak ‘nee’ te horen. De mensen wilden hem wel helpen met geld,
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maar durfden hem niet in huis te nemen. Ook Arnold Douwes van de onderduikorganisatie in
Nieuwlande moest soms erg veel moeite doen om onderduikadressen te vinden.126
Wel zijn diverse verhalen bekend van mensen die aan de
hun bekende Joden aanboden om bij hen onder te duiken
en waar zij gebruik van hebben gemaakt, zoals ook in de
paragraaf over de Joodse werkkampen is beschreven.
Als voorbeeld worden hieronder drie van de
onderduikadressen beschreven in Groningen en Drenthe.
Deze families hadden meer dan één persoon laten
onderduiken en zij zijn bij huiszoekingen niet gevonden.
Uit de grensgemeente Emmen dook mevrouw Cohen
met haar twee zoons onder bij de familie Zikken te
Joodse onderduikers bij de familie Ader in
Exloo, terwijl haar dochter Rebecka met echtgenoot
Beerta aan de maaltijd. Foto: Lilly Samuel,
onderdook in Barger-Compascuum. De
Groninger Archieven.
onderduikfamilies bezorgden tijdens de ‘duikperiode’ de
brieven die moeder en dochter aan elkaar schreven en allen overleefden de bezetting. Vader Willy was
in december 1940 gearresteerd op beschuldiging van deviezensmokkel. Hij had namelijk zijn geld
meegenomen toen het gezin vanuit Leer naar Emmen was gevlucht. Na te zijn opgesloten in de
gevangenis in Scheveningen ging hij op transport naar verschillende Duitse gevangenissen, waarna hij
uiteindelijk werd vermoord in Auschwitz.127
Samuel uit het Groningse Vlagtwedde dook met vrouw en kinderen onder bij de familie Zefat
in Valthe, maar na een tijdje was dit niet meer zonder gevaar omdat de landwacht Zefat in de gaten
hield. Daarna groeven ze een hol in de bossen van Valthe, zo’n vijf kilometer van hun eigen huis. In
totaal vonden 16 Joden onderdak in dit hol en allen overleefden de oorlog. De beide zusters Warringa
uit Emmen zorgden samen met Zefat, die de oorlog niet overleefde, voor eten en drinken en toen het in
het bos te gevaarlijk werd hebben de zusters zes van deze mensen in hun huis opgenomen.128 De
Joodse onderduikers probeerden ook zelf aan voedsel te komen. De ouders van Harma hadden land
vlak bij het onderduikers hol.
Vader zei wel eens ‘Die koe gaf niet veel melk vandaag, we moeten hem in de gaten houden
dat hij niet ziek wordt.’ Zo waren er soms ook gewoon aardappelen tussen de rijen verdwenen.
Achteraf dachten wij dat die joden dat hadden gedaan, ja die moesten ja ook eten.129
Bennie Kosses uit Vlagtwedde dook onder bij de familie Drenth in het Groningse Stadskanaal. Bij
deze familie zaten 12 Joodse onderduikers en het wordt wel ‘het ander Achterhuis’ genoemd. Allen
overleefden de oorlog en Bennie trouwde na de bevrijding met de dochter van Drenth.130
Maar niet alleen Joden uit het noorden konden in de eigen omgeving onderduiken. Ook Joden
uit het Westen van het land kregen een duikadres op het platteland. Zoals bij de familie Ader in Beerta
waar zes Joden uit Amsterdam waren ondergebracht en in het dorp Nieuwlande131 – misschien wel het
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bekendste onderduik-dorp – waren naar schatting 60 Joden ondergedoken die uit een andere streek
kwamen. De meeste Joden uit de eigen regio waren toen al weggevoerd. Het netwerk van Johannes
Post en Arnold Douwes heeft naar schatting drie- tot vierhonderd Joden aan een onderduikadres
geholpen.132
Overlevingskansen in de grensstreek
De anti-Joodse maatregelen van de nazi’s en de daaropvolgende deportaties naar vernietigingskampen
waren desastreus voor de Joden in Nederland. Van de 140.000 Joden zijn 107.000 naar de
vernietigingskampen gedeporteerd. Ongeveer 5200 mensen keerden terug uit deze kampen terwijl de
resterende 101.800 in en rondom de kampen zijn vermoord.133 In totaal hebben slechts 38.200 (27
procent) de oorlog overleefd. Dat de kans om te ontsnappen aan de vernietigingsdrang van de nazi’s in
Nederland erg klein was, blijkt wel uit deze cijfers. Maar de overlevingskansen varieerden van regio
tot regio. In de stad Amsterdam, waar veel Joden woonden en de bezetter veel razzia’s heeft gehouden,
hebben circa 15.000 van de 80.000 Joden (20 procent) de oorlog overleefd: minder dan het landelijk
gemiddelde.134 Volgens De Graaff waren er relatief minder Joodse slachtoffers in de zuidelijke en
oostelijke provincies,135 maar Houwink ten Cate en Moore schreven daarentegen dat van alle
Nederlandse provincies juist in de provincie Drenthe relatief het minst aantal Joden de oorlog hadden
overleefd. Zij weten dit vooral aan de vele werkkampen die in het Noorden aanwezig waren.136
Maar hoe lagen de overlevingskansen in de noordelijke grensgemeenten nu precies? Waar en
hoe hadden zij de meeste kans om aan deportaties en moord in de vernietigingskampen te ontsnappen?
Had dit te maken met de grootte van de stad of juist met het platteland of de vele werkkampen?
Speelde de ligging van de gemeente aan de grens met Duitsland hierbij een rol? Je zou immers kunnen
verwachten dat in de grensstreek de overlevingskansen groter zouden zijn geweest, omdat de mensen
daar beter op de hoogte waren van de gebeurtenissen in Duitsland dan in het westen van het land.
Zoals we zullen zien was de kans om de Holocaust te overleven in de noordelijke grensgemeenten
echter net zo klein en net zo divers als die in het rest van het land.
In zes van de onderzochte zeven grensgemeenten woonde een Joodse gemeenschap. In de
gemeenten Emmen, Coevorden en Vlagtwedde woonden de meeste Joden. In Emmen overleefden van
de 196 Joden 56 de oorlog: 28,5 procent. Het relatief hoge aantal overlevenden kan grotendeels
worden verklaard door het feit dat achttien van hen een gemengd-huwelijk hadden, waardoor zij in het
bezit waren van een zogenoemde Sperre. Dit betekende dat zij later op transport naar Westerbork
gingen en daardoor meer kans hadden om niet op transport naar het Oosten te worden geplaatst. Van
de 141 Coevorder Joden overleefden daarentegen slechts vijftien de oorlog: nog geen 11 procent.137 In
totaal doken zeventien Joodse Coevordenaren onder van wie elf de bezetting in de onderduik hebben
overleefd, terwijl nog zes mensen werden gearresteerd. Van deze mensen heeft slechts één het
concentratiekamp overleefd en de andere vijf mensen werden alsnog vermoord. Twee mannen
overleefden de kampen Vugt en Westerbork en een was aan deportatie ontkomen omdat hij met een
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niet-Joodse vrouw was getrouwd.138 In de Drentse grensgemeenten overleefde 20,8 procent van de
Joodse bevolking de oorlog.
In Vlagtwedde overleefden vijf van de eenennegentig Joden de oorlog: 5,5 procent. In de
kleinere Joodse gemeenschappen in de grensstreek lagen de verhoudingen net zo divers. In Beerta
overleefden drie van de zeventien Joden de oorlog: 17,6 procent. In Bellingwolde woonden
drieëndertig Joden en niemand heeft de bezetting overleefd, terwijl in Nieuweschans alle vier Joodse
inwoners de oorlog overleefden door onder te duiken. Procentueel gezien was de overlevingskans in
Nieuweschans het hoogst: 100 procent. Het ging hier absoluut gezien maar om een klein aantal
mensen en vier mensen waren sneller aan een onderduik adres geholpen dan 100. In totaal overleefden
in de Groningse grensgemeenten dus 8,3 procent Joden de oorlog. De overlevingskansen waren hier
dus meer dan 10 procent minder dan in de Drentse grensgemeenten. Kijken we naar het gemiddelde
van de zes grensgemeenten die zijn onderzocht en waar een Joodse bevolking woonde, dan blijkt dat
de noordelijke Joodse grensbewoners minder overlevingskansen hadden dan het landelijk gemiddelde:
17,2 procent tegen een landelijk gemiddelde van 27 procent.
Tabel 22: Joden die tijdens de Holocaust zijn vermoord. 139
Gebied
Nederland
Amsterdam
Coevorden
Emmen
Schoonebeek
Beerta
Vlagtwedde
Bellingwolde
Nieuweschans
Totaal noordelijke
grensgemeenten

Aantal Joden
1942
140.000
80.000
141
196
0
17
91
33
4
523

Aantal
doden
101.000
65.000
126
138
0
14
86
33
0
407

%
vermoorden
72,1
81,2
89,4
70,5
0
82,4
94,5
100
0
84,1

Aantal
overlevenden
39.000
15.000
15
56
0
3
5
0
4
83

%
overlevenden
27,9
18,8
10,6
28,5
0
17,6
5,5
0
100
15,9

Kwam dit lage overlevingspercentage nu door de Joodse werkkampen in het Noorden of was er een
andere aanwijsbare reden? In de Joodse werkkampen zaten niet alleen Drentse en Groningse Joodse
mannen, maar Joodse mannen uit heel Nederland. De snelheid van deportatie – in één nacht zijn bijna
alle Drentse en Groningse Joden uit zowel de werkkampen als uit hun huizen gehaald en naar
Westerbork getransporteerd – lijkt eerder een aannemelijke oorzaak van het lage percentage
overlevenden in de noordelijke provincies. Ook de nabijheid van de grens – met alle mogelijke
beschikbare kennis van de Jodenvervolging in Duitsland – woog tijdens de Tweede Wereldoorlog
blijkbaar niet op tegen de onverwachte snelheid waarmee de deportaties in de grensregio in de nacht
van 2 op 3 oktober 1942 hadden plaatsgevonden. Vooral de snelheid van deportatie zal veel Joden en
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niet-Joden hebben verrast, waardoor er weinig tijd was om een onderduikadres te zoeken, zoals het
voorbeeld uit Coevorden ons liet zien.
Van grensarbeid naar Arbeitseinsatz
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 had weinig negatieve invloed op de
Nederlandse arbeiders die in Duitsland werkten of wilden gaan werken. De Rijksoverheid trok de
vooroorlogse dwangmaatregel in, maar in de wijze van bemiddelen was geen verandering gekomen.
De enige formele verandering was dat alle Nederlanders nu een visum moesten hebben om naar
Duitsland te kunnen reizen. Bij de Nederlandse Arbeidsbeurs in Oberhausen bleven mensen zich in het
najaar van 1939 beschikbaar stellen voor bemiddeling naar Duitsland. De indruk van Kapma, directeur
Nederlandse Arbeidsbeurs Oberhausen (NAO), was dat mensen die al vele jaren in Duitsland werkten
daar ondanks het uitbreken van de oorlog wilden blijven, maar dat van de ‘Duitslandgangers’ die er
slechts enkele jaren werkten, velen terug kwamen.140
Toen Duitsland Nederland had bezet, ging een nieuwe periode in met betrekking tot het
werken over de grens. De bezetter voerde langzaam maar zeker de dwang op om te gaan werken in
Duitsland en de term ‘Arbeitseinsatz’ deed zijn intrede. Historici als L. de Jong, B.A. Sijes, K. Volder
en M. Westrienen hebben vanaf de jaren 1960 uitvoerig aandacht besteed aan de Arbeitseinsatz.141 Zij
hebben de richtlijnen, het proces, de problemen en de ervaringen die Nederlandse arbeiders hebben
opgedaan die naar Duitsland moesten om een bijdrage te leveren aan de oorlogsindustrie, uitgebreid
onderzocht en beschreven. Maar hoe verliep het proces van grensarbeid naar Arbeitseinsatz in de
noordelijke grensstreek? De Arbeitseinsatz was een complexe aangelegenheid en misschien nog wel
meer voor de noordelijke grensbewoners dan voor de rest van het land. Deze paragraaf zal zich met
name richten op zowel het proces als de beleving van de noordelijke grensarbeiders in de periode
september 1939-mei 1945.
Werken in oorlogsgebied
Ondanks het uitbreken van de oorlog in september 1939 spraken de Nederlandse en Duitse overheden
nieuwe voorwaarden af voor het werken in Duitsland, omdat het lopende verdrag tussen beide landen
op 31 december 1939 afliep. De belangrijkste gesprekspunten waren de hoogte van de lonen, het
gedeelte dat Duitse werkgevers in gulden uitbetaalde en het grensverkeer. In het verleden was het
regelmatig voorgekomen dat Nederlandse arbeiders minder loon ontvingen dan van te voren was
afgesproken. Daarbij kregen zij het overschot van hun loon niet in guldens uitbetaald maar in Marken,
waardoor zij minder geld overhielden dan vooraf was voorzien.142
Het reizen naar Duitsland, maar vooral van Duitsland naar Nederland, was in 1939 een zaak
waarover veel klachten binnenkwamen bij de Nederlandse overheid. Nederlanders die in Duitsland
woonden en werkten, voelden zich tegengewerkt door de Duitse overheid. In voorgaande jaren was
afgesproken dat voor het kleine grensverkeer, van zowel Nederlandse als Duitse grensbewoners, geen
visum nodig was om de grens te kunnen passeren. Echter, nu de grenzen hermetisch gesloten waren,
was het kleine grensverkeer bijna onmogelijk geworden. Na het uitbreken van de oorlog bleek dat
Nederlanders die in de Duitse grensstreek woonden en werkten alleen de grens mochten passeren bij
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officiële grensovergangen en dat zij een visum in het paspoort moesten hebben. Bezoek vanuit
Nederland was op deze manier nog wel mogelijk, maar zij konden zelf veel moeilijker naar Nederland
reizen omdat zij vaak geen visum hadden.143
Daarbij kwam dat maar weinig officiële grensposten open waren voor het grensverkeer. Dit
was erg hinderlijk voor grensbewoners omdat zij nu vele kilometer moesten omrijden om de grens te
passeren. Uit de Grafschaft Bentheim waren berichten binnengekomen dat mensen soms wel vijftig
kilometer extra moesten afleggen om het tegenoverliggende dorp in Nederland te bereiken, terwijl de
afstand in rechte lijn maar een paar kilometer bedroeg. Duitsland moest toch begrijpen dat, indien hier
geen verandering in kwam, onder de Nederlandse grensbewoners niet veel animo meer zou zijn om in
Duitsland te gaan werken!144 De minister van Arbeid, Handel en Nijverheid verzocht zijn Nederlandse
collega, de minister van Buitenlandse Zaken, om dit tijdens de onderhandelingen aan de orde te stellen
en te zorgen dat de Duitse overheid meer soepelheid zou tonen bij het verlenen van de juiste
reispapieren en het zogenoemde ‘Ausreissichvermerke’.145
Het laatste punt op de agenda van het overleg in 1939 betrof de registratie van Nederlandse
arbeiders in Duitsland. Het was de Rijksdienst voor Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling
in Den Haag een doorn in het oog dat nog steeds veel Nederlandse grensgangers in Duitsland werkten
zonder dat de NAO daarvan op de hoogte was. Het Duitse Arbeitsamt gaf de aantallen niet door en de
Duitse werkgevers namen grensgangers aan zonder zich te houden aan de gemaakte afspraak: werken
in Duitsland mocht alleen indien de Nederlander was bemiddeld door een Nederlands
Arbeidsbureau.146
Bovenstaande zaken losten de onderhandelaars van de Nederlandse en Duitse overheid op
tijdens het overleg in december 1939 te Berlijn. Nergens blijkt echter uit het verslag van de bespreking
dat het Nederlandse overheidsapparaat zich zichtbaar druk maakte over het feit dat de Tweede
Wereldoorlog was uitgebroken. Ook niet over de mogelijkheid dat Duitsland dit keer de neutraliteit
van Nederland wel eens zou kunnen schenden, ondanks de beloften van Hitler dat hij Nederland niet
zou binnenvallen. Hoe de Nederlandse overheid moest omgaan met het sturen van arbeiders naar
Duitsland indien beide landen wel in staat van oorlog met elkaar zouden komen, kwam tijdens de
onderhandelingen niet aan de orde.147 Wel kunnen we stellen dat de Nederlandse Rijksoverheid op
deze manier bijdroeg aan de verdere ontwikkeling van het Duitse oorlogsapparaat.
De onderhandelingen in Berlijn leverden wel gelijk resultaat op voor de grensbewoners. Zij
hoefden geen visum meer aan te vragen om in Duitsland te mogen werken en dat bespaarde hen veel
geld. Wel moesten zij nog steeds de route nemen via de officiële grensovergangen, waardoor het
dagelijks thuiskomen voor de meeste grensarbeiders niet meer mogelijk was. Individueel werk zoeken
over de grens was hierdoor een stuk minder aantrekkelijk geworden en dat paste in het beleid van de
Nederlandse Arbeidsbureaus. De arbeiders gingen nu vooral in groepsverband in Duitsland werken en
het GAB zorgde voor het vervoer.148
Begin april 1940 vertrok vanuit de noordelijke grensstreek een transport met 110
veenarbeiders naar Duitsland, van wie 57 via het GAB Winschoten en 53 via het GAB Emmen
kwamen. Zij reisden in groepsverband, kregen begeleiding van het Arbeitsamt te Oldenburg en reisden
via Nieuweschans naar het Oldenburgse veen. De vraag naar arbeiders was in Duitsland zo groot dat
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de Nederlandse grensarbeiders niet alleen geen visum hoefden aan te vragen, maar gehuwde arbeiders
ook twee-derde van hun loon mochten meenemen naar Nederland. Dit compenseerde voor een deel
van de arbeiders het ongemak dat ze niet meer dagelijks thuis konden komen. Zij verdienden op deze
manier meer dan in de werkverschaffing, waardoor ze hun gezin beter konden onderhouden. De
GAB’s Emmen en Winschoten hoopten door deze maatregelen dat ze binnenkort nog meer groepen
arbeiders naar Duitsland konden sturen.149
Dit laatste lukte inderdaad. Eind april 1940 vertrok een groep van 122 steenfabrieksarbeiders
naar Duitsland. Zij werden tewerkgesteld in verschillende steenfabrieken aan de Ems, voornamelijk in
de Ostfriese plaatsen Ditzum, Bingum en Jemgum. De arbeiders kwamen niet alleen uit de
grensgemeenten, maar uit het gehele arbeidsdistrict van Winschoten. Het werken in Duitsland leverde
arbeiders nu allerlei voordelen op. De overheid beschouwde begin 1940 alle arbeiders uit het gebied
van de beide GAB’s als grenslopers en zij zorgde voor vervoer. De mannen konden nu ieder weekend
thuis komen en als grenslopers mochten zij 80 procent van hun loon in Nederlandse guldens mee naar
huis nemen. Voor het werken in Duitsland bleek behoorlijk veel animo in de regio te zijn, waardoor de
arbeidsbeurzen verwachten dat zij begin mei een transport steenfabrieksarbeiders naar Wilhelmshaven
konden sturen.150
Grensarbeid was weer in trek gekomen bij de noordelingen. Tot grote schrik van veel mensen
bleek echter snel dat de Nederlandse neutraliteit niet ongeschonden bleef en daarna veranderde het
werken in Duitsland langzaam maar zeker van karakter. Arbeidsbemiddeling en het vrijwillig
aanvaarden van grensarbeid, veranderde in een gedwongen tewerkstelling in Duitsland, beter bekend
onder de noemer ‘Arbeitseinsatz’.151
Arbeitseinsatz
In mei 1940 had Duitsland bijna heel Noord-Europa bezet. Daarna wilde het land eerst Engeland nog
veroveren en vervolgens Rusland. Daarvoor had Duitsland veel soldaten en oorlogsmaterieel nodig.
Omdat de Duitse mannen in het leger moesten, werd het arbeidspotentieel voor de oorlogsindustrie
steeds krapper. De Duitse rijksoverheid besloot daarom arbeiders uit de bezette gebieden te halen, dus
ook uit Nederland. Eerst ging het alleen om werklozen, maar dit veranderde al snel in alle mannen die
Duitsland maar uit Nederland kon halen, uitgezonderd de Joodse mannen zoals we eerder in dit
hoofdstuk hebben gezien. Onderzoeken over de Arbeitseinsatz in Nederland hebben aangetoond dat
deze grofweg in vier periodes kan worden ingedeeld, die elk een bepaalde maatregel als kenmerk
hebben. In de eerste periode, van mei 1940 tot het voorjaar van 1942, was volgens Sijes nog geen
sprake van openlijke dwang. Hitler verwachtte dat de oorlog snel was afgelopen en had dus maar voor
korte tijd buitenlandse arbeiders nodig. Nadat het Duitse leger in de winter van 1941-1942 zware
nederlagen te incasseren kreeg in Rusland, bleek snel dat de oorlog langer zou duren dan was
verwacht. Duitsland had nu wel meer buitenlandse arbeiders nodig en daarom begon de tweede
periode van de Arbeitseinsatz met het uitkammen van bedrijven en het oproepen van studenten.152
De derde periode ging van start nadat het Duitse leger de slag om Stalingrad had verloren in
januari 1943. Na dit verlies was het extra belangrijk voor Duitsland om de oorlogsindustrie op volle
toeren te laten draaien en had zij steeds meer buitenlandse arbeidskrachten nodig. Vanaf dat jaar
gelastte de bezetter bedrijfssluitingen, riep hij hele jaarklassen op, bedacht nieuwe registratiemethodes
en voerde zelfs razzia’s uit om weigeraars op te pakken. De strafkampen liepen vol; gevangenen in
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concentratiekampen werden tewerkgesteld in fabrieken en in Nederland moesten de gedemobiliseerde
militairen zich weer in krijgsgevangenschap begeven. De vierde en laatste periode begon rond de
landing van de geallieerden in Normandië in juni 1944. Vanaf dat moment was geen enkele man
tussen de 16 en 60 jaar meer veilig in Nederland. Op grote schaal voerden de Duitsers razzia’s uit en
de Landwacht maakte jacht op elke werkweigeraar die was ondergedoken. Aan deze periode kwam
pas een eind door de bevrijding.153 Aan de hand van deze periodisering kijken we naar de
overeenkomsten en vooral de verschillen bij de Arbeitseinsatz in de noordelijke regio.
Passend werk
Nadat Duitsland de oorlog met Nederland had gewonnen, wilde het Duitse bestuur dat de rust en orde
in Nederland zo snel mogelijk herstelde en moest het leven weer zijn ‘gewone’ gang gaan. Maar hoe
gewoon was de arbeidsmarkt vanaf het begin van de bezetting? De bevolking ging weer aan het werk
want er moest brood op de plank komen, het huis moest schoon en het eten gekookt. De Nederlandse
ambtenaren bleven veelal op hun eigen werkplek zitten en R.A. Verwey, hoofd van de afdeling
werklozenzorg van het Ministerie van Sociale Zaken, kreeg promotie. Seyss-Inquart,
Rijkscommissaris van Nederland, benoemde hem tot secretaris-generaal van het Departement. Vanaf
dat moment kon hij gaan werken aan zijn vooroorlogse wens om alle werklozen naar Duitsland te
sturen.154
De werkloosheid in Nederland was in mei 1940 gestegen met 114.000 mensen. De
Gewestelijke Arbeidsbureaus ontvingen tien dagen na de capitulatie al een circulaire van Verwey, dat
in Duitsland een groot tekort aan arbeiders was en dat zoveel mogelijk werklozen naar Duitsland
gestuurd moesten worden. Dit werk zag de overheid, net als voor september 1939, als passend. De
ambtenaren in Den Haag voerden gedwee de orders uit van de Duitsers en maakten vanaf het begin
van de bezetting veel propaganda om mensen naar Duitsland te krijgen. Zij maakten het werken in
Duitsland aantrekkelijk door te schermen met goede arbeidsvoorwaarden, een goed salaris en te
beloven dat de loonoverschotten naar Nederland zouden worden overgemaakt.155 Het lijkt er echter op
dat er toch een verschil in beleving ontstond over het werken in Duitsland tussen de rijksambtenaren
en de arbeidende bevolking. Terwijl de bevolking al snel sprak over uitzending naar Duitsland, bleef
de Rijksdienst der Werkloosheidbestrijding nadrukkelijk praten over het aanvaarden van goed betaald
werk dat in overvloed in Duitsland aanwezig was. Tevens zou het zelfrespect van de arbeiders, dat
volgens hen onder de werkloosheid veel te lijden had gehad, door het werken in Duitsland weer
worden hersteld.156
In juni 1940 kregen alle Nederlandse gemeentebesturen een brief van het Ministerie van
Sociale Zaken dat werk in Duitsland weer als passend moest worden beschouwd voor ongehuwde
werklozen en voor gehuwde werklozen waarvoor het van huis gaan geen al te groot bezwaar
opleverde. In dit opzicht was de mening van de rijksoverheid dus gewijzigd ten opzichtte van voor de
bezetting, toen moesten immers alle gehuwde arbeiders naar Duitsland. Nu hoefden mannen die vier
kinderen beneden de tienjarige leeftijd hadden en zij die voor een zieke huisgenoot zorgden, niet naar
Duitsland. Arbeiders die in Duitsland werkten, mochten echter niet meer zonder toestemming van hun
werkgever vertrekken. Indien er moeilijkheden waren tussen de werkgever en de arbeider, moest
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laatstgenoemde zich wenden tot het Arbeitsamt of de Rijksconsulent voor Sociale Zaken te Arnhem.157
Vanaf dat moment waren de arbeiders niet meer vrij om te gaan en te staan waar ze wilden en dit was
een behoorlijke inperking van hun vrijheid.
Een volgende morele dwangmaatregel was dat wanneer werklozen weigerden om naar
Duitsland te gaan, zij geen uitkering uit de werklozenkas kregen en ook niet geplaatst zouden worden
in de werkverschaffingsprojecten. Wat overbleef was pure armoede.158 Dit waren dezelfde
maatregelen die ook voor 1 september 1939 in Nederland hadden gegolden. Omdat Duitsland in 1940
veel behoefte had aan zowel landarbeiders, bouwvakkers als industriearbeiders, maakte zij begin juni
in Groningen bekend dat er geen boventallige arbeiders meer in de bedrijven mochten werken. Dit was
in strijd met de bestaande ontslagverordening omdat die ervan uit ging dat geen ontslagen zouden
plaatsvinden.159 Hier bleef het niet bij. Mensen die al in de werkverschaffingsprojecten werkten, moest
werk in Duitsland worden aangeboden en dit mochten ze niet weigeren.160
Ondanks het dwingende karakter om Nederlandse arbeiders naar Duitsland te sturen, kwam
vanuit de Nederlandse gemeenten weinig protest tegen deze werkwijze. De directeuren van de GAB’s
werkten volop mee om het beleid van de Rijksdienst uit te voeren. Dit beleid werd dus niet als
vijandig gezien. De directeuren voelden zich echter wel gepasseerd door de bezetter, omdat bij de
arbeidsbeurzen vanaf het begin van de bezetting, Duitse ambtenaren waren gestationeerd. Deze
‘Fachberater’ ontving de vraag naar arbeiders voor Duitsland eerder dan de directeur. De directeur van
het GAB te Groningen beklaagde zich erover dat vanuit Groningen 100 havenarbeiders rechtstreeks
waren geplaatst in Emden zonder tussenkomst van het GAB. Ook was vanuit Sittard een rechtstreekse
vraag gekomen om mijnarbeiders uit Groningen voor de Duitse kolenmijnen. Verder wilden de
directeuren weten hoe het zat met het betalen van loonoverschotten, het beschikbaar stellen van
gereedschap en bijvoorbeeld de onderkleding. De directeur van het GAB Zwolle was de enige die in
juni 1940 een kritische noot liet horen met betrekking tot arbeiders die bij de werkverschaffing
werkten. Volgens hem waren dat geen werklozen en behoorden zij niet naar Duitsland te worden
gezonden.161
Onder de arbeiders bleek eveneens veel belangstelling te bestaan om in Duitsland te gaan
werken. Begin juli 1940 waren al meer dan 11.000 Nederlandse arbeiders naar Duitsland vertrokken
waaronder een paar duizend uit Amsterdam en hadden zich nog meer arbeiders gemeld voor
uitzending.162 Op zich is dit niet onbegrijpelijk. Ten eerste was er niet voldoende werk in Nederland,
ten tweede hadden de mensen geen inkomen indien ze niet meer in de werkverschaffing mochten
blijven en ten derde beloofden de ambtenaren de arbeiders een hoog loon en goede
arbeidsomstandigheden. Hoe was het nu gesteld met de bereidwilligheid van de grensbewoners om
vanaf het begin van de bezetting in Duitsland te gaan werken? 163
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Grensarbeiders
Op 21 mei 1940 stonden in de gemeente Bellingwolde 244 werkloze mannen ingeschreven, waarvan
234 waren tewerkgesteld. Dit hield in dat feitelijk maar tien mensen zonder werk zaten en echt
werkloos waren!164 In de gemeente Vlagtwedde stonden zeker nog 500 à 600 werklozen
ingeschreven.165 In de gemeente Coevorden daarentegen was de werkloosheid eind mei 1940 met bijna
50 procent gedaald. Waren in Coevorden in januari nog 352 mannen werkloos, eind mei was dit aantal
gedaald tot 169. Hoeveel werklozen uit Vlagwedde en Coevorden bij de werkverschaffing waren
geplaatst is niet bekend. Voor alle drie de gemeenten geldt wel dat rekening gehouden moet worden
met de seizoensinvloeden. In de wintermaanden was hier van oudsher meer werkloosheid en zaten
daarom meer mensen in de werkverschaffing, dan in de overige seizoenen.166
Sinds de Eerste Wereldoorlog was de werkverschaffing een methode om werkloze arbeiders
aan werk te helpen en aan het begin van de bezetting van Nederland waren er nog steeds
werkverschaffingsprojecten. Na 10 mei 1940 werden de werkverschaffingsprojecten vooral ingezet om
de oorlogsschade te herstellen aan wegen, bruggen en huizen en dit gebeurde met toestemming van de
bezetter. De Ortskommandant van Groningen liet de burgemeesters in juni 1940 zelfs weten dat alle
werklozen eerst ingezet moesten worden bij de herstelwerkzaamheden. Zodra deze klaar waren, was
‘oben im Reich’ werk genoeg aanwezig voor alle werklozen. Vanaf dat moment zouden de
werkverschaffingsprojecten stoppen.167
Voordat het echter zover was, kwamen alle gedemobiliseerde militairen weer thuis en was de
verwachting dat de werkloosheid in de grensgemeenten zou stijgen. De werkelijkheid laat echter een
divers beeld zien. In de gemeente Beerta nam de werkloosheid in de loop van het eerste bezettingsjaar
af, omdat velen een baan vonden in het aangrenzend Duitsland. Dit zette zich vooral door in het
daaropvolgend jaar. In de eerste maanden van 1941 was de werkloosheid zo sterk gedaald dat het
gemeentebestuur verwachtte dat in de zomermaanden niet meer over werkloosheid gesproken zou
worden.168 Hiermee was de werkloosheid opgeheven en was de werkverschaffing in deze gemeente
niet meer nodig.
In de gemeente Bellingwolde zetten vooral werkgevers, en in het bijzonder de landbouwers,
zich in om al hun mannen die terugkwamen uit de mobilisatie weer aan werk te helpen. De meeste
gedemobiliseerde militairen konden terugkomen in hun vroegere bedrijf en voor de rest was werk vrij
gekomen bij een van de andere landbouwbedrijven. In juli 1940 waren alleen in deze gemeente 133
mannelijke werkkrachten boven de 18 jaar extra opgenomen in de vrije landbouwbedrijven.169 Maar
die extra banen moesten op last van de bezetter alweer snel worden opgeheven waardoor de mensen
alleen nog in Duitsland werk konden vinden.170 Werkten in 1938 circa 100 mensen uit Bellingwolde
over de grens, in november 1940 was dit aantal gestegen tot 280 arbeiders. Daarvan waren 230 of
grenslopers of grensgangers die wekelijks thuis konden komen.171 Dit was bijna dertien procent van de
mannelijke bevolking tussen de 18 en 56 jaar.172
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In de gemeente Nieuweschans was de situatie geheel anders. Daar liep de werkloosheid direct
na de bezetting behoorlijk op en er waren niet voldoende werkverschaffingsprojecten om alle
werklozen in onder te brengen. De reden voor de oplopende werkloosheid was dat de strokartonfabriek
De Dollard door de ‘tijdsomstandigheden’ was stilgezet.173 Er bleef de mensen daarom niet veel
anders over dan over de grens te gaan werken, aangezien daar wel volop werk was in onder andere de
landbouw en het transportwezen. Begin juni werkten 80 mensen uit Nieuweschans in de Duitse
landbouw en een aantal andere mensen vond werk bij de Duitse spoorwegen op het baanvak
Nieuweschans-Ihrhoven. In Nieuweschans ging het om echte grenslopers aangezien de arbeiders
dagelijks van huis naar hun werk konden gaan. De wethouder roemde zelfs de grote werkgelegenheid
in Duitsland en hij noemde dit ‘van grote betekenis voor de gemeente’.174 De krant schreef daarover:
‘Evenals voor en tijdens de oorlog van 1914-1918 gaan vele mannen en vrouwen van hier aan gene
zijde van de grens.’175
Bij de grensgemeente Vlagtwedde stonden eveneens veel werklozen ingeschreven en van extra
georganiseerde arbeidsplaatsen is hier niets bekend. Aan het eind van 1940 stonden maar liefst bijna
2000 werkzoekenden ingeschreven, van wie 600 waren bemiddeld.176 Het werken in Duitsland leek de
arbeiders van Vlagtwedde minder aantrekkelijk dan die van Nieuweschans en Bellingwolde, vanwege
de vele geruchten die rondgingen in deze gemeente. Het eerste gerucht was dat veenarbeiders in het
concentratiekamp bij Meppen waren opgesloten omdat er problemen met de grenspassen waren
ontstaan. Het tweede gerucht was dat de Duitse werkgevers zich niet aan de afgesproken lonen
hielden. De bazen konden namelijk voor veel minder geld krijgsgevangenen aan het werk krijgen en
de mannen uit Vlagtwedde wensten niet voor een lager loon te gaan werken.177 Maar ook de
bereidheid van het gemeentelijke apparaat om arbeiders naar Duitsland te sturen bleek niet erg hoog.
In maart 1941 liet de gemeente Vlagtwedde weten dat van de 275 ingeschreven landarbeiders er 240
ongeschikt waren om naar Duitsland te gaan. Een verdere reden werd niet gegeven.178
In de gemeente Emmen, waar in de zomer van 1939 nog ruim 1900 mensen in de
werkverschaffing werkten, zaten in augustus 1940 nog maar 600 mensen in de werkverschaffing. Net
als in Bellingwolde was ook hier het aantal arbeidsplaatsen in het vrije bedrijf flink gegroeid, zelfs met
2500 plaatsen. Voor deze opbloei van de werkgelegenheid waren twee redenen. De eerste had te
maken met het scheppen van extra arbeidsplaatsen in de landbouw. Vanuit het gemeentebestuur was
grote druk uitgeoefend op landbouwers om de intensieve landbouwproductie op te voeren en dit werk
te laten verrichten door loonarbeiders. De tweede reden voor de groei van arbeidsplaatsen was de
gegroeide vraag naar turf. Net als tijdens de Eerste Wereldoorlog was ook nu, door het uitbreken van
de oorlog, de vraag naar turf explosief gestegen. De vraag was zelfs zo groot dat veenbedrijven met
dubbele ploegen moesten werken om voldoende persturf te kunnen leveren.179
In totaal werkten zeker 1475 Emmenaren in Duitsland, van wie 875 grenslopers waren en 600
arbeiders met huisvesting. Hierdoor waren 275 arbeiders (23 procent) meer in Duitsland gaan werken
dan in 1939 het geval was. Het waren echter niet alleen werklozen die naar Duitsland gingen. Tal van
mensen die wel een baan in Emmen hadden, trokken alsnog uit vrije wil over de grens omdat ze daar
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meer konden verdienen. Voor de gemeente was het een hele opluchting dat zoveel Emmenaren goed
betaald werk hadden. Hierdoor daalden de overheidsuitgaven en hadden de inwoners meer geld om uit
te geven wat een stimulans was voor de middenstand.180 Ook Annie kon zich deze periode nog goed
herinneren. Haar vader was toen veenarbeider in Emmererfscheidenveen en zij vertelde:
Toen ik 13 was [dit was in 1940] was de werkloosheid ineens opgeheven. Er moest van alles
geproduceerd worden…. Mijn moeder kon werken en mijn vader kon werken. In de
werkverschaffing was het zo dat als mijn moeder aan werken ging dan moest mijn vader dat
opgeven.181
Ook vanuit Coevorden gingen veel arbeiders naar Duitsland. De Coevorder Courant schreef dat in het
begin van juli 1940 al 11.000 Nederlandse arbeiders naar Duitsland waren vertrokken en dat zich nog
meer hadden gemeld voor uitzending. Coevordenaren bevonden zich eveneens onder de gegadigden.
Uit deze gemeente was op dinsdag 9 juli de eerste groep arbeiders naar de Herman Göring Werke
vertrokken en snel zouden meer volgen. Verschillende mensen, zowel gehuwden als ongehuwden,
hadden zich opgegeven voor het volgende transport omdat de verdiensten goed waren in Duitsland.182
Het aantal werkloze mannen boven de 18 jaar daalde daardoor drastisch in Coevorden tijdens het
eerste bezettingsjaar. Waren in deze gemeente in januari 1940 nog 352 mannen werkloos, in november
waren dat er nog maar 56.183 Daarbij kwam dat in de eerste vijf maanden van 1940 slechts vier
arbeiders naar Duitsland waren bemiddeld, terwijl in de vijf maanden daarna dit aantal was opgelopen
naar 162 bemiddelden. Het GAB schreef in zijn rapport dat eind 1940 in Coevorden bijna niet meer
van werkloosheid gesproken kon worden. Een van deze mensen was de vader van Alie. Hij was van
beroep smid en moest voor de oorlog rondkomen van het karig loontje dat hij kreeg in de
werkverschaffing. In de oorlog werd hij naar het Duitse Twist gestuurd waar hij als smid aan de slag
kon. Alie zei hierover: ‘Dat was toch wel wat, toen hij hoorde dat hij in Duitsland moest werken,
tjeminee, dat was toch wel wat. Maar hij kon daar als smid werken in zijn eigen beroep, dus dat was
toch wel iets.’184 Wat zij hiermee precies bedoelde is niet duidelijk geworden, maar je kunt het
uitleggen als dat werken in het eigen beroep veel belangrijker was dan weigeren om te werken in het
land dat Nederland tegen zijn wil bezet hield.
De start van de eerste fase van de Arbeitseinsatz verliep in de noordelijke grensstreek volgens
de plannen van de rijksambtenaren en de Duitse bezetter. Nederlandse grensarbeiders mochten werk
aanvaarden vlak over de grens en de arbeiders hadden recht op dezelfde goedbetaalde banen als Duitse
arbeiders. Hun loonoverschot zou in zijn geheel naar Nederland worden overgemaakt en voor
grensarbeiders die dagelijks naar huis konden gaan, was dit uiteraard erg aantrekkelijk.185
Grensarbeiders waren gewend om in het buurland te werken en vroegen zich blijkbaar niet af of het
wel verantwoord was om in het vijandelijke land te gaan werken. De eigen overheidsambtenaren
hielpen hen immers aan een baan in dat land. De grensarbeider van 1940 was in dit opzicht niet veel
anders dan de grensarbeider van 1920 en daarbij kwam dat zij in 1940 ook nog een sociale toeslag
kregen wanneer ze meer dan 15 kilometer over de grens gingen werken.186
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Indien we dit zo bekijken lijkt het wel alsof alle grensarbeiders met plezier naar Duitsland
gingen en daar ook bleven in verband met het salaris en de goede omstandigheden. Dit blijkt echter
niet helemaal te kloppen. In de gecensureerde pers stonden geen artikelen die zich uitspraken tegen het
aanvaarden van werk in Duitsland. Integendeel. Zowel de landelijke als de regionale pers schreven
over het goedbetaalde werk in Duitsland en dat dit land alle werklozen van Nederland aan werk kon
helpen.187 De Coevorder Courant schreef echter wel op 7 september 1940 dat Nederlandse arbeiders
die in Duitsland tewerkgesteld waren, hun werk in de steek lieten zonder rekening te houden met hun
opzegtermijn.188
Volgens de Telegraaf waren op 10 augustus 18.000 arbeiders en 13.000 ‘zogenaamde
grensgangers’ naar Duitsland vertrokken. Daarvan kwam 1,5 procent, bijna 500 mannen, binnen een
week weer naar huis. Het Departement van Sociale Zaken onderzocht hun klachten en het bleek dat de
klachers ingedeeld konden worden in drie groepen. De eerste groep had vooral klachten over het
voedsel, de tweede over de zwaarte van het werk en de derde groep had geen duidelijk motief voor
hun klachten.189 Volgens de Coevorder Courant nam de Duitse overheid in enkele districten
doortastende maatregelen na het vertrek van Nederlandse arbeiders; zij nam de paspoorten in bewaring
op het moment dat de arbeiders in Duitsland aankwamen. Hoewel de landgenoten hiervan geen
moeilijkheden ondervonden omdat zij hun paspoort terugkregen op het moment dat zij met verlof
mochten, had deze maatregel geen prettige indruk achtergelaten bij de Nederlandse arbeiders.190
Hierdoor werd immers de vrijheid van de Nederlandse arbeiders in Duitsland erg ingeperkt.
Tevens schreven twee kranten dat veel grenslopers en mensen die de hele week van huis
waren en in Oost-Groningen woonden, hun extra verdiende loon uit Duitsland omzetten in alcohol in
plaats van de achterstand in het gezin weg te werken.191 De Nieuwe Provinciale Groninger Courant
(NPGC) schreef zelfs dat de vele verdrinkingsgevallen in de provincie hun oorzaak vonden in het
overmatig drankgebruik en dat door het drankgebruik ook de criminaliteit was gestegen. Zij schreven
verder nog dat arbeiders die de hele week in Duitsland verbleven, hun salaris in drank lieten
uitbetalen. Het Volksblad kwam een maand later met dezelfde beschuldigingen en deed er nog een
schepje bovenop door te stellen dat door het drankmisbruik de goede naam van de Nederlandse
arbeiders in Duitsland te schande was gemaakt, omdat zij vaak nog onder invloed waren als ze ’s
morgens weer aan het werk moesten. 192 Geen van beide kranten noemde om hoeveel misbruikers het
ging, maar indien twee kranten over dit thema schreven dachten de mensen al snel dat de berichten
wel correct zouden zijn. Niets bleek minder waar.
B&W van Bellingwolde lieten zich namelijk deze beschuldigingen over hun bevolking niet
zomaar aanleunen en startten een onderzoek naar de zaken die door de kranten werden beweerd. Aan
een journalist van Het Volksblad die in de gemeente woonde, vroegen zij of er bewijzen waren voor de
beschuldigingen. Dit bewijs was er niet. Daarna schreef de burgemeester van Bellingwolde aan de
Commissaris der Provincie dat er geen enkel bewijs was voor de beschuldiging van de kranten en dat
door de ‘gegeneraliseerde strekking van het artikel een onverdiende blaam was geworpen op de
Bellingwolder arbeidersbevolking.’193 Van een verhoogde criminaliteit, meer verdrinkingsgevallen of
meer alcoholgebruik was geen sprake in Bellingwolde. Zowel de marechaussee, de rijksveldwachters
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als de gemeentepolitie waren hiervan niet op de hoogte en sinds het uitbreken van de oorlog hadden zij
maar zeven proces-verbalen opgemaakt voor drankmisbruik. Drie daarvan betroffen inwoners van
Bellingwolde en deze verbalen waren ook nog eens opgemaakt voor drie ongehuwde arbeiders.194
Volgens de Coevorder Courant maakte de Nederlandse arbeider in algemene zin een goede
indruk op de Duitse werkgevers omdat hij plichtsgetrouw was. Alleen met het Duitse arbeidstempo
hadden de Nederlanders in eerste instantie enige moeite, maar na enkele weken was de Nederlandse
arbeider hieraan gewend en paste hij goed in de Duitse werkploegen. Toch hadden de Duitse
werkgevers wel een punt van kritiek geuit, maar dat betrof alleen de mensen die langdurig werkloos
waren geweest. Deze groep had meer moeite om zich aan te passen; zij waren in het begin ‘slap en
energieloos’.195 Op zedelijk gebied sprongen zij nogal eens uit de band. Dit kwam vooral doordat de
Nederlandse arbeiders in Duitsland van een ‘volmaakte vrijheid genoten’, ook op financieel gebied. 196
Zij gaven regelmatig al hun verdiende geld uit, zodat niets meer overbleef om naar het gezin te
sturen.197 Dit leek op de beschuldigingen van De Nieuwe Provinciale Groninger Courant en Het
Volksblad, die niet waar bleken te zijn.
De vraag blijft uiteraard in hoeverre de gecensureerde pers betrouwbaar was. De Coevorder
Courant noemde Duitsland het tweede vaderland van de Nederlandse arbeiders en de overheid zou van
alles doen om de mannen zich daar thuis te laten voelden. Buiten Bellingwolde was er geen andere
gemeente die een onderzoek instelde naar wat de kranten beweerden, maar voor de bezetter was dit
een reden om de vrijheid van de Nederlandse arbeiders die in Duitsland werkten, verder in te perken.
Zij had nu besloten dat in uitzonderingsgevallen 60 procent van het loon ingehouden moest worden
om naar het gezin in Nederland te kunnen sturen.198
Een volgende maatregel om zoveel mogelijk Nederlandse arbeiders naar Duitsland te sturen
was de reorganisatie van de arbeidsbureaus. In het najaar van 1940 besloot de bezetter om de
gemeentelijke arbeidsbureaus met ingang van 1 mei 1941 op te heffen. Daarvoor in de plaats kwamen
zevenendertig gewestelijke arbeidsbureaus, die ondersteund moesten worden door 148 bijkantoren. Dit
alles kwam onder leiding te staan van het Rijksarbeidsbureau te Den Haag. Hierdoor was de
arbeidsbemiddeling in het hele land op dezelfde manier geregeld en kon een eind worden gemaakt aan
het beleid van veel gemeentelijke arbeidsbureaus om werkzoekenden vooral plaatselijk aan een baan te
helpen.199 Nu kon de arbeidsbemiddeling beter regionaal – lees grensoverschrijdend – worden
geregeld. Door deze maatregel moesten de ambtenaren van de gemeentelijke arbeidsbureaus worden
ontslagen en konden zij direct in Duitsland aan het werk worden gezet. Aangezien deze maatregel erg
laat was gecommuniceerd met de gemeentelijke overheid en ambtenaren het recht hadden op twee
maanden opzegtermijn, konden de ambtenaren, zoals die van Beerta, pas met ingang van 1 juli 1941
ontslagen worden en pas per die datum in Duitsland worden ingezet.200
Sijes schreef dat in de eerste periode nog geen openlijke dwang was uitgeoefend om
Nederlandse arbeiders in de oorlogsindustrie in Duitsland in te zetten.201 Dit klopt grotendeels met de
bevindingen uit de grensstreek. Hier was de werkloosheid in het eerste jaar van de bezetting wel
gereduceerd tot bijna nul, op Vlagtwedde na, maar vanuit de grensstreek gingen de mensen niet zozeer
in de oorlogsindustrie werken, maar meer direct over de grens in het veen, de landbouw en de kleinere
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industrieën. Grensarbeiders hadden niet veel moeite met het werken in Duitsland en de meesten zullen
dit niet als dwang hebben ervaren. Meer weerstand kwam pas toen de bezetting langer duurde en de
maatregelen steeds scherper werden. De eerste fase van de Arbeitseinsatz was in 1942 beëindigd en de
tweede fase ging van start.
De dwang opgevoerd
In het voorjaar van 1942 besloot Hitler, nadat het Duitse leger in de winter van 1941-1942 zware
verliezen had geleden in Rusland, dat de oorlogsindustrie moest worden opgevoerd en hiervoor had hij
meer buitenlandse arbeidskrachten nodig. Vanaf dat moment werden arbeiders uit de bezette gebieden
openlijk gedwongen om in de Duitse oorlogsindustrie te gaan werken. Aangezien de werkloosheid in
Nederland ondertussen was opgeheven, nam ze andere maatregelen om voldoende arbeiders te krijgen.
Eerst werden de bedrijven uitgekamd en daarna mochten studenten die geweigerd hadden de
loyaliteitsverklaring te ondertekenen hun studie niet meer afmaken. Zij moesten zich eveneens melden
voor de Duitse oorlogsindustrie.202 Voor de grensregio was de situatie niet anders dan voor de rest van
Nederland. Daarbij kwam dat de taal die de ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken
gebruikte om mensen min of meer te dwingen om werk in Duitsland te aanvaarden, steeds dreigender
klonk.
De GAB’s namen de dreigende taal van de Rijksambtenaren over. In januari 1942 vroeg het
GAB Emmen nog regelmatig arbeiders voor Duitsland via advertenties in de krant, maar nog geen
maand later was de toon in de kranten geheel veranderd: er werd toen gedreigd. Zo was een
verordening uitgevaardigd dat mannen en ongehuwde vrouwen van 18 tot 40 jaar, die niet in staat
waren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, zich moesten melden bij de GAB’s. Ook
studerenden boven de 24 jaar vielen hieronder.203 Jonge mensen werd gedreigd dat als zij niet naar
Duitsland gingen, dat dan de oudere werknemers naar Duitsland zouden worden gestuurd en uiteraard
betrof dit vaak ook hun eigen vader! Vanaf deze periode is echter minder bekend over de
Arbeitseinsatz in de grensstreek dan daarvoor, omdat vanaf 13 juni 1942 de lokale en regionale
kranten niet meer mochten verschijnen. Alleen de twee provinciale kranten, het Groningse Dagblad
van het Noorden en het Drentse Nieuwsblad mochten nog blijven uitkomen. 204
Het enige verschil tussen Nederlandse arbeiders en grensarbeiders was dat de grensbewoners
bekend waren met de Duitse grensstreek en hun Duitse buren. Zij konden daarom gemakkelijker een
truc bedenken om aan inzet in de oorlogsindustrie te ontkomen, maar toch in Duitsland te werken.
Jaap vertelde hierover:
In de oorlog moesten alle jongens naar Duitsland om te werken. Maar de Schoonebeker
jongens waren boeren en hadden daar allemaal familie. Zij zijn daar allemaal bij de boeren
terecht gekomen. Zij kwamen dan zaterdags thuis, dan hoefden ze niet naar Bremen en zo. Er
waren ook jongens die wilden geen enkele bijdrage leveren aan de bezetter. Die gingen
onderduiken. Ook wij hadden een onderduiker uit Erm.205
Het waren niet alleen jongens uit Schoonebeek die zelf over de grens gingen om te werken. De vader
van Klaas uit Zwartemeer zei in 1943 dat hij maar beter werk bij een Duitse boer kon gaan zoeken,
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omdat hij anders misschien wel in de oorlogsindustrie moest werken en dat was veel gevaarlijker.206
Klaas vond werk in Hebelemeer vlak over de grens. De boer zat aan het front en de boerin moest het
bedrijf proberen draaiende te houden en was blij met een flinke boerenknecht. Het leven was goed
voor Klaas, hij had min of meer de leiding over het bedrijf, kreeg daar een meisje en had goed te eten.
Klaas vertelde:
Ik heb een redelijk goede behandeling gehad bij de boeren. Ik was daar zo’n beetje de baas
want er waren geen mannen, die zaten aan het front. Elke man die een klein beetje een idee
had van een boerderij werd welkom geheten door de Duitsers.207
De vader van Jannie had eveneens werk gevonden bij een Duitse boer, maar hij wist daarbij de
instanties ook nog om de tuin te leiden. Op maandag vertrok hij op zijn fiets naar de officiële
grenspost bij Nieuw-Schoonebeek, stak de grens over en ging bij de boer aan het werk. ’s Avonds
kwam hij via een klein bruggetje over het Schoonebekerdiep weer thuis en vrijdags ging hij in
omgekeerde richting, waardoor het officieel leek of hij de hele week in Duitsland was geweest, terwijl
hij daar maar twee dagen per week werkte. Jannie vertelde: ‘Wij woonden zelf niet ver van de grens en
daar was een bruggetje en dan kwam hij ’s avonds weer thuis.’208
De Duitse boeren waren niet alleen blij met deze werkkrachten omdat veel vrouwen alleen het
bedrijf draaiende moesten houden, maar zij waren ook bereid om hun Nederlandse buren te helpen. Zo
ook de schoonmoeder van Peter. Zijn schoonvader zat aan het front en iemand van vlak over de grens
kwam dagelijks op de boerderij werken. Hij sloop ’s nachts de grens over om thuis te kunnen slapen.
Peter vertelde daarover: ‘Mien schoonmoe die hef ook zo’n werker had van vlak over de grenze en noa
de oorlog hebt ze altied contact onderholden.’209
Zoveel te langer de bezetting duurde, zoveel te meer weerstand kwam er om naar Duitsland te
vertrekken. Steeds meer mensen kwamen niet aan bij de Duitse werkgevers. De ouders verklaarden dat
hun zoon was vertrokken en dat ze sindsdien niets meer van hem hadden vernomen terwijl hij niet in
Duitsland was aangekomen.210 De burgemeesters waren verantwoordelijk voor het opsporen van
werkweigeraars en kregen regelmatig een schrijven van wie niet was komen opdagen om zijn
werkplicht te vervullen. Regelmatig bleek dat de betreffende persoon wel in Duitsland werkte, maar
zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt zonder bemiddeling van het DAB.211
De duimschroeven aangedraaid
De derde periode ging in toen Duitsland de slag bij Stalingrad had verloren en Hitler de
oorlogsindustrie op volle toeren wilde laten draaien. Tot nu toe waren de studenten nog redelijk veilig
geweest, maar daar kwam in 1943 verandering in. In december 1942 lekte een brief uit van het
Departement van Onderwijs dat binnenkort 70 procent van de studenten aan universiteiten en
hogescholen en 10 procent van de MTS’ers naar Duitsland gedeporteerd zouden worden. Willem
Diemer, student aan de Rijksuniversiteit Groningen, woonde in Musselkanaal en dook op aanraden
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van zijn professor een tijdje onder. In mei 1943, nadat eerst de oud-militairen waren opgeroepen om
zich weer in krijgsgevangenschap te begeven, kreeg hij een oproep om zich te melden. Zijn broer sliep
al niet meer thuis uit angst om opgepakt te worden, maar Willem durfde de oproep niet naast zich neer
te leggen. De dreiging dat anders zijn vader naar Duitsland zou worden gestuurd, deed hem besluiten
om zich tegen zijn wil toch maar te melden:
Rauters decreet van 5 mei 1943 dat de studenten die geweigerd hadden de loyaliteitsverklaring
te ondertekenen zich voor deportatie naar Duitsland moesten melden op straffe van
represailles tegen de ouders, liet mij niet veel speelruimte.212
Er kwam wel steeds meer weerstand tegen de deportaties van arbeidskrachten naar Duitsland. In
februari 1943 vroegen de ambtenaren van Coevorden zich openlijk af of de besluiten die de SecretarisGeneraal van het Departement van Binnenlandse Zaken nam, om zoveel mogelijk arbeiders naar
Duitsland te sturen, vrijwillig was of onder dwang van de bezetter tot stand was gekomen. Volgens de
ambtenaren was het oplossen van de werkloosheid in Nederland, door het verplaatsen van de werkloze
arbeiders naar Duitsland, eerst de reden geweest van het Departement, maar in 1943 was hun werk
meer en meer een versterking van het Duitse oorlogspotentieel geworden. Het waren nu niet alleen
meer de werklozen die naar Duitsland moesten, maar tevens de ambtenaren die – volgens henzelf – in
de eerste twee bezettingsjaren hadden getracht om zo goed mogelijk het bestuursapparaat van ‘ons
Vaderland’ in het algemeen belang gaande te houden.213 De Secretaris-Generaal werd daarom
gewaarschuwd niet de grenzen van het Volkenrecht te overschrijden: ‘Een ambtenaar moet naar eer en
geweten, trouw aan het Vaderland en zijn wettige regering, zijn plicht vervullen, maar de
tewerkstelling was nu gericht tegen het Vaderland.’214 Zij protesteerden, met het Volkenrecht in de
hand, wel tegen uitzending naar Duitsland, maar in 1941 hadden ze niet geprotesteerd toen alle Joodse
ambtenaren werden ontslagen!
Dat protesten tegen de tewerkstelling in Duitsland geen zin hadden, zowel schriftelijk als het
niet komen opdagen bij de werkgever, bleek al snel. Het beleid, gedicteerd door de bezetter, moest
worden uitgevoerd. In april had de bezetter besloten dat elke gemeente ten minste tien procent van
haar personeel moest selecteren voor uitzending naar Duitsland. Het kon dan ook niet anders dan dat
in de gemeenten een steeds groter tekort aan arbeidskrachten ontstond, waardoor de eigen
werkzaamheden bleven liggen. De infrastructuur had erg te leiden onder het tekort aan arbeiders. Er
waren simpelweg geen stratenmakers meer voorhanden in de gemeenten, maar ook het administratief
werk kon niet meer naar behoren worden uitgevoerd. 215
Ook al zijn in de grensstreek geen grote razzia’s gehouden zoals in het westen van het land om
mensen aan het werk te krijgen, toch wil dat niet zeggen dat iedereen vrijwillig ging. Jonge mannen
moesten op hun hoede zijn want voor ze het wisten zaten ze tegen hun wil in Duitsland. Zo werd de
vader van Herma op 18-jarige leeftijd, samen met zijn kameraad, zo maar van de straat geplukt in
Bellingwolde en twee jaar lang in Duitsland aan het werk gezet. Hij kwam bij een boer in Neuenfelde
– vlak bij Hamburg – terecht en hij had het goed getroffen. Zijn vriend die daar bij een andere boer
moest werken, had echter minder geluk. Het eten was slecht en de boer behandelde hem als een
gevangene.216
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In Coevorden moest het gehele kampioensteam van voetbalclub Raptim zich onder dwang
melden voor werk in de Duitse oorlogsindustrie. De aanleiding was het zingen van Nederlandse antiDuitse liedjes. Het team had namelijk tijdens hun kampioensfeestje flink gedronken en in een
overmoedige bui zongen zij de liedjes die niet erg Duits vriendelijk waren. De jongens werden
verraden door een NSB-plaatsgenoot en al snel volgde ondervraging door de beruchte Nederlandse
SD’er De Kruijff uit Assen. Natuurlijk zeiden de jongens dat het geen anti-Duitse liedjes waren die ze
hadden gezongen. Het mocht hen echter niet baten. De twee jongste spelers kregen een baantje vlak
over de grens, maar de andere spelers moesten naar Halle of Darmstadt.217
Was onderduiken voor velen in het begin geen optie, na de April-Mei-Staking van 1943 en het
opvoeren van het aantal arbeiders dat naar de Duitse oorlogsindustrie moest, begonnen steeds meer
mensen dit wel degelijk als een mogelijkheid te zien. Ook in de noordelijke grensstreek. De lokale
gemeentebesturen werden erop aangesproken dat veel grensgangers niet terugkeerden naar hun Duitse
werkgever. 218 Hoeveel grensbewoners in totaal kozen om niet (meer) naar Duitsland te gaan maar om
onder te duiken, is niet bekend. Uit de interviews en uit de getuigenverklaringen van de circa 3700
dossiers van collaborateurs uit de zeven grensgemeenten bleek dat veel grensbewoners onderdoken.
Wat hierbij opviel was dat de werkweigeraars regelmatig in hun eigen huis gingen onderduiken, bij
familie of bij vrienden in de eigen omgeving. Ook was het bij veel mensen in de omgeving bekend dat
daar en daar onderduikers zaten. 219
De laatste periode
De landing van de geallieerden in 1944 luide de vierde en laatste periode van de Arbeitseinsatz in.
Ondanks het grote aantal onderduikers, werkten ondertussen veel Nederlandse arbeiders in Duitsland
en was het tekort aan arbeiders in Nederland steeds groter geworden. Zoals boven beschreven leverde
dit voor de gemeenten grote probleem op. Niet alleen op het gemeentehuis, maar ook bij de
nutsbedrijven, het bedrijfsleven en in de landbouw. In de herfst van 1943 moest de Nederlandse
Arbeids Dienst (NAD) 220 helpen om in de grensstreek de oogst binnen te halen. Maar in 1944 waren
zelfs deze arbeidskrachten niet meer aanwezig en moesten vrouwen en kinderen aan het werk worden
gezet om de oogst binnen te halen.221
Alsof dit nog niet genoeg was, moesten de burgemeesters uit de grensgemeenten in 1944 ook
nog eens minimaal 100 arbeiders leveren voor werkzaamheden voor de Organisation Todt (OT).222 Het
werken voor de OT zagen de Belingwolders al helemaal niet zitten en zij kozen er alsnog voor om als
grensarbeider naar Duitsland te gaan. Grensarbeiders konden veelal meteen starten met hun
werkzaamheden en zij kregen hierbij hulp van de Duitse Zöllner die alvast een voorlopig
persoonsbewijs uitgaf. Hiermee kon de grensarbeider zonder problemen de grens passeren om naar
zijn nieuwe werkgever te gaan.223 Wat was nu de reden dat de arbeiders liever in de Duitse grensstreek
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gingen werken dan bij de OT in Nederland? Het was immers eind 1943 begin 1944 al bekend dat
Duitsland het zwaar te verduren had en de geallieerden op alle fronten oprukten.
Waarschijnlijk hebben de mensen gedacht: of je nu voor de OT werkt of in Duitsland, alle
twee is het werk voor de bezetter en het leven vlak over de grens was bekend in tegenstelling tot werk
in het verre Zuidlaren of Delfzijl. Daarbij was beloofd dat ze voor de OT in Nederland zouden blijven,
maar aan deze belofte hielden de Duitsers zich lang niet altijd. Diverse arbeiders die zich in Delfzijl
hadden gemeld voor OT werkzaamheden, moesten vervolgens toch naar de Duitse Waddeneilanden
Borkum, Nordeney of Wangerooge. Op deze eilanden waren ook zwarthandelaren tewerkgesteld en zij
konden zomaar naar het Ruhrgebied worden gestuurd en de OT-arbeiders waren bang dat zij dan ook
mee moesten. Daarbij lagen de Duitse Waddeneilanden regelmatig onder geallieerd vuur, er was daar
namelijk veel oorlogsindustrie gevestigd en veel Duitse militairen. De burgemeester van Bellingwolde
diende uiteindelijk een verzoek in om zijn gemeente te vrijwaren voor OT- werkzaamheden.224
Dat het werken op de Duitse Waddeneilanden inderdaad gevaarlijk was, bleek wel uit het
bombardement op Wangerooge aan het eind van de oorlog. Hierbij kwamen 120 mannen om. Daarvan
kwamen 80 mensen uit Nederland onder wie diverse grensbewoners. Deze doden waren niet
geregistreerd door de Duitse overheid, maar twee overlevenden uit Vlagtwedde deden na de bevrijding
verslag van dit bombardement.225 Uiteraard waren de Waddeneilanden niet de enige plaatsen die te
maken hadden met hevige bombardementen en waar Nederlandse arbeiders het leven verloren. In de
grote steden als Berlijn, Hamburg, Darmstadt en München zijn eveneens veel Nederlandse arbeiders
omgekomen.
Een ander probleem waar grensarbeiders mee te maken kregen was het verkrijgen van
rijwielbanden. Aangezien vanuit de meeste grensgemeenten geen trein, tram of busverbinding met
Duitsland was, waren de grensarbeiders aangewezen op hun fiets. Zowel de fiets als de rijwielbanden
waren erg aan slijtage onderhevig en moesten regelmatig gemaakt of vervangen worden. Doordat de
meeste jonge mannen naar Duitsland waren gestuurd, waren er te weinig fietsenmakers in de regio en
de distributie van rijwielbanden was eveneens onvoldoende. Voor de arbeiders was dit een goede
reden om niet meer naar hun werk te gaan. Hierover klaagden de Duitse werkgevers weer bij de Duitse
Fachberater en zelfs bij de Sicherheitspolizei.226
Het personeel van het distributiekantoor te Bellingwolde moest regelmatig op het matje komen
en het verwijt was dat zij ‘Deutschfreundliche’ arbeiders bij de banden toewijzing zouden
achterstellen. Een keer liep dit zo hoog op, dat alle distributieambtenaren van een kantoor werden
weggevoerd; de dreiging van opsluiting hing hun permanent boven het hoofd. Soms waren de klachten
terecht en soms onterecht. Dit laatste blijkt wel uit het voorbeeld dat een man en zijn zoon, die beiden
bij dezelfde werkgever in Duitsland werkten, in een jaar tijd samen negen buitenbanden en twee
binnenbanden hadden ontvangen. Zij hadden regelmatig nieuwe banden gekregen maar meer dan ze
nodig hadden. Waren de extra banden aan andere familieleden gegeven of waren ze verkocht op de
zwarte markt? 227 Op deze vraag was geen antwoord gekomen.
De Arbeitseinsatz verliep in de noordelijke grensstreek volgens dezelfde periodisering als in
de rest van Nederland, maar een belangrijk verschil was gelegen in de praktijk van veel grensbewoners
om op zoek te gaan naar een baan vlak over de grens omdat zij daar reeds bekend waren. Na de AprilMei-Staking van 1943 kwam in de grensstreek steeds meer weerstand tegen het werken in Duitsland.
Dit had vooral met twee zaken te maken. De grensarbeiders moesten tegen hun wil steeds verder van
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Ibidem, toeg.nr. 41.22, Verslag van 11 mei 1945.
GABel, Archief voor 1951, toeg.nr. 244.67, Burgemeester aan Departement van Handel, Nijverheid en
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huis werk aanvaarden en dan ook nog in de oorlogsindustrie. Zij hebben dit net als de rest van de
Nederlandse arbeiders ervaren als te gevaarlijk en onwenselijk. Daarbij kwam dat vanaf de April-MeiStaking van 1943 de bezetter steeds harder ging optreden tegen de burgerbevolking, ook in de
grensstreek. Gelijk onderduiken was toen de enige mogelijkheid om aan uitzending te ontkomen.
Collaboratie
Nadat Duitse troepen op 10 mei 1940 Nederland binnen vielen, doken in het westen van het land
geruchten op dat Nederland was verraden door Duitse spionnen en Nederlandse saboteurs. NSB leden
en in mindere mate communisten, waren vanaf de inval de belangrijkste verdachten en dit leidde tot de
massale arrestatie van mannen, vrouwen en kinderen. Alleen al in Amsterdam bracht de bevolking
circa 10.000 mensen aan bij de politie. Binnen een paar dagen waren 6500 van deze verdachten
geïnterneerd en vaak alleen omdat zij ‘om de een-of-andere reden’ waren opgevallen en omdat de
angst voor een Vijfde Colonne zo groot was dat dit voldoende reden was om ze op te sluiten.228 De
capitulatie op 15 mei kwam voor de geïnterneerden als een bevrijding, maar bij thuiskomst bleek de
wereld voor hen een stuk vijandiger geworden. Door de omgeving werden zij gezien als collaborateurs
die verraad en sabotage hadden gepleegd waardoor het Nederlands leger de strijd had verloren.229 In de
noordelijke grensstreek speelde het arresteren van mogelijke verraders bij de Duitse inval geen enkele
rol. Zoals we in de paragraaf over de inval zagen, waren de noordelijke grensgemeenten immers
binnen een paar uur in handen van de bezetter.
Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog zijn diverse studies verschenen over het
nationaalsocialisme in Nederland, in het bijzonder de NSB. Deze gingen over een breed spectrum aan
vragen aangaande het nationaalsocialisme: de opkomst, het electorale succes, de leidinggevenden, de
interne verdeeldheid en de samenstelling van het ledenbestand.230 In de eenentwintigste eeuw zijn de
publicaties over het nationaalsocialisme alleen maar toegenomen. Er is meer aandacht gekomen,
nationaal en internationaal, voor de bottom-up benadering, naar wat de gewone man dreef om zich aan
te sluiten bij het nationaalsocialisme.231 Damsma en Schumacher hebben laten zien dat NSB leden in
Amsterdam erg vijandig bejegend werden door de niet-NSB’ers in Amsterdam, maar zij hebben ook
het beeld dat de NSB’ers vrijwel volkomen geïsoleerd stonden in de Nederlandse samenleving,
genuanceerd. Uit hun onderzoek bleek dat NSB’ers vijandig werden bejegend, maar dat ze
daarentegen wel deel uitmaakten van de samenleving. Wanneer het op het persoonlijke vlak goed
boterde of als geld kon worden verdiend aan elkaar, waren politieke tegenstellingen lang niet altijd een
doorslaggevend bezwaar.232
Maar hoe was dit in de noordelijke grensstreek? In hoofdstuk 3 is beschreven dat Drenthe voor
de bezetting minder nationaalsocialistische leden had dan altijd was aangenomen, maar dat de NSBideologie wel leefde onder een aanzienlijk deel van de bevolking en dat dit fenomeen eveneens
voorkwam in de Groningse grensgemeenten. Maar hoe was dit tijdens de Duitse bezetting? In totaal
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De Jong, Het Koninkrijk, deel 3, 196.
Damsma en Schumacher, Hier woont een NSB’er, 25-26.
In de jaren 1960 – 2000 verschenen onder andere de studies van De Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden, een van de belangrijkste studies over de NSB, maar ook de onderzoeken van Kooy, Het
echec van een volkse beweging en De Jonge, Het nationaal-socialisme in Nederland en Von der Dunk
en Minderaa, In de schaduw van de depressie en Houwink ten Cate en In ‘t Veld, Fout. Getuigenissen
van NSB’ers.
Van der Boom, We leven nog en Gerritse, Collaboreren voor een betere wereld en Matthée, Voor volk
en vaderland en Noorlag, Een leven lang gezwegen en Damsma en Schumacher, Hier woont een
NSB’er en Damsma, Nazis in the Netherlands.
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werden na de bevrijding in Zuidoost-Drentse meer dan 3000 ‘foute’ Nederlanders gearresteerd van wie
ongeveer 1553 in de drie Drentse grensgemeenten woonden; in de vier Groningse grensgemeenten
ging het om ongeveer 700 mensen.233 Waren de noordelijke grensbewoners massaal lid geworden van
de NSB tijdens de bezetting? Of waren er juist veel mensen die geen lid waren, maar wel
collaboreerden met de bezetter?234 Waarom waren grensbewoners lid geworden van de NSB en
hoeveel niet-NSB leden collaboreerden met de bezetter? Doordat we voor de regio Zuidoost Drenthe
de gegevens van NSB leden in de drie grensgemeenten kunnen vergelijken met NSB leden in andere
Zuidoost-Drentse gemeenten, kunnen we ten slotte ook de kernvraag opwerpen: woonden de NSB
leden vooral in de zanddorpen en dicht bij de Duitse grens of had vooral het veengebied invloed op het
aantal leden?
Om antwoord te krijgen op deze vragen en om de drijfveren van mensen goed te kunnen
duiden, zijn de archieven van de zeven grensgemeenten in de twee provincies – Groningen en Drenthe
– onderzocht. De belangrijkste bronnen die voor deze paragraaf zijn gebruikt worden gevormd door de
ongeveer 3700 dossiers van het CABR over de regio Zuidoost-Drenthe en de vier Groningse
grensgemeenten. Van alle dossiers zijn de personalia, datum van het lidmaatschap en de reden die was
opgegeven om lid te worden van de NSB, overgenomen.235 Daarbij zijn van de zeven grensgemeenten
in Groningen en Drenthe circa 400 proces-verbalen van politieke delinquenten en de bijbehorende
getuigenverslagen uitgebreid bestudeerd, waardoor een zo goed als mogelijk beeld is ontstaan van de
drijfveren om te collaboreren of om lid te worden van de NSB. Tot slot zijn nog enkele boeken
bestudeerd die de verhalen weergeven van kinderen van NSB leden.236
De NSB leden in de grensstreek
Het ledenaantal van de NSB in Nederland was voor de bezetting onderhevig aan grote schommelingen
en we kunnen constateren dat dit patroon zich voortzette tijdens de bezettingsjaren. De grootste groei
was te zien in de eerste twee jaar van de bezetting. Telde de NSB in juni 1940 nog circa 27.000 leden,
in het derde kwartaal van 1941 was het ledenaantal gegroeid naar ruim 75.000: een groei van 178
procent in bijna twee jaar tijd. Eind 1943 was het aantal gedaald naar 63.000 (-16 procent), terwijl in
juli 1944 het ledenaantal weer was gestegen naar 74.000 (17 procent), waarmee het ongeveer gelijk
stond met 1941. Gemiddeld was het ledenaantal tussen juni 1940 en juli 1944 in Nederland gegroeid
met 174 procent.237 De nieuwkomers van na 1940 werden door de oudgedienden spottend ‘meikevers’
genoemd.238
Aangezien Drenthe kort na de oorlog bekend stond als NSB-provincie liet het Drents
Genootschap reeds in juni 1945 onderzoek verrichten naar het NSB-lidmaatschap. De studiekring van
het Drents Genootschap voerde in 1945 een enquête uit onder haar leden en relaties met als
hoofdvraag hoe het kwam dat de Drentse bevolking ‘zoveel sterker geïnfecteerd werd door de
beginselen van het nationaalsocialisme en zoveel meer N.S.B.-ers voortbracht, dan de bevolking der
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Deze aantallen gaan alleen over de inwoners van dit gebied en niet over de mensen die daar tijdelijk
onderdak hadden gevonden.
Collaborateurs werkten tijdens de oorlog vrijwillig samen met de Duitse bezetter. Zij werkten onder
andere mee aan de vervolging van Joden, het verraden van onderduikers en verzetsmensen of traden toe
tot het Duitse leger. Zij werden daarom ‘landverraders’ genoemd.
Reden voor het lidmaatschap was voor 69 procent uit de Groningse ossiers te halen en voor 71
procent uit de Drentse dossiers.
Onder andere: Van der Zee, Potgieterlaan 7 en Koops, Ingehaald door het verleden en Eefting, De
achterkant van de bevrijding en Noorlag, Een leven lang gezwegen.
www.niod.nl, Zij baseren zich op De Jong, Het Koninkrijk, deel 6, 382-383.
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overige gewesten?’ Tevens wilde zij bekijken in hoeverre het Drentse volkskarakter in verband kon
worden gebracht met het NSB-lidmaatschap.239 Van de leden van het Drents Genootschap hebben 15
tot 20 de enquête ingevuld.240 De enquête ging vooral over de boeren in Drenthe, de grootte van de
bedrijven en het aantal ‘foute’ boeren omdat veel boeren na de bevrijding hun bedrijf waren
kwijtgeraakt. Wel werd gevraagd of er een verschil was tussen het zand- en het veengebied, maar uit
de conclusie blijkt dat verder niet. Verder bevatte het een lijst van burgemeesters waaruit duidelijk
werd dat van de 34 burgemeesters die voor 10 mei 1940 waren aangesteld, op 1 april 1945 zeker 26
waren vervangen. Er staat echter niet vermeld of de vervangers NSB-burgemeesters waren. Ook had
het Genootschap een inventarisatie gemaakt van de vooroorlogse verkiezingsuitslagen en het aantal
geïnterneerde personen in juli 1945.241
De conclusie die uit de enquête was getrokken en die in de begeleidende brief stond, was
nogal stigmatiserend. Het Genootschap noemde de NSB leden asociale figuren.242 Iemand die lid was
geworden moest wel dom zijn en weinig gevoel voor goed en kwaad hebben. Tevens schreef het
Genootschap dat het grote aantal Drentse NSB leden niet alleen kon worden toegeschreven aan de
boerenvereniging Landbouw en Maatschappij (L&M), omdat veel boeren die aan de politieke
discussies binnen deze vereniging hadden deelgenomen zich juist hadden afgekeerd van L&M. De
oorzaak voor het grote aantal NSB leden lag veel dieper. Het was vooral de Drentse ‘volksaard’ die
hem had bewogen om lid te worden. Geen enkele boer in Nederland was zo verbonden met zijn bodem
als de Drentse boer. Ook was er geen klassenstrijd tussen de boeren en arbeiders. Zij werkten zij aan
zij samen en dit werd door het nationaalsocialisme als ideaal bestempeld. De Drentse boer was een
gemeenschapsmens die gemakkelijk leiding aanvaarde als hij de leider vertrouwde en hij bleef trouw
aan zijn leider. De Drent was voor alles boer en zijn religieus bewustzijn herinnerde hem er steeds aan
dat hij alles voor zijn bedrijf moest doen om dit zo goed mogelijk te dienen.243 Daarom leek hij vaak
een ‘doortrapte materialist’. De crisis van de jaren dertig en de ‘geraffineerde propaganda’ hadden er
volgens het Genootschap voor gezorgd dat de Drent achter de nationaalsocialisten aanliepen en dit
bleven doen.244
Omdat de conclusie van het Genootschap was dat het grote aantal NSB leden in Drenthe mede
het gevolg was van karaktergebreken, vroeg het zich af of hieruit geconcludeerd kon worden dat het
Drentse ‘volkskarakter’ een verdorven inslag vertoonde. Zij verwierp deze conclusie echter met grote
stelligheid, omdat het overgrote deel van de Drentse bevolking zich niet had aangesloten bij de NSB,
niet had geheuld met de vijand of verraad had gepleegd. Volgens het rapport waren er niet alleen veel
NSB leden geweest in Drenthe, maar er was ook verzet gepleegd. Juist dit verzet bleek volgens het
Genootschap in weinig streken van ons land zo fel als in Drenthe.245 Maar hoe zat het nu met het NSB
ledenaantal in de grensgemeenten?

239
240

241
242

243

244
245

DA, Drents Genootschap, map oorlog, inv.nr. 337, NSB-enquête.
Of dit representatief was staat nergens vermeld, ook niet hoeveel enquêtes waren uitgezet of hoeveel
leden het Genootschap telde.
DA, Drents Genootschap, map oorlog, inv.nr. 337, NSB-enquête.
Een asociaalfiguur wordt in het rapport omschreven als iemand die zich niet stoort aan de normen die
het maatschappelijk leven stelt aan een ieder die in gemeenschap met anderen leeft; die zijn plicht
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tegenover die gemeenschap heeft.
Door de Drent voor alles boer te noemen ging het Genootschap voorbij aan het feit dat vanaf de
negentiende eeuw veel veenarbeiders naar Drenthe waren gekomen en in hun kielzog weer veel
middenstanders en verzorgende beroepen.
DA, Drents Genootschap, map oorlog, inv.nr. 337, NSB-enquête.
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De Drentse historicus Boekholt had gelijk door te stellen dat Drenthe voor de oorlog geen
NSB-provincie was qua ledenaantal, maar tijdens de bezetting kunnen we deze stelling nauwelijks nog
verdedigen.246 In zijn totaliteit was de groei tussen 1940-1945 in Drenthe bijna gelijk aan de landelijk
groei. Kijken we naar de groei in procenten van de bevolking dan groeide het ledental in Drenthe
echter meer dan het landelijk gemiddelde, van 0,4 in juni 1940 naar 1,2 procent eind 1943: 0,8 procent
groei. Landelijk groeide het ledenaantal van 0,3 naar 0,7 procent van de bevolking: 0,4 procent groei.
Dit is de helft van de stijging in Drenthe. We kunnen hieruit afleiden dat de NSB tijdens de bezetting
veel nieuwe leden kreeg in Drenthe.
Evenals in hoofdstuk 3 wordt Zuidoost-Drenthe247 verder als voorbeeld genomen voor de hele
provincie. We kunnen constateren dat de groei in deze regio een iets ander patroon liet zien dan in de
rest van Nederland. In juni 1940 telde de NSB in Zuidoost-Drenthe minimaal 301 leden, dat is 1,1
procent van het landelijk ledental.248 Net als in de rest van Nederland groeide het ledental in deze regio
in 1940 en 1941 het meest en wel van 301 naar 736 leden eind 1941: een stijging van 145 procent.
Terwijl de volgende twee jaren een daling in het landelijke ledenaantal was te zien (-16 procent),
groeide dit in 1943 in Zuidoost-Drenthe nog met 18 procent. Het laatste bezettingsjaar, 1944, groeide
het ledental landelijk weer met 17 procent, terwijl het ledental in Zuidoost-Drenthe toen daalde met 6
procent. Daarmee bleef het aantal leden in Zuidoost-Drenthe in 1944 ongeveer 1,1 procent van het
landelijk ledenaantal uitmaken. 249
Vergelijken we het aantal leden in de vier Groningse en de drie Drentse grensgemeenten met
het landelijk gemiddelde dan levert dit alleen in 1941 hetzelfde resultaat op: een forse stijging. Daalt
het aantal leden landelijk in 1943 met 16 procent dan zien we dat de daling in de Drentse
grensgemeenten veel kleiner is, namelijk 0,2 procent, terwijl de Groningse grensgemeenten juist nog
een stijging laten zien van 16 procent. In 1944 stijgt het aantal leden landelijk weer met 17 procent,
maar in de Drentse grensgemeenten zelfs met 26 procent. Daarentegen laten de Groningse
grensgemeenten een daling zien van 28 procent. Gemiddeld kunnen we zeggen dat het ledenaantal
tussen juni 1940 en juli 1944 zowel landelijk als in Zuidoost-Drenthe als in de zeven grensgemeenten
Tabel 23: groei ledenaantal NSB 1940-1944 en de groei of daling in procenten.250
Gebied

Nederland
ZuidoostDrenthe
Groningse
grensgemeenten
Drentse grensgemeenten

246
247

248

249

250
251

Voor
juni
1940
27.000
301

Eind
1941

%

Eind
1943

%

Juli
1944

%

Groei
1944251

75.000
736

+178
+145

63.000
867

-16
+18

74.000
813

+17
-6

174 %
170%

142

303

+113

351

+16

252

-28

77%

217

497

+129

496

-0,2

626

+26

188%

Boekholt, ‘De nieuwste tijd’, 653.
Drenthe bestaat uit drie regio’s: Noord-, Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe. Volgens Boekholt woonden de
meeste NSB leden in Noord en de minste in Zuidwest. Daarom kan Zuidoost als gemiddelde worden
beschouwd. Zuidoost-Drenthe bestond uit de volgende acht gemeenten: Odoorn, Sleen, Zweeloo,
Oosterhesselen, Dalen en de drie grensgemeenten Emmen, Schoonebeek en Coevorden.
Aangezien niet alle dossiers van het CABR, PRA Emmen/Coevorden aanwezig waren bij het NA, zijn
dit de minimale aantallen. Heel veel meer zullen er waarschijnlijk niet geweest zijn.
Cijfers voor Nederland: Damsma en Schumacher, Hier woont een NSB’er, 26; voor Zuidoost-Drenthe:
NA, Archief Justitie/CABR, PRA Emmen/Coevorden.
Ibidem.
De groei van 1944 in vergelijking met het aantal leden in 1940.
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fors steeg – van 77 tot 188 procent – waarbij de Drentse grensgemeenten daarbij het hoogste
percentage groei laten zien: 188 procent.
Bedroeg de landelijke groei van NSB leden in de periode 1940-1944 circa 174 procent, in de
grensgemeenten varieerde deze van 22 tot 137 procent. Beerta stak, met een groei van 1000 procent,
ver boven alle gemiddelden uit. Dit wordt echter vertekend door het lage ledental van voor de oorlog.
Er zijn geen duidelijke redenen aan te geven waarom het ledenaantal in deze gemeente zo explosief
groeide na de bezetting. NSB leden uit Beerta hebben bij hun verhoren in 1945 geen expliciete reden
aangegeven voor hun lidmaatschap.
Tabel 24: NSB leden tijdens de bezettingsjaren in de zeven grensgemeenten en de groei of daling
in procenten.252
Gemeente
Beerta
Nieuweschans
Bellingwolde
Vlagtwedde
Emmen
Schoonebeek
Coevorden

Juni
1940
2
6
29
142
168
7
42

Eind
1941
13
7
44
239
405
13
79

%
+550
+17
+52
+68
+141
+86
+88

Eind
1943
22
8
55
266
427
15
87

%
+69
+14
+25
+11
+5
+15
+10

Juli
1944
22
8
48
252
395
14
87

%
0
0
- 13
-5
-8
-7
0

Groei
1944253
1000%
33%
66%
77%
135%
100%
107%

Een relatief klein percentage van de Nederlandse bevolking was lid van de NSB, namelijk circa 0,3
procent in 1940 tot 0,8 procent in 1944. Uiteraard was dit wel een ruime verdubbeling van het ledental
tijdens de bezettingsjaren. In Zuidoost-Drenthe zien we zelfs een verdrievoudiging in 1943, waarmee
deze regio qua stijging van het ledenaantal in percentage van de bevolking ver uitsteeg boven het
landelijk gemiddelde: van 0,4 naar 1,2 procent. Het ledental lag hiermee in Zuidoost-Drenthe de
gehele bezettingsperiode in procenten van de bevolking hoger dan het landelijke gemiddelde: namelijk
met 0,1 tot 0,5 procent.
Tabel 25: Aantal NSB leden in procenten van de bevolking in Nederland en Zuidoost-Drenthe.254
Gebied
Nederland257
Zuidoost-Drenthe258

Bevolking255
8.833.977
74.719

Voor
juni 1940
27.000
301

%
256

0,3
0,4

Eind
1941
75.000
736

%
0,8
1

Eind
1943
63.000
867

%
0,7
1,2

Juli
1944
74.000
813

%
0,8
1,1

Maken we dezelfde vergelijking met de zeven grensgemeenten, dan zien we daar eveneens dat het
percentage van de bevolking dat lid was steeg in de jaren 1941 en 1943, maar stabiel bleef in 1944. In
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NA, Archief Justitie/CABR, PRA Emmen/Coevorden en PRA Winschoten en Veendam.
De groei van 1944 in vergelijking met het aantal leden in 1940.
De cijfers komen uit: NA, Archief Justitie/CABR, PRA Winschoten, Veendam en PRA
Emmen/Coevorden. Omdat er geen volkstelling is geweest tijdens de bezettingsjaren, is de groei van de
bevolking niet meegerekend.
CBS: www.dbn.org, Bevolking van Nederland in 1940 plus gemeentelijke archieven.
Procentueel ledenaantal van de bevolking.
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1940 hadden drie gemeenten een hoger percentage leden dan het landelijk gemiddelde: Bellingwolde,
Vlagtwedde en Coevorden. De andere vier gemeenten hadden een lager percentage leden. In 1944
hadden nog twee gemeenten een procentueel hoger ledenaantal dan het landelijk gemiddelde, te weten
Vlagtwedde en Coevorden. De andere vijf gemeenten hadden hetzelfde percentage leden of lager.
Tabel 26: Aantal NSB leden in procenten van de bevolking in de zeven grensgemeenten van
Groningen en Drenthe.259
Gemeente

Bevolking260

Beerta
Nieuweschans
Bellingwolde
Vlagtwedde
Emmen*261
Schoonebeek*
Coevorden*

3 744
2 026
6 260
15 312
48 583
3 930
7 257

Juni
1940
2
6
29
142
168
7
42

%
0,05
0,3
0,5
0,9
0,3
0,2
0,6

Eind
1941
13
7
44
239
405
13
79

%
0,3
0,3
0,7
1,6
0,8
0,3
1,1

Eind
1943
22
8
55
266
427
15
87

%

Juli 1944

%

0,6
0,4
0,9
1,7
0,9
0,4
1,2

22
8
48
252
395
14
87

0,6
0,4
0,8
1,6
0,8
0,4
1,2

Volgens het Drents Genootschap waren de Drenten erg trouw aan de organisatie die hen ‘gouden
bergen’ beloofde.262 Wij gaan nu kijken of deze vaststelling over de getrouwe Drenten klopt met de
cijfers. De noordelijke leden waren voor de bezetting wel erg trouw aan de NSB, maar tijdens de
bezetting waren zij dit veel minder. In de meeste gemeenten zien we dat veel wisselingen optraden.
Regelmatig kwam het voor dat mensen zich maar voor een korte periode – een dag tot een paar
maanden – hadden aangesloten bij de NSB. De reden hiervoor – die ze zelf aangaven – was dat ze
onder invloed van alcohol waren geweest of dat ze onder druk van familie, vriend of belangrijk
dorpsgenoot lid waren geworden, maar al snel inzagen dat ze fout bezig waren. Van het totaal aantal
leden tijdens de bezettingsjaren heeft 20 procent uit de Groningse grensgemeenten hun lidmaatschap
opgezegd en voor de Drentse grensgemeenten was dit zelfs 33 procent. Dit is één derde van het aantal
leden. Daarbij waren veel leden al voor de bezetting lid geworden, maar zij hadden hun lidmaatschap
tijdens de bezetting opgezegd omdat zij zich niet meer konden verenigen met de ideeën of de leiding
van de partij.263 De Drenten waren dus niet zo trouw als het Drents Genootschap dacht.
Bij de enquête van het Drents Genootschap ging het vooral om de Drentse boeren en die
woonden in hoofdzaak op de zandgronden. Om te zien of de meeste leden op zandgrond woonden en
of de nabijheid van de Duitse grens invloed had op het aantal leden, kijken we eerst naar de drie
grensgemeenten in Drenthe waar zowel veen- als zanddorpen waren. In de gemeente Emmen woonden
in de zandkern Emmen de meeste NSB leden: 3,6 procent, gevolgd door de veenkern NieuwDordrecht: 3,2 procent, en als nummer drie was dit weer een zandkern en wel Roswinkel: 2,7 procent.
Daar tegenover staat dat deze woonkernen niet grensden aan Duitsland. Van de drie veenkernen die
wel aan Duitsland grenzen, Emmercompascuum, Bargercompascuum en Zwartemeer, had
Emmercompascuum de meeste NSB leden: 2,3 procent. Hierdoor lijkt het of we kunnen concluderen
dat niet de grens met Duitsland bepalend was voor het aantal NSB leden, maar wel de grondsoort. In
de gemeente Emmen woonden namelijk de meeste NSB leden in de zandgebieden.

259
260
261
262
263

Ibidem, PRA Winschoten, Veendam en PRA Emmen/Coevorden.
AGC, 1927-1997, OB en CBS 1 januari 1940.
De met een* gemerkte gemeenten zijn de Drentse grensgemeenten.
DA, Drents Genootschap, map oorlog, inv.nr. 337, NSB-enquête.
NA, Archief Justitie/CABR, PRA Winschoten, Veendam en PRA Emmen/Coevorden.
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Tabel 27: Overzicht NSB leden en de Drentse grensgemeenten naar zand- en veengebied en de
nabijheid van de grens ingedeeld. 264
Woonkern

Gemeente
Emmen

Emmen
Zwartemeer
Nieuw-Dordrecht
NieuwAmsterdam/
Veenoord
Klazienaveen
Bargercompascuum
Emmercompascuum
Erica
Roswinkel
Weerdinge
Nieuw-Weerdinge
Emmererfscheidenveen

Oud-Schoonebeek
NieuwSchoonebeek

Coevorden266
Vlieghuis/Padhuis
/Weijerswold
Steenwijksmoer

Leden
‘40-‘45

%

x
x
x
x

Aantal
leden
juni ‘40
40
11
2
11

Lid
mei ‘45

Zand

3,6
1,2
3,2
1,4

Opzeggen lid
‘40-‘45
62
15
15
5

208
27
27
31

146
12
12
26

x

x
x

17
7

45
25

0,8
1,1

18
11

x

17

69

2,3

x
x
x
x
x

13
17
2
29
2

29
47
5
79
3

Gemeente
Schoonebeek
x
x

4
3

Gemeente
Coevorden
x
x
x

Veen

Nabijheid
grens265

x
x
x

niet
aan
niet
niet

27
14

x
x

niet
aan

13

56

x

aan

0,7
2,7
0,6
1,8
0,1

17
18
1
28
1

12
29
4
51
2

x

x
x

niet
niet
niet
niet
niet

7
12

0,4
0,6

0
4

7
8

x
x

aan
aan

22
9

82
18

1,4
9

35
13

47
5

x
x

aan
aan

2

6

0,6

11

5

x

niet

x
x

Kijken we nu naar de andere twee Drentse grensgemeenten Schoonebeek en Coevorden, dan zien we
dat van de gemeente Schoonebeek de meeste leden in de veenkern Nieuw-Schoonebeek woonden
(0,63 procent) en dat het ledenaantal in de zandkern Schoonebeek daarvan bijna de helft bedroeg (0,37
procent) terwijl beide kernen grenzen aan Duitsland. In de gemeente Coevorden zien we dat
procentueel gezien de meeste leden in de veenkern Vlieghuis/Padhuis woonden (9 procent) en niet in
de zand/veenkern Coevorden (1,37 procent), terwijl beide plaatsen grenzen aan Duitsland. De
veenkern Steenwijksmoer, die niet aan Duitsland grensde, volgde als derde met 0,55 procent. Indien
we alle drie de Drentse grensgemeenten met elkaar vergelijken, kunnen we alleen maar concluderen
dat de grondsoort of de ligging aan de grens bij nader inzien geen directe invloed hadden op het aantal
NSB leden.
Zoals gezegd was in de Groningse grensgemeenten nog maar weinig veen aanwezig, omdat
dat in de negentiende eeuw was afgegraven. Alleen in de gemeente Vlagtwedde waren nog enkele
264
265
266

Aantal leden komt uit het NA, Archief Justitie/CABR, PRA Emmen/Coevorden.
Hierbij wordt aangegeven of de woonkern aan de grens ligt of verder verwijderd is.
Bij Coevorden zijn alle buurtschappen opgeteld behalve Vlieghuis/Padhuis en Steenwijksmoer. De
reden hiervoor was dat de andere buurtschappen niet apart werden benoemd in de PRA’s.
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stroken veen te vinden bij Jipsingbourtange. Daarom kan voor dit gebied geen vergelijking worden
gemaakt tussen zand- en veengebied. Omdat bekend was dat de grondsoort geen rol van betekenis zou
spelen in Groningen, zijn de onderzochte dossiers niet uitgesplitst naar de woonkernen. Een
vergelijking tussen de Drentse en Groningse grensgemeenten is dus op dit gebied niet zinvol.
Dan rijst de vraag wie lid waren en welke factoren dan wel invloed hadden op het ledenaantal.
In de eerste plaats valt op dat de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke leden in de
grensgemeenten redelijk vergelijkbaar was, met uitzondering van Nieuweschans en Schoonebeek. In
Beerta, Bellingwolde en Vlagtwedde waren 25 tot 27 procent van de leden vrouw en in Emmen en
Coevorden waren 16 tot 19 procent vrouwelijke leden: dit is totaal anders dan in Nieuweschans en
Schoonebeek waar alle 8 respectievelijk 20 leden mannen waren. Hieruit blijkt dus dat in de Drentse
grensgemeenten veel minder vrouwen lid waren dan in de Groningse grensgemeenten.
Tabel 28: NSB leden verdeeld in mannen en vrouwen.267
Gemeente
Beerta
Nieuweschans
Bellingwolde
Vlagtwedde
Totaal Groningse
grensgemeenten
Emmen
Schoonebeek
Coevorden
Totaal Drentse
grensgemeenten

Totaal leden268
30
8
61
316
415

mannen
22
8
45
239
314

%
73
100
74
76
76

vrouwen
8
0
16
77
101

%
27
0
26
24
24

605
20
108
733

492
20
91
603

81
100
84
82

113
0
17
130

19
0
16
18

Als we naar de beroepen kijken zien we dat bij 90 procent van de vrouwelijke leden was ingevuld
‘geen’ of ‘huisvrouw’. Bij de mannen waren zowel in de Groningse als Drentse grensgemeenten de
meeste leden te vinden onder de landbouwers/boeren (37 en 22 procent), op de tweede plaats kwamen
in Groningen de middenstanders (18 procent) terwijl in Drenthe de land- en veenarbeiders (22 procent)
de tweede groep vormden. De mensen zonder beroep vormden in Groningen de kleinste groep (2
procent) in Vlagtwedde en in de andere gemeenten was dit 0 procent, terwijl beroepen waarvoor vaak
meer opleiding was genoten in Drenthe de laagste categorie vormden (3 procent). In tabel 29 is een
overzicht gegeven van de leden afkomstig uit verschillende beroepen.269 Daarbij moet worden
opgemerkt dat er in Groningen meer landarbeiders waren en in Drenthe meer veenarbeiders.
Dat landbouwers en land- en veenarbeiders de grootste beroepsgroepen vormen is in deze
plattelandsgemeenten niet zo vreemd omdat deze beroepen daar het meest voorkwamen. De conclusie
van het Drents Genootschap dat in Drenthe vooral boeren lid waren van de NSB blijkt niet helemaal te
kloppen. Zij maakten gemiddeld nog geen kwart van het aantal leden uit – net zoveel als de
veenarbeiders –, terwijl in de Groningse grensgemeenten circa 36 procent van de NSB-leden uit
landbouwers bestond. Het is niet bekend hoe de verdeling van beroepen onder de leden van een grote
stad als Amsterdam is geweest, maar daar kwam het beroep van boer en veenarbeid natuurlijk minder
voor.
267
268
269

NA, Archief Justitie/CABR, PRA Winschoten, Veendam en Emmen/Coevorden.
Het gaat hierbij om het minimaal aantal mensen dat tijdens de bezetting lid is geweest.
De beroepen zijn afkomstig van de vragenlijsten die zijn ingevuld door de ondervragers van de politiek
delinquenten na de oorlog.
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Tabel 29: Beroepen mannelijke NSB leden.270
Gemeente

Land/veen
arbeiders

Arbeiders272

Landbouwers

Midden
-stand

Ambtenaren275

274

273

Meer
opleiding

Technisch

divers
278

277

Zonder

Totaal
in % 280

279

276

271

Beerta
Nieuweschans
Bellingwolde
Vlagtwedde
Emmen*
Schoonebeek*
Coevorden*

0%
13 %
16 %
18 %
26 %
15 %
1%

0%
13 %
2%
2%
8%
0%
4%

50 %
13 %
44 %
36 %
20 %
25 %
30 %

25 %
24 %
11 %
19 %
12 %
15 %
22 %

8%
0%
7%
4%
7%
25 %
5%

8%
0%
9%
3%
3%
5%
3%

8%
13 %
9%
10 %
11 %
10 %
15 %

0%
24 %
2%
6%
8%
5%
13 %

0%
0%
0%
2%
3%
0%
12%

99 %
100 %
100 %
100 %
98 %
100 %
105 %

Motivatie voor het lidmaatschap
De redenen om lid te worden van de NSB waren zowel voor als tijdens de bezetting, heel divers: eigen
gewin (opportunisme), idealisme en familierelaties. Volgens Damsma en Schumacher was de publieke
opinie in 2010 nog steeds dat mensen lid van de NSB waren geworden uit opportunisme en egoïsme.
De mensen die zich aansloten bij de NSB om zichzelf te verrijken of om praktisch voordeel van het
lidmaatschap te krijgen, noemen Damsma en Schumacher ‘de klassieke opportunist, de gefrustreerde
kleine man die alleen op eigen gewin uit was.’ In Amsterdam betrof dit volgens hen slechts een kleine
groep. 281
In het noordelijk grensgebied zien we eveneens dat opportunisme geen dominante reden
vormde voor lidmaatschap. Het was echter niet eenvoudig om de reden voor het lidmaatschap uit de
verhoren te distilleren. Er was namelijk geen aparte kolom op het proces-verbaal formulier waarop de
reden werd ingevuld. Die moest gehaald worden uit het verhaal dat de delinquenten vertelden. Vaak
gaven mensen of meer redenen op of omschreven zij in meer of minder woorden waarom zij lid waren
geworden. Het is uiteraard heel goed mogelijk dat leden bij hun verhoor een sociaal wenselijke reden
opgaven. We moeten echter niet vergeten dat de ondervragers ervaren politiemensen waren die wisten
hoe ze een verhoor moesten afnemen. Uit de redenen om lid te worden van de NSB zijn de volgende

270
271
272
273
274

275

276
277
278
279
280

281

De met een *gemerkte gemeenten zijn de Drentse grensgemeenten.
In deze groep zijn meegeteld: 1 veenarbeider uit Beerta, 2 uit Odoorn en 69 uit Emmen.
Fabrieks- en overige arbeiders.
Hieronder vallen ook enkele boeren en kwekers, 1 vervener uit Vlagtwedde en 10 uit Emmen.
Hieronder vallen eveneens rijwielherstellers, schoen/klompenmakers, schippers (omdat zij vaak een
eigen bedrijf/schip hadden) en de horeca.
Zowel rijks- als gemeenteambtenaren. Hieronder vallen leerkrachten, politie, ambtenaren divers,
burgemeesters.
Directeur, journalist, architect, commissionair, bedrijfsleiders, accountant, makelaar, arts.
Bankwerker, machinist, monteur.
Schrijnder, bouwvakker, kantoorbediende, handelsreiziger, zeeman.
Dit zijn gepensioneerden of waarvan het beroep niet was ingevuld.
De percentages zijn tot 0,4 afgerond naar beneden en vanaf 0,5 naar boven. Dit is de reden dat het totaal
soms lager is dan of juist hoger dan 100 procent.
Damsma en Schumacher, Hier woont een NSB’er, 28-29.
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drie groepen afgeleid: klassieke opportunisten, idealisten,282 en overgehaald door familie of
belangrijke buurtgenoot.283
Tabel 30: Motieven voor NSB lidmaatschap in procenten.284
Grensgemeenten
Groningen
Drenthe

Klassieke opportunisten
35%
17%

Idealisten
50%
67%

Familie/buurt/relaties
15%
16%

Totaal in %
100 %
100 %

Uit de verhoren van de politiek delinquenten bleek dat van 68 procent van de leden in de Groningse
grensgemeenten een reden gedistilleerd kon worden, terwijl dit in Drentse grensgemeenten 71 procent
was.285 In het Gronings grensgebied gaf 35 procent van de leden aan dat ze lid waren geworden uit
eigen gewin, terwijl in Drenthe deze groep veel kleiner was, namelijk 17 procent. Waarschijnlijk
kwam dit meer overeen met Amsterdam.286 Daartegenover waren de Drenten meer uit idealistische
reden lid geworden: 67 procent tegenover 50 procent in Groningen. Daarna volgde de groep die lid
was geworden vanwege (familie/buurt)relaties287 – 16 procent in Drenthe tegenover 15 procent in
Groningen. Hieruit kunnen we afleiden dat de idealisten de grootste groep vormden in de noordelijke
grensregio. Dit is op zich niet zo verwonderlijk omdat veel mensen lid waren, of waren geweest, van
de boerenvereniging Landbouw & Maatschappij. In dat opzicht had Boekholt geen gelijk toen hij
stelde dat de Drenten niet uit idealisme lid waren geworden van de NSB.288
Net als in Amsterdam ging het de klassieke opportunisten in het noorden om een baan die ze
anders nooit zouden krijgen, zoals de functie van burgemeester of wethouder. Het kon ook iemand zijn
die graag bij de politie wilde, maar voor de oorlog te horen kreeg dat hij daarvoor niet geschikt was.
Maar ook omdat ze hun baan niet wilden verliezen: ‘ik ben ook lid geworden uit angst anders mijn
baan kwijt te raken.’289 Of ze wilden niet in Duitsland werken: ‘Ik ben in 1943 voor de Arbeidsinzet
werkzaam geweest in Emden en ik ben daar weggevlucht omdat ik daar een half jaar in een kamp
moest.’290 Een enkeling was lid geworden uit angst dat anders hun schip of bedrijf gevorderd zou
worden door de Duitsers. Een vervener gaf aan:
Wij hadden een vervenersbedrijf in Duitsland [Schöninghsdorf, DMB] en op aandrang van de
Duitsers moest mijn vader of ik lid worden om voor hun politiek betrouwbaar te zijn. Anders
kregen wij een Duitse Verwalter in ons bedrijf. Ons bedrijf is een familie-vennootschap en om
dit te houden ben ik lid geworden.291

282

283
284
285

286
287
288
289
290
291

Onder de idealisten zijn ook die leden gerekend die al voor de oorlog lid waren geworden van de NSB
of de NSNAP en dit na de oorlog zijn gebleven, maar geen reden voor het lidmaatschap hadden
opgegeven.
NA, Archief Justitie/CABR, PRA Emmen/Coevorden en PRA Winschoten en Veendam.
Ibidem. Sommige mensen gaven meerdere redenen op voor hun lidmaatschap.
Uit sommige dossiers was niet duidelijk te halen of men lid was geweest en deze mensen zijn daarom
niet meegeteld als leden.
Ibidem.
Deze relaties konden ook een werkgever of buurtbewoner zijn.
Boekholt, ‘De nieuwste tijd’, 653-659.
NA, Archief Justitie/CABR, PRA Winschoten en Veendam, inv.nr. 87380, dossier 775.
Ibidem, inv.nr 87327, dossier 665.
Ibidem, dossier 640.
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Een kleine groep gaf zich in 1943 op als lid, omdat zij koste wat het kost hun radio wilden behouden
en een lid gaf aan dat hij graag een boerderij in de Wieringermeerpolder wilde hebben. Maar er was
ook een groep mensen die lid was geworden uit pure armoede. Zij hadden bijvoorbeeld geen
fatsoenlijke kleding meer voor zichzelf of hun kinderen of een gezinslid was ziek terwijl zij geen geld
hadden voor een arts of om medicijnen te kopen. Ook hier bood de NSB een helpende hand.
De idealisten gaven aan dat de NSB het eigen groepsbelang boven het individueel belang
stelde en dat de NSB opkwam voor de boeren en de arbeiders. Dit was voor hen de reden geweest om
lid te worden. Weer anderen gaven aan dat zij lid waren geworden omdat zij hoopten op een betere
toekomst voor heel Nederland. Enkele uitspraken van leden zijn: ‘Ik ben lid geworden omdat het
principe van Algemeen gaat voor eigenbelang, mij erg aansprak.’292 En een ander was lid geworden
omdat: ‘Ik dacht dat door de NSB een betere samenleving zou ontstaan.’293 Weer een ander zei: ‘Ik
ben lid geworden voor betere sociale verhoudingen in de maatschappij.’294 Een volgende zei: ‘Ik ben
lid van de NSB sinds 1936. De reden is een betere toekomst van ons volk’295 of ‘verdachte zag in de
NSB een betere toekomst voor de jeugd.’296 Dat de NSB een verenigd Nederland zonder Joden wilde
en dus antisemitisch was, werd tijdens de verhoren totaal niet door de noordelijke delinquenten
genoemd. Volgens enkele uitspraken van NSB leden was de Jodenvervolging en het opsporen van
verzetsmensen en onderduikers niet uit te sluiten, dat hoorde er nu eenmaal bij: ‘Jodenvervolging en
jacht op onderduikers zag ik als bijkomstigheden.’297 Zoals hieronder wordt beschreven bij de
paragraaf over de landwacht, werd wel veel geweld gebruikt bij het opsporen van onderduikers (Joden
en niet-Joden), maar specifiek antisemitische opmerkingen zijn niet gevonden in de noordelijke
dossiers. Dit is in tegenstelling tot wat Damsma in haar onderzoek tegen kwam. Zij vond zeker bij tien
procent van de onderzochte dossiers antisemitische opmerkingen en of motieven bij de NSB leden.298
Aangezien er geen vragenlijst bij de proces-verbalen aanwezig was, is ook niet duidelijk of expliciet
gevraagd is naar het antisemitisme als reden om zich als lid te melden.
De derde categorie motieven voor het NSB-lidmaatschap was dat de mensen waren
overgehaald om lid te worden. De mensen die waren overgehaald door een buurtgenoot waren op één
hand te tellen. Zij zijn meegeteld met de groep die lid waren geworden door familie. Deze laatste
groep betrof vooral vrouwen en jongere mannen. Zij waren volgens eigen zeggen overgehaald door
hun ouders, man/verloofde of door een broer. ‘Ik ben lid geworden in 1935 omdat mijn man ook lid
was’299 en ‘Lid geworden vooral door schoonvader die groepsleider was.’300 Slechts een enkele vrouw
was lid geworden uit idealistische overwegingen. Vrouwen die zich wel uit idealistische overtuiging
hadden aangemeld werden door de getuigen in 1945 vaak de ‘meest fanatieke’ leden genoemd. Tevens
hadden zij tijdens de bezetting, volgens de getuigen, een ‘slechte invloed’ op hun echtgenoot of
zoon.301
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NA, Archief Justitie/CABR, PRA Emmen/Coevorden, inv.nr. 87168, dossier 48.
Ibidem, dossier 55.
Ibidem, inv.nr. 87291, dossier 738.
Ibidem, inv.nr. 87294, dossier 777.
NA, Archief Justitie/CABR, PRA Winschoten en Veendam, inv.nr 87204, dossier 111.
Ibidem, PRA Emmen/Coevorden, inv.nr. 87168, dossier 39.
Damsma, Nazis in the Netherlands.
NA, Archief Justitie/CABR, PRA Winschoten en Veendam, inv.nr 87523, dossier 4070.
Ibidem, PRA Emmen/Coevorden inv.nr. 87472, dossier 4107.
Ibidem, PRA Emmen/Coevorden en PRA Winschoten en Veendam.
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Landwachters
In het fascistische gedachtengoed was geweld zowel ideologisch als in de praktijk cruciaal. Gebruik
van fysiek geweld werd zelfs aangemoedigd om een nieuwe orde te verwezenlijken.302 Door de
bezetting werden Nederlandse burgers geconfronteerd met niet alleen het geweld van de bezetter, maar
ook van NSB-leden. Toen de Duitse bezetter en de NSB leden steeds vaker geconfronteerd werden
met geweld dat door het verzet tegen hen gepleegd werd, richtten zij in november 1943 de
Nederlandse Landwacht op als paramilitaire organisatie waarvan de tweede man van de NSB, Kees
van Geelkerken, de leiding kreeg. Nadat de geallieerden in Frankrijk waren geland en het verzet steeds
vaker aanvallen op NSB’ers pleegden, kreeg de Befehlshaber der Ordnungspolizei, Rauter, in
september 1944 de leiding. Terwijl Damsma juist de dynamiek van confrontaties in de straten tussen
NSB leden en hun tegenstanders analyseerde,303 zal dit onderzoek voornamelijk ingaan op de
kwantitatieve kant van de landwacht en de fysieke geweldsuitingen tegen arrestanten in de twee
noordelijke provincies benoemen. We kunnen ons bij de landwacht niet exclusief richten op hun
geweldsuitingen in de noordelijke grensgemeenten, omdat de landwacht vaak optrad in andere
gemeenten.
In de zomer van 1944 had Nederland ongeveer 1200 tot 1300 landwachters en 9000
hulplandwachters. In totaal komt dat neer op circa 10.250 landwachters.304 De mannelijke bevolking
(het is nergens bekend geworden dat ook vrouwen zich bij de landwacht aansloten) bestond in 1947 uit
4.625.499 zielen.305 Hieruit kunnen we concluderen dat gemiddeld 0,2 procent van de mannelijke
bevolking zich bij de landwacht had aangesloten.306 Nadat de landwacht was opgericht werd de terreur
tegen Nederlandse landgenoten steeds erger. Met het geweer op de schouder maakte de landwacht
jacht op onderduikers: Joden, mannen die niet naar Duitsland wilden om te werken en mannen en
vrouwen die werkzaam waren voor de illegaliteit. Damsma zegt hier over: ‘The Landwacht became
the most visible Dutch National Socialist organization during the occupation. It was the most hated
one as well.’307
Tijdgenoten beoordeelden de groep Drentse landwachters als zeer gevaarlijk. Volgens Kroeze,
van de Landelijke Organisatie van Onderduikers (LO), was een relatief grote groep (hulp)landwachters
in Drenthe actief.308 De reden was volgens hem dat de ‘mythische aard van het nationaal-socialisme de
Drenten aantrok’. Hij noemde echter geen aantallen.309 Verzetsmensen uit de provincie Drenthe
hebben na de bezetting eveneens gezegd dat er veel landwachters en verraders waren in de provincie.
Samen met de Sicherheits Dienst (SD) maakten zij de provincie Drenthe tot de gevaarlijkste provincie
van Nederland. Deze verzetsmensen schreven na de bezetting onder andere:
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Damsma, Nazis in the Netherlands, 140.
Ibidem, 38-40.
De Jong, Het koninkrijk, Deel 7, Tweede helft, 1251.
http://www.volkstelling.nl, 1947. Dit is de totale mannelijke bevolking vanaf 0 jaar.
Nederland telde in 1947 een mannelijke bevolking van 4.998.251. Uit 1944 zijn geen aantallen bekend.
Bron CBS, www.dbnl.org/arch/_bev001bevo22_01.pdf.
Damsma, Nazis in the Netherlands, 140.
In de rest van dit hoofdstuk wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen hulplandwachters en
beroepslandwachters, omdat vele daden door beide groepen werden begaan en veel hulplandwachters
eind 1944 overgingen naar de beroepslandwacht. Het grote verschil tussen beide groepen was dat de
beroeps landwachters een vast salaris kregen en de hulplandwachters per uur werden betaald. (De Jong,
Het Koninkrijk, deel 7, 2e helft,1251).
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De S.D. was zeer gevaarlijk. Er was prikkeldraad gelegd om Hoogeveen, maar praktisch lag
het om heel Drenthe. Drenthe was gevaarlijker dan de andere provincies, omdat er zoveel
landwachters en verraders waren.310
Ook mensen van de LO uit andere gebieden waren op de hoogte van het gevaar dat landwachters in
Drenthe voor het verzet en voor onderduikers opleverden. Op 6 augustus 1943 sprak het verzet
opnieuw over ‘hevige terreur in Drenthe. Veel onderduikers komen terug. Wij hadden een tijd dat ze
in het Noorden niet veilig waren, het was er ontzettend beroerd….’ 311 Zelfs de SD in Amsterdam was
op de hoogte van de grote ‘jacht’ in Drenthe die de SD en landwachters maakten op de illegaliteit en
onderduikers.312 Hieruit blijkt ook dat Boekholt gelijk en ongelijk had toen hij schreef dat de Drenten
niet veel op hadden met de NSB-ideologie. Hij had gelijk omdat slechts 0,6 procent van de Drentse
mannelijke bevolking zich had aangesloten bij de landwacht en ongelijk omdat van het totaal aantal
landwachten in Nederland bijna 10 procent in Drenthe woonde. Aangezien er geen vergelijking is te
maken van het aantal landwachters in verschillende gebieden in Nederland, maken we hier een
vergelijking tussen het aantal landwachters in Nederland, Zuidoost-Drenthe en de zeven
grensgemeenten.
Drenthe bestaat uit drie regio’s en volgens Boekholt woonden de meeste NSB’ers in Noorden het laagste aantal in Zuidwest-Drenthe. Zuidoost-Drenthe zat daar dus tussen in. Voor dit
onderzoek gaan we de hele regio Zuidoost-Drenthe vergelijken met de drie Drentse en vier Groningse
grensgemeenten met betrekking tot het aantal landwachters, omdat van deze gebieden de dossiers zijn
onderzocht. Van het totaal aantal landwachters in Nederland woonde 3,2 procent in Zuidoost-Drenthe.
In de drie Drentse grensgemeenten woonde 1,4 procent van de landwachters en in de vier Groningse
grensgemeenten 0,9 procent. In dat opzicht kunnen we stellen dat in de Drentse grensgemeenten meer
landwachters woonden dan in de Groningse grensgemeenten.
Tabel 31: Landwachters in procenten van het landelijk aantal.313
Gebied
Nederland
Zuidoost-Drenthe
Drie Drentse grensgemeenten
Vier Groningse grensgemeenten

Aantal landwachters
10.250
326
144
90

%
100
3,2
1,4
0,9

Indien we het aantal landwachters berekenen in procent van de mannelijke bevolking, is het opvallend
dat in de drie Drentse grensgemeenten minder mannen lid waren van de landwacht (0,4 procent) dan in
de hele regio Zuidoost-Drenthe (0,6 procent), maar ook van de Groningse grensgemeenten (0,9
procent). Maar er waren toch relatief meer mannen lid dan het landelijk gemiddelde (0,2 procent)314
Uitschieters vinden we in Schoonebeek (0,1 procent) en Zweeloo (2,3 procent). In de Groningse
grensgemeenten woonden de meeste landwachters in de gemeente Vlagtwedde (1,1 procent).
Kijken we naar de samenstelling van de landwachters dan zien we dat van de 327
landwachters in Zuidoost-Drenthe er 293 lid waren van de NSB (89%) en 34 landwachters (11%)
waren geen lid. Dit waren voornamelijk jonge jongens beneden de 18 jaar. Vaak kwamen de niet-leden
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NIOD, LO Drenthe en Groningen, inv.nr. 81.
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Ibidem.

187

Tabel 32: Landwachters in procenten van de mannelijke bevolking.315
Gebied
Zuidoost-Drenthe
Drie Drentse grensgemeenten
Vier Groningse grensgemeenten

Aantal mannelijke
inwoners
52.340
33.794
13.865

Aantal landwachters

%

326
144
118

0,6
0,4
0,9

uit een gezin waar minstens een van de ouders of een broer lid was van de NSB.316 Hieruit blijkt hoe
sterk de landwacht gelieerd was aan de NSB. Van alle landwachters in Zuidoost-Drenthe gaven maar
twee NSB leden aan dat ze gedwongen waren om bij de landwacht te gaan. Daartegenover staat dat 28
leden hadden geweigerd om bij de landwacht te gaan en omdat de landwacht verplicht was hebben zij
hun lidmaatschap opgezegd. In de Groningse grensgemeenten waren van de 118 landwachters 103 lid
van de NSB (87%), vijftien waren geen lid (13%), vijf leden hadden geweigerd terwijl acht mannen
zeiden dat ze verplicht waren om bij de landwacht te gaan. Geen van de weigeraars uit Groningen of
Drenthe sprak bij hun naoorlogse verhoor over represaillemaatregelen. Wel waren er af en toe kleine
pesterijen geweest.
Dan rijst de vraag waarom zoveel noordelijke grensbewoners bij de landwacht gingen. Van de
416 landwachters – 327 uit Zuidoost Drenthe en 90 uit de Groningse grensgemeenten – zeiden maar
tien mensen dat ze verplicht waren om zich aan te melden bij de landwacht. De redenen die de
meesten aangaven om bij de landwacht te gaan waren: dat ze de politie wilden helpen omdat die hun
taak niet aankon of omdat ze niet naar Duitsland wilden om te werken of om vrijstelling van de OT te
krijgen. De eerste reden is een sociaal-wenselijk antwoord te noemen, terwijl de andere twee redenen
meer het eigen belang uitstralen. Er is dus geen duidelijk antwoord gevonden op deze vraag. We
kunnen ons afvragen of het niet grotendeels om eigenbelang ging, landwachters kregen namelijk goed
betaald voor hun werk. Maar het feit dat je als landwachter geweld kon uitoefenen en angst en terreur
kon zaaien, zal zeker voor veel landwachters aantrekkelijk zijn geweest. Volgens veel NSB leden uit
zowel Groningen als Drenthe, gingen ze eerst bij de hulplandwacht en later bij de
beroepslandwacht.317
Wat nog opvalt is dat in diverse buurtschappen en dorpen geen enkel NSB-lid zich had
opgegeven voor de landwacht. Uit de Oost-Groningse dorpen Munnekemoer, Wollinghuizen,
Zandbergen, Jipsingboermussel, Oude Statenzijl, Heebrecht, Rhederbrug en Klein Ulsda en de Drentse
grensdorpen Oud-Schoonebeek, Barger-Compascuum, Zwartemeer en Oranjedorp had geen enkele
inwoner zich aangemeld bij de landwacht.318 Dit zal voor de landwacht niet echt een probleem zijn
geweest, omdat de landwacht soms in de eigen woonplaats optrad, maar de frequentie van het optreden
in de omliggende dorpen en streken was veel groter. Gingen ze op ‘speciale jacht’, dan trommelde de
commandant een grote groep landwachters op uit de gehele omgeving. In de meeste gevallen moest
dan de SD ondersteund worden zoals bij de jacht op de Asser marechaussee Jan Rijkes in de zomer
van 1944. Hij werd verdacht de commandant van de Asser landwacht te hebben doodgeschoten.319 Of
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tijdens de huiszoekingen in Hoogeveen waar een groep mannen geweigerd had om voor de OT op het
vliegveld Havelte te werken.320
Tabel 33: Landwachters in Zuidoost-Drenthe en Groningse grensgemeenten.321
Gemeente

NSB leden
Mannen322

Zweeloo
40
Sleen
48
Dalen
65
Oosterhesse12
len
Odoorn
130
Emmen
342
Schoonebeek
15
Coevorden
68
Zuidoost720
Drenthe
Beerta
15
Nieuweschans 3
Bellingwolde
41
Vlagtwedde
202
Groningse
261
Grensgemeenten
Lw. = landwachters.

Landwachters

Waarvan
geen lid

29
27
50
9

5
5
1

68
110
3
30
326
6
2
20
90
118

7
17
2
37

2
13
15

Geweigerd

Verplicht
gesteld

Aantal
mannelijke
inwoners 323
1258
3414
2495
1872

%
Lw.

1
2

6943
29.176
2848
4334
52.340

1
0,4
0,1
0,7
0,6

2
6
8

1100
1019
3312
8434
13.865

0,5
0,2
0,6
1,1
0,9

1
6

8
14
1
2
31

5
5

1

2,3
0,8
2
0,5

Zowel in Groningen als Drenthe ging de landwacht als volgt te werk. Vaak bonsden ze ’s avonds laat
of midden in de nacht op de deur van het huis waar ze huiszoeking wilden doen. Als de deur niet snel
genoeg open ging, sloegen ze zo hard op de deur dat bijna geen mens door dat lawaai heen kon slapen.
Ging de deur open, dan drong een aantal landwachters met getrokken geweer naar binnen en bezette
meteen alle deuren die ze zagen, zodat niemand kon ontsnappen. Buiten stonden rond het huis soms
wel tien à twaalf landwachters op wacht. Ook hier stonden allen met het geweer in de aanslag.
Vervolgens onderzochten ze het huis grondig waarbij de man des huizes voorop moest lopen. Bijna
niets ontsnapte aan hun aandacht. Ze keken in alle kamers, kasten, onder de bedden, in kelders en
soms klommen ze zelfs in de schoorsteen om te kijken of er niets in verstopt zat.324
Ondertussen kreeg de man des huizes menig klap of stomp met het geweer of de vuisten als hij
volgens de landwachters niet snel genoeg ging. De schuur ontkwam eveneens niet aan een grondig
onderzoek en evenmin de hooibult. Regelmatig vonden de landwachters op deze manier illegale
zaken: radio’s, etenswaren, vlees van de illegale slacht, maar ook onderduikers. Gelukkig waren er
ook schuilplaatsen die zo goed verstopt waren dat de landwacht ze niet kon vinden. Een enkele keer
probeerden onderduikers toch te ontsnappen en sprongen ze uit een raam het erf op om daarna het land
in te vluchten. Menigmaal begonnen de op wacht staande landwachters dan te schieten, maar omdat
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het donker was, wisten toch velen te ontkomen. Indien de landwachters daadwerkelijk iets vonden,
moest de heer des huizes mee naar het landwachtershuis of de kazerne. Daar ontkwam hij meestal niet
aan mishandelingen en nadien moest hij op transport naar de SD te Assen of Groningen.325
Een enkele keer lukte het de gevangene te ontsnappen en vaak was dit met hulp van een agent
of een bewaker. Dan vertrok de bewuste persoon midden in de donkere nacht op zoek naar een veilig
onderkomen, nadat hij eerst zijn vrouw had geïnformeerd. Die wist dan dat de landwachters de
volgende ochtend terug zouden komen. Zij moest intussen alle sporen van de verzetswerkzaamheden
uitwissen en wist bij ondervraging uiteraard niet beter dan dat haar man door de landwacht was
meegenomen. Zowel voor de mannen als de vrouwen waren dit bijzonder spannende en zorgenvolle
tijden. De zorg voor de vrouwen was vooral of zij hun man of zoon ooit nog terug zouden zien.326
In sommige grensgemeenten voerde de landwacht een waar schrikbewind uit, zowel in
Drenthe als in Groningen. Vooral de postcommandant van de landwacht, H.J.H. te Bellingwolde,
voerde samen met zijn collega’s een waar schrikbewind uit. Net als landwachters in andere regio’s
hielden zij diverse huiszoekingen, maakten jacht op onderduikers, arresteerden verschillende mensen
en verrichtten patrouillediensten om persoonsbewijzen en de naleving van de Sperrtijd te controleren.
Hierbij gingen ze zeer hardhandig te werk en schuwden ze het niet om hun arrestanten te schoppen en
te slaan. Bij een van deze huiszoekingen ontdekten zij bij toeval het Joodse echtpaar Braaf. Eerst
mishandelden zij dit echtpaar en daarna stuurden zij hen op transport naar Westerbork en vandaar naar
het vernietigingskamp Auschwitz. De man bij wie het echtpaar zat ondergedoken werd eveneens
gearresteerd. Ook hij ontkwam niet aan de brute ondervragingsmethode van de landwachters te
Winschoten. Daarna moest hij naar het Scholtenshuis te Groningen en vervolgens volgde deportatie
naar een Duits concentratiekamp waar hij uiteindelijk stierf.327
Was het echtpaar Braaf bij toeval gevonden, het onderduikadres van de Joodse Kosses bij de
familie R te Vriescheloo, bleek verraden te zijn. De landwacht, onder wie postcommandant van de
landwacht H.J.H., hield samen met twee Duitse SD’ers met honden, een drijfjacht om Kosses op te
pakken. Kosses vluchtte het aardappelland in maar dit mocht hem niet baten. H. schoot hem dood en
gaf het dode lichaam nog een schop na. Daarna gaf hij opdracht om het lichaam met een kruiwagen
naar het huis terug te brengen waar hij het ontzielde lichaam als een ‘zak aardappelen’ in de gang neer
smeet. 328 We kunnen gerust stellen dat het antisemitisme hier vanaf druipt. Ook hier werd de man des
huizes gearresteerd, maar hij kon het verhaal navertellen. Postcommandant H. spoorde meer
onderduikers op in de gemeente Bellingwolde, van wie er zeker twee in Duitse concentratiekampen
omkwamen. 329
Het is niet de bedoeling om alle delinquenten die na de bevrijding voor de rechtbank moesten
verschijnen hier te behandelen. Dat zou een aparte studie vergen. Daarom zijn als voorbeeld alleen de
vier landwachters genoemd die bij bovenstaande arrestaties aanwezig waren. Tijdens hun verhoren
ontkenden de betrokken landwachters alles en waren zij zelfs zeer verontwaardigd dat bovenstaande
zaken over hen werden beweerd. Zij hadden alleen maar orders uitgevoerd en indien ze dat niet
hadden gedaan dan was het slecht met hen afgelopen. Van berouw was geen sprake. Alle vier hoorden
in 1947 voor het Tribunaal van 15 jaar tot levenslange gevangenisstraf tegen zich eisen.330
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Pro-Duits
Naast de groep NSB-leden waren er nog een aantal andere groepen die werkten met of voor de
bezetter terwijl zij geen lid hoefden te zijn van de NSB. In zowel de Groningse als Drentse
grensgemeenten ging het om mannen en vrouwen die zich aansloten bij de Kriegsmarine, de NSKK of
de SS. Maar ook de Wachdienst, de SD of de Grüne Polizei waren in trek. Bij de meeste van deze
groepen moest een eed van trouw worden afgelegd en volgens een rechter van het Tribunaal
Winschoten was het afleggen van de eed op Hitler het ergste wat iemand ons land kon aandoen.331 Een
enkele vrouw ging bij Duitse militairen in de huishouding werken of sloot zich aan bij het Duitse Rode
Kruis.332 Doordat deze mensen voor de bezetter gingen werken, steunden ze het beleid van de nazi’s
zonder lid te worden van de NSB.
De grootste groep mensen die geen lid was van de NSB, maar toch het beleid van de Duitsers
steunde, stond bekend als pro-Duits. Tijdens hun ondervraging na de oorlog als politiek-delinquent,
gaven zij zelf als reden voor hun arrestatie aan dat zij als pro-Duits bekend stonden omdat zij het
beleid van de Duitse bezetter hadden verdedigd en door hun omgeving als onbetrouwbaar werden
beschouwd. Wat hierbij opvalt is, dat de meeste pro-Duitsers in het onderzochte gebied niet in de
grensgemeenten woonden – 8 procent in de Drentse grensgemeenten tegen 3 procent in de Groningse
grensgemeenten –, maar in de overige gemeenten in Zuidoost-Drenthe (15 procent). 333 Het is daarbij
opvallend dat in tegenstelling tot het lidmaatschap van de NSB, bij de groep pro-Duitsers bijna net
zoveel vrouwen als mannen waren. Omdat na de oorlog niet bewezen kon worden dat deze mensen
ook daadwerkelijk buurtgenoten hadden verraden, kwamen de meeste pro-Duitsers weer snel vrij.
Tabel 34: Pro-Duits.334
Regio

Mannen

Vrouwen

Totaal

Zuidoost-Drenthe (9 gemeenten)335
Drie Drentse grensgemeenten
Overige zes gemeenten in ZO-Drenthe
Vier Groningse grensgemeenten

183
54
129
16

172
56
116
8

355
110
245
24

Politiekdelinquenten
2903
1314
1589
700

%
12 %
8%
15 %
3%

Het is niet bekend hoe groot het aantal pro-Duitsers in Nederland of andere regio’s was, daarnaar is
nog geen onderzoek gedaan, maar het is wel opvallend dat de Drentse grensgemeenten meer proDuitsers telden dan de Groningse grensgemeenten.
Het verzet
Het verzet tegen de nazi’s begon, zoals we in hoofdstuk 3 reeds hebben gezien, al ver voor de oorlog
in Groningen. De communisten hielpen met name Duitse communistische en Joodse vluchtelingen de
grens over en boden ze een schuiladres. Hiermee handelden zij tegen de wil van de Nederlandse Staat.
331
332

333

334
335

WC, 16 september 1947.
Hoeveel bedrijven werkzaamheden hebben verricht voor de Duitse bezetter is tijdens dit onderzoek niet
uitgezocht.
De grootste groep pro-Duitse delinquenten woonde in de gemeenten Odoorn, Sleen, Zweelo,
Oosterhesselen, Gees en Dalen.
NA, Archief Justitie/CABR, PRA Winschoten, Veendam en Emmen/Coevorden.
Zuidoost-Drenthe bestond uit negen gemeenten: Odoorn, Zweeloo, Sleen, Oosterhesselen, Gees, Dalen
en de grensgemeenten Emmen, Schoonebeek en Coevorden.
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Door deze ervaringen konden zij het verzet tegen de bezetter snel organiseren, zowel in de stad
Groningen als in de grensgemeenten. Ruud Weijdeveld heeft in zijn uitgebreide onderzoek naar het
communistische verzet in Groningen laten zien hoe en wat de communisten vanaf het begin van de
bezetting aan verzetshandelingen pleegden.336 Maar hoe was het gesteld met het niet-communistisch
verzet in de Groningse grensgemeenten? En werd er ook verzet gepleegd in de niet-communistische
Drentse grensgemeenten?
Over het verzet in de noordelijke grensregio is tot nu toe weinig geschreven en een van de
redenen daarvoor is het gebrek aan bronnen. Verzetsmensen vertrouwden uit veiligheidsoverwegingen
weinig aan het papier toe en in Drenthe nam de jacht op het verzet in het laatste oorlogsjaar zulke
grote vormen aan, dat weinig mensen uit de illegaliteit hun daden konden navertellen. Dit blijkt ook
uit het archief van de Landelijke Organisatie van Onderduikers (LO).337 Direct na het beëindigen van
de bezetting besloot de LO dat het belangrijk was om de ervaringen van het verzet te behouden voor
het nageslacht. Aangesloten verzetsmensen werden uitgenodigd om hun verhaal op papier te zetten en
met een aantal verzetsmensen werden eveneens interviews gehouden. Al snel bleek dat weinig bekend
was over het verzet in Zuidoost-Drenthe en vooral over dat van Coevorden en Schoonebeek. Collegaverzetslieden gaven aan dat in Coevorden weinig was gedaan in georganiseerd LO verband, maar dat
in Coevorden en omstreken zeer zeker verzet was gepleegd. Over Schoonebeek werd helemaal niet
gesproken. En ook over de grensgemeenten in Groningen is weinig informatie te vinden.338
In deze paragraaf wil ik een bijdrage leveren aan het meer inzichtelijk maken van het
gepleegde verzet in de noordelijke grensregio. Door zowel de gemeentelijke als provinciale archieven
te raadplegen en tevens het archief van het NIOD en de proces-verbalen van de politieke delinquenten
te bestuderen, kon het gepleegde verzet, meer dan uit bestaande literatuur naar voren komt, in kaart
worden gebracht. Dat het onderhavige overzicht het karakter heeft van een opsomming komt voort uit
het streven te laten zien dat in de noordelijke grensregio evenveel en net zo gevarieerd verzet is
gepleegd als in de rest van Nederland. Ik beoog daarbij in het bijzonder te laten zien of en hoe de
nabijheid van de grens een rol heeft gespeeld bij het plegen van verzet.
Verschillende vormen van verzet
Nadat de Duitsers het noorden van Nederland hadden bezet en nog om het Westen vochtten, kwam
vanuit de provinciale overheid op 12 mei 1940 een schrijven dat mensen verbood om zich te verzetten
tegen de bezetter. In een pamflet schreef de Commissaris der Koningin van de provincie Groningen, J.
Linthorst Homan, dat hij de bevolking gelastte om zich te onthouden van elke daad van geweld of
verzet, dat samenscholing verboden was en dat overtreding van deze voorschriften ‘lijfsgevaar’
opleverde.339 Dit overheidsbeleid zou na de capitulatie op 15 mei 1940 in het hele land van kracht
worden.
Ook al hielden de meeste mensen zich aan deze oproep, toch waren er in Groningen en
Drenthe al gauw enkelingen die zich hier niet mee konden verenigen. Na verloop van tijd begon het
verzet in beide provincies meer georganiseerde vorm aan te nemen. Hoe ging dat in zijn werk, met
name in de grenstreek? Welke vormen van verzet kwamen hier tot stand? Een van de eerste vormen
van verzet betrof het verspreiden van illegale pamfletten, kranten en bulletins. Omdat de legale pers al
snel werd gemuilkorfd en niet meer vrijuit kon schrijven wat speelde in bezet Nederland, informeerde
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de illegale pers de bevolking over de daden van de bezetter en riep zij regelmatig op om in actie te
komen tegen de nazi’s en hun verordeningen en voorschriften te boycotten.340
Op 15 mei 1940 verscheen het eerste antinazistische pamflet, de Geuzenactie, van Bernardus
IJzerdraad. Het bleef niet bij dit ene pamflet want in de loop van de bezetting kwamen steeds meer
illegale kranten en bulletins in omloop. In Groningen rouleerde begin juli 1940 het antinazistische
pamflet Het Bulletin uit Maarssen.341 In deze provincie kwam in november 1940 de eerste
georganiseerde en meest invloedrijke illegale krant uit: De Waarheid van de communisten.342 In
Groningen gaven de communisten een eigen naam aan deze krant en dat was Het Noorderlicht, die
voor het eerst in november 1940 uitkwam. Communisten uit de stad Groningen waren
verantwoordelijk voor het samenstellen en drukken van Het Noorderlicht. Het verspreiden van de
krant gebeurde in de drie noordelijke provincies door lokale leden. Het illegale blad was niet alleen
bedoeld voor communisten, maar was een middel om ook niet-communisten bij het verzet te
betrekken. Communisten in Oost-Groningen hadden in het begin van de oorlog een belangrijke taak
bij het verspreiden van Het Noorderlicht in de Groningse grensgemeenten en in Zuidoost-Drenthe.
Zeker acht mensen uit de gemeente Beerta waren zeer actief betrokken bij de verspreiding van dit
blad. Eerder is al beschreven dat verzet voeren tegen de nazi’s niet nieuw was voor deze mensen.343
Het communistische blad was niet de enige georganiseerde illegale krant in de noordelijke
grensregio. Tijdens de bezetting kwamen steeds meer illegale krantjes zoals Het Parool, Trouw en Je
Maintendrai. In de Zuidoosthoek van Drenthe circuleerden niet één, maar diverse illegale krantjes die
soms per post werden verstuurd met alle risico’s van dien. Tandarts Knol uit Coevorden besloot het
blad Je Maintiendrai zelf naar Emmen te brengen omdat hij het versturen per post te gevaarlijk vond.
Helaas vond in de zomer van 1944 de arrestatie van de hele groep rond Je Maintiendrai plaats.344 Maar
in de diverse gemeenten, dorpen en gehuchten verspreidden meestal koeriers de illegale krantjes.
Nadat ze gelezen waren gaven de mensen deze door aan familie en bekenden. Soms moest iemand de
illegale blaadjes vervoeren zonder dat hij daarvan op de hoogte was. De zus van Henk uit Ballast –
Coevorden – was koerier voor Trouw en toen zij een keer niet aanwezig was, kreeg Henk de opdracht
om naar een bepaald persoon in Steenwijksmoer te fietsen. Direct nadat hij daar aankwam haalde de
man zijn zadel van de fiets en toen bleek dat in de zadelpen illegale krantjes waren verstopt. Hij was
opgetreden als koerier, zonder dat hij dit wist.345
Zoals Weijdeveld uitgebreid heeft beschreven werd de CPN in juli 1940, nog voordat de partij
werd verboden door de Duitsers, omgebouwd tot een illegale organisatie. De Jong schreef hierover:
Van juni-juli af gerekend nam de opbouw van de illegale CPN enkele maanden in beslag.
Toen de opbouw voltooid was, beschikte de partijleiding over een apparaat dat vooral in
Amsterdam hecht georganiseerd was, maar ook elders in het land een goede samenhangend
geheel vormde…346
Dit ‘elders’ bleek ook de stad en Oost-Groningen te behelzen. De communistische verzetsmensen in
Groningen en de grensstreek richten hun oproepen al snel aan de arbeiders om niet naar Duitsland te
gaan werken en zij gaven ook regelmatig manifesten uit waarin zij de Nederlandse bevolking opriepen

340
341
342
343
344
345
346

Winkel, De ondergrondse pers 1940-1945, herziende uitgave digitaal.
Ibidem 13-14 en Van Weerden, De Oorlogsvlag, 22.
Weijdeveld, Het communistisch verzet in Groningen, 139.
Ibidem, 145-165.
NA, Archief Justitie/CABR, PRA Emmen/Coevorden en Groenhuis, Emmen in bezettingstijd, 178.
Interview (58) Henk, 30 oktober 2015.
De Jong, Het koninkrijk, 4, 842.

193

om in verzet te komen.347 Het georganiseerde communistische verzet in Groningen werd echter al vrij
vroeg in de oorlog door de bezetter ontmanteld. De Februaristaking van 25 en 26 februari 1941, naar
aanleiding van razzia’s op Amsterdamse Joden, gaf de nazi’s een vrijbrief om vanaf het voorjaar van
1941 veel communisten op te pakken. Uit de
noordelijke grensstreek werden de bekende
communisten uit Oost-Groningen gearresteerd – onder
wie vijf gemeenteraadsleden van de gemeente Beerta –
en naar het Huis van Bewaring te Groningen gebracht.
Daarna moesten zij naar de gevangenis in
Scheveningen (Oranjehotel) en ten slotte naar
Buchenwald. Veel Oost-Groningse communisten
stierven in dit laatste kamp. De SD kreeg ook door dat
er in Zuidoost-Drenthe nog enkele communisten
woonden en die werden in het najaar van 1941
Eén van de briefjes die de communist Stek schreef
vanuit het concentratiekamp Buchenwald. Particulier gearresteerd.348 Na de arrestatiegolf verzamelden de
archief familie Stek.
communisten geld om de achtergebleven familieleden te
ondersteunen en gaven zij hulp aan de onderduikers. De vader van Thea sympathiseerde met de
communisten, maar stond niet ingeschreven als lid. Daarom kon hij na de arrestatiegolf een rol spelen
voor het communistisch verzet. Thea was in 1941 een keer alleen thuis, zij was 14 jaar, toen iemand
iets langs kwam brengen:
Mijn ouders waren net naar Winschoten en toen kwam er een man langs en die vroeg naar
mijn vader. Hij gaf mij een enveloppe en zoals jonge kinderen zijn, schudde ik de enveloppe
en hoorde dat er geld inzat. Misschien ook wel papiergeld, maar dat kon ik niet zien. Vader zei
toen, nu moet ik even met je praten, want dit kon wel eens vaker gebeuren, maar ik mocht er
met niemand over praten. … Later hoorde ik dat dit geld voor gezinnen was waarvan de man
was opgepakt. Veel mensen gaven geld, ook mensen die geen lid waren.349
De April-Mei-Staking werd door de Groningse communisten actief ondersteund door het uitgeven van
het blad Verzet, waarin zij opriepen om te gaan staken. Maar ook nu werden veel communistische
leiders gearresteerd, waardoor het communistische verzet zich opnieuw moest hergroeperen.350
In de Drentse grensstreek betrof het eerste verzet na mei 1940 aanvankelijk ook vooral
incidentele, niet georganiseerde vormen. Een Coevorder politieman ging inlichtingen inwinnen die
voor de geallieerden van groot belang waren en verzamelde alvast een groep mannen om zich heen die
bij het vertrek van de Duitsers de orde moest bewaken. Een onderwijzer uit Emmen bracht de
vaderlandse geschiedenis en de heldendaden die door de Nederlanders waren begaan extra voor het
voetlicht in zijn lessen.351 Een boer uit Emmererfscheidenveen had snel door dat het de Duitse bezetter
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niet om Nederland ging, maar alleen om ‘ongeloof en hebzucht’, waardoor hij openlijk uitsprak tegen
de bezetter te zijn en niets voor hen zou doen.352
Het meer georganiseerde verzet in Drenthe kwam voort uit de Orde Dienst (OD) die in diverse
plaatsen vanaf het begin van de bezetting was opgericht. De Drenten die zich hierbij aansloten waren
ervan overtuigd dat de geallieerde bondgenoten de Duitsers snel zouden verdrijven. Toen dit uitbleef
besloten de aangesloten OD-leden het illegale blad Vrij Nederland te verspreiden terwijl zij uitkeken
naar schuilplaatsen. De eerste schuilplaatsen in Drenthe waren voor ‘Keppelaars’, dat waren mensen
die niet naar Duitsland wilden om te werken. Indien het te gevaarlijk werd voor de verzetsmensen uit
Drenthe, zochten zij vaak een schuilplaats in Groningen of Friesland terwijl verzetsmensen uit andere
provincies onderdoken in Drenthe. In de omgeving van Meppel, in de plaats Staphorst, was het eerste
Drentse onderduikadres dat in 1941 kon worden ingewijd. Hierna breidden de werkzaamheden van de
verzetslieden zich steeds verder uit, ook naar de grensgemeenten: zij zamelden geld in voor de illegale
pers en (Joodse) onderduikers, hielpen gezochte mensen aan een onderduikadres, vervalsten
persoonsbewijzen en voorzagen gedupeerden van levensmiddelen.353
Ook al ging het allemaal nog om ‘klein verzet’, langzaam maar zeker raakte in Drenthe de
geest uit de fles. Bij de aankondiging van WA-marsen verspreidden anti-NSB’ers in Hoogeveen
vlugschriften met de oproep om thuis te blijven en marcheerden de zwarthemden door lege straten. De
NSB-burgemeester van Emmen, Bouma, die eerst burgemeester van Hoogeveen was geweest en later
tot Commissaris der provincie Drenthe werd benoemd, had tegen een WA-commandant gezegd dat
Hoogeveen nog niet rijp was voor het nationaalsocialisme.354 Het voorbeeld van Hoogeveen vond ook
zijn weerklank in andere Drentse grensgemeenten. In Coevorden bijvoorbeeld draaiden mensen uit
protest de marcherende WA-mannen de rug toe. De NSB smoorde dit protest in de kiem door de
protesterende Coevordenaren aan hun oren om te draaien en hun naam te noteren. De volgende dag
moesten zij zich melden op het politiebureau.355
Het verzet nam in de Groningse en Drentse grensstreek langzaam maar zeker steeds meer een
georganiseerde vorm aan. De landsgrens speelde hierbij een belangrijke rol: doordat de grens
systematisch gesloten was, was hij aan de ene kant moeilijk en niet zonder gevaar te passeren en aan
de andere kant moesten juist regelmatig mensen vanuit Duitsland over de grens geholpen worden om
aan de Duitsers te ontsnappen. Daarbij kwamen de vele familieverbanden aan de grens en dit wekte
niet altijd het vertrouwen op die voor het verzet nodig was. De gemeentelijke- en provinciegrenzen
speelden bij het verzet echter geen enkele rol. Verzetsgroepen uit het hele noorden werkten met elkaar
samen: zij hielpen elkaar met het onderbrengen van onderduikers, het bemachtigen en verspreiden van
bonkaarten, valse papieren en na 1944 ook met het verzamelen en verstoppen van gedropte wapens.356
Dominee Slomp, alias Frits de Zwerver die in het Drentse Ruinerwold was geboren en in het
Overijsselse Heemse werkte aan de grens met Emlichheim, had zich al voor de bezetting tegen de
nazi’s gekeerd.357 Hij richtte samen met Riek Kuipers-Rietberg eind 1942 de Landelijke Organisatie
voor Hulp aan Onderduikers (LO) op.358 In het najaar van 1942 had Slomp een bespreking met
verzetsmensen uit zijn geboortestreek en wist hen te bewegen om samen te werken in districts-,
provinciaal en landelijk verband. Tijdens de vergadering besloten de aanwezigen om het district
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Hoogeveen op te zetten. Johannes Post, een bekende inwoner van Nieuwlande, was eveneens
aanwezig bij deze bespreking en nodigde Slomp uit voor een bezoek aan zijn dorp en aan
Dwingeloo.359 Daarna sloten ook deze dorpen zich aan bij de LO en zette Johannes Post een
onderduikorganisatie op in de regio. Hierna volgden in Drenthe meerdere rayons die zich aansloten en
zij breidden het werk van de LO uit met Knokploegen (KP’s). Rayon Emmen sloot zich het laatst aan
bij het provinciaal overleg en wel in het najaar van 1943.360
Het vijfde rayon bestond uit meer dan de helft van het grondgebied van de provincie
Groningen. Het was het gebied ten zuiden van het Eemskanaal tot aan de gemeente Emmen in
Drenthe. Rayon vijf omvatte zowel de Veenkoloniën als Oldambt en Westerwolde en in dit rayon
bevonden zich ook de vier Groningse grensgemeenten. Waarom de LO had gekozen voor zo’n groot
rayon staat niet beschreven, maar waarschijnlijk was dit een politiek-religieuze keuze. De LO was
opgericht vanuit een christelijke signatuur en hoewel ook niet-christenen zich aansloten bij dit verzet,
was rayon vijf meer een socialistisch ofwel communistisch gebied. De netwerken van het verzet in de
Groningse en Drentse grensstreek raakten al snel met het verzet in de andere regio’s verbonden omdat
hulp van een groter netwerk onontbeerlijk was.361 Vanaf 1943 ging maar één afgevaardigde van de
drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe, naar het landelijke topoverleg. Dit zou
de pakkans verkleinen. Henk Broekstra uit Groningen was de aangewezen man en hij nam naar zijn
wekelijkse ‘topvergaderingen’ de gegevens mee van de drie provincies. Daar besprak hij hoeveel
bonkaarten nodig waren en de chef van de KP’s besloot daarna welke groepen hiervoor moesten
zorgen. 362
Hulp aan onderduikers werd in georganiseerd verband pas in het najaar van 1942 opgezet.
Zoals we in de paragraaf over de Joodse grensbewoners konden lezen moesten zij in eerste instantie
zelf zorgen voor onderduikadressen en geld, en kregen zij pas later hulp vanuit het georganiseerd
verzet. Niet-Joodse onderduikers doken ook heel vaak onder bij de eigen familie of kennissen. Zij
kenden elkaar en velen wilden elkaar helpen. Hier kwam vaak geen onderduikorganisatie aan te pas.
Jaap vertelde daarover:
Onze jongens werkten bij familie net over de grens en wij hadden een onderduiker uit Erm,
Rieks Sikken. Maar er waren er meer hier in Schoonebeek en zij gingen er van uit dat iedereen
die in Duitsland ging werken meehielp met de oorlog.363
Aangezien in de grensstreek veel familieverbanden waren tussen Nederlanders en Duitsers, doken ook
Duitse mannen en jongens onder bij hun Nederlandse familie. Dit gebeurde vooral aan het eind van de
oorlog. Zo was de oma van Gezinus een Duitse en tijdens de oorlog hadden zij de afspraak gemaakt
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dat de jongste jongens zouden onderduiken bij hun Nederlandse familie indien de oorlog nog lang zou
duren.
Mijn oma was Duitser en zij woonde bij ons en toen zijn er in de oorlog al afspraken gemaakt,
dat als de Duitsers het aan de kont kregen of ze moesten de laatste maanden nog in dienst, …
dan zouden ze naar Schoonebeek gaan. Dit gebeurde heel veel.364
Op het platteland kwamen onderduikers vaak terecht bij boeren. Bij hen was altijd wel werk te doen en
meestal was daar een goede schuilplaats te maken onder de grond, in het hooi of in het bos.365
Moorlach uit Emmen had een hol in de schuur gemaakt dat zo diep was dat niemand iets kon horen of
zien en deze is bij alle huiszoekingen die daar hebben plaatsgevonden nooit gevonden.366
In de Groningse en Drentse grensregio boden individuele verzetsmensen in 1941 wel al hulp
aan grensbewoners die aan de Arbeitseinsatz wilden ontkomen. Dit ging in het begin vooral om het
verkrijgen van valse papieren. In Nieuw-Weerdinge en Emmer-Compascuum werden jongens vanaf
1941 geholpen aan valse vrijstellingsbewijzen zodat zij niet naar Duitsland hoefden. Jo Scheffer, die
op het Arbeidsbureau werkte, zorgde ervoor dat veel mannen die bij hem kwamen inderdaad een valse
vrijstellingsbewijs kregen.367 Later werd het steeds noodzakelijker – vooral voor de vele onderduikers
– om valse papieren te hebben. De verzetsgroep van Johannes Post en Arnold Douwes had een paar
onderduikers die persoonsbewijzen konden vervalsen en daarvoor ook foto’s maakten.368 In
Coevorden woonde een winkelier die bekend stond als pro-Duitse en zonder dat zijn omgeving het
wist, hielp hij het verzet in Zuidoost-Drenthe. Het was tijdens de bezetting moeilijk om aan
fotorolletjes te komen, maar deze winkelier zorgde altijd voor voldoende rolletjes voor het verzet en
hij ontwikkelde de gemaakte foto’s met voorrang.369 Ook voedselbonnen waren voor al die
onderduikers in veelvoud nodig en hiervoor is het distributiekantoor in Coevorden tot twee keer toe
overvallen. Eerst de koeriers die de bonnen op de fiets naar Steenwijksmoer moesten brengen en later
het kantoor in Coevorden zelf.370
Een andere vorm van verzet die juist in de grensstreek van Drenthe plaatsvond, betrof de hulp
aan gevluchte gevangenen. Verhalen over het opvangen van ontvluchte krijgsgevangenen en
geallieerde piloten die via een vluchtroute konden ontsnappen aan de Duitsers, zijn in veelvoud
voorhanden. Sloten de nazi’s in 1933 vooral communisten en socialisten in de Emslandkampen op, na
september 1939 waren krijgsgevangen uit de veroverde landen de nieuwe bewoners van deze nazikampen. Eerst de Polen, daarna een kleine groep Nederlanders, circa 12.000 Fransen, maar ook
Italianen en een groep Poolse vrouwelijke soldaten en na de inval in Rusland vooral heel veel Russen.
Als de gevangenen een mogelijkheid zagen om te vluchten, vluchtten ze vaak naar de Nederlandse
grens. In Nieuw-Amsterdam kwam daarom al snel een vluchtroute voor krijgsgevangenen en
geallieerde piloten op gang, waarlangs veel mensen aan de nazi’s konden ontsnappen.
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De mensen die bijna geen enkele mogelijkheid zagen om te ontvluchten waren de Russische
krijgsgevangenen. In de Emslandkampen stierven zij bij honderden per dag. De burgemeester van het
Duitse Hebelemeer vorderde in 1942 de 16 jarige Nederlander Klaas, die daar bij een boer werkte. Hij
moest twee dagen in de week met paard en wagen dode Russische krijgsgevangenen van het kamp
naar een massagraf vervoeren.371 Was het voor de Russen bijna onmogelijk om uit de Emslandkampen
te ontsnappen, krijgsgevangen uit andere landen slaagden hier soms wel in. Omdat Klaas bekend was
in de grensstreek hielp hij wel Italiaanse en Franse krijgsgevangenen en geallieerde piloten over de
grens.
Ik heb ook een paar gevluchte Italianen en Fransen opgevangen en dan bracht ik ze de grens
over. Ook twee piloten. Ik bracht ze naar de grens en daar werden ze verder geholpen door
bijvoorbeeld meester Stuit [uit Zwartemeer, DMB]. Toen het boek uitkwam waren er een paar
waarvan hun vader bij de ondergrondse zaten en die de mannen verder hadden geholpen.372
De gevluchte krijgsgevangenen moesten in Nederland van eten en kleding worden voorzien en daarna
via een vluchtroute verder worden geholpen. Hans (1915) uit Dalen was een van de mensen die
vluchtelingen verder hielp.
De afspraak was dat indien er ’s avonds bij mij op het raam zou worden geklopt, ik naar het
land achter ons huis ging om de daar aanwezige mannen naar een andere contactpersoon te
brengen die ze weer verder hielp. Ik sprak niet met de mensen en wist daarom ook niet wie ze
waren, waar ze vandaan kwamen en waar ze heen moesten. Niets weten was de veiligste
manier.373
Op 7 januari 1944 moesten vier ontvluchte Franse krijgsgevangenen worden ondergebracht. De
gevangenen hadden zich verstopt in het veen en H.M. en Hendrik moesten ze verder op weg helpen.
De beide mannen hadden afgesproken dat ze ’s avonds met een zaklantaarn zouden seinen of het veilig
was. Toen M. met de mannen bij Hendrik aankwam, zei de laatste in het Drents dialect dat zijn vrouw
bang was en de mannen niet in huis wilde hebben. Een van de Fransen begreep dit plat Drents goed
omdat hij Duits sprak en zei: ‘Sollen wir wohl mitgehen?’ De mannen gingen mee, kregen schone
kleding en iets te eten. De kleding van de mannen was vreselijk haveloos. Hendrik zei daarover: ‘Iets
droevigers heb ik nog nooit gezien, zo ellendig zagen ze eruit. Hun onderkleren waren zo verrot en
vergaan, dat zij ze zomaar kapot trokken.’374 Toen de krijgsgevangenen even later in schone kleding
zaten te eten, sprongen ze telkens op en zeiden: ‘Wir sind frei.’375
Het specifieke van het verzet in de noordelijke grensstreek was dat mensen aan beide kanten
van de grens slachtoffers van de nazi’s hielpen en hierbij ook samenwerkten. Dit gebeurde
bijvoorbeeld wanneer mensen over de grens gesmokkeld moesten worden. De Duitse Fannie vertelde
dat haar vader met gevaar voor eigen leven een Nederlander de grens over heeft geholpen: ‘Mijn vader
heeft toen een Hollandse arbeider bij nacht en ontij over de grens geholpen. Die wilden ze
oppakken.’376 De Nederlandse Mieke woonde met haar ouders in het Coevordense gehucht Vlieghuis
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vlak bij de grens. In hun keuken zat een raampje dat uitkeek op Duitsland. Wanneer haar vader
overdag op het land werkte kwam soms iemand uit het Duitse Wüsten bij hem langs en dan werd
afgesproken dat, als het ’s avonds veilig zou zijn, het licht bij hun in de keuken zou branden. Dat was
het teken dat zij iemand over de grens konden smokkelen.
Dat waren jongens die uit het kamp kwamen of ter dood veroordeeld waren en dan bleven ze
een nacht bij ons in de schuur en dan zei mijn vader ‘morgen moet je om zo laat weg zijn’ en
vertelde hoe ze moesten lopen en dan konden ze in Dalen op de tram stappen. Dat was ook een
smokkelroute.377
Duitse grensbewoners gaven soms ook eten aan de Russische krijgsgevangenen, iets wat ten strengste
verboden was, en velen gaven aan Nederlandse grensbewoners werk zodat zij niet naar de
oorlogsindustrie hoefden. Maar zoals we zagen hielpen ze ook krijgsgevangenen te vluchten uit de
kampen en gevangengenomen geallieerde piloten, waarna ze over de grens werden gesmokkeld.378
Het helpen van gevluchte krijgsgevangenen en geallieerde piloten was niet zonder gevaar, er
kon zomaar een verrader voor je deur staan. Was dit het geval, dan moesten de mannen van het verzet
een moeilijke beslissing nemen. Bij C.S. waren twee piloten ondergebracht van wie één een verrader
bleek te zijn. Deze laatste probeerde zijn ‘collega’ uit te horen, maar die ging daar niet op in. Toen de
‘foute’ piloot geen goed antwoord kon geven op vragen, die voor hem als piloot toch bekend moesten
zijn, was snel duidelijk dat het niet goed zat. De verzetsgroep besloot om hem te verhoren samen met
een plaatselijke politieman en zij kwamen er snel achter dat hij een Duitse spion was. Hem fusilleren
wilden ze niet. Ze schreven daarom een brief naar het Gerechtshof in Groningen, waar zij een contactpersoon hadden, en die liet weten dat het niet goed zat, maar dat zij niet konden aangeven of hij de
doodstraf verdiende. Nu moest de verzetsgroep zelf de beslissing nemen, want de piloot laten lopen
kon niet. Daarvoor wist hij te veel.379
Dat grenscontacten ook belangrijk konden zijn voor het verzet, bleek wel uit een poging tot
samenwerking tussen het Nederlandse en het Duitse verzet. In het schipperscafé van de familie
Duinkerken te Coevorden kwam regelmatig de vervener Bril uit Neuenhaus. De zoon van Duinkerken,
een bekende SDAP’er in Emmen en de provincie Drenthe, behoorde tot de ‘Indische gijzelaars’ en
was naar Buchenwald gedeporteerd.380 Zijn familie vroeg aan Bril of hij zich niet kon inzetten om
Duinkerken vrij te krijgen. Dit is hem gelukt door de Duitse Oberst Wilhelm Staehle in te schakelen.
Staehle woonde eveneens in Neuenhaus, vlak bij Emlichheim, en hij moest door zijn calvinistische
opvoeding niets hebben van het nationaalsocialisme. Op zijn beurt verzocht Staehle later aan
Duinkerken om hem in contact te brengen met de Nederlandse regering in ballingschap. Dit werd
geregeld. Vlak voor de kerstdagen in 1943 spraken de heren Van Heuven Goedhart en Mr. J. Cramer
af met Staehle in het café van de familie Duinkerken.381 Staehle legde in goed Nederlands uit dat hij
samen met de burgemeester van Leipzig, Goerdeler, en enkele hoge militairen een verzetsgroep had
geformeerd die een aanslag op Hitler voorbereidde. Mocht de aanslag lukken dan zou een nieuwe
regering worden gevormd waarbij Goerdeler de leiding over Nederland en België zou krijgen. Zij
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wilden graag weten hoe de Nederlandse regering in Londen hierover zou denken. Deze vertrouwde de
zaak niet en gaf opdracht om het contact met de Duitse verzetsgroep te verbreken. Nadat de aanslag in
juli 1944 mislukte, werd ook Staehle gearresteerd en hij is in 1945 gefusilleerd.382
Een vorm van verzet dat speciaal in de grensstreek plaatsvond betrof grensspionage. De Graaff
schreef in zijn artikel dat het Nederlandse grensgebied in 1939 gold als: ‘fertile ground for espionage
activities against Germany.’383 Maar dit was ook het geval tijdens de bezetting. Nadat de regering was
uitgeweken naar Londen duurde het tot begin 1943 voordat in Nederland een nieuw spionagenetwerk
was opgezet. De Geheime Dienst Nederland (GDN) bestond uiteindelijk uit meer dan 1100 mensen en
een aantal van deze mensen kwam uit de noordelijke grensstreek – sommige hadden ook al voor de
oorlog spionage activiteiten uitgevoerd voor de Nederlandse inlichtingendienst.384 Een voordeel van
spionageactiviteiten die gepleegd werden door grensbewoners was dat sommige grensbewoners altijd
wel een gaatje wisten te vinden om via de groene grens een kijkje te nemen in het buurland zodat ook
in Duitsland gespioneerd kon worden. Tevens kenden grensbewoners mensen aan de andere kant van
de grens die berichtjes over de grens konden smokkelen.
Er waren minstens twee verzetsgroepen in de regio Zuidoost-Drenthe die een uitgebreid
spionagenetwerk hadden opgezet: de commandant van de marechaussee C. Deij uit Coevorden die
samenwerkte met J.W. uit Groningen en de heer J. Poortman. Deij en J.W. verzamelden militaire
inlichtingen uit de grensstreek en stuurden deze door naar Engeland via hun netwerk. Deij kreeg zijn
informatie vooral van arbeiders die in Duitsland werkten. Het gevaar van arrestatie was zo groot dat
uit veiligheidsoverwegingen weinig tekeningen of administratie werd bewaard. Uit het naoorlogs
verslag van J.W. blijkt echter dat diverse bombardementen in Duitsland
en Nederland het gevolg waren van hun werk. Een van de
bombardementen was volgens J.W. zelfs ‘erg roekeloos uitgevoerd’ door
Amerikaanse vliegers en wel die in februari 1944 op Coevorden. Het
was de bedoeling dat de spoorbrug met verbinding naar Zwolle en het
Duitse Emlichheim en twee fabrieken zouden worden geraakt, maar de
bommen vielen ook op andere gebouwen rondom de stad. Dit
bombardement had 7 doden en 12 gewonden tot gevolg.385
De verzetsgroep van J. Poortman was vooral verantwoordelijk voor
Zuidoost-Drenthe en Noord-Overijsel. Hij moest de Landbouw en
Maatschappij-Landstand schaduwen evenals de olieproductie in
Schoonebeek en die van net over de Duitse grens. In maart 1945 zouden
enkele boortorens bij Schoonebeek in productie worden genomen. De
olie uit dit gebied was, samen met die uit Emlichheim en Georgsdorf, erg
Tekening van het spoor in
belangrijk voor de Duitse Wehrmacht omdat er veel smeerolie in zat. De
Coevorden waarlangs de olie
olie van Schoonebeek werd met tankauto’s naar Coevorden gebracht.
en de Duitse gewonde
Langs de 11 boortorens van Emlichheim liep een smalspoor en via dit
militairen naar Emlichheim
vervoerd werden, 19 maart
spoor ging die olie naar Emlichheim. Vanuit deze beide plaatsen werd de
1943. NIOD, inv.nr. 83.
olie naar Lingen getransporteerd waar zich een kleine raffinaderij
386
bevond. In maart 1944 pleegde de KP Noord-Drenthe een aanslag op één van de boortorens in
Schoonebeek terwijl ze nog niet in gebruik waren genomen. Ze hadden het liefst de toren opgeblazen,
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maar de groep had daar niet het juiste materiaal voor. Daarom werd besloten hem maar in brand te
steken en dat lukte goed.387
In de Oost-Groningse grensgemeenten werden ook steeds meer niet-communisten actief in het
georganiseerd verzet. In het voorjaar van 1942 richtte dominee G. in Oost-Groningen een verzetsgroep
op. Hij zocht medewerkers in Bellingwolde en Vriescheloo. De eerste deelnemers bestonden uit
aanhangers van diverse politieke richtingen. Leden van de S.D.A.P., de A.R.P. en de C.H.U. vormden
samen dit verzet. Deze combinatie is zowel tijdens de bezetting als in de jaren daarna, ‘deugdelijk
gebleken’.388 In het begin moest de groep zich vooral richten op werkzaamheden voor de Orde Dienst
(OD), maar na het wegvoeren van oud-militairen in krijgsgevangenschap, mei 1943, breidde het werk
zich steeds verder uit en omvatte toen alle werkzaamheden van de illegaliteit.389
Werkten grensbewoners aan beide kanten van de grens soms samen bij hulp aan slachtoffers
van de nazi’s, het verzet in de grensstreek werd ook juist geconfronteerd met een specifiek grensstreek
probleem. Volgens dominee G. was het werk in de gemeente Bellingwolde namelijk niet gemakkelijk,
omdat in deze grensgemeente de nationale zin niet zo sterk was. Er woonden talloze staatlozen die
familie aan de andere kant van de grens hadden en in een dorpse samenleving werd veel gepraat. Dat
was gevaarlijk. De groep kreeg weinig steun in deze gemeente waardoor de verzetskern klein bleef. De
NSB leden hadden wel een vermoeden wie de mensen waren die in het verzet zaten, maar hebben dit
nooit kunnen bewijzen. Zij schaduwden bijvoorbeeld de leider van de verzetsgroep in de avonden en
de nachten, terwijl hij overdag zijn illegale werk in praktijk bracht. Tweemaal heeft hij huiszoeking
gehad en bij de eerste had hij geluk omdat zijn onderduiker net was vertrokken en de radio goed
verstopt bleek. De tweede keer had hij minder geluk. Hij had toen twee onderduikers in huis van wie
één een Engelse piloot was, maar ook wapens, papieren en geld. Het enige dat de landwachters echter
vonden was een verboden brochure. Deze brochure was de aanleiding voor de arrestatie van G. Ze
brachten hem voor ondervraging naar het Scholtenshuis te Groningen, maar na vier dagen lieten ze
hem weer vrij wegens gebrek aan bewijs.390
Bellingwolde was niet de enige grensgemeente waar het verzet tegen grenzen stuitte. Ook in
Nieuweschans werden mensen soms alleen al verdacht omdat zij nauwe banden met familie in
Duitsland hadden. Toen huisartsen in Oost-Groningen hun naambordjes van de gevel haalden, zodat
de Duitse bezetters niet wisten waar zij moesten zijn indien zij een arts nodig hadden, durfde één
huisarts uit Nieuweschans dit niet aan omdat hij bang was voor represailles. Volgens deze arts waren
de mensen in dit dorp erg pro-Duits omdat veel mannen in Duitsland werkten en daar goed verdienden
en omdat er veel mannen waren die met een Duitse vrouw waren getrouwd. Daarom lag verraad
dagelijks op de loer.391 In feite lijkt dit een nietszeggende verzetsdaad, maar elk verzet tegen de
bezetter, hoe klein ook, was nodig om het de bezetter moeilijk te maken bij het nazificeren van
Nederland.
Het verzet in de Groningse grensstreek werd gedomineerd door communisten, maar zij waren
beslist niet de enigen. In de gemeente Beerta was naast het communistisch verzet ook een LO groep
werkzaam. Dominee Ader en zijn vrouw waren actief betrokken bij dit verzet en verleenden in hun
pastorie onderdak aan acht Joodse onderduikers waarvan een familie uit Nieuweschans. ‘De familie
Waterman, man, vrouw en een dochter hebben de oorlog overleefd omdat zij ondergedoken zaten bij
dominee Ader.’392 Daarnaast verzorgde de dominee onderduikadressen voor vele anderen. Na de
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oorlog bleek dat mede door zijn hulp 200 tot 300 Joden de oorlog hebben overleefd. Bij het verzorgen
van onderduikers moest ook gezorgd worden voor distributiebonnen en voedsel en ook deze taak nam
Ader vol ijver op zich. Op 20 juli 1944 arresteerde de politie Ader bij toeval en als
represaillemaatregel fusilleerde de bezetter hem in Veenendaal. Zijn vrouw had tijdens de oorlog
aantekeningen gemaakt van de gebeurtenissen en zij heeft die na de bevrijding gepubliceerd.393
Net als in de Groningse grensgemeenten werkten ook in de Drentse grensstreek verzetsmensen
van verschillende politieke overtuiging geregeld samen. In 1942 werd een verzetsgroep opgericht in
De Krim, een dorp op de grens van Drenthe en Overijssel, nabij Coevorden. Naast mensen uit de
omgeving, waren hier ook mensen uit andere plaatsen bij aangesloten die op de vlucht waren voor de
SD. Het betrof mensen van diverse signatuur, zowel christelijken als socialisten. De groep De Krim
was een knokploeg (KP) en werkte samen met lokale onderduikgroepen. In het voorjaar van 1943
begon de bezetter met het oproepen van jonge mannen die verplicht in Duitsland moesten werken en
omdat velen dit weigerden, moesten veel onderduikadressen gezocht worden. De LO groepen zorgden
voor onderduikadressen en de groep De Krim zorgde mede voor distributiebonnen. Individuele leden
van de groep De Krim vonden hun eigen onderduikadres bij boeren in de wijde omgeving van de
Krim. In een later stadium kreeg de groep contact met een aantal prominente mensen uit de omgeving
zoals met twee commandanten der Marechaussee, H.H. uit De Krim en de genoemde C. Deij uit
Coevorden. Maar ook met de burgemeester van Gramsbergen, de baron Van Voerst van Lynden, die
ook lid was van de OD. Van de burgemeester is na zijn opsluiting in Neuengamme niets meer
vernomen.394
Een van de eerste acties ‘in het openbare leven’ van de groep De Krim was het executeren van
NSB-ster Hanke Bos door Jan en Henk. Hanke Bos was caféhoudster te Coevorden en stond bekend
als de voornaamste inlichtingenbron van Hendrik de Kruijff, Beauftragte van de SD te Assen, en was
daarom erg gevaarlijk. Na enkele weken van voorbereiding schoten zij de caféhoudster op de avond
van 18 maart 1943 dood in de gang van haar eigen café. Deze aanslag staat bij de lokale
geschiedschrijvers bekend als een onopgeloste moord. Zij weten tot op de dag van vandaag nog steeds
niet wie deze aanslag gepleegd heeft. Dit is mede te danken aan de adjudant van de marechaussee
Deij, die de aanslag moest onderzoeken en zogenaamd ‘nooit heeft kunnen ontdekken wie de
aanslagplegers waren.’ Het enige dat de Coevordernaren wisten is dat twee mannelijke cafébezoekers,
die bij het verlaten van het café nog een praatje met mevrouw Bos hadden gemaakt, haar daarna
hadden geliquideerd. In het politieblad stond een signalement van beide personen, maar deze waren
onherkenbaar gemaakt.395
In het voorjaar van 1943 volgde, met gecomprimeerd blauwzuurgas, een aanslag op De Kruijff
en één op een NSB-boer in de omgeving van Coevorden, maar beide aanslagen mislukten. Hierna
gingen vijf leden van de verzetsgroep De Krim naar Schoonebeek waar zij een aanslag pleegden op de
NSB-burgemeester Bisschop en zijn helper Oostindiën. Deze beide collaborateurs waren erg fanatiek
in het opsporen van verzetsmensen. De collaborateurs werden door twee mannen op klaarlichte dag
doodgeschoten met een F-N pistool. Het was niet de bedoeling van verzetsgroep De Krim dat de
distributieambtenaar De Boer zou worden gedood, maar hij werd tijdens de aanslag ongewild geraakt
en stierf. Terwijl de aanslag plaats vond, sneden drie andere leden van de verzetsgroep de telefoonverbinding tussen Schoonebeek en de buitenwereld door zodat communicatie naar buiten niet mogelijk
was.396
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De daders in Coevorden werden nooit opgespoord. Daarentegen kwam van de daders van
Schoonebeek een opsporingsbevel met een goed signalement van de beide mannen in het politieblad te
staan. Er was echter nog een tweede verschil tussen de aanslag in Coevorden en die in Schoonebeek.
Voor de eerste aanslag werden geen represaillemaatregelen genomen door de SD, maar voor die in
Schoonebeek wel. Als eerste werd opperwachtmeester J. Kippers gevangen genomen omdat hij de
twee verzetsmannen naar de burgemeester had gebracht. In april 1944 werd Kippers op de
Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Tevens dacht de bezetter dat het verzet uit Hoogeveen
verantwoordelijk was voor de aanslag waardoor een dag later een razzia in Hoogeveen plaats vond.
Een aantal mannen werd gearresteerd en drie van hen werden begin augustus gedood door een
vuurpeloton.397
De groep De Krim pleegde ook nog verschillende overvallen, zoals op de plaatselijke
bureauhouder van het Drentse Zuidwolde om het boek met Ausweise in handen te krijgen en op de
distributiekantoren onder andere te Arnhem, Kerkenveld en Klazienaveen. De verdeling van de
bonnen vond plaats onder de lokale organisaties die ze weer verdeelden onder hun onderduikers. De
groep bereidde eveneens een bomaanslag voor op het Gewestelijk Arbeidsbureau te Emmen. Zij
fabriceerden de bom zelf door een stalen cilinder van ongeveer 60 cm lengte te vullen met
schietkatoen waarin een 7.65 mm patroon was aangebracht. Een ‘vernuftig mechaniek’, uitgedacht
door een machinefabriek bij Ommen, zorgde voor de overbrenging.398 Het geheel was in een houten
koffer gemonteerd die arbeiders gebruikten wanneer ze naar Duitsland gingen. Boven in de koffer was
een kleine opening, waarin tot de kop toe een fietsenspaak zat. Nadat de koffer op de juiste plaats was
gezet en de spaak eruit was getrokken moest de bom binnen 45 seconden afgaan. Dat gebeurde echter
niet, maar de koffer was wel al verdacht. Het arbeidsbureau en de omliggende straten werden ontruimd
en pas na drie dagen ging de Duitse genie naar binnen en werd de koffer-bom meegenomen naar
Assen.399
De April-Mei-Staking van 1943
Het verzet in de noordelijke grensstreek kwam in de eerste jaren van de bezetting relatief langzaam op
gang, maar begon vanaf eind 1942 steeds georganiseerder vorm aan te nemen. Mede als gevolg
hiervan nam ook de tegenreactie door de Duitse SD, de landwacht en andere sympathisanten toe. Zij
reageerden met arrestatiegolven en represaillemaatregelen die een steeds georganiseerder en
gewelddadiger vorm aannamen. De April-Mei-Staking van 1943 vormde hierbij een kantelpunt. Op 29
april 1943 riep de Wehrmachtsbefehlshaber Christiansen alle Nederlandse militairen die in mei 1940
tegen de Duitsers hadden gevochten op om zich te melden. Zij zouden alsnog in krijgsgevangenschap
worden genomen om hierdoor het risico te verkleinen dat deze groep zou meevechten met de
geallieerden. Dat dit zeker een risico was voor de Duitsers bleek wel uit het goed functioneren van de
OD die al vanaf het begin van de bezetting was opgericht en in hoofdzaak uit oud-officieren bestond.
Ondanks dat de Duitsers soms zware schade aanrichtten aan de OD-groepen, herstelden zij zich iedere
keer opnieuw.400 Had de noordelijke bevolking de eerste twee arrestatiegolven tegen de communisten
en de Joden nog overwegend lijdzaam aangezien, dit Duitse bevel bracht echter veel verontwaardiging
teweeg.
In tegenstelling tot de Februaristaking van 1941 te Amsterdam, was de April-Mei-Staking van
1943 ontstaan in het overwegend agrarische Oosten en Noorden van het land. Hier staakten de
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arbeiders vooral in de aardappelmeelsector, bij de scheepswerven, in de strokartonindustrie en bij de
boeren. De boeren zelf weigerden massaal hun melk te leveren aan de zuivelfabrieken en veel
melkrijders haalden de melk die wel klaar stond, niet meer op. Indien een NSB-boer zijn melk bij de
weg had gezet, gooiden dorpsgenoten de melkbussen leeg in de sloot. Dat is de reden dat de bevolking
deze staking de ‘melkstaking’ noemde.401
Maar het bleef niet alleen bij stakingen in de agrarische sector. In het Groningse Grootegast
bezorgden winkeliers geen boodschappen meer en probeerden stakers winkeliers ervan te overtuigen
hun winkel te sluiten. ’s Avonds kwamen de Duitsers in het dorp en pakten een bekende dorpsgenoot
op om zodoende achter de namen te komen van de jongens die de winkeliers hadden aangespoord hun
winkel te sluiten. Nog diezelfde dag maakte de bezetter via aanplakbiljetten bekend dat de mensen na
8 uur ’s avonds niet meer buiten mochten zijn. Op mensen die zich wel op straat bevonden, zou
worden geschoten. Op Trimunt, in de gemeente Marum, leidde dit tot het fusilleren van twaalf
mensen.402 Dit moest dienen als afschrikking voor de rest van de bevolking.
Al gauw bereikte de stakingsgolf ook de Groningse grensstreek. In de gemeente Bellingwolde
was eveneens commotie ontstaan na het terugroepen van Nederlandse militairen in
krijgsgevangenschap. De politie rapporteerde echter dat in de plaats Bellingwolde de oud-militairen
niet staakten, maar nog enkele dagen bij hun gezin wilden zijn waarvoor zij vrij hadden genomen.
Verder bleef alles rustig in deze plaats en samenscholing en ordeverstoringen kwamen niet voor.403
Deze reactie van de oud-militairen kwam overeen met de opmerking van dominee G. dat de mensen in
deze grensplaats niet zo nationaal voelend waren. In het dorp Vriescheloo daarentegen staakten bijna
alle mensen, terwijl in het overige deel van de gemeente voor de helft werd gestaakt.404
Op 30 april kwam bericht van de Gewestelijke Politie President te Leeuwarden dat alle
leidinggevenden van bedrijven op zaterdag 1 mei voor 10.00 uur een lijst moesten samenstellen van
medewerkers die dan nog steeds staakten. Ook was hij van mening dat na het afkondigen van het
standrecht niet streng genoeg was opgetreden tegen overtreders, omdat de voorschriften zeiden dat met
scherp geschoten moest worden op mensen die zich na 20.00 uur nog op straat bevonden. Kwam deze
reprimande misschien omdat in de gemeente Bellingwolde niemand was doodgeschoten tijdens de
April-Mei-Staking? Hierna probeerde de bezetter de pil iets te verzachten. Zij lieten weten dat indien
de melkleveranties vanaf maandag 3 mei weer op de normale manier plaats zouden vinden, de
Duitsers geen represaillemaatregelen zouden nemen.405
In de gemeente Vlagtwedde staakten de mensen eveneens volop. Bij de firma Grol in Ter Apel
werkte niemand meer en bij de aardappelmeelfabrieken in Ter Apel en Ter Apelkanaal evenmin.
Daarnaast staakten ook hier diverse boeren en landarbeiders evenals de secretarie van de gemeente te
Sellingen. Tevens had een groep opgeschoten jongens het distributiebureau bestormd en het personeel
uit het gebouw gejaagd. Ook hier werden geen mensen doodgeschoten, maar werden wel verschillende
arrestaties verricht en de politie droeg deze arrestanten over aan de SD te Groningen.406
Op het weigeren om melk te leveren en het in de sloot laten leeglopen van melkbussen na, is
over stakingen in de Zuidoost-Drentse grensgemeenten Coevorden, Schoonebeek en Emmen weinig
bekend. In dit gebied waren immers ook aardappelmeel- en strokartonfabrieken, maar van stakingen
bij deze bedrijven is niets gevonden. Wel gingen de Puritfabriek in Klazienaveen en de glasfabriek in
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Nieuw-Buinen plat en kwamen de veenarbeiders uit Odoorn niet opdagen op hun werk. In ZuidwestDrenthe lag bijna de gehele melktoevoer stil en ook hier gooiden de mensen de melkbussen die door
NSB-boeren bij de weg waren gezet leeg in de sloot.407
De bezetter trad bij de April-Mei-Staking meteen hard op. Zij kondigde het standrecht af en
voerde dit ter plaatse uit.408 In totaal vielen er 175 dodelijke slachtoffers in Nederland, waarvan 60 in
de drie noordelijke provincies. In Groningen vonden 31 mensen de dood, in Friesland 22 en in Drenthe
7. Van 34 mensen maakte de bezetter niet bekend waar hun lichamen waren begraven om de
bevolking extra te intimideren. Daarbij kwam direct na de April-Mei-Staking het bevel dat alleen
familie kransen mocht leggen op de graven van de gesneuvelde stakers en bij de begrafenis mochten
niet meer dan vijf personen aanwezig zijn. Was de begrafenisstoet groter, dan zag de bezetter dit als
een demonstratie en zouden represailles niet uitblijven. Ook mochten bij de graven geen
redevoeringen worden gehouden en de pers mocht niets over het gebeuren schijven. Bij overtreding
van dit verbod zouden arrestaties volgen.409
Het verzet wordt feller
Het harde optreden van de Duitsers leidde er niet toe dat het verzet afnam, in tegendeel. Na de oorlog
schreef het bestuur van de afdeling Drenthe van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten dat het
verzet in vergelijking met andere provincies onevenredig fel was in Drenthe. Dit had volgens hen te
maken met de ‘bevolkingsdichtheid en karakterstructuur’ van de provincie.410 Doordat er steeds meer
onderduikers kwamen: Joden, gezochte verzetsmensen en mannen die niet voor de bezetter wilden
werken, was de behoefte aan levensmiddelenkaarten, stamkaarten en inlegvellen onevenredig groot.
Hierdoor werden regelmatig overvallen op distributiekantoren gepleegd. Deze overvallen voorzagen
niet alleen het verzet van de benodigde bonnen, maar ontregelden eveneens het gewone politiewerk.
Omdat de bezetter de overvallen beu was, beval zij dat niet alleen het distributiemateriaal in
kluizen moest worden opgeborgen, maar ook dat de plaatselijke politie de bewaking van de
distributiekantoren op zich moest nemen. Dit was een behoorlijke aanslag op het korps waardoor
andere werkzaamheden bleven liggen en het gewone werkpatroon ontregeld raakte.411 In feite had het
verzet op deze manier twee vliegen in een klap geslagen. Daarnaast pleegde het verzet aanslagen op
gemeentehuizen en arbeidsbureaus om de bevolkingsregisters en persoonsdossiers te vernietigen en dit
bemoeilijkte het verplicht uitzenden naar Duitsland. Ook hiervoor moest bewaking komen en omdat
de politie dit niet alleen aankon werden particuliere bewakers ingehuurd. Aangezien de politie de
eindverantwoordelijkheid droeg, werd door deze maatregel opnieuw een nog grotere aanslag op de
inzetbare tijd van het politiekorps gedaan.
Valse persoonsbewijzen en Ausweisen waren niet alleen nodig om vrijstelling te krijgen van
werken in Duitsland, maar vanaf 1944 ook om aan de Organisation Todt (OT)412 te ontkomen. In het
Noorden gebeurde het vaak dat een boerenleider, NSB’er of pro-Duitse inwoner, de leiding kreeg over
het aanwijzen van mensen voor de OT. Vooral in Drenthe woonden veel mensen die voor de bezetting
lid waren geweest van Landbouw en Maatschappij en pro-Duits waren. Elk dorp en elke gemeenschap
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had zijn eigen boerenleider.413 Uiteraard was bij de gemeente bekend dat het verzet de
vrijstellingsbewijzen en de Ausweise vervalsten en verspreidde over de hele provincie. Om dit
vervalsen tegen te gaan hadden de NSB-burgemeester en de boerenleider van Hoogeveen speciale
zegels laten drukken die de boerenleider in eigen beheer hield, zodat hiermee niet gesjoemeld kon
worden door de ambtenaren. Om die reden was het erg moeilijk de zegels te bemachtigen en bleef als
enige mogelijkheid over om ze na te drukken. Uiteraard moesten de nagedrukte zegels aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de originele en dit was moeilijk te realiseren. De drukkers in Hoogeveen
durfden het namaken niet aan, maar juist door de brede contacten die de verzetsgroepen hadden,
klaarde de drukkerij van het blad Trouw, de firma Hilarius (Eilander) te Coevorden, deze klus. Voor
het verzet was het, naast noodzaak om onderduikers aan de goede papieren te helpen, ook een sport
om de bezetter en collaborateurs zoveel mogelijk tegen te werken.414
Een andere taak die de KP uitvoerde was het opvangen en verstoppen van wapens. Vanaf de
tweede helft van 1944 vonden regelmatig wapendroppings plaats in het noorden van het land. De
geallieerden voerden in Drenthe tussen 11 september en 7 oktober 1944 maar liefst zeven droppings
uit. De wapens waren verpakt in containers die smalle handvaten hadden die in je handen sneden. Ze
moesten worden vervoerd, geïnventariseerd en verstopt. Daarna werden ze verspreid over de drie
noordelijke provincies. Dat dit een gevaarlijke klus onder extreme omstandigheden was, moge
duidelijk zijn. De containers waren zwaar, moesten in het donker worden gezocht en vervoerd en de
kans bestond iedere keer dat de bezetter of collaborateurs er lucht van kregen en de verzetslieden
opwachtte.415
Tevens kregen de KP’s in september 1944 taken die specifiek gericht waren op de grensstreek.
Zo kregen ze opdracht om zoveel mogelijk bruggen en wegen rond Coevorden te vernietigen om
aanvoer van manschappen en materieel uit Duitsland te dwarsbomen. Het wegverkeer konden ze
belemmeren door het verspreiden van ‘moffenklemmen’. Dit waren puntige stukjes ijzer die door
iedere smids leerling te maken waren.416 Na een dropping in september 1944 vertrok een van de KPleden uit Hoogeveen met een voorraad wapens, munitie en springstof naar het district Emmen en sloot
zich daar aan bij de verzetsgroep. Met springstof die afkomstig was van een van de droppings heeft hij
in december 1944 de sluis in het Stieltjeskanaal bij Coevorden opgeblazen. Nadat in januari 1945 bijna
het hele verzet in Zuidoost-Drenthe was opgerold door de SD en de Landwacht, ging hij terug naar
zijn eigen groep.417
Jacht op de illegaliteit
Het aantal verzetsslachtoffers en de felheid van de jacht op het verzet hadden vooral te maken met de
activiteit van de dichtstbijzijnde Aussenstelle418 van de SD. In het Groningse Scholtenshuis zetelde de
Aussenstelle die verantwoordelijk was voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en
Overijssel. De Groningse grensgemeenten vielen rechtstreeks onder de Aussenstelle Groningen. Sinds
oktober 1942 was Sturmbahnführer G.B. Haase de Befehlshaber van de Sicherheitsdienst in
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Groningen en onder hem vielen diverse functionarissen van de SD die hun werkzaamheden in de
provincie hadden. Vanaf het begin van de bezetting was de SD erg actief in Groningen met het
oppakken van communisten en leden van de OD.419
In Drenthe was een Polizeipost (Post) van de Sicherheitspolizei in Assen ingericht en in Dalen
(vlak bij Coevorden) was ook een afdeling. De Post in Assen liet aan het begin van de bezetting
weinig van zich horen en de twee SD-agenten deden bij hun werkzaamheden een beroep op het
politiekorps van Assen, vooral op A. Bartels en de berucht geworden H. de Kruijff. Nadat het verzet in
de loop van 1943 steeds feller werd en De Kruijff en Bartels waren overgeplaatst, kon de Post het
werk niet meer aan en vroegen ze Groningen om extra functionarissen. Het korps kreeg uitbreiding.
De Nederlandse politiemannen J. L., A. S., S.van S., P.van N. en H.C.J. L., die allen hun opleiding in
Schalkhaar hadden gehad, kwamen het korps versterken.420 Na de landing van de geallieerden trokken
Duitse diensten zich terug uit Frankrijk en België. Dit was de reden dat de Duitse SD’er Maus, die
eerst Gent als standplaats had, zich bij het team in Assen voegde.421
Iedere Nederlander die zich tijdens de bezetting verzette tegen het regime, was volgens dit
regime een terrorist en deze ‘terroristen’ waren in wezen vogelvrij verklaard. Vooral na de April-MeiStaking van 1943 toen het standrecht was uitgevaardigd. Het verzet reageerde hierna alleen maar feller
en besloot om collaborateurs die een te groot gevaar voor hen vormden uit te schakelen. Hanke Bos uit
Coevorden en burgemeester Bisschop uit Schoonebeek en zijn helper Oostindiën zijn hiervan
duidelijke voorbeelden.422 De angst onder NSB’ers groeide door deze acties en zij riepen steeds luider
om represaillemaatregelen. Een reactie van Duitse zijde kon niet uitblijven en Rauter besloot dat na
iedere aanslag op een NSB’er of Duitser, een aantal anti-Duitse Nederlandse burgers gedood zouden
worden.
Dit besluit leidde vanaf september 1944 tot diverse liquidaties onder de codenaam Silbertanne.
Deze actie hield in dat voor iedere gedode nationaalsocialist of Duitser, minstens drie Nederlanders
geliquideerd moesten worden. Voor deze taak vormde de SD moordcommando’s die bestonden uit
Nederlandse SS’ers, omdat het volgens de Duitsers een Nederlandse aangelegenheid was. Verder
moesten de liquidaties niet in het openbaar plaatsvinden, maar het liefst in het donker. Hierdoor zou
een waas van geheimzinnigheid om de liquidaties hangen en dit zou de angst onder het verzet en de
burgerbevolking alleen maar vergroten.423 Elke Aussenstelle stelde een lijst op met potentiële
slachtoffers en na een aanslag door het verzet kwam een moordcommando van de SS in actie. Zij
belden bij het huis van het potentiële slachtoffer aan en indien hij zelf de deur opende, schoten ze hem
ter plaatse dood. In het Drentse De Wijk werd de eerste ‘Silbertanne’ moord uitgevoerd.424
In totaal zijn ruim vijftig moorden gepleegd onder de codenaam Silbertanne, waarvan
tweeëntwintig in het Noorden, meer dan 40 procent. Op 30 juli 1944 schafte Hitler de militaire
rechtbanken af en vaardigde het ‘Niedermachungsbefehl’, oftewel het ‘omleggingsbevel’, uit. Vanaf
dat moment waren de Silbertanne acties verboden en ook niet meer nodig. Door dit nieuwe bevel
konden anti-Duitse Nederlanders worden gedood zodra ze gevangen genomen waren. Een duidelijk
voorbeeld hiervan was de dubbele moord op 18 september 1944. Op deze dag schoten de SD’er Maus
en een Nederlandse politieman uit Assen zowel burgemeester De Kock uit Oosterhesselen als de
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politieman Den Hertog uit Coevorden dood. Lokale historici hebben altijd gedacht dat het hier ging
om Silbertanne-moorden, maar aangezien ze zijn gepleegd na 30 juli en verschilden van de vorige
liquidaties, is het aannemelijker dat dit liquidaties waren naar aanleiding van het
Niedermachungsbefehl van Hitler.425
Dat er na de oorlog geen verslag is geschreven door het verzet in de Groningse grensstreek en
die van Zuidoost-Drenthe is niet zo verwonderlijk. Dit verzet is bijna in zijn geheel opgerold. In 1944
arresteerde de SD de leider van de Groningse KP en samen met hem 80 illegale werkers uit de gehele
provincie. Hieronder waren eveneens vele verzetslieden uit het district Winschoten, waar zeker drie
van de vier grensgemeenten onder vielen. Dit betekende een zware slag voor het verzet. De
achtergebleven verzetsmensen liepen het risico dat een van hun contactpersonen die was
gevangengenomen zou doorslaan en dat zij zelf als volgende aan de beurt waren. Daarom besloten zij
uit te wijken naar andere provincies.426
Het verzet in Zuidoost-Drenthe werd bijna in zijn geheel opgerold aan het begin van 1945. Dit
gebeurde op de volgende manier. De landwacht van Emmen en Coevorden kreeg op 7 januari 1945 de
opdracht van de NSB-burgemeester H.M. Verbeek van Schoonebeek om een inval te doen in het huis
van een landbouwer in de gemeente. Tijdens de huiszoeking ontdekten de landwachters enkele
onderduikers die aangesloten bleken te zijn bij het verzet en de OD van Zuidoost-Drenthe. Na verhoor
van de onderduikers ontdekten de landwachters al snel dat ze een gouden greep hadden gedaan. De
een na de andere naam kwam bovendrijven van verzetsmensen c.q. OD leden uit deze regio en een dag
later arresteerden zij de heer Mantel, District Commandant en de heer Koning, plaatselijk
Commandant van de OD te Coevorden. Zij droegen hen over aan de sectie commandant van de
landwacht te Coevorden, Weimar, die verder ging met het onderzoek in zijn gemeente.427
Nu de eigen landgenoten zo’n goede vondst hadden gedaan, informeerden zij de SD te Dalen
en Assen en schakelden zij eveneens de SS te Hollandscheveld in. Vanaf dat moment nam de jacht op
het verzet in Zuidoost-Drenthe ongekend felle vormen aan. Aan de lopende band werden mensen
opgepakt in onder andere Coevorden, Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Emmen, Zuidbarge, Sleen,
Dalen, Nieuwe-Krim, Zweeloo en Exloo. Onder de gearresteerden bevonden zich koeriers, mensen
van de spionagedienst, organisatoren en bewaarders van wapenvoorraden, knokploegleden en
commandanten van de OD. De Duitsers en hun handlangers vonden eveneens wapens, munitie en
springstoffen in onder andere de landerijen van de gebroeders Hadders te Emmen en de gebroeders
Hartemink te Dalen. De landwacht uit Zuidoost-Drenthe leverde eind januari 1945 in totaal 34
arrestanten over aan de SD te Assen en sprak van ‘De oprolling der BS in Zuid-Oost-Drenthe.’428 Het
was volgens de LO opvallend dat veel mensen uit Zuidoost-Drenthe zijn opgepakt en gestorven als
OD mensen, terwijl zij eveneens veel werk hadden verricht voor de LO.429
Dit was echter nog niet het einde. Een aantal verzetsmensen was de dans ontsprongen en was
op tijd ondergedoken. De landwachtcommandant schreef in zijn rapport: ‘Snel en vlug wisten zich aan
de arrestaties te onttrekken:…’ en daarna volgde een lijst met zestien namen. De jacht op deze
ondergedoken verzetsmensen was ongekend fel. De ene na de andere huiszoeking vond plaats in de
regio en dit leverde steeds weer nieuwe arrestanten op. In totaal zijn zeker 55 mensen gearresteerd. In
de aanpalende Overijsselse gemeente Gramsbergen arresteerden de SD en de landwacht ook nog het
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gehele ambtelijk apparaat, inclusief de burgemeester.430 De verzetsgroep in Hoogeveen ontving bericht
over de arrestatiegolf in Zuidoost-Drenthe en omdat Mantel en Koning op de hoogte waren van de
werkzaamheden in Hoogeveen, doken velen onder. Niet alleen de verzetsmensen zelf, maar vaak ook
hun gezin. Op zondagmiddag begonnen de SD en landwacht een razzia in en om Hoogeveen, waarbij
zij diverse verzetsmensen – die nog niet waren ondergedoken – en soms hun hele gezin gevangen
namen. De meeste arrestanten zijn na een tussenstop in de gevangenis van Assen naar het
concentratiekamp Neuengamme in Duitsland vervoerd.431
Een aantal van de arrestanten die in Assen waren opgesloten, kwam op de lijst van
Todeskandidaten te staan. Na de aanslag op de SS-officier en nazi-hoofd van de politie, Hans Albin
Rauter op 7 maart 1945, volgde een represaillemaatregel van de Duitsers. In totaal fusilleerden zij 236
Nederlanders. Een massafusillade van ongekende aard. Op de plaats van de aanslag bij De Woeste
Hoeve schoten zij 117 Todeskandidaten uit het hele land dood. Hieronder bevonden zich ook Mantel
en de gebroeders Hartemink uit Coevorden, de heer Veldwachter uit Schoonebeek en H. Hadders, W.
Frieling en De Lange uit Emmen en zeker nog vijf mensen uit de regio Hoogeveen. De andere
gevangenen zijn afgevoerd naar Duitse concentratiekampen en zeker vijftien van deze mensen zijn niet
meer teruggekomen. Zij zijn bezweken aan de ontberingen in de kampen en van een aantal mannen is
nooit meer iets vernomen, zelfs geen overlijdensbericht.432
Met recht kunnen we stellen dat het ‘kraakte’ in Drenthe vanaf december 1944. Eerst rolde de
bezetter een groot gedeelte van de groep Meppel op, daarna volgde Zuidoost-Drenthe en in februari
1945 regende het arrestaties in Hoogeveen.433 Door al die arrestaties en het verplichte onderduiken lag
het verzetswerk en het werk van de OD en de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) in Drenthe behoorlijk
stil en kon de BS zijn werk niet zo goed uitvoeren als van te voren was gepland. Toch was het niet
afgelopen met de illegaliteit, omdat er steeds mensen waren die het stokje overnamen.434
De laatste oorlogsmaanden
In de laatste zeven maanden van de bezetting kregen de Nederlandse grensbewoners nog veel vreemd
volk over de vloer. Nadat de geallieerden in juni 1944 in Normandië waren geland en in de
zomermaanden snel oprukten naar Nederland, ontstond op 5 september 1944 paniek onder de
collaborateurs. NSB leden uit het zuiden en westen van het land vluchtten naar het noorden en oosten,
waar ze met behulp van partijgenoten ondergebracht werden bij de plaatselijke bevolking. Dit ging
vaak niet vrijwillig en de dreigingen waren dan ook niet van de lucht. Bij de plaatselijke bevolking
werden wagens en karren gevorderd door NSB leden uit de grensstreek om hun gevluchte
partijgenoten naar Duitsland te helpen vluchten. Paarden waren vooral nodig om de karren te trekken,
aangezien er geen benzine meer voorhanden was voor de auto’s. Een politiek delinquent vertelde na de
oorlog: ‘Om vrouwen en kinderen van NSB’ers de grens over te brengen heb ik bij Schuringa en
Dalman auto’s weggesleept met paarden omdat er geen benzine meer was.’435
Toen de bevrijding van Nederland minder snel ging dan was verwacht, kwamen veel
collaborateurs terug uit Duitsland. Zij werden ‘Lünenburgers’ genoemd en, net als in september 1944,
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moesten noordelijke grensbewoners opnieuw deze NSB’ers verplicht in huis nemen. Op het moment
dat de bevrijding daadwerkelijk een feit was, bleken nog steeds veel collaborateurs aanwezig in het
Noorden. Alleen al in Bellingwolde waren 425 ‘Lünenburgers’ ondergebracht in ‘schuren, stallen en
soortgelijk’ en in een café.436 De Nederlandse OD moest alle NSB’ers die naar het Noorden waren
gevlucht arresteren en pas na een paar weken konden zij worden doorgestuurd naar de politie van hun
oorspronkelijke woonplaats.437
Dit waren niet de enige vreemdelingen waar de noordelijke grensbewoners in de laatste
oorlogsmaanden mee te maken kregen. Ook het Duitse leger was zich aan het terugtrekken en
aangezien vanuit Coevorden een spoorlijn liep naar Duitsland, was dit de plaats waar het Duitse leger
kwartier maakte. Vanaf oktober 1944 reden treinen af en aan om zoveel mogelijk militairen en
materieel naar de grensplaats te brengen. Onder de militairen waren veel gewonde soldaten die
verzorgd moesten worden. Zij richtten de Vakschool voor meisjes in als Lazaret,438 maar de bezetter
vorderde ook het ziekenhuis en alle burgerzieken moesten ergens anders worden ondergebracht. Dit
was nog niet alles. In drie complete straten in het centrum van de stad moesten mensen uit hun huis
om onderdak te bieden aan de vele Duitse militairen. Een ooggetuige schreef in zijn dagboek: ‘…je
breekt bijna je benen over zoveel Duitse militairen.’439 Verder stonden er veel, heel veel militaire
jeeps, vrachtauto’s, kanonnen, tanks, et cetera in de straten van Coevorden. Nadat de geallieerden de
spoorlijn Coevorden-Emlichheim hadden gebombardeerd op 22 februari 1945 en het niet meer
mogelijk was voor de bezetter om via deze lijn te ontsnappen, stopte de toevoer van Duitse militairen
en materieel.
In de Hongerwinter van 1944/45 kregen de bewoners van de noordelijke grensstreek ook in
toenemende mate te maken met ‘etenhalers’ uit het westen. Doordat de Nederlandse spoorwegen vanaf
17 september 1944 in staking waren gegaan, kon geen voedsel meer worden vervoerd en ontstond in
het westen een grote hongersnood. De mensen kwamen met karren en kinderwagens en vroegen bij
ieder huis of ze iets te eten voor hen hadden. Velen vonden na een maaltijd ook nog onderdak voor de
nacht. Vooral voor kinderen in de grote steden was de laatste Oorlogswinter extra zwaar en om deze
kinderen te helpen kwamen diverse ‘kinderevacué routes’ tot stand. Dominee Schouten uit Coevorden
regelde met de Hulporganisatie Amsterdam dat kinderen per schip over het IJsselmeer vervoerd
zouden worden naar Drenthe. Dit gebeurde bij nacht om te voorkomen dat er op hen geschoten werd.
Jopie en Cobie, een tweeling van vier jaar, waren twee van de 600 kinderen die in Coevorden
onderdak vonden en tot ver na de bevrijding bleven om goed aan te sterken.440 Deze situaties zullen
zich ook in de andere grensgemeenten hebben afgespeeld.
Terwijl de meeste Noord-Nederlandse grensbewoners de gevluchte NSB’ers met tegenzin aan
onderdak hielpen, boden zij de etenhalers en de ondervoede kinderen dezelfde gastvrijheid zoals zij
die ook aan de Belgische en Franse vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden geboden. De
Duitse grensbewoners daarentegen waren zowel tijdens de Eerste als de Tweede Wereldoorlog als het
ware afgesneden van de rest van de wereld, en hun gastvrijheid zou na de komst van de geallieerden
nog behoorlijk op de proef worden gesteld.
In april 1945 kwamen de Canadezen uit de zelfde richting als de Duitsers in 1940 waren
gekomen, namelijk uit het Oosten. Zij kwamen bij Denekamp over de grens naar Nordhorn en trokken
vandaar verder Duitsland in. Via Emlichheim en Laar ging het naar Coevorden, maar ook via het
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Emsland naar Ostfriesland. Op 4 april 1945 begon het gevecht om Coevorden en nu werd er, in
tegenstelling tot vijf jaar eerder, wel hard gevochten om de stad en het duurde zeker twee dagen
voordat de Canadezen de stad binnen marcheerden. In hun spoor volgde het Poolse leger en de
Nederlandse Irene brigade.441 De Canadezen en Polen trokken vanuit Coevorden verder naar Emmen
en de provincie Groningen. Ondertussen waren parachutisten uit Frankrijk en België geland in de
omgeving van Hoogeveen die zich eveneens richting de noordelijke grens begaven en toen op 5 mei
1945 de bevrijding van heel Nederland een feit was, konden de grensbewoners eindelijk de angst en
terreur achter zich laten.
Grenshuwelijken
De bezetting van Nederland heeft vijf jaar geduurd en de grens was in deze periode hermetisch
gesloten. Toch vonden ook in deze tijd grenshuwelijken plaats. Grensbewoners vonden vaak wel een
gaatje om de grens ongezien te passeren. Vooral als een geliefde aan de andere kant van de grens
woonde. Barend uit Nieuw-Schoonebeek had twee broers die beiden een meisje hadden in de Duitse
grensstreek. Voor hen was Duitsland geen apart land maar meer een verlengstuk van hun eigen
woonomgeving. Barend zei daarover: ‘Als wij in de keuken zaten dan keken wij in Duitsland op de
klok van de toren hoe laat het was.’442 Het illegaal passeren van de grens was niet zonder gevaar, maar
dat risico hadden de broers er wel voor over om hun geliefde te bezoeken. De broers gingen zo vaak ze
konden naar de andere kant. Barends oudste broer is nog tijdens de bezetting met zijn Duitse meisje
getrouwd en de andere broer trouwde na de bevrijding.443
Tijdens de gehele bezettingsperiode zijn grenshuwelijken gesloten, ook al gebeurde dit minder
dan voor de oorlog. In Bellingwolde bijvoorbeeld werden van alle 216 huwelijken die tussen 3 januari
1940 en 8 april 1944 zijn gesloten slechts 5 gesloten – 1,9 procent – tussen Nederlandse mannen en
Duitse vrouwen. De mannen woonden in de nabijheid van de grens of werkten vlak over de grens. De
vrouwen kwamen eveneens uit de Duitse grensstreek. Hoewel dit huwelijkspercentage niet zo hoog
was kunnen we wel concluderen dat niet alleen voor de bezetting getrouwd werd over de grens, maar
ook tijdens de bezetting.444 Over huwelijken tussen Nederlandse grensbewoonsters en Duitse
militairen die aan de Nederlandse kant van de grens waren gelegerd, is nog weinig bekend.
Besluit
Vanaf het moment dat de Tweede Wereldoorlog in september 1939 uitbrak, veranderde veel in de
verhouding tussen de Noord-Nederlandse en Noordwest-Duitse grensbewoners: de grens werd
systematisch gesloten en contact was bijna onmogelijk. Daarom kan in deze periode niet meer worden
gesproken over grensverkeer, grenseconomie en familiebezoek en maar nauwelijks over
grenshuwelijken. Grensbewoners van beide kanten van de grens kwamen als het ware met de rug naar
de grens en naar elkaar te staan en waren daardoor meer intern gericht. De beleving van
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grensbewoners en niet-grensbewoners zal in dit opzicht veel van elkaar hebben verschild omdat
grensbewoners ineens werden geconfronteerd met prikkeldraad in hun ‘achtertuin’ en zij konden niet
meer op bezoek gaan bij een deel van de familie. De Duitse grensbewoners werden ook nog eens
geconfronteerd met veel militairen in hun regio en zij maakten zich erg ongerust over wat dat allemaal
zou gaan betekenen voor hun Nederlandse familie, vrienden en buren. Het bleek namelijk al snel dat
de militairen hier niet gelegerd waren om de grens te bewaken, maar om Nederland binnen te vallen.
Het tweede grote verschil was dat de inval in Nederland in totaal vijf dagen duurde terwijl de
noordelijke grensstreek binnen vijf uur – en daardoor vijf dagen eerder – bezet gebied was.
Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat de noordelijke Joodse grensbewoners minder
overlevingskansen hadden dan de Joodse bevolking in het Westen van het land. Niet omdat er meer
antisemitisme was, maar vooral omdat de noordelijke Joodse bevolking in 1942 binnen drie maanden
uit hun huis was gehaald en via Westerbork naar de vernietigingskampen gedeporteerd, terwijl dit in
het Westen van het land bijna 1,5 jaar duurde. Daarbij kwam dat onderduikorganisaties pas na
november 1942 werden opgericht toen alle noordelijke Joden al op transport waren gezet, waardoor
een ieder die wilde onderduiken zelf voor mogelijkheden moest zorgen. De Joodse grensbewoners
kregen hulp van niet-Joodse stads- en dorpsgenoten bij het onderduiken, maar de tijd was te kort om
dit voor grotere aantallen te regelen.
Het proces van grensarbeid naar Arbeitseinsatz verliep in heel Nederland op precies dezelfde
manier. Alle fases die voor het Westen golden, zagen we ook in de noordelijke grensstreek. Het
verschil zat meer in de mogelijkheden die grensbewoners hadden om te ontkomen aan plaatsing in de
oorlogsindustrie door direct over de grens werk te zoeken. Hierbij werden zij geholpen door Duitse
grensbewoners. Het complexe van de Arbeitseinsatz voor de noordelijke grensbewoners zat vooral in
het feit dat veel Noordwest-Duitse grensbewoners familie en vrienden waren. Daarbij komt nog dat zij
sinds de negentiende eeuw gewend waren om in de Noordwest-Duitse grensstreek te werken. Aan het
eind van de jaren 1930 stelde de Nederlandse rijksoverheid het werken in nazi-Duitsland zelfs
verplicht en ook na de bezetting werden zij door dezelfde ambtenaren, zowel rijks als lokaal,
gestimuleerd om naar Duitsland te gaan waar ze een goede boterham konden verdienen. Voor de
noordelijke grensarbeiders was het gebied en het werk nog steeds hetzelfde als in de jaren voor de
bezetting. Hierdoor lieten zij zich vanaf mei 1940 massaal bemiddelen naar de Duitse grensregio. Pas
na de April-Mei-Staking van 1943 trad de bezetter steeds harder op tegen de bevolking en werd de
noordelijke bevolking direct geconfronteerd met arrestaties en executies. Zij leerden toen dat er
‘andere, meedogenloze’ Duitsers waren die in niets leken op de vriendelijke buren. Voor die Duitsers
wilden veel noordelijke grensbewoners niet werken, waardoor zij onderdoken.
Vanaf mei 1940 kreeg de NSB veel nieuwe leden, zowel landelijk als in de noordelijke
grensstreek. Er was wel een duidelijk verschil tussen de Groningse en Drentse grensbewoners. Terwijl
de NSB in Nederland tussen 1940 en 1944 groeide met 174 procent groeide zij in de Drentse
grensgemeenten met 188 procent en in de Groningse grensgemeenten met 77 procent. Daarbij moet
wel worden opgemerkt dat de NSB in Beerta maar liefst groeide met 1000 procent terwijl de groei in
Nieuweschans het laagst was met 33 procent. Vergelijken we het aantal leden met de totale bevolking
dan blijkt dat 0,8 procent van de Nederlandse bevolking lid was van de NSB en dit percentage was in
de Groningse en Drentse grensgemeenten even hoog. Hieruit kunnen we concluderen dat
grensbewoners zich niet massaal aansloten bij de NSB. Ook had de nabijheid van de grens of zand- of
veenstreek geen invloed op het aantal leden. Er was ook een verschil in motivatie voor het
lidmaatschap tussen Groningers en Drenten. De Groningers waren meer lid geworden uit
opportunisme terwijl de Drenten meer uit idealistische overwegingen voor het lidmaatschap hadden
gekozen. Het percentage landwachters was daarentegen in de Noordelijke grensgemeenten wel veel
hoger dan het landelijk gemiddelde: Drenthe 1,4 procent, Groningen 0,9 procent tegen 0,2 procent
landelijk. Dit verklaart de uitspraak van tijdgenoten dat Drenthe omgeven was door prikkeldraad.
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Het verzet was in de noordelijke grensstreek net zo divers als in de rest van Nederland. Het
specifieke aan het verzet in de grensregio was het grensoverschrijdende aspect. De uit Duitsland
gevluchte krijgsgevangenen en gestrande geallieerde piloten werden door grensbewoners over de
grens gesmokkeld waarbij Nederlandse en Duitse grensbewoners samenwerkten. Ook was
grensspionage een activiteit die bij uitstek in de grensstreek plaats vond. Aan de andere kant
vertrouwden lang niet alle verzetsmensen de grensbewoners omdat zij juist zoveel familie in Duitsland
hadden. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat dit vooral in de Groningse grensgemeenten
Nieuweschans en Bellingwolde speelde. Dat over het verzet in Zuidoost-Drenthe weinig bekend was,
had vooral te maken met het feit dat bijna het hele Zuidoost-Drentse verzet aan het begin van 1945
was opgerold. Veel verzetsmensen stierven voor een vuurpeloton of in een van de Duitse
concentratiekampen. Ook de mentaliteit van de noordelingen die het verzet bagatelliseerden als ‘niets
bijzonders’ zal hebben bijgedragen aan het tekort aan kennis over het gepleegde verzet.
In april 1945 was de cirkel weer rond. Niet alleen was de Duitse Wehrmacht in 1940 uit het
Duitse Emlichheim en Laar gekomen, ook de geallieerden kwamen uit dezelfde richting. De
grensbewoners dachten dat ze nu weer snel hun familie en vrienden aan de andere kant van de grens
konden bezoeken, maar het volgende hoofdstuk zal laten zien dat de grens nog vele jaren nadrukkelijk
aanwezig zou blijven in het leven van de grensbewoners.
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Hoofdstuk 5

Grenzeloos: vriend of vijand (1945-1964)

De Tweede Wereldoorlog was ten einde, maar een groot deel van de wereld lag in puin en er waren
miljoenen slachtoffers te betreuren. De afschuwelijke praktijken van de nazi’s in en buiten de
concentratiekampen kwamen langzaam maar zeker aan het licht. Daarnaast raakten miljoenen mensen
op drift. Terwijl veel Nederlanders na de Eerste Wereldoorlog geen voorstanders waren van de hoge
herstelbetalingen van de Vrede van Versailles was de Tweede Wereldoorlog nog niet afgelopen of de
Nederlandse overheid riep al om herstelbetalingen. Er was immers veel vernield en geroofd en daar
moest Duitsland voor betalen. Nederland wilde in ruil voor de aangedane schade de Duitse bezittingen
in Nederland confisqueren en grote stukken Duits grondgebied annexeren. Deze eisen leken haalbaar
omdat, naar de inschatting van de columnist Heldring, ‘heel Nederland’ na 1945 anti-Duits was.1
Nederland had Duitsland echter ook na de oorlog nodig voor haar economie en haar veiligheid en
omdat de geallieerden het annexatieplan niet accepteerden, verdween zij van de agenda. Volgens
Wielenga en Brugsma was Duitsland na de Tweede Wereldoorlog voor Nederland nu eenmaal een
‘partner uit noodzaak’.2
Het ging Nederland overigens niet alleen om herstelbetalingen. Tijdens het verblijf in Londen
had de regering in de zogenoemde terugkeerbesluiten vastgelegd dat alle vijanden van het land –
NSB’ers, collaborateurs en Duitsers – gestraft moesten worden voor de vijf bezettingsjaren.
Collaborateurs en NSB’ers konden door het aanpassen van de wet gevangen worden gezet en berecht,
maar voor de circa 20.000 tot 25.000 Duitsers die in ons land woonden, betekende dit dat zij
uitgewezen zouden worden. Dat was een stuk moeilijker te realiseren, omdat daarvoor de
medewerking van de Britten nodig was en deze medewerking verliep erg stroef.3
In de Noord-Nederlandse grensstreek hadden de bewoners eveneens geleden onder de terreur
van nazi-Duitsland. De Joodse grensbewoners waren weggevoerd en in de meeste gevallen vermoord.
Veel niet-Joodse grensbewoners hadden een geliefd familielid verloren die zich te weer had gesteld
tegen de nazi-overheersing of waren slachtoffer geworden van geallieerde bombardementen of hadden
juist gecollaboreerd met de bezetter. Ondertussen was de grens al vijf jaar gesloten en waren
grenscontacten in die jaren zo goed als onmogelijk geweest. De bevrijding bracht de verwachting dat
de grens snel weer open zou gaan en dat familie en vrienden aan de andere kant van de grens weer vrij
konden worden bezocht. Niets bleek minder waar. De besluiten die de rijksoverheid en de Britse
militairen vlak na de oorlog namen, bleken meer impact te hebben op het leven van grensbewoners
dan waarschijnlijk was verwacht.
In de Noordwest-Duitse grensstreek hadden veel grensbewoners eveneens onder de naziterreur
geleden en zij wilden deze periode het liefst zo snel mogelijk achter zich laten. Dit ging echter niet
vanzelf. De arme Noordwest-Duitse grensstreek werd kort na de capitulatie overspoeld door
vluchtelingen uit het oosten van Duitsland, de Britse militaire macht hield de grens gesloten en stelde
een Sperrgebiet, een verboden zone, in aan de Duitse kant van de grens. Daarbij dreigde Nederland
Duits grondgebied te annexeren en confisqueerde zij stukken land van de Duitse grensboeren die in
Nederland lagen. De Eerste Wereldoorlog had er toe geleid dat grensbewoners elkaar hielpen om de
gevolgen van de oorlog te boven te komen, maar na de Tweede Wereldoorlog lag dit een stuk
gecompliceerder. De besluiten van het Britse leger en de Nederlandse overheid zorgden voor veel
spanningen in het Noordwest-Duitse grensgebied die ook zijn weerslag hadden op de Nederlandse
grensbewoners.
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Nadat in hoofdstuk 4 de impact van de Tweede Wereldoorlog op het leven van de Nederlandse
grensbewoners uiteengezet is, zal hoofdstuk 5 ingaan op de vraag of Noord-Nederlandse en
Noordwest-Duitse grensbewoners elkaar na de oorlog weer als familie, vrienden en buren dan wel als
vijanden gingen of bleven zien. Het zal blijken dat deze vraag minder zwart-wit was dan men zou
denken. Tevens zullen we stilstaan bij de vraag of Noord-Nederlandse grensbewoners na de
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog nog steeds een onderscheid maakten tussen ‘Duitsers’
en hun ‘Duitse buren’. Om deze vragen te kunnen beantwoorden zal in de eerste paragraaf worden
onderzocht hoe de bevrijding van zowel het Nederlandse als het Duitse grensgebied verliep, wat de
invloed was van de Britse bezettingsmacht in Noordwest-Duitsland op het dagelijks leven van de
Duitse en Nederlandse grensbewoners, wat de komst van de vele vluchtelingen voor de Duitse
grensstreek betekende, en wat het verschil was in verwerking van de oorlogsjaren tussen de
Nederlandse en Duitse buren.
In paragraaf twee zal worden uiteengezet hoe het grensverkeer weer op gang kwam, wat
daarvoor nodig was en wat de problemen waren, waarna in paragraaf drie de veranderende
grenseconomie aan bod komt. Paragraaf vier analyseert de naoorlogse grensarbeid: werkten er nog
steeds grensarbeiders in het veen – aan zowel de Nederlandse als de Duitse kant van de grens – of was
het afgelopen met grensarbeid in Noord-Nederland? Paragraaf vijf behandelt de naoorlogse
grensbevolking; We zullen stilstaan bij enkele minderheidsgroepen – Joodse grensbewoners en
Duitsers of staatloze voormalige Duitsers – maar ook bij de grenshuwelijken en het herstel van de
grenscontacten aan beide kanten van de grens. Tot slot komt in paragraaf zes de herstelbetaling aan de
orde en de betekenis van deze betaling voor de grensbewoners.
De bezetting is voorbij
Nadat Zuid-Nederland in september 1944 was bevrijd volgden ongeveer zeven maanden later Noord-,
Midden- en West-Nederland. Tevens trokken de geallieerde militairen begin april 1945 het
Noordwest-Duitse grensgebied binnen en werd het gehele West-Duitse grensgebied, van de Dollard
tot aan Bonn, verklaard tot Brits bezettingsgebied.4 Indien de grensbewoners hadden gehoopt dat de
grens nu weldra weer gemakkelijk te passeren zou zijn, dan kwamen ze bedrogen uit. De grens bleef
namelijk nog maar liefst minstens vijf jaar zo goed als gesloten, zodat aan beide zijden van de grens
twee verschillende grenssamenlevingen bleven bestaan. We kijken nu eerst naar wat de NoordNederlandse grensbewoners na de bevrijding bezig hield, waarna we uitgebreid aandacht besteden aan
de Noordwest-Duitse grensbewoners. De vragen die hier worden beantwoord gaan over de impact van
de bevrijding voor zowel de Nederlandse als Duitse grensbewoners, de aanpak van de collaborateurs
in Nederland en van de nazi’s in Duitsland. Tevens komt de betekenis van de vluchtelingenstroom uit
het oosten op de Noordwest-Duitse grensbewoners aan de orde.
Noord-Nederland bevrijd
Duurde de inval van de Duitsers in Noord-Nederland in mei 1940 maar een paar uur, de bevrijding van
deze regio duurde iets langer, namelijk tien dagen; van 5 tot 15 april.5 Het Noorden was nog maar
amper bevrijd en alle verboden en geboden van de nazi’s waren nog maar net opgeheven, toen de
Militaire Commissaris voor het district Veendam de bevolking alweer nieuwe verboden oplegde.6 Zo
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verbood hij onder meer het uitgeven van dag- of nieuwsbladen, het colporteren daarmee, het gebruik
van zend- of radiotoestellen, het gebruik van film- en fototoestellen daar waar Nederlandse of
geallieerde militairen zich bevonden, evenals het filmen binnenshuis, het fotograferen langs de
openbare weg en bioscoopvoorstellingen.7 De Nederlandse en geallieerde overheden waren
waarschijnlijk erg bang voor spionage. Ondanks het algemene mediaverbod verscheen al op 11 april
1945 de eerste Emmer Courant en deze kwam daarna twee keer per week uit.
Na de bevrijding probeerden de meeste mensen, ondanks alles wat er was gebeurd tijdens de
vijf bezettingsjaren, de draad weer op te pakken. Veel producten waren de eerste jaren nog op de bon,
maar het voordeel van het leven op het platteland was dat mensen veel voedsel zelf konden
produceren. De meeste mensen hadden een tuintje waar ze aardappelen en groenten verbouwden,
bezaten een paar kippen voor de eieren en hielden soms een varken voor het vlees. Door de naoorlogse
wederopbouw was de werkloosheid laag in Nederland, ook in het noorden. Toch was de werkloosheid
daar hoger dan elders in het land: een onderwerp dat in paragraaf vier uitgebreid aan bod zal komen.
Een ander fenomeen dat de gemoederen flink bezig hield en totaal nieuw was in Nederland,
was de ‘zuivering’ ofwel de aanpak van collaborateurs uit de vijf oorlogsjaren. Op de dag van de
bevrijding werden veel collaborateurs of vermeende collaborateurs opgepakt door de Binnenlandse
Strijdkrachten en in geïmproviseerde gevangenissen zoals scholen en fabrieksgebouwen
ondergebracht. In de Groningse grensstreek waren de meningen over de ‘zuivering’ nogal verdeeld.
Van de twee uitersten was er een groep die dit hele gebeuren een ‘paskwil’ noemde en die vond dat de
zuivering veel strenger moest worden doorgevoerd. Daartegenover stond een groep die van mening
was dat de ‘zuivering’ veel te ver ging en dat Nederland er nooit aan had moeten beginnen.8
In de rubriek ‘dingen waarover men spreekt’ van de Winschoter Courant werden beide
meningen verwoord. Over de voorstanders schreef de krant:
dat de ‘zuivering’ zonder pardon moet worden doorgevoerd ten aanzien van de N.S.B.-ers en
met hen gelijk te stellen lieden, die den vijand in zijn toeleg om het Nederlands volksbestaan
te vernietigen, in meerdere of mindere mate hebben gesteund.9
Een tegenstander van de ‘zuivering’ schreef echter in dezelfde krant dat de mensen zich moesten
realiseren dat iemand die op zijn post was gebleven om nog te redden wat er te redden viel, regelmatig
in contact kwam met de bezetter en daardoor misschien wel meer gevaar had gelopen dan de illegale
werker die buiten het zicht van de nazi’s opereerde.10 Een briefschrijver van de krant wees zelfs naar
Stadhouder Willem III die in 1672 voor hetzelfde dilemma had gestaan en na een half jaar een dikke
streep onder het hele ‘zuiveringsproject’ had gezet. Hierdoor had hij de eenheid onder de bevolking
hersteld terwijl nu ‘ons volk wordt verscheurd!’11
Terwijl in de Groningse grensgemeenten beide bovenstaande meningen in de kranten werden
vertolkt, hield de Emmer Courant zich veel meer op de vlakte. Die krant had duidelijk waardering
voor het ‘snelle werk’ dat het Tribunaal van Assen leverde en wilde de zuivering zo snel mogelijk
achter zich laten. In juli 1946 schreef zij dat ‘vele van de Drentse geïnterneerden alweer waren
vrijgelaten’ door de uitspraak van het Tribunaal of door de voorwaardelijke straf die de procureurfiscaal had opgelegd.12 Volgens Johan uit Nieuw-Schoonebeek was hun buurman, die lid was geweest
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van de NSB, ook gearresteerd na de oorlog, maar nadat zijn straf erop zat had zijn vader hem
uitgenodigd voor een kop koffie. Johans vader was van mening dat de buurman zijn straf had gehad en
zij nu weer als goede buren met elkaar moesten omgaan.13
In de naoorlogse periode werd voor verdachten van verschillende misdrijven wel een duidelijk
onderscheid gemaakt. De verdachten van ‘gewone’ misdrijven stonden in de kranten vermeld met
alleen hun initialen, terwijl de politieke delinquenten met volledige naam en woonplaats in de kranten
werden vermeld. Tijdens het proces werd uitgebreid verslag gedaan van de misdaden die zij tijdens de
oorlog hadden begaan. Daardoor kwamen de buurtgenoten nog meer te weten over de activiteiten die
deze delinquenten hadden gepleegd dan ze ooit tijdens de bezettingsjaren hadden geweten. Gold het
recht op privacy in de naoorlogse jaren blijkbaar niet voor de politiek delinquenten, in de
eenentwintigste eeuw geldt dit recht wel voor hen. De proces-verbalen van deze delinquenten worden
juist niet openbaar gemaakt en na onderzoek mag alleen nog de volledige naam worden gepubliceerd
indien het zeker is dat de persoon in kwestie is overleden.14 Hiermee wordt meer compassie getoond
met de delinquenten en hun familie.
De bezetting had veel ellende veroorzaakt, maar volgens de Winschoter Courant was er ook
nog iets goeds uit voortgekomen. Volgens de journalist was ‘de gemeenschapsgedachte en het
saamhorigheidsgevoel’ versterkt en heerste een ‘nieuwe gezonde geest’ in Noord-Nederland – in
tegenstelling tot de vooroorlogse jaren. Toen werden volgens hem de tegenstellingen in
maatschappelijk en politiek opzicht vaak op de spits gedreven, terwijl na de oorlog meer toenadering
tot elkaar werd gezocht. Dit zag je in ieder geval terug op het platteland, waar voor de oorlog de kloof
tussen landarbeiders en landeigenaren erg groot was geweest, wat regelmatig had geleid tot
arbeidsconflicten. Na de oorlog zochten de partijen naar overeenkomsten en afstemming omdat ze
elkaar hard nodig hadden. De landeigenaren zagen in dat de arbeiders recht hadden op een behoorlijk
loon voor hun zware werk. Hierdoor kon in de provincie Groningen een collectieve
arbeidsovereenkomst worden gesloten voor de akkerbouw en de veehouderij.15
Noordwest-Duitsland: bevrijding of bezetting
Nadat de Canadezen begin april 1945 zowel het Noord-Nederlandse als het Noordwest-Duitse
grensgebied waren binnengetrokken, volgden Poolse, Nederlandse en Engelse militairen. De NSDAPkopstukken in de Duitse grensstreek lieten de moed echter nog niet zakken en dachten dat Duitsland
de oorlog nog kon winnen. De burgemeester van het Duitse grensplaatsje Hesepertwist belegde op
paasmaandag, 2 april 1945, een bijeenkomst voor de dorpsgenoten in de basisschool. Hier vertelde zij
dat nog niets was verloren omdat Hitler waarschijnlijk zijn geheime wapen zou inzetten. Aangezien dit
wapen eveneens een gevaar voor de eigen bevolking kon betekenen, moest de hele gemeente Twist
worden geëvacueerd.16
De grensbewoners waren het beslist niet eens met de plannen van de burgemeester en zij
volgden het bevel niet op. Zij hingen, met uitzondering van de NSDAP-leden, een wit laken uit hun
raam om duidelijk te maken dat zij zich overgaven en geen tegenstand zouden bieden. Een
dorpsbewoonster van 23 jaar die nog geheel onder de indruk van de nazipropaganda stond, begreep
echter niets van de actie met witte lakens van haar dorpsgenoten. Zij vertelde daarover:
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Die Menschen hatten Angst, daß sie in den letzten Kriegstagen noch ihre Habe verlieren
könnten. Ich, noch unter dem Eindruck der Nazi-Propaganda, war peinlich berührt. Hieß doch
die Parole: Wir kapitulieren nie!17
Toen de Canadezen kwamen was van vijandigheid tegenover de Duitse grensbewoners niets te
merken. De geallieerden waren vriendelijk en gaven kleine geschenken aan de bevolking zoals
chocola, witbrood en sigaretten. Een grensbewoner uit het Emsland omschreef de geallieerden als
volgt: ‘Sie waren freundlich und brachten kleine Geschenke und Weißbrot, unglaublich weiß, wie mir
schien, hatten wir doch während der Kriegsjahre nur dunkles Brot essen können.’18
Een groot gedeelte van de bevolking in de Noordwest-Duitse grensstreek ervoer de komst en
de houding van de Canadezen dan ook als een bevrijding na zoveel jaren van nazi-onderdrukking. Ze
waren echter niet alleen blij voor zichzelf, maar ook voor hun Nederlandse buren en familie. Hendrik,
die toen tien jaar was, kon zich dat nog heel goed herinneren. Hij vertelde: ‘Als am 6. April 1945 von
Coevorden aus Jubelgesänge bei meinem Elternhaus gehört wurden, kam mein Vater mit FreudenTränen in den Augen ins Haus’, zo blij was de familie dat Nederland bevrijd was van de nazi’s.19 Een
andere vreugde voor de Altreformierten was, dat direct na de capitulatie dominee Schouten uit
Coevorden in de kerk te Emlichheim kwam preken in het Nederlands. Dit was weer net als voor het
nazitijdperk.20
De gevangenen uit de Emslandkampen kregen hun vrijheid ook terug en van de exkrijgsgevangen soldaten meldden veel mannen die gezond genoeg waren zich bij de geallieerden om
actief deel te nemen aan de laatste gevechten. Russische militairen wilden op hun uniformen rode
strepen hebben. Zij namen contact op met de plaatselijke bevolking met de vraag of zij rode stof op
hun uniformen konden naaien. Aangezien er weinig tot geen textiel voorhanden was, gebruikten de
vrouwen de rode stof van de nazivlag. Een grensbewoonster vertelde: ‘Sie wollten breite rote
Schulterstücke auf ihre ‘Uniformen’ genäht haben, rote Streifen von vorn nach hinten über die
Achseln.’21 Tot grote verrassing van de grensbewoners bleken deze ex-krijgsgevangenen geen rancune
te hebben tegenover de Duitse grensbewoners; zij bedankten de vrouwen voor hun naaiwerk en
betaalden hun diensten met sigaretten. ‘Sie boten für die geleisteten Dienste Zigaretten als Lohn und
verhielten sich menschlich.’22
Nadat Duitsland had gecapituleerd werd het land in vier gebieden verdeeld door de
geallieerden en de vier grootmachten kregen elk een deel onder hun beheer: Amerika, Rusland,
Engeland en Frankrijk. Het Britse leger werd de bezettingsmacht in Noordwest-Duitsland. Zij stelden
vlak na de bevrijding een verboden zone in van een paar kilometer aan de Duitse kant van de grens.
Dit werd door de Duitse grensbewoners aangeduid als Sperrgebiet. Dit Sperrgebiet zorgde voor veel
onrust, angst en verdriet onder de Duitse grensbevolking. Zij moesten hun huis verlaten en zelf ergens
anders voor onderdak zorgen.23 ‘Wir mußten unsere Häuser verlassen. Fassungslos standen die Eltern
da, die Mutter weinte. Wohin mit all den Habseligkeiten, wohin mit dem Vieh!’24 Ja, ook het vee
moest worden geëvacueerd. Het was de bewoners zelfs niet toegestaan om terug te keren voor het
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verzorgen van vee of het bewerken van het land. Alleen de Britse militairen mochten het Sperrgebiet
betreden.
Het plaatsje Rütenbrock lag bijna in zijn geheel in deze strook, waardoor het hele dorp moest
evacueren.25 In sommige dorpen, zoals in Twist, lag de kerk in het Sperrgebiet. De dorpsbewoners
moesten vanaf dat moment naar de danszaal in Adorf om de kerkdienst bij te kunnen wonen.
Aangezien fietsen en auto’s niet meer aanwezig waren, sloegen de dorpsbewoners de handen ineen en
regelden samen het vervoer naar het vier kilometer verderop gelegen Adorf. Ongeveer honderd
mensen gingen met elkaar met paard en wagen op zondag naar het nabijgelegen dorp.26 Volgens
Herbert Asche uit de Grafschaft:
…mußte das gesamte d-n Grenzgebiet von Bardel bis Neuringe von den Bewohnern völlig
geräumt werden. Von diesen Maßnahmen wurden in 25 Gemeinden 544 Haushaltungen mit
3.323 Menschen betroffen. Das Räumungsgebiet hatte eine Ausdehnung von 6.885,75 ha. Es
handelte sich fast ausschließlich um Bauern, deren gesamtes Vieh ebenfalls zu evakuieren
war, u.a. 3.719 Stück Rindvieh, 2.468 Schweine und 794 Pferde. … So wurden allein aus dem
Gebiet um Rhede im Kreis Aschendorf-Hümmling 1.700 Stück Großvieh über die
holländische Grenze getrieben, von denen die Besatzungsmacht schließlich 1.200 Tiere
zurückholen konnte.27
Na de zomer, toen de gewassen op het land moesten worden geoogst, kregen de grensbewoners
toestemming om ‘Arbeiterkolonnen’ te vormen. Dit waren groepjes van tien mannen die tussen 8.00
en 18.00 uur het Sperrgebiet in mochten om de oogst binnen te halen. Zij hadden hiervoor wel een
‘Erlaubnisbescheinigung’ nodig en alleen de mannen kregen zo’n ‘Bescheinigung’. Soms lukte het een
vrouw om de militairen voor de gek te houden, zodat zij ook het Sperrgebiet binnen kon. ‘Hier was
een vrouw die heeft zich verkleed als een man en is toen hier in het Sperrgebiet gaan werken.’28 De
Britse militaire politie vergezelde de
Arbeiterkolonnen om de boeren de hele dag in de
gaten te houden.
De moeder van Jans had een boerderij in het
Duitse Eschebrügge op de grens met Nederland en
toen hij als achttienjarige jongen gezond en wel uit de
oorlog thuiskwam, hadden zijn moeder en zusje de
boerderij verlaten en waren bij familie ingetrokken. In
het najaar was Jans een van de mannen die met een
Arbeiterkolonne mee mocht om het land van zijn
moeder te bewerken.29 Pas in februari 1946 mochten
Bord uit 1945. Eigendom van Stedelijk Museum
de mensen met het vee naar hun huizen terugkeren
Coevorden.
waardoor ook het dorp Rütenbrock weer bewoond
werd.30 De verboden zone werd echter pas in oktober 1946 tot 500 meter beperkt waardoor de
moeilijke situatie voor veel boeren gedeeltelijk werd opgeheven. Het duurde uiteindelijk tot 21
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november 1952 voordat ook deze smalle zone definitief werd opgeheven.31 De Duitse grensbewoners
mochten weliswaar binnen een jaar hun huis in het voormalig Sperrgebiet weer betrekken, maar de
grens bleef, zoals we later zullen zien, nog jaren grotendeels gesloten.
Het instellen van het Sperrgebiet door de Britten had ook gevolgen voor de Nederlandse
grensbewoners die land aan de Duitse kant van de grens hadden. Zij mochten dit gebied evenmin
betreden, waardoor ook zij hun land niet konden bewerken. Ongeveer tien boeren in de gemeente
Schoonebeek kwamen daardoor in de problemen omdat het hooi dat op hun land stond in Emlichheim,
Twist en Grosz-Ringe, niet mocht worden geoogst. In de omgeving van Schoonebeek was echter te
weinig hooi aanwezig om het vee te voeren. De burgemeester nam contact op met de Nederlandse
opperbevelhebber van de strijdkrachten en met de Commissaris der Koningin te Drenthe, om
toestemming te krijgen voor de Schoonebeker boeren om in Duitsland het hooi te oogsten. Anders zou
50 hectare grasland verloren gaan en moesten de boeren hun vee verkopen. Dit laatste zou in de
toekomst grote gevolgen hebben voor de voedselvoorziening in Zuidoost-Drenthe.32 Gelukkig gaven
de Britten in september 1945 toestemming om Arbeiterkolonne te vormen, waardoor zowel de Duitse
als de Nederlandse grensbewoners de oogst van het land konden halen.
Volksverhuizing in de Duitse grensstreek
De westerse mogendheden hadden tijdens de Conferenties van Teheran (1943) en Jalta (1945) in
principe toegestemd in het opschuiven van de Duitse oostgrens tot aan de Oder-Neisse. Het Duitse
grondgebied ten oosten van deze grens zou onder Pools beheer komen. De geallieerden stelden
daarna ̶ tijdens de Conferentie van Potsdam op 7 juli 1945 ̶ de voorlopige Duitse oostgrens vast en
zij besloten dat alle Duitsers ten oosten van dat gebied moesten verhuizen.33 Dat had als consequentie
dat tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw circa 8,4 miljoen ontheemden34 uit Oost-Pruisen,
Pommeren en Silezië naar West-Duitsland stroomden. De meeste vluchtelingen gingen naar
Schleswig-Holstein, Niedersaksen en Oost-Beieren en kwamen veelal in kleine en middelgrote
plattelandsgemeenten terecht.35 De bevolking in de Grafschaft Bentheim groeide, ondanks de grote
verliezen tijdens de oorlog, in tien jaar tijd met bijna 38 procent. De grootste groei vond plaats in die
gemeenten waar veel barakken aanwezig waren die tijdens de nazitijd als krijgsgevangenkampen
waren gebouwd. In deze barakken werden na de oorlog de vluchtelingen gehuisvest. De bevolking van
Großringe verdrievoudigde, die van Wietmarschen verdubbelde en Hoogstede-Bathorn groeide
eveneens met 50 procent. Maar ook de plaatsen die grensden aan Schoonebeek en Coevorden zoals
Emlichheim, Eschebrügge en Laar groeiden in tien jaar tijd flink.
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Tabel 35: Inwoners in de Grafschaft Bentheim aan de grens met Drenthe in 1949.36
Gemeente

Totaal 1939

Totaal 1949

Nordhorn37
Emlichheim
Eschebrügge
Laar

23.479
2356
226
489

32.032
3533
288
592

Groei
%
36%
50%
27%
26%

In alle genoemde gemeenten werd de groei voornamelijk veroorzaakt door de komst van de
‘Flüchtlinge’ en ‘Vertriebene’. Er woonden eveneens veel buitenlanders in de grensplaatsen van de
Grafschaft. In de grote industriestad Nordhorn lag dit percentage echter behoorlijk lager dan in de
plattelandsplaatsen Emlichheim, Eschebrügge en Laar, respectievelijk 4, 6, 8 en 9 procent. Welke
nationaliteit deze buitenlanders hadden staat niet beschreven, maar het is bekend dat er voor de oorlog
in ieder geval veel Nederlanders net over de grens woonden en velen zijn er altijd blijven wonen, zoals
de familie van Jo die al in 1901 in Schöninghsdorf was komen wonen.38
Tabel 36: Bevolking in de Grafschaft Bentheim aan de grens met Drenthe in 1949.39
Gemeente

Totaal Autoch%
Vluchte%
1949
tonen
lingen
Nordhorn
32.032
22.075
69%
8562
27%
Emlichheim
3533
2252
64%
777
22%
Eschebrügge
288
173
60%
104
36%
Laar
592
393
66%
141
24%
* Wat de kolom ‘divers’ inhoud (alleen bij Emlichheim) is niet bekend.

Buitenlanders
1397
196
22
52

%
4%
6%
8%
9%

Divers
*
308

%
0%
9%
0%
0%

Ook al waren de vluchtelingen Duitsers, toch brachten ze een andere cultuur en geloofsbeleving mee;
ze spraken ook een ander dialect dan de mensen in de grensregio. Enkele tijdgenoten vertelden dat de
mensen in de grensstreek bekend waren met het hervormde, het gereformeerde en het katholieke
geloof, maar veel van de vluchtelingen waren luthers of hernhutters.40 Deze geloofsovertuigingen
kenden zij niet van dichtbij. Doordat er veel jonge mensen onder de vluchtelingen waren, kwam het
voor dat jongeren verliefd werden op elkaar. Soms ‘moest’ een (boeren)zoon uit de Grafschaft
trouwen met een ‘Flüchtlings Mädel’ en dat viel niet altijd in goede aarde bij de familie. Volgens een
tijdgenoot beschouwden de Duitse grensbewoners lutherse vluchtelingen als ‘minderwaardig’: zij
waren anders dan de autochtone bevolking. Door deze Flüchtlinge leerde de jeugd in de grensstreek
echter ook Hoog Duits spreken. ‘Wir sprachen immer Platt, aber durch diese Flüchtlinge lernte ich
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Deutsch reden.’41 Door dit Hoogduits, dat vooral werd gesproken door de jongere bevolking, raakte
het dialect uit de mode. Op de lange termijn had dit gevolgen voor het contact tussen de grensbewoners. Nederlandse en Duitse grensbewoners konden elkaar steeds minder verstaan. Ook aan de
Nederlandse kant van de grens raakte het dialect uit de mode. De komst van de vluchtelingen zorgde
er op de korte termijn wel voor dat het verwantschapsgevoel van de autochtone grensbewoners met
hun Nederlandse buren werd versterkt. Het verwantschapsgevoel werd zelfs uitgedrukt in een lied dat
Duitse grenskinderen na de oorlog op school leerden. Het luidde ongeveer: ‘Er zijn zoveel dingen
gebeurd tussen beide landen, maar de Graafschap Bentheim houdt bij Holland altijd gouden
noaberschap.’42
Voor de vluchtelingen was dit eveneens een moeilijke periode; velen zouden voor altijd
getekend zijn door wat zij hadden meegemaakt tijdens hun vlucht naar het westen. Daarbij kwam nog
eens dat zij niet alleen verdreven waren van huis en haard, maar vluchtelingen uit één dorp of streek
ook niet bij elkaar mochten wonen in hun nieuwe woonomgeving omdat daarvoor geen ruimte was.
Hiervoor hadden alleen de herrnhutters toestemming gekregen. Het dorp Herrnhut in het oosten van
Duitsland was het middelpunt van de Herrnhutter Broedergemeente. Toen de Russische troepen steeds
verder oprukten, besloot de Broedergemeente twee van haar leden naar het westen te sturen waar zij de
komst van vluchtelingen moesten voorbereiden. Het gelukte de gemeente om toestemming te krijgen
voor het stichten van een nieuw dorp in het voormalig Russische krijgsgevangenkamp Alexisdorf in de
Grafschaft Bentheim. 200 van in totaal 850 Hernhutters families trokken naar de Grafschaft en op 13
augustus 1946 stichtte de Herrnhutter Broedergemeente daar een nieuwe gemeenschap die als naam
Neugnadenfeld kreeg.43 De meeste vluchtelingen waren vrouwen en kinderen. Mevrouw G. FobelRistau vertelde over haar vlucht:
Da unser Knecht nachts abgehauen war, mußte Mutti vorne sitzen und den Wagen mit den
beiden Pferde fahren….Wir fuhren alle in einer langen Schlange hinter einander….So fuhren
wir tagelang bei großem Frost 20-30 Grad und sehr viel Schnee.44
Toen de groep bij hun nieuwe onderkomen aankwam, het barakkendorp Alexisdorf, was het wel even
schrikken: ‘Es war mit Stacheldraht eingezäumt. In den Stuben lag überall Stroh….Als wir hier
ankamen waren schon drei Familien hier.’45
De bewoners van de plaats Haren in het Emsland hadden een heel ander probleem dat nauw
samenhing met Poolse militairen en Poolse krijgsgevangenen van de nazi’s. In juni 1940 waren er
meer dan 2000 Poolse militairen in de Emslandkampen Oberlangen, Wesuwe en Fullen opgesloten die
na 1941 naar andere kampen waren overgebracht, omdat ze plaats moesten maken voor Russische
krijgsgevangenen. In december 1944 sloten de nazi’s circa 1700 Poolse vrouwelijke militairen van het
Armia Krajowa46 in het Emslandkamp Oberlangen op, omdat zij hadden deelgenomen aan de opstand
van Warschau in augustus 1944. De Poolse militairen die naar Engeland waren gevlucht, hadden
deelgenomen aan de bevrijding van Drenthe en Groningen, maar ook aan die van het Emsland. In
totaal waren in mei 1945 ongeveer 2.250.000 Polen in West-Duitsland aanwezig, zowel militairen als
ex-krijgsgevangenen. Zij konden niet naar hun eigen land terug omdat de Russen een communistisch
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regime wensten te installeren en deze oud-militairen daar niet welkom waren. De Canadese en de
Britse militaire bezettingsmacht hadden echter besloten dat zij geen Poolse militairen vlak bij de
Russische zone wilden; daardoor moesten ze op zoek naar een ander onderkomen voor deze mensen.
Dit vonden zij in het Emsland, in het plaatsje Haren, dat vanaf die tijd de naam Maczków droeg,
genoemd naar een Poolse generaal.47
De inwoners van Haren, waar in die tijd circa 4000 mensen woonden, kregen op 20 mei 1945
te horen dat zij binnen een paar uur hun huizen moesten verlaten en hun woningen bewoonbaar
moesten achterlaten. Ze mochten alleen het hoognodige meenemen. Onderdak moesten zij zien te
vinden bij familie en vrienden of op boerderijen in de buurt. De evacuatie zou maar een paar weken
duren, hoogstens enkele maanden, maar uiteindelijk werden de autochtone bewoners drie jaar lang
‘Vertriebene’. Nadat de Poolse Emslanders naar Nederland, Frankrijk of de Verenigde Staten waren
vertrokken, doopten de teruggekeerde bewoners de plaats Maczków weer om in Haren. Op 10
september 1948 was Haren opnieuw vrijwel volledig Duits.48
Overeenkomsten en verschillen: grensbewoners na de bevrijding
Wat waren nu de overeenkomsten en wat de verschillen tussen het leven en het beleven van de eerste
na-oorlogse jaren van de Nederlandse en de Duitse grensbewoners? De eerste overeenkomst betrof de
vele vluchtelingen waar beide grensstreken mee te maken kregen. Tijdens de bezetting van Nederland
door nazi-Duitsland waren er verschillende perioden waarin veel mensen naar het Noorden verdreven
of gevlucht waren. Zoals bij de bouw van de Atlantikwall in de herfst van 1942 of toen de mensen uit
het zuiden van Nederland in 1944 ineens te maken kregen met een opschuivend front. Veel
Limburgers kwamen toen naar het noorden om aan het strijdgewoel te ontsnappen. Daarna kwamen de
NSB-vluchtelingen uit het westen naar het noorden na aankondiging van Bijltjesdag in september
1944. Het grote verschil is dat deze vluchtelingen na de bevrijding weer naar hun eigen huis terug
konden gaan en geen permanente invloed uitoefenden op het dagelijks leven van de NoordNederlandse grensbewoners. Daarentegen bleven de vluchtelingen uit het Ostgebiet wel permanent in
de dunbevolkte grensstreek van Noordwest-Duitsland wonen; hun taal en gewoonten werden van
invloed op het leven van de grensbewoners.
Verder kwamen tijdens de Hongerwinter van 1944-1945 veel hongerende westerlingen naar
het noorden van Nederland om voedsel in te slaan, terwijl het Duitse grensgebied hiermee te maken
kreeg na de capitulatie. In de grote Duitse steden was na 1945 een groot gebrek aan etenswaren. De
mensen uit het Ruhrgebied kwamen ’s morgens om tien uur met de trein aan en dan had de bevolking
het brood voor deze mensen al klaar staan. Fannie kan zich de vele mensen die naar het platteland
kwamen om eten te halen nog goed herinneren. Eén jongen is haar altijd bijgebleven: ‘Een keer, weet
ik nog was een kleine jongen van elf, twaalf jaar, die zat hier in de schuur en was zo zwak.’49
Een ander verschil betrof vooral de Nederlanders die in het Duitse Sperrgebiet woonden. Zij
mochten zich gaan vestigen in Nederland toen zij het verboden gebied moesten verlaten, terwijl de
Duitsers dat niet mochten. Aan de andere kant mochten de Duitse grensbewoners vanaf februari 1946
weer terugkeren naar hun huizen in het Sperrgebiet, terwijl de Nederlandse grensbewoners die aan de
Duitse kant van de grens woonden, dit nog niet mochten. De geallieerden hadden namelijk besloten
dat alleen mensen met de Duitse nationaliteit hun huizen weer mochten betrekken.50 Pas in 1947 waren
de geallieerden van mening dat voor de Nederlandse bevolking dezelfde regels moesten gelden als
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voor de Duitse met betrekking tot het bewonen en bewerken van hun land aan de Duitse kant van de
grens.
Daarnaast hadden grensbewoners aan beide kanten van de grens te maken met een gebrekkige
rechtshandhaving. Vanuit Duitsland kwamen dievenbendes naar Nederland om daar in te breken in
winkels en bij boeren. In Ter Apel bijvoorbeeld brak een groep dieven in bij een kruidenierszaak en de
goederen die bijna niet te koop waren in Duitsland verdwenen uit de schappen waarna de dieven hun
buit over de grens smokkelden. Onder de dieven bleken zich naast Duitsers eveneens enkele Polen te
bevinden die in de Duitse plaats Haren woonden.51 In Bourtange arresteerde de politie twee mannen
omdat zij ervan verdacht werden ‘een paard en enige schapen’ te hebben gestolen en dat zij deze
dieren ongezien over de grens wilden brengen.52 Tevens verdacht de marechaussee Poolse militairen
ervan dat zij motoren in Duitsland stalen en deze naar Nederland brachten voor de verkoop.53
Langs de gehele Noordwest-Duitse grensstrook gingen Nederlanders op rooftocht naar
Duitsland. Zij drongen de huizen van grensbewoners binnen en eigenden zich allerhande zaken toe,
van vee tot fietsen en radio’s, maar zij stalen ook voedsel uit de kelders. Dit alles gebeurde op
klaarlichte dag en onder het mom van ‘we komen terughalen wat jullie van ons gestolen hebben.’ De
Duitse grensbewoners waren bang voor deze rovende Nederlanders. Klara, die voor haar huwelijk in
Laar woonde, vertelde dat haar moeder een in het Nederlands geschreven briefje op de tafel had liggen
dat zij had gekregen van bevriende Nederlandse grensbewoners. Op het briefje stond ‘doe deze
mensen niets, zij zijn altijd goed geweest in de oorlog.’ Dit briefje had hen gevrijwaard van verdere
diefstallen.54 Een ander vertelde dat zij hun fietsen bij Nederlandse buren hadden gebracht. Volgens
twee geïnterviewden waren het geen grensbewoners die kwamen stelen, omdat de mensen niet wisten
wat de gewoontes onderling waren en geen ‘plat’ spraken.55 Volgens Peter kwamen ook mensen met
een busje over de grens om spullen bij de Duitsers te stelen. Dit gebeurde wel direct na de bevrijding.
Toen de Britse militairen het Sperrgebiet hadden ingesteld, was het afgelopen met deze diefstallen.56
Een ander groot verschil tussen Nederland en Duitsland waren de ideeën over de bestraffing
van oorlogsmisdadigers. In Nederland werden ‘vermeende’ collaborateurs na de bevrijding
gearresteerd en opgesloten. Veel van deze politieke delinquenten verdwenen voor jaren achter de
tralies en de meesten verloren voor tien jaar hun Nederlandse nationaliteit.57 De kranten deden
uitgebreid verslag van alle daden die door de collaborateurs waren gepleegd zodat buurtgenoten goed
op de hoogte waren. Nog tot ver in de twintigste eeuw was het voormalige NSB-lidmaatschap een
beladen onderwerp en uit de vele recente publicaties van kinderen en zelfs kleinkinderen blijkt dat ook
zij (hadden ge)leden onder dit lidmaatschap van hun voorouders.58 Ook lazen de mensen veel over de
daden die door de nazi’s waren begaan of ze hoorden erover van (Joodse) landgenoten die weer
thuiskwamen. Hierdoor had de oorlog tot ver na de bevrijding impact op het leven van grensbewoners.
Van het gepleegde verzet wisten de grensbewoners niet zoveel af; verzet werd zelfs gebagatelliseerd.
Er waren veel (Joodse) onderduikers in de noordelijke grensstreek geweest en daarvan waren veel
mensen op de hoogte, maar dat werd niet als echt verzetswerk gezien.59 Een briefschrijver van de
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Winschoter Courant had ook meer waardering voor de ambtenaar die zijn werk had volgehouden
tijdens de bezetting, dan voor de illegaliteit.60
De Duitse lokale en regionale kranten schreven veel minder over de nazi-processen en de
misdaden die door de nazi’s waren begaan. Veel NSDAP-leden zeiden dat zij verplicht waren geweest
om lid te worden en daardoor zelf slachtoffer waren van de nazi’s. De Amerikaan Saul K. Padover die
in 1944/’45 onderzoek deed naar de gemoedstoestand van de Duitse bevolking en daarvoor veel
interviews had gehouden met Duitsers uit de zuidwestelijke grensstreek, schreef dat er veel
‘Mußnazis’ waren.61 Volgens Padovers onderzoek was een derde van de bevolking in de
zuidwestelijke grensstreek lid geweest van de NSDAP. De overige bewoners, circa twee-derde,
hadden geen lid willen worden en hadden zich zo onopvallend mogelijk gedragen. Daarnaast stelde hij
vast dat de meeste mensen over de begane gruweldaden een schuldgevoel met zich meedroegen. Hij
schreef: ‘Die Deutschen haben einfach nicht den Mut, sich der Greueltaten zu erfahren.’62 Veel Duitse
grensbewoners schaamden zich jarenlang voor het onrecht dat Duitsland Nederland, de Europese
Joden en andere volkeren had aangedaan en dat was een van de redenen dat er nooit over gesproken
werd.63
Terwijl de Nederlandse bevolking regelmatig terugkeek naar de periode van de Tweede
Wereldoorlog, wilde de Duitse bevolking deze periode het liefst zo snel mogelijk vergeten. In 1949
kwam de Freie Demokratische Partei (FDP) met het voorstel dat Duitse ingezetenen na de
‘Entnazifizierung’ allemaal hun burgerrechten terug moesten krijgen. Ook mochten in de toekomst
geen vragen aan Duitse burgers worden gesteld over hun politieke achtergrond tijdens de naziperiode.
Die fase moest worden afgesloten.64 De ex-onderwijzer uit Laar, Albert Arends, zei daarover:
Bis etwa 1970 wurde relativ wenig darüber gesprochen, weder in den Schulen, noch sonst in
der Őffentlichkeit. Dann allmählich begann das öffentliche Nachdenken, besonders über die
Judenmorde – später auch über das Verhalten, auch der Menschen in unserem Grenzraum,
beim Aufkommen des Nationalsozialismus.65
Toen in 2005 het boek Emlichheim und Umgebung im 3. Reich van de Heimatfreunde und Umgebung
uitkwam, kreeg de auteur van veel mensen te horen dat zij zich pas door het boek echt bewust waren
geworden van wat er allemaal was gebeurd. Vooral de tweede naoorlogse generatie ging vragen stellen
over hoe het toch kwam dat de ouders en grootouders zich niet verweerd hadden tegen de opkomst van
de nazi’s en waarom zij niet geweigerd hadden om in militaire dienst te gaan.66
Een ander groot verschil tussen Nederland en Duitsland was de terugkeer van militairen uit
krijgsgevangenkampen. In de Nederlandse lokale kranten was deze groep geen apart onderwerp. Zij
schreven wel over ‘repatriëring’, maar gaven daarbij niet aan of het ging om militairen,
gevangengenomen verzetsmensen of dwangarbeiders. Alle repatrieerders kregen dezelfde
behandeling, behalve de Nederlanders die voor de nazi’s hadden gevochten. Deze groep was vooral
aan het Russische front ingezet en werd bij terugkomst als vijand en collaborateur beschouwd en
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gearresteerd. Ook raakten zij hun Nederlandse nationaliteit voor circa tien jaar kwijt.67 In Duitsland
ondervonden de terugkerende Duitse militairen geen vijandige houding van de bevolking. Als eersten
kwamen die militairen weer thuis die door de westelijke geallieerden gevangen waren genomen en pas
veel later de militairen die door de Russen gevangen genomen waren. De Duitse kranten schreven
regelmatig over de terugkeer van de soldaten uit Russische krijgsgevangenschap en zij ontvingen hun
teruggekeerde ‘helden’ met veel vertoon van blijdschap. De berichten over de teruggekeerde militairen
waren tot ver in de jaren vijftig te lezen, evenals de verschrikkingen die de teruggekeerde mannen en
vrouwen hadden ondergaan tijdens hun krijgsgevangenschap in Russische kampen.68
Uit de verhalen van Duitse grensmilitairen blijkt eveneens dat zij een veel grotere angst
hadden voor de Russische troepen dan voor de Engelse en Amerikaanse troepen. Zo ook de familie
van Berend Kocks uit Twist. Berend kwam uit een gezin met vijf jongens waarvan hij de jongste was;
alle vijf hadden ze dienst gedaan in het leger. Berend was als jongen van 15 jaar ‘Gauleiter’ geweest
bij de Hitlerjugend en toen hij 16 jaar was moest hij zich melden voor militaire dienst. Zijn vader had
hem uitdrukkelijk gewaarschuwd om niet bij de SS te gaan, maar volgens Berend had hij geen keus;
de nazi’s deelden hem gewoon in bij een SS-bataljon. Eerst moest hij naar Griekenland en nadat de
geallieerden oprukten trok zijn eenheid zich terug richting Duitsland. Hij schreef daarover:
Da zogen Tausende von deutsche Soldaten mit Fahrzeugen und Gerät über die enge Straße
von der Front weg, zwar noch einigermaßen geordnet, aber doch mit spürbarer Angst vor den
Russen im Nacken.69
Volgens hem had hij geluk dat de Amerikanen hem op 5 mei 1945 gevangennamen in plaats van de
Russen, maar hij was ook vastbesloten om zo snel mogelijk naar huis te gaan. Hij kwam aan valse
papieren waarna hij te voet naar het Noordwesten ging. Toen hij eindelijk thuis kwam, bleek dat al
zijn broers de oorlog hadden overleefd. Een van zijn broers, die in Rusland had gevochten en na verlof
niet weer terug wilde uit angst voor de Russen, was de laatste oorlogsmaanden thuis ondergedoken.
‘Mein Vater hat gesagt: Jungen geh nicht wieder weg, die Alliierten sind ja so hier.’70
Het verschil in het verwerken van de oorlogsperiode zal zeker een rol hebben gespeeld in de
verhouding tussen de Nederlandse en Duitse bevolking. Misschien zelfs wel meer bij de naoorlogse
generaties dan bij de mensen die de oorlog hadden meegemaakt.
Grensverkeer
Vanaf september 1939 was de grens tussen Duitsland en Nederland hermetisch gesloten met
prikkeldraad en grenswachters. Hierdoor was de grens heel nadrukkelijk aanwezig in het dagelijks
leven en konden grensbewoners weinig tot geen contact met hun familie en buren onderhouden. Na de
bevrijding was de verwachting dat de grens snel weer open zou gaan, maar, zoals reeds aangegeven,
niets was minder waar. Hij bleef nog eens vijf jaar gesloten. De vraag rijst wat nodig was om de grens
weer open te stellen voor personen en goederen. Ten eerste moesten de rijksoverheden aan beide
kanten van de grens het belang inzien van vrij grensverkeer en de daarvoor benodigde documenten
beschikbaar stellen. Ten tweede waren de openingstijden van de grenskantoren belangrijk omdat de
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grenskantoren een grote rol speelden bij het passeren van de grens. Ten derde hadden de mensen
vervoer nodig om de grens te kunnen passeren. In de eerste naoorlogse jaren hadden nog maar weinig
mensen een auto en lag het openbaar vervoer nagenoeg stil. Pas nadat deze zaken waren geregeld,
konden de grenscontacten weer goed tot stand komen. De onderwerpen die met het grensverkeer te
maken hebben worden in deze paragraaf geanalyseerd voor de noordelijke grensstreek.
Openstelling van de grens
Na de nederlaag was Duitsland verdeeld in vier bezettingszones waarover de geallieerden zeggenschap
hadden. In het Noordwesten waren de Engelsen de bezettingsmacht. De Field Security Section van het
Britse leger bewaakte de Duitse kant van de grens tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland.
Naast het instellen van het Sperrgebiet was het beleid van het Britse leger dat de grens gesloten bleef
voor zowel Nederlanders als Duitsers, ook voor mensen die grondgebied aan de andere kant van de
grens hadden. In 1946 namen Duitse Zöllner de bewaking over van de Britten, maar de grens bleef
gesloten.71 Aan de Nederlandse kant bewaakten meer douaniers de grens dan in de jaren daarvoor. Het
was voor grensbewoners dus niet gemakkelijk om de grens te passeren, ook niet de groene grens.
Deutsche Zollbeamte übernahmen auf unserer Seite nach und nach wieder die
Grenzkontrolle….Auf holländischer Seite, wo früher nur zwei Zöllner (“Kamiesen“)
gegenüber Rühlertwist ihren Dienst versehen hatten, waren jetzt immerhin rund zwanzig junge
niederländische Zollbeamte eingesetzt.72
Nederland wilde hiermee niet alleen het smokkelen zoveel mogelijk voorkomen, maar ook zorgen dat
oorlogsmisdadigers niet uit Duitsland naar Nederland konden vluchten of vice versa.
Dat de Britten het beleid bepaalden in het Noordwest-Duitse grensgebied betekende dat
Nederland geen rechtstreekse zaken kon doen met de Duitse overheid. Over het passeren van de grens
en het opstarten van de uitvoer van producten moest Nederland zich wenden tot de Britten. Om de
grens te kunnen passeren moesten de mensen in het bezit zijn van een visum, maar de Britten hadden
besloten om aan particulieren niet te snel een visum te verstrekken.73 Grensbewoners kregen alleen een
pas voor bijzondere bezoeken, zoals bij overlijden of huwelijken van familie in de eerste of tweede
graad. Voor een ‘gewoon’ familiebezoek moesten zij in het begin dus gebruik maken van de groene
grens, alhoewel dat niet eenvoudig was door de vele grensbewakers.
Pas in 1946 konden Nederlandse staatsburgers die in Nederland woonden en grondgebied in
Duitsland hadden, een landbouwpas aanvragen bij de burgemeester van hun woonplaats. De Britse
bezettingsmacht wilde eveneens het beleid aanpassen voor de mensen die in Duitsland woonden, of dit
nu Nederlanders of Duitsers waren, en die land aan de grens hadden en dit nog niet mochten bewerken
of die nog niet op hun grondgebied mochten wonen. De vijf kilometerzone aan de Duitse kant van de
grens zou worden opgeheven, waardoor de enkele honderden Nederlandse boeren hun eigen huis weer
mochten betrekken en hun land weer mochten bewerken. Aan deze versoepeling was echter wel een
voorwaarde verbonden die inhield dat voor de Duitse bevolking dezelfde regels moesten gelden als
voor de Nederlandse.74 Ook al wilden bewoners aan beide zijden van de grens deze versoepeling heel
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graag, de Nederlandse regering was het hier niet mee eens en dus ging de versoepeling om de grens te
mogen passeren niet door.75
Niet alleen Duitsers ondervonden problemen om de grens met Nederland te passeren, ook de
vele tienduizenden Nederlanders die in de Duitse grensprovincies leefden en heel graag op bezoek
wilden in hun vaderland, konden zich maar moeilijk verenigen met de aanwezigheid van een bijna
gesloten grens. In 1947 waren de Nederlandse en Britse overheid overeengekomen dat grensbewoners
op vier plaatsen langs de grens bij de grenspost een formulier konden invullen wanneer zij bij
dringende familieaangelegenheden snel de grens moesten passeren. De Nederlandse overheid
verwachtte echter wel dat de Britten de Nederlandse consul eerst zouden informeren voordat zij
landgenoten toestemming verleenden om de grens met Nederland te passeren.76 De rijksoverheid wilde
duidelijk controleren welke Nederlanders het land wilden binnenkomen.
Vanaf 1946 gold voor het aanvragen van een Nederlands paspoort niet voor iedereen dezelfde
procedure. Nederlandse grensboeren konden een landbouwpas aanvragen bij de burgemeester, alle
andere Nederlanders moesten hun paspoort aanvragen bij de Nederlandse douane. Die moest alle
paspoorten die tussen ‘de omgeving van Compascuum (kaartaanduiding v 550660) tot het zuiden van
Groenlo (kaartaanduiding A 360790)’ werden aangevraagd, voor controle naar No. 2, British Passport
Office zenden.77 Dit zal voor behoorlijke vertraging hebben gezorgd bij het afgeven van de gevraagde
passen, waardoor de grens zeker nog tot ver in de jaren 1950 nadrukkelijk aanwezig bleef. Hierdoor
bleef ook de bewegingsvrijheid van grensbewoners in ernstige mate beperkt. De grens was toen al
minimaal tien jaar – van 1939 tot 1949 – gesloten. Pas vanaf 1950 versoepelden de overheden heel
geleidelijk de regels voor privépersonen die de grens wilden passeren. Niet alleen om op
familiebezoek te gaan of om hun land te bewerken, maar ook voor andere uitjes. Dit betekende echter
niet dat de grens weer echt open was.
Vanaf 1950 konden naast individuele passen voor familiebezoek ook collectieve grenspassen
verkregen worden. Deze passen waren 48 uur geldig en er moesten minstens tien en maximaal veertig
mensen op de pas staan. De collectieve grenspassen werden alleen verstrekt voor culturele en
godsdienstige bezoeken. Onder culturele bezoeken verstond de overheid tentoonstellingen op het
gebied van wetenschap, kunst, handel en industrie. Uitvoeringen van toneelverenigingen, koren,
balletten of muziekverenigingen moesten een dusdanig hoog niveau hebben dat een programma op
cultureel gebied gewaarborgd was. De godsdienstige bezoeken moesten gaan om het bijwonen van
traditionele plechtigheden van bijzondere aard die als een oude gewoonte in de grensregio konden
worden beschouwd.78
In mei 1951 kwam er een nieuwe aanpassing van de grenspassen. De kleine grenspas voor
wederzijds familiebezoek werd uitgebreid voor bezoeken aan familie in de derde en vierde graad.79 De
verboden 500 meter strook bestond echter nog tot 1954. De vergunningen om zich in deze strook te
begeven verliepen elk jaar en de mensen moesten daarom jaarlijks een nieuw document aanvragen.80
Alleen mensen die in de verboden strook woonden of die daar moesten zijn voor hun werk kregen
zo’n vergunning. In hoofdzaak ging het hier dus om grensbewoners.81 Pas in 1954, negen jaar na het
beëindigen van de oorlog, mochten weer, net als voor de oorlog, kleine grenspassen worden verstrekt.
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Ook aan deze passen waren voorwaarden verbonden: alleen mensen die in een strook van vijftien
kilometer van de grens woonden, konden zo’n kleine grenspas krijgen.82 Hiermee was het voor
grensbewoners wel iets gemakkelijker geworden om de aanwezigheid van de grens niet als een
barrière te zien die hen verhinderde om familie, vrienden en buren te bezoeken aan de andere kant van
de grens.
Tabel 37: Wijziging grenspassen.
Jaar
1945
1946/
1954
1946

1950
1951
1954

Documenten
Visum
Kleine grenspas
Landbouwpas
Nederlands
paspoort
Collectieve
grenspas
Kleine grenspas
Kleine grenspas

Bijzonderheid
Niet voor particulieren
Alleen voor familiebezoek in de 1e en 2e graad
Aanvragen bij burgemeester. Alleen voor bewerken eigen grond in Duitsland of
verboden zone, één jaar geldig
Nederlanders moesten dit aanvragen bij de douane, die stuurde het door naar de
Britse Field Security Section voor controle. Vreemdelingen83 moesten dit
rechtstreeks aanvragen bij de Britse Field Security Section
48 uur geldig, alleen voor culturele en godsdienstige bezoeken voor minimaal 10
mensen
Uitgebreid met familiebezoek in de 3e en 4e graad
Voor alle grensbewoners aan beide kanten van de grens die in een strook van 15
kilometer van de grens woonden

Ook al werd na de oorlog rekening gehouden met grensbewoners door het verstrekken van een ‘kleine
grens- of landbouwpas’, toch bleef de grens de eerste tien jaar na de bevrijding dus nog nadrukkelijk
aanwezig.
Grenskantoren
Het passeren van de grens werd niet alleen belemmerd door het moeilijk verkrijgen van grenspapieren.
Er waren ook veel minder grenskantoren dan voor de oorlog en indien zij er waren, hadden ze zeer
beperkte openingstijden. Het grenskantoor in Nieuweschans was alleen overdag geopend, terwijl in
juni 1947 het internationale grensverkeer bij Nieuweschans alweer mondjesmaat op gang kwam. In dat
jaar passeerden, afgezien van de Nederlandse en Duitse auto’s, één Zweedse en vijf Deense auto’s de
grens. Dit was uiteraard nog niet veel, maar verdere groei van het grensverkeer was alleen mogelijk
indien het grenskantoor langere openingstijden had.84 In december 1949 werd het grenskantoor in
Coevorden weer opengesteld; een belangrijke stap voor het handelsverkeer.85 Na 1950 namen de
Nederlandse en Duitse rijksoverheid steeds meer grenskantoren in gebruik, maar dit loste lang niet alle
problemen op.
De grens bij Bourtange was, in tegenstelling tot voor de oorlog, maar één uur in de ochtend en
één uur in de avond open. De gemeente Vlagtwedde verzocht daarom in 1951 aan de Kamer van
Koophandel te Veendam om de grenssituatie van Bourtange te bespreken tijdens de Duits-Nederlandse
conferentie die in de herfst van 1951 zou worden gehouden. Er kwam echter geen verandering in de
openingstijden, waarna 175 middenstanders uit de regio Bourtange zich in 1953 tot het Ministerie van
Binnenlandse Zaken wendden met het verzoek om de grens daar langer open te stellen. De beperkte
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openingstijden beperkten niet alleen de grenshandel, maar ook de komst van toeristen.86 Volgens de
rijksoverheid kwam er echter weinig verkeer bij Bourtange over de grens en omdat het grenskantoor
tijdens de oorlog was vernietigd, kreeg de doorlaatpost geen ruimere openingstijden en was hij alleen
bedoeld voor grensverkeer uit de eigen regio. Volgens het ministerie konden zowel toeristen als het
beroepsvervoer gemakkelijk via Nieuweschans of Ter Apel reizen.87
Bij de grensovergang in Ter Apel ondervonden passanten ook weer problemen. Dit kantoor
ging midden jaren vijftig nog altijd pas om 7.30 uur open. Voor het beroepsvervoer was het uitermate
belangrijk om de werkdagen zo veel mogelijk te benutten zodat de ‘zware bedrijfskosten’ terug
verdiend konden worden. Tevens had het personenverkeer veel last van de late openingstijden. Om
6.40 uur vertrok namelijk in Duitsland een bus van Rütenbrock via Wesuwe naar Meppen en om 6.30
uur van Rütenbrock naar Haren-Ems. Beide bussen hadden aansluiting op de treinen naar Osnabrück
en Münster. Nederlanders konden geen dagreis naar deze plaatsen maken, omdat de grens pas om 7.30
uur openging. Dit belemmerde hen ernstig in hun mobiliteit. Ook Nederlandse ondernemers die een
bedrijf in Duitsland hadden zoals veenderijen, turfstrooisel- en steenfabrieken, konden door het late
tijdstip van grensopening hun werk niet naar behoren uitvoeren. De Handelsvereniging ‘Mercurius’
deed daarom een dringend beroep op de Kamer van Koophandel te Veendam om haar invloed te
gebruiken bij de minister. Het was volgens de Handelsvereniging erg belangrijk dat het douanekantoor
vanaf 6.00 uur ’s morgens open zou zijn.88
In vijf jaar tijd – tussen 1956 en 1960 – groeide het aantal personen dat de grens bij Ter Apel
passeerde van 322.000 naar 1.235.000 (een stijging van meer dan 283 procent), terwijl het aantal
voertuigen groeide van 45.000 naar 182.000 (een stijging van 304 procent). Vanaf 1960 groeide het
grensverkeer via Ter Apel nog verder. Zowel Nederlandse als Duitse grensgangers, zakenlieden en
toeristen gebruikten deze grensovergang. Voor het goederenverkeer was de grensovergang bij Ter
Apel niet erg aantrekkelijk omdat in de Duitse Bundesstraße 70 – die naar Leer en Meppen liep –
hinderlijke brugovergangen lagen.89 Voor de ontwikkeling van de gebieden aan beide kanten van de
grens was de overgang voor de komst van toeristen wel van betekenis, maar voor de ontwikkeling van
de economie en de grensbedrijven was het belangrijker dat de weg in Duitsland zou worden
verbeterd.90
Pas in maart 1960 verruimde de overheid de openingstijden van het grenskantoor te Ter Apel
behoorlijk omdat ze ‘niet meer in overeenstemming waren met de behoeften van het ter plaatse de
grens overschrijdende verkeer.’91 De grens was vanaf dat moment het gehele jaar open van 06.00 tot
21.00 uur, waarmee deze overgang belangrijker was geworden dan die van Nieuweschans waar de
openingstijd nog tussen 07.00 en 20.00 uur lag. In die periode nam de Duitse overheid ook het besluit
om de Bundesstraße te verbeteren, zodat deze weg in de toekomst geen belemmering meer zou zijn
voor het handelsverkeer.92 In de loop der jaren gingen steeds meer grensovergangen open, soms alleen
op zaterdag. De Hassebergerweg in Sellingen ging bijvoorbeeld op zaterdag open om de
grensbewoners de gelegenheid te geven om op de vrije zaterdag gemakkelijker tussen beide landen
heen en weer te reizen.93
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Ook in Drenthe gingen vanaf 1949 de vooroorlogse grensposten overdag weer open. Dit
betekende wel dat de reizigers er altijd rekening mee moesten houden dat ze voor een bepaalde tijd de
grens waren gepasseerd, want ’s nachts waren de meeste grensposten gesloten. Antje, die met haar
gezin in Duitsland net over de grens woonde, wist dit nog heel goed: ‘Voor 12.00 uur ’s avonds
moesten we over de grens zijn, anders was hij gesloten. Dit was weleens moeilijk, vooral als we een
familiefeest in Nederland hadden gehad.’94 Het gesloten karakter van de grens kon ook Piet uit Twist
niet tegenhouden. In 1963 moest hij altijd zorgen dat hij voor 22.00 uur de grens weer was gepasseerd
als hij bij zijn Nederlandse meisje op bezoek was. Volgens Piet was de grens voor hem geen obstakel,
daar kwam hij wel langs, maar de rivaliteit tussen de jeugd van de beide grensdorpen maakte het
bezoek aan zijn Nederlandse meisje voor hem veel moeilijker.95
Niet alleen de regelingen met betrekking tot de grensdocumenten en openstelling van
grenskantoren, maar ook de slechte naoorlogse wegen zorgden voor problemen bij het passeren van de
grens. Veel wegen tussen Nederlandse en Duitse grensplaatsen waren in een dusdanige slechte staat,
dat verbetering hard nodig was. Zo ook die tussen Coevorden en Emlichheim. Nadat de beide
burgemeesters de zaak hadden besproken, begonnen zij in 1950 met het verbeteren van de weg.96
Hieruit blijkt dat de lokale overheid, na de oorlog, alweer relatief snel bereid was om met de Duitsers
samen te werken.
Openbaar grensvervoer
Naast de regeling van de grenspapieren, de openstelling van grenskantoren en de verbetering van de
wegen, was ook het openbaar vervoer een belangrijk voorwaarde om het grensbewoners mogelijk te
maken de grens gemakkelijker te passeren. In de eerste jaren na de oorlog was van enig doorgaand
openbaar vervoer tussen de noordelijke grensregio’s van beide landen geen sprake. De bevolking van
de provincie Groningen was daarom erg blij toen in oktober 1949 weer een busverbinding tussen de
stad Groningen en Bremen tot stand kwam, ook al was een visum verplicht en moeilijk te krijgen.
Voor de oorlog was Nieuweschans een druk grensstation geweest, maar doordat de bruggen bij Leer
over de Ems waren vernietigd, konden de treinen niet meer rijden vanuit dit gedeelte van Duitsland.
Het herstellen van bruggen en wegen was voor de geallieerden geen prioriteit, waardoor Groningers
bijvoorbeeld een hele reis moesten maken als zij naar het Noorden van Duitsland wilden’dan moesten
zij namelijk via Oldenzaal reizen. Daarop besloot de busonderneming uit Groningen, de GADO, in
1949 een nieuwe busverbinding op te zetten in samenwerking met een Duitse busonderneming. 97
De eerste bus die in oktober 1949 vanuit de stad Groningen via Leer naar Bremen vertrok was
goed bezet. Naast inwoners die op familiebezoek gingen, reisde een aantal journalisten mee evenals de
commissaris van de GADO. Tijdens elke stop kwamen er meer mensen in de bus en hotel Vrijheid uit
Winschoten had zelfs koeken meegegeven voor de reizigers. In Bunderneuland moesten de mensen
overstappen in een Duitse bus en daar stapten eveneens Duitse journalisten in. In Leer moest de bus
met de pont over de Ems en dat gaf problemen omdat de bus te groot was. Alle Nederlandse reizigers
waren erg onder de indruk van de verwoestingen in Duitsland. Ze vroegen zich af waar de 450.000
inwoners van Bremen woonden, want in elke straat waren de bouwvallen te zien die na de geallieerde
bombardementen waren overgebleven. De nieuwbouw was wel begonnen, maar het aantal nieuwe
woningen was bij lange na niet voldoende voor alle inwoners. Op de terugweg gingen eveneens Duitse
reizigers mee naar Nederland. Terwijl de heenreis nog veel vertraging had opgelopen door diverse
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obstakels onderweg, ging de terugreis een stuk sneller. Bij de pont naar Leer stonden nu kleinere
bussen klaar waarin de mensen konden overstappen, zodat het vervoer over de pont vlotter verliep.98
In 1953 schreef de Winschoter Courant ten aanzien van deze busverbinding over ‘weer een
verruiming van het grensverkeer’. Er was nog wel controle door de douane en de mensen moesten ook
nog een pas of visum aanvragen, maar de bussen hoefden nu niet meer voor de grensovergang om te
keren. Ze mochten doorrijden op Nederlands én Duits grondgebied. Toen de bus van Winschoten via
Nieuweschans naar Leer vertrok, zwaaide de burgemeester met een papier en de groep mocht in één
keer doorrijden. De journalist noemde dit: ‘een weelde. Geen pascontrole, geen douaneonderzoek op
koffie, thee, deviezen of diamanten.’99 Er was weer een stap in de goede richting gezet en er was veel
lof voor de initiatiefnemers van de buslijn. Regeringspresident dr. Hamann sprak over een ‘verbinding
van twee volkeren die ook geestelijk en zielvol’ moest zijn.100 In 1954 was het eindelijk zover dat ook
de treinverbinding tussen Nederland en Duitsland via Nieuweschans werd hersteld, zij het in
eenvoudige vorm. Vanaf dat moment was de buslijn niet meer nodig. Op 1 juni 1958 mocht de lijn
Groningen-Bremen v.v. zich weer een internationale treinverbinding noemen, inclusief pascontrole.101
In Drenthe werd geen bus ingezet tussen Coevorden, Laar en Nordhorn, maar begin 1950
sloegen de lokale overheden van Coevorden en Laar de handen ineen om de spoorverbinding tussen
deze twee plaatsen te herstellen die oorspronkelijk in 1908 tot stand was gekomen. De eerste
personentrein vertrok op 20 maart 1951 vol officiële gasten vanuit Coevorden naar Nordhorn, waar
vertegenwoordigers van beide landen hun vreugde uitspraken over het herstel van de verbinding. De
geallieerden hadden de spoorbrug opgeblazen om te voorkomen dat het Duitse leger via Coevorden
naar Duitsland kon ontsnappen, waardoor de verbinding met het belangrijke Duitse achterland was
verbroken. Enkele Coevorder organisaties hadden al in 1947 een poging ondernomen om de spoorbrug
te laten herstellen, maar toen liet de NS weten daarvoor geen belangstelling te hebben. Nu was het dan
eindelijk voor elkaar. De Drentse Commissaris der Koningin zei in zijn toespraak te Nordhorn dat het
belangrijk was om te kijken naar wat beide gebieden samenbond. De vreugde over de opening van de
spoorlijn kwam in alle toespraken tot uiting.102 Naast de treinverbinding kwam in 1959 ook weer een
busverbinding tussen Emlichheim en Coevorden tot stand.103
Grenseconomie
Terwijl het grensverkeer in de noordelijke grensstreek in de eerste jaren na de oorlog maar
mondjesmaat werd hersteld, kwam de handel tussen beide landen juist spoedig op gang. Dit lijkt
tegenstrijdig, maar voor de handel werden wel visa afgegeven. Het naoorlogse Duitsland had veel
behoefte aan land- en tuinbouwproducten en de export daarvan was weer belangrijk voor de
Nederlandse economie. Nederland exporteerde in 1946 alweer volop groente naar Duitsland, vooral
naar de Engelse bezettingszone, en voor de Engelse ponden die Nederland ontving importeerde zij
bruinkool uit Duitsland. Bruinkool was nodig voor de elektriciteitscentrales die energie leverden aan
zowel industrie als huishoudens.104 Anderhalf jaar na de bevrijding wilde de Nederlandse rijksoverheid
nog een stap verder gaan en pleitte zij voor een volledig herstel van de handelsbetrekkingen met
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Duitsland. Volgens mr. S.Th.J. Teppema105 van het ministerie van Economische Zaken, had niet alleen
Nederland, maar ook Frankrijk, België en de Scandinavische landen Duitsland nodig voor hun
economie. Amerika en Engeland investeerden alleen in Duitsland om de bevolking in leven te houden,
maar Nederland wilde meer. De Duitse industrie moest weer gaan draaien zodat Nederland de
producten kon importeren die zij zelf niet kon maken. Nederland was bereid om de grondstoffen te
leveren, zodat Duitsland weer haar vooroorlogse hoogwaardige producten kon maken.106
De behoefte aan voedingsmiddelen was zo groot in Duitsland dat dit land halverwege 1950
alweer de grootste afnemer van Nederlandse agrarische producten was.107 De Duitse overheid wilde
graag goede contacten onderhouden en goede afspraken maken met haar buurlanden en sprak zelfs van
‘Gute Nachbarschaft mit den kleinen Staaten!’108 Zij was van mening dat (West-) Duitsland nu zelf
ook een klein land was geworden. Maar zij sprak tevens haar waardering uit voor het agrarische
Noord-Nederland. Tijdens een lezing in 1951 in de stad Groningen, noemde de West-Duitse minister
van Landbouw en Voedselvoorziening de provincie Groningen ‘de agrarische metropool van NoordNederland’.109 De Duitse bevolking was uiteraard blij met de export van Nederlandse
landbouwproducten. In 1949 waren vanuit Coevorden, via het Coevorden-Picardië-Kanaal, honderd
Nederlandse schepen naar Duitsland vertrokken met gezamenlijk 8500 ton aardappelen aan boord voor
verwerking in de aardappelmeelfabrieken. Ook de handel van de grensboeren kwam binnen vijf jaar na
de bevrijding weer op gang. Eind 1949 werden na vijftien jaar voor het eerst weer paarden van een
boer uit De Krim via de grensovergang Coevorden-Eschebrügge naar Duitsland gebracht.110
De economische ontwikkeling van het Noord-Nederlandse grensgebied
De eerste vijftien tot twintig jaar na de bevrijding werd er weinig geïnvesteerd in de economische
ontwikkeling van het Noordwest-Duitse grensgebied. De kleine landbouwbedrijven moesten met eigen
menskracht zoveel mogelijk produceren voor de interne markt en er was nog voldoende veen
aanwezig om af te graven. Brandturf was vooral voor binnenlands gebruik belangrijk, terwijl
turfstrooisel een mooi exportproduct was. Met de grote oorlogsindustrie was het afgelopen en de
kleine bedrijven die voor de oorlog produceerden voor de particuliere handel, probeerden opnieuw de
draad op te pakken. Daarbij kwam dat de grens nog vijf jaar na de bevrijding gesloten was en toen de
mensen deze wel weer mochten passeren, was dat met heel weinig geld. Daardoor was het niet lonend
om de vooroorlogse kleine grenshandel aan beide kanten van de grens, zoals winkeltjes en cafeetjes,
nieuw leven in te blazen. In de Noord-Nederlandse grensregio ontstond na de Tweede Wereldoorlog
wel een behoorlijke verschuiving in het economisch landschap.
Terwijl Oost-Groningen voor de oorlog voornamelijk een agrarisch gebied was, met hier en
daar wat kleine landbouwindustrie zoals strokarton-, aardappelmeel- en suikerfabrieken, breidde deze
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industrie zich na de Tweede Wereldoorlog verder uit.
Direct na de oorlog was er wel een tekort aan
grondstoffen, maar er was ook een grote behoefte aan
verbruiks- en kapitaalgoederen. Dit creëerde
werkgelegenheid in onder andere de metaal- en
scheepsbouwnijverheid, de textiel- en
confectienijverheid en de bouw- en
houtbewerkingsnijverheid. In de landbouw had de
werkloosheid nog steeds te maken met
seizoenschommelingen en er ontstond een ‘vlucht uit
Aardappels rooien in Oost-Groningen, 1946.
het agrarische beroep’ wat volgens het arbeidsbureau
Foto: familie Kuipers, Bellingwolde.
vooral een factor van psychologische aard was. Daar
kwam bij dat de regering het telen van arbeidsintensieve gewassen had gestimuleerd, waardoor
Zuidoost-Groningen in bepaalde delen van het jaar zelfs een tekort aan landarbeiders had. Daarvoor
moesten toen arbeidskrachten uit andere delen van het land worden gehaald zoals uit Friesland.111
Ook de interneringskampen vormden een arbeidspool. Politieke delinquenten waren nodig
voor de ontwikkeling van de industrie en de landbouw en de lokale overheid vervoerde deze
delinquenten per vrachtauto naar de bedrijven. In Vlagtwedde zette de overheid 594 politieke
delinquenten in voor landbouwwerkzaamheden.112 Enkele bedrijven waarvan de werkzaamheden
flexibel waren, zoals de borstel- en meubelmakerijen, brachten het werk naar de kampen. Vrouwelijke
politieke delinquenten moesten in de kampen werkzaamheden verrichten voor de confectie-industrie
of zakkenhandel. In kampen opgesloten politieke delinquenten werden op deze manier betrokken bij
de noordelijke economie, maar voor vrijgelaten politieke delinquenten was het veel moeilijker om
werk te vinden. Veel bedrijven weerden deze mensen.113
In 1950 zag de situatie er weer geheel anders uit. De landbouw was meer gemechaniseerd,
waardoor veel nog aanwezige landarbeiders zonder werk kwamen te zitten en de werkloosheid net als
tijdens de vooroorlogse jaren weer opliep. De werkloosheid trof echter niet alleen de landbouw. Ook
in de meubelindustrie en de voedings- en genotmiddelenbranche moesten mensen worden ontslagen.
Hoewel minister Van den Brink in een radiorede had gezegd dat industrialisatie van levensbelang was
voor ons land, bleef dit ver achter in Zuidoost-Groningen. Dit gebied lag, nog meer dan de Drentse
grensstreek, ver buiten het gezichtsveld van het centrum van het land en de mensen in de regio
vermoedden dat het wel eens lang kon duren voordat zich in dit gebied industrieën zouden vestigen.114
Knippenberg en Markussen schreven in hun studie dat in de meeste landen de economische
ontwikkeling in de negentiende eeuw gepaard ging met achterstelling van de grensgebieden.115 In het
Noord-Nederlandse grensgebied was deze achterstelling nog duidelijk zichtbaar tot ver in de twintigste
eeuw. Voor werklozen bleef er vaak niets anders over dan te verhuizen naar andere delen van
Nederland waar wel werk te krijgen was of te emigreren naar het buitenland. Verhuizen naar het
grensgebied van Duitsland was inmiddels voor de meeste mensen geen optie meer, omdat ook daar
geen werk was voor landarbeiders. De trek van grote groepen arbeiders leidde tot een leegloop van het
Gronings grensgebied.
In Zuidoost-Drenthe, en voornamelijk in de gemeente Emmen, veranderde veel meer. Het
Nederlands veengebied was grotendeels afgegraven en wat nog braak lag was niet meer rendabel om
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op grote schaal in te investeren. Daarbij kwam dat na de oorlog de vraag naar turf was
geminimaliseerd, omdat Nederland bruinkool uit Duitsland haalde voor de elektriciteitscentrales. Zo
was er weinig werkgelegenheid in de veenafgraving van Zuidoost-Drenthe.116 De enige bedrijven die
wel investeerden in het afgraven van turf waren de turfstrooiselfabrieken. Daarvan stonden drie in
Emmen, een in Coevorden en een in Schoonebeek en buiten Zuidoost-Drenthe nog twee in
Vriezenveen en een in Enschede. Daarentegen stonden circa zeventig turfstrooiselfabrieken in
Duitsland. De Nederlandse turfstrooiselmarkt nam ongeveer vijftig procent van de Nederlandse
productie af en de rest ging naar het buitenland. De vrijheid van invoer van turfstrooisel uit Duitsland
vormde volgens de Nederlandse fabrikanten een bedreiging van de Nederlandse markt. B&W van de
gemeente Emmen richtte zich tot het Ministerie van Economische Zaken met het verzoek te wachten
met het vrijgeven van de markt, totdat de industrialisatie van Zuidoost-Drenthe de werkgelegenheid in
het veen kon overnemen. Het was echter te laat. De overeenkomst voor vrije uitvoer van Nederlandse
en Duitse producten was in 1949 ingegaan.117
Het belang van het veen voor de noordelijke grensstreek had hiermee voorgoed afgedaan;
Nederlandse veenarbeiders hadden een uitstervend beroep. We kunnen in dit kader vaststellen dat de
geschiedenis van veenarbeid deels een eigen dynamiek had, onafhankelijk van de invloed van beide
wereldoorlogen. We zagen eerst de trek van veenarbeiders naar dit laatste stuk veengebied, maar toen
het grotendeels ontgonnen was en niet meer rendabel om hier verder in te investeren, moest gezocht
worden naar nieuwe bestaanswijzen of de mensen moesten wegtrekken uit de streek om elders werk te
zoeken. Na de bevrijding was het afgegraven veen bij uitstek geschikt voor de land- en kasbouw, maar
ook voor het vestigen van industriebedrijven en het bouwen van huizen die voor de industriearbeiders
nodig waren. Of dit zou lukken en voor voldoende werkgelegenheid zou zorgen werd nu de grote
vraag.
Het tekort aan werkgelegenheid leidde in de gemeente Emmen, net als tijdens de jaren twintig,
ook in de jaren 1945-1950 tot een overschot aan vertrekkende inwoners.118 De secretarie van de
gemeente noemde het vertrek in 1945 en 1946 zelfs ‘abnormaal groot’ en gaf als reden op dat zich in
het laatste oorlogsjaar 350 personen meer hadden ingeschreven dan normaal en dat de reden hiervoor
was dat zij in een grensgemeente sneller een grenspas konden verkrijgen. Naar alle waarschijnlijkheid
ging het hier om NSB-leden die door de komst van de geallieerden zo dicht mogelijk bij Duitsland
wilden zijn om snel de grens te kunnen passeren. De meeste mensen van deze groep vertrokken weer
in 1945 of waren gearresteerd.119 In 1946 vertrokken zeker nog eens 3294 mensen naar vooral de
Nederlandse industriecentra en het Limburgse mijngebied. Het ging in hoofdzaak om ongehuwde
zelfstandige werkkrachten. Grote gezinnen daarentegen gingen naar Amsterdam omdat daar ‘beter
loonend werk voor alle gezinsleden’ te krijgen was.120
De mogelijkheid voor Emmense veenarbeiders om in het Duitse grensgebied te gaan werken
was bij lange na niet voldoende, waardoor net als na de Eerste Wereldoorlog de werkloosheid en het
migratiecijfer opliepen. Tussen 1945 en 1961 vertrokken circa 5,4 mensen op de 1000 uit de gemeente
Emmen.121 Het creëren van ander werk was daarom noodzakelijk. Voor de oorlog had de gemeente al
een poging gedaan om jonge veenarbeiders om te scholen naar beroepen die nodig waren voor de
industrie, maar zoals in hoofdstuk drie duidelijk is geworden was deze poging niet gelukt. De
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rijksoverheid was destijds van mening dat alle werkloze arbeiders naar Duitsland moesten, waardoor
het project gedoemd was te mislukken.122 Dit was van de rijksoverheid vooral een kwestie van
kortetermijndenken en niet een van investeren in de toekomst van het Zuidoost-Drents grensgebied.
Na de Tweede Wereldoorlog moest het Rijk wel inzien dat de komst van industrie naar dit
arme veengebied noodzakelijk was. De rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden sloegen de
handen ineen en besloten in 1946 dat een mogelijk industriepark in Drenthe, in Emmen gevestigd
moest worden.123 Vanaf 1950 mocht Emmen zich verheugen in de komst van enkele grote bedrijven
zoals AKU/ Enkalon en confectie- en textielfabrieken als Bendien, Keldermans en Spanjaard,
waardoor de werkgelegenheid groeide. Van de 56 industrieën waar meer dan 10 mensen werkzaam
waren en die zich tussen 1946 en 1954 in Zuidoost-Drenthe vestigden, hadden zich er 48 in Emmen
gevestigd.124 De samenwerking tussen de verschillende overheden was succesvol gebleken.
De scholingsgraad van de Emmer bevolking was echter laag, waardoor de bedrijven hun
kaderpersoneel van buiten de gemeente moesten aantrekken. De Handels & Transport Courant prees
echter de kwaliteit van de arbeiders, die in snel tempo waren omgeschoold van veenarbeiders naar
fabrieksarbeiders.125 Dankzij deze arbeiders kon de industrie zo snel groeien. Toch hadden, ondanks
alle inspanningen, de provincies Groningen en Drenthe een relatief hoge werkloosheid, waarbij de
werkloosheid van Groningen twee keer zo hoog was als het landelijk gemiddelde en van Drenthe bijna
drie keer zo hoog. Het gemiddelde werkloosheidcijfer tussen 1950-1957 van de mannelijke
beroepsbevolking was: Groningen 4,7 procent, Drenthe 7,1 procent, Nederland 2,4 procent.
Tabel 38: Werkloosheid in de jaren 50.126
Jaar
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

Groningen in %
beroepsbevolking
3,6%
4,9%
6,8%
5,6%
4,8%
4,3%
3,8%
3,7%

Drenthe in %
beroepsbevolking
6,8%
6,8%
8,5%
7,8%
7,1%
7,1%
6,1%
6,8%

Nederland in %
beroepsbevolking
2,5%
2,9%
4,3%
3,2%
2,3%
1,6%
1,2%
1,5%

Smokkel
Ook al was de grens nog gesloten, toch kwam in de noordelijke grensstreek de illegale handel weer
spoedig op gang. Vanuit Nederland brachten smokkelaars koffie en thee, dameskousen en morfine de
grens over, maar ook vee. Tussen Nieuw-Schoonebeek en Rühlertwist smokkelden ze grote groepen
schapen over de grens127 en vanuit Duitsland waren goederen als microscopen, verrekijkers,
fototoestellen, passerdozen en scharen mooie smokkel-producten.128 De politie van Vlagtwedde
rapporteerde dan ook: ‘Tegen smokkelarij, die in deze gemeente tamelijk veel voorkomt, wordt zo
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streng mogelijk opgetreden.’129 Nederlandse smokkelaars ruilden hun goederen vooral aan de andere
kant van de grens, omdat de Rijks Mark flink in waarde was gedaald en niemand daar belangstelling
voor had. De omgeruilde goederen smokkelden ze dan de grens over om deze in eigen land te
verkopen.130
Onder de grensbewoners die smokkelden waren veel ‘gelegenheidssmokkelaars’. Bijvoorbeeld
J.H.A. uit Nieuw-Schoonebeek en zijn vrouw H.J. uit Neurhinge. Beiden woonden circa 700 meter
van de grens, elk aan een kant omdat laatstgenoemde de eerste jaren na de bevrijding geen
toestemming kreeg om als ‘vijand van het volk’ in Nederland te wonen. Om zijn vrouw te bezoeken
moest hij zich in de ‘verboden strook’ begeven en dan smokkelde hij niet alleen zichzelf over de
grens, maar af en toe ook enkele producten voor zijn vrouw en haar familie. Na te zijn gearresteerd
kreeg hij zes weken gevangenisstraf opgelegd.131
Gelegenheidsmokkelaars waren ook tijdelijk ingehuurde smokkelaars. Een
bloembollenkweker uit Beverwijk nam bijvoorbeeld een aardappelexporteur uit Ter Apel in de arm om
1800 gladiolenbollen en twee zakken bloemenzaad over de grens te smokkelen, maar ook schippers
probeerden hun inkomsten te verhogen door te smokkelen. Twee schippers presteerden het om samen
circa 2000 pond koffie naar Duitsland te smokkelen. Zij kochten de koffie in België en smokkelden
deze eerst over de Nederlandse grens. Daarna dekten zij de lading af met aardappelen en voeren zo
naar Ter Apel. Hier verkochten zij een deel van hun smokkelwaar aan lokale smokkelaars voor f 8,- à
f 10,- per kilo, waarna ze de rest van hun waar naar Duitsland smokkelden. Daar ruilden de schippers
de koffie voor huishoudelijke artikelen, scheepsmotoren, bontmantels en horloges.132
Geziena (1939) kwam uit zo’n echte schippersfamilie en zij vertelde dat haar oma bekend
stond als ‘smokkel-Lena’. Zij smokkelde regelmatig thee, koffie, boter en soms ook stoffen van
Nederland naar Duitsland. Zij verstopte dit in de ‘bolder’ van het schip. Dit was een soort bol of band
aan de buitenkant van het schip die de klap moest opvangen als het schip de wal raakte. ‘Toen mijn
oma al lang overleden was en ons schip voor reparatie lag, vonden we nog een pak koffie in de bolder.
Die was bijna helemaal vergaan.’ Verder vertelde Geziena: ‘Op een zomer, toen het erg heet was,
drupte er steeds iets naar beneden en mijn vader vroeg zich af, wat dat toch was. Toen bleek er nog
boter in het plafond te zitten.’ Tot ver na de oorlog werd er vooral veel thee gesmokkeld naar
Duitsland. Een pakje kostte in Nederland nog geen gulden en in Duitsland kregen ze er 2 Mark voor.
Dit was toen f 2,20.133
Dat de tijden ondertussen wel waren veranderd ontging ook de grensbewoners niet. Zij
brachten nog wel regelmatig goederen lopend over de grens, maar net als voor de oorlog bleek de auto
erg in trek om smokkelwaar in grote hoeveelheden de grens over te brengen. Dit hield uiteraard ook in
dat de smokkelaars veel goederen verloren indien de douane ze arresteerde. In augustus 1946 hield de
douane een auto met 300 pond koffie en thee aan. De smokkelaars wisten te ontkomen, maar hun
smokkelwaar en auto waren ze kwijt.134 Het is wel opmerkelijk dat smokkelaars in 1946 probeerden
om met een auto over de grens te komen, omdat regelmatig in de krant stond dat Nederlanders geen
visum kregen voor Duitsland en de kans op controle daardoor extra groot was. Alleen in het donker en
via de groene grens hadden smokkelaars nog een kans, maar deze paadjes waren alleen bekend bij
grensbewoners uit de betreffende streek.
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Dat smokkelen gevaarlijk kon zijn is al gebleken in de vorige hoofdstukken en dit was na de
Tweede Wereldoorlog nog altijd het geval. Een Nederlandse smokkelaar die aangehouden was in
Duitsland, kreeg daar vaak een boete plus gevangenisstraf opgelegd en bij vrijlating en het passeren
van de grens wachtte hem in Nederland nog eens dezelfde straf. Daarbij liep hij kans op een
gebiedsverbod zodat hij zijn gezin of familie niet meer kon bezoeken.135 Soms moest een smokkelaar
het smokkelen zelfs met zijn leven bekopen. Nadat de betreffende douaniers smokkelaars hadden
gesommeerd om te stoppen, maar deze besloten om er vandoor te gaan, werden zij door de douaniers
beschoten. Nabij Nieuw-Schoonebeek verloor in juni 1949 ook smokkelaar Colenbrander uit
Coevorden op deze manier zijn leven. Zijn partner wist te ontsnappen, maar liet wel enkele zakken vol
zakmessen achter.136 Smokkelen was dus opnieuw een sport geworden – of moeten we ‘beroep’
zeggen – die grensbewoners langs de gehele grensstreek tussen Nederland en Duitsland en dus ook in
het noorden van het land, uitoefenden. Piet uit Twist vertelde nog dat ze niet alleen boter smokkelden,
maar ook varkens. ‘Wij stopten de varkentjes groene zeep in de mond, want dan maakten ze geen
geluid!’137
Na de bevrijding voerden niet alleen Nederlanders en Duitsers smokkelhandel met elkaar,
maar voerden zij ook handel met de aanwezige Poolse en Canadese militairen. Zo ruilden Nederlandse
grensbewoners koffie voor een accordeon met een Canadees en smokkelden Polen regelmatig motoren
vanuit Duitsland naar Nederland.138 De verwachting was zelfs dat zolang de gedemobiliseerde Poolse
militairen in de grensstrook vertoefden, het smokkelen zou blijven.139 Het verschil tussen het
vooroorlogse- en naoorlogse smokkelen was niet alleen de aanwezigheid van buitenlandse militairen,
maar ook de aanwezigheid van dieven. Dit hoorde je voor de oorlog veel minder. Na de oorlog
opereerden er groepen dieven in de grensstreek die de smokkelwaar eerst stalen en daarna over de
grens brachten om te verkopen. Pas door het openstellen van de grenzen voor personen en
handelswaar zou het smokkelen door lokale smokkelaars uiteindelijk flink afnemen.
Grenstoerisme en grenscultuur
Zoals we hebben gezien waren er in 1950 nog allerlei belemmeringen om de noordelijke grens te
passeren met Duitsland. Het was niet alleen moeilijk voor individuen om een grenspas te krijgen, maar
de Nederlandse Bank had ook besloten dat voor vakantiereisjes naar Duitsland geen deviezen zouden
worden verstrekt.140 Dit maakte meerdaagse bezoeken extra lastig, laat staan een langere vakantie. Het
weekblad De Zwerver, orgaan van oud-verzetsstrijders, sprak in 1949 schande over het feit dat
Nederlanders in dat jaar alweer aan reisbureaus vroegen of zij op vakantie konden gaan naar
Duitsland. Het blad vroeg zich af of de Nederlanders vergeten waren dat ons land vijf jaar lang was
beroofd en mishandeld door de nazi’s. De redactie was zeer verbolgen over deze vakantieverzoeken en
schreef:
Moet de kruiperige-onderdanige Mof of de “freche” Pruis, zich dus inwendig weer vrolijk
maken over “die dummen Holländer”, ….die de bedrijvers van deze misdaden nog hun
vacantie-spaarpotjes komen brengen?141
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Hieruit kunnen we afleiden dat circa vijf jaar na de bevrijding Nederlanders wel weer op vakantie
wilden naar het buurland Duitsland. De mensen kregen daarvoor echter moeilijk een paspoort en ze
mochten ook geen geld meenemen voor hun onderhoud.
Daarom waren waarschijnlijk eendaagse reisjes erg in trek en dit was vanaf 1950 weer
mogelijk met een groepspas voor 48 uur. Werden Duitse grensbewoners voor de oorlog naar
Nederland gelokt om daar de bioscoop te bezoeken, na de oorlog gingen Drentse grensbewoners in
grote groepen naar de Duitse grensstreek om te genieten van een gezamenlijke geschiedenis, bezoeken
van kastelen en/of een openluchtspel. Een reisbureau uit Emmen organiseerde de eerste busreisjes naar
de Grafschaft Bentheim. De reizigers
moesten hun Nederlandse geld
inleveren bij de douane, maar kregen
hun geld ’s bij terugkomst in
Nederland weer terug. In
Burgsteinfurt leidde een Duitse gids
de bezoekers langs de
bezienswaardigheden zoals het slot
uit de twaalfde eeuw waar in 1950
Coevorder Courant, 24 juni 1950.
nog familie van Prins Bernhard
woonde. Daarna ging het naar de stad Bentheim om het kasteel te bekijken en te genieten van het
openluchtspel ‘Wilhelm Tell’. Na afloop volgde een gezamenlijke maaltijd aan de Nederlandse kant
van de grens. Het reisbureau wilde eigenlijk twee keer per week een bus met belangstellenden naar
Bentheim inzetten, maar de vraag voor dit uitstapje bleek zo groot dat het reisbureau na de eerste week
per keer vijf bussen moest inzetten.142
Wilde je echter wel op vakantie net over de Duitse grens, dan was dit voor grensbewoners
vanaf 1954 weer veel gemakkelijker geworden. In dat jaar werd de kleine grenspas weer ingevoerd
voor mensen die binnen 15 kilometer van de grens woonden.143 Dat grensbewoners na de oorlog nog
steeds een onderscheid maakten tussen ‘de Duitsers’ en de Duitse grensbewoners blijkt wel uit het
volgende verhaal. Een grensbewoner uit Coevorden die, zoals hij zei, na de oorlog een vreselijke hekel
aan de Duitsers had, vertelde dat het zeker wel twintig jaar had geduurd voor hij met zijn gezin op
vakantie ging naar Duitsland. Zij gingen midden jaren vijftig echter wel met het gezin een weekje
kamperen bij de Wilsummerplassen. Dat Wilsum in Duitsland lag en dat daar Duitsers woonden,
klopte niet volgens Hein. Hij zei: ‘Nee, dat zijn geen Duitsers, dat zijn buren.’144
Grensarbeid
Zowel in Zuid-Limburg als in de noordelijke grensregio werkten vanouds veel Nederlanders in het
aangrenzende Duitsland.145 Volgens Bouwens was het aantal grensarbeiders dat vanuit Limburg naar
Duitsland gingen in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog bijzonder klein. Na de
bevrijding konden de Zuid-Limburgse ‘grenspendelaars’146 voldoende werk vinden in België, maar dit
was voor de noordelingen niet weggelegd: voor grensarbeid kwam alleen Duitsland in aanmerking.147
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Vanuit Oost- en Zuidoost-Groningen gingen veen- en landarbeiders in 1947/1948 alweer de grens over
om te werken, maar nu vooral bij Nederlandse bedrijven die op Duits grondgebied lagen. Mede
hierdoor nam de werkloosheid in dit gebied iets af. Vanuit de gemeente Bellingwolde was de animo
voor grensarbeid nog beperkter. Land- en veenarbeid was nog steeds seizoenswerk en daarom moesten
deze arbeiders in de winter ergens anders geplaatst worden. Veel landarbeiders uit Bellingwolde waren
echter niet bereid om in het winterseizoen verder van huis te gaan zonder hun vrouw en kinderen.
Hierdoor liep de werkloosheid van november tot mei in die gemeente behoorlijk op.148
In Drenthe lag de situatie anders. De Drentse grensbewoners kampten met drie problemen,
waarvan de eerste twee het gevolg waren van rijksoverheidsbeleid. Ten eerste voelden zij zich
achtergesteld bij andere provincies op het gebied van de lonen die na de oorlog door het rijk waren
vastgesteld. Terwijl de Friese landbouwarbeiders f 35,- per week verdienden, was het loon voor de
Emmenaren vastgesteld op f 27,-. Ten tweede had de rijksoverheid besloten dat de Drentse Dienst
Uitvoering Werken (DUW)149 met ingang van september 1945 moest worden stopgezet en zij zou dat
jaar ook niet meer opengaan.150 Ten derde was Emmen nog geheel aangewezen op het veen en omdat
daar in Nederland bijna geen werk meer in was, was de werkloosheid weer behoorlijk gestegen. In
december 1945 stonden 2000 werklozen ingeschreven in de gemeente Emmen en dit groeide in januari
1946 zelfs naar 3800. De Emmense werklozen wilden, net als voor de oorlog, werk en geen
ondersteuning. De Emmer Courant schreef: ‘Arbeiders vragen werk, geen steun.’151 De noordelijke
grensbewoners waren daarom, in tegenstelling tot ‘de Nederlanders’ alweer snel bereid om in
Duitsland te gaan werken – óók voor Duitse bedrijven.
Om in Duitsland te kunnen werken moesten de arbeiders de grens passeren en dat was, zoals
we hebben gezien, in de eerste naoorlogse jaren niet gemakkelijk. Dit probleem werd door de
Nederlandse overheid aangepakt door overleg te voeren met de Britse bezettingsmacht om
toestemming te krijgen voor grensarbeiders zodat zij voor hun werk de grens mochten passeren.
Overigens kampte Duitsland ook met een grote werkloosheid en daarom kwamen er ook steeds meer
Duitse grensbewoners in Nederland werken.152
Emmense veenarbeiders konden vanaf 1948/’49 weer aan het werk in het veengebied van het
aangrenzende buurland.153 Jo was destijds tien jaar oud en hij kon zich nog goed herinneren dat er
circa veertig à vijftig mensen op de fiets vanuit de gemeente Emmen naar Schöninghsdorf kwamen.
Ik zie het nog zo voor mij, wel 40 à 50 man achter elkaar op de fiets, allemaal Nederlandse
arbeiders die dagelijks naar Schöninghsdorf kwamen om hier te werken. Zij gaven ook brood
aan de Duitse bevolking omdat er in Nederland meer te krijgen was dan in Duitsland.154
Om het werken in Duitsland aantrekkelijk te maken sloten de Nederlandse en Duitse overheden in
1951, net als voor de oorlog, weer een overeenkomst over de lonen van grensarbeiders. Er werd
vastgelegd dat Duitse grensarbeiders die bij Nederlandse bedrijven werkten, 20 procent van hun loon
in Nederland moesten besteden indien zij de grens dagelijks passeerden en 60 procent indien zij één
keer per week naar huis gingen. Aan grensgangers mochten lonen in Duits geld worden uitbetaald tot
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maximaal f 90,- per week of f 400,- per maand. Aan Nederlandse grensarbeiders die in Duitsland
werkten mocht een bedrag tot 100 Mark per week of 450 Mark per maand in guldens worden
uitbetaald. Verder waren regelingen getroffen voor het overmaken van lonen en het uitbetalen van
pensioenen.155
De Duitse veengebieden mechaniseerden echter in snel tempo, waardoor steeds minder
mensen nodig waren voor de veenarbeid. ‘Had het bedrijf voor de oorlog nog 300 à 400 arbeiders
nodig, in de jaren zestig ging het nog om circa 30 mensen.’156 Terwijl veenarbeid al direct na de
bevrijding in Nederland een bijna uitgestorven branche vormde, was het in de loop van de jaren 1950
in Duitsland ook snel afgelopen met het veenwerk. Nederlandse grensarbeiders waren daarom niet
meer nodig. Duitsland had direct na de oorlog nog wel een tekort aan jonge arbeiders, maar dit ging
vaak maar om kleine aantallen en loste het werkloosheidsprobleem in de Nederlandse grensstreek niet
op. Een meubelfabrikant ‘Stahlmöbelfabrik’ in Minden Westfalen, schreef in 1961 aan de gemeente
Emmen dat zij op zoek waren naar tien tot twaalf jonge vaklieden tussen de 17 en 21 jaar, die bij hen
aan het werk konden. De jongelui zouden worden ondergebracht in een arbeidersjongerenhuis met
volledige verzorging.157
Om het tekort aan textielarbeiders in Nederland op te vangen, vertrokken veel werkloze
Drentse veenarbeiders naar textielsteden als Enschede en Tilburg, maar dit loste het tekort in die
branche niet op.158 In 1954 was het gemiddelde tekort aan Nederlandse textielarbeiders nog altijd circa
700 mannen en 1400 vrouwen.159 Toch was het niet gemakkelijk voor ‘vreemdelingen’ in de
naoorlogse periode om werk in Nederland te krijgen, zowel voor vreemdelingen die hier woonden als
voor vreemdelingen van over de grens. Volgens de Uitvoeringswet Vreemdelingen van 16 mei 1934
(Wet S. no. 257) moesten zij een werkvergunning aanvragen bij het Arbeidsbureau. Onder
vreemdelingen verstond de overheid Polen, Rijks-Duitsers, staatlozen en Nederlandse politieke
delinquenten die hun nationaliteit hadden verloren. In de noordelijke grensregio woonden veel van
deze vreemdelingen. De Polen waren ex-militairen en ex-gevangenen van de Emslandkampen, terwijl
er altijd Rijks-Duitsers en staatloos geworden Duitsers in de regio hadden gewoond.160
Vanaf de jaren vijftig kreeg het ideaal van een gemeenschappelijke Europese markt steeds
meer vorm en om dit te laten slagen was grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit erg belangrijk.161
Hadden de noordelijke grensbewoners tot aan de jaren vijftig een groot aandeel geleverd aan deze
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, nadien was het zo goed als gedaan met grensarbeid in de
noordelijke grensstreek. Dit had dus niets te maken met de Tweede Wereldoorlog, maar alles met het
aflopen van de veenontginning.
Grensbevolking: de contacten hersteld
Voor de oorlog bestond er een goede verstandhouding en waren er intensieve contacten tussen de
grensbewoners aan zowel de Noord-Nederlandse als de Noordwest-Duitse kant van de grens. Vanaf
september 1939 tot begin 1950 was de grens zo goed als gesloten, waardoor tussen grensbewoners
geen tot heel weinig interactie mogelijk was. Alleen de ‘durfallen’ gingen via de ‘groene grens’ toch
naar het buurland, al was het op deze manier nauwelijks mogelijk om de contacten goed te
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onderhouden. Hoe verging het intussen de minderheidsgroepen in de noordelijke grensstreek? De
Joodse grensbewoners waren in 1942 weggevoerd uit de grensstreek en maar weinigen kwamen terug.
En hoe verging het de groep Duitsers die na de bevrijding nog steeds in de Nederlandse grensstreek
woonde? Werden de Duitse grensbewoners ook volledig geaccepteerd na de oorlog of ondervonden zij
moeilijkheden? En hoe zat het met de grenshuwelijken? Kwamen die ook meteen weer tot stand of
was er toch een breuk gekomen in deze traditie? Op deze vragen wordt in deze paragraaf antwoord
gegeven, net als op de vraag hoe en wanneer de contacten tussen de Noord-Nederlandse en
Noordwest-Duitse grensbewoners weer tot stand kwamen.
Joodse grensbewoners
Vanaf het moment dat de geallieerden in april 1945 de dorpen en steden in de noordelijke grensstreek
binnentrokken, vierden de mensen uitbundig feest. Vlaggen werden uitgestoken en er werd gedanst en
gezongen in de straten. Soms wekenlang. Voor de Joodse grensbewoners viel er weinig te feesten. De
mensen die terugkwamen van hun laatste onderduikadres waren blij dat zij zich niet meer hoefden te
verstoppen, maar de bezorgdheid over het lot van hun familieleden zal hun blijheid overheerst hebben:
wat was met hen gebeurd? Wanneer kwamen zij thuis? Zouden zij wel thuiskomen? De mensen die
terug kwamen uit de kampen hadden de verschrikkingen aan den lijve ondervonden. In de eerste
periode na de bevrijding kwam maar weinig betrouwbare informatie binnen over de familieleden die
waren weggevoerd. Terwijl de niet-Joodse grensbewoners feestvierden, leefden de Joodse
grensbewoners in gespannen afwachting over het lot van hun geliefden.
Er kwamen echter maar weinig mensen terug uit de Nederlandse kampen Westerbork en
Vught, en uit de concentratiekampen in Duitsland en Polen. Eind december 1945 bestond de JoodsNederlandse bevolking nog maar uit 21.674 mensen en in 1947 was dat aantal slechts gestegen naar
een geschatte 28.000. Dit was slechts een kwart van wat het vóór de oorlog was geweest.162 Indien de
teruggekeerde Joodse dorps- en stadsgenoten verwachtten dat zij met open armen en warme
belangstelling zouden worden ontvangen, kwamen zij bovendien vaak bedrogen uit. De houding van
de niet-Joodse bevolking was meestal allesbehalve sympathiek. Er was veel onverschilligheid en
onbegrip voor de ellende die zij hadden meegemaakt en de verliezen die zij hadden geleden.163
In de grensstreek keerde maar een kleine 23 procent van de Joodse grensbewoners terug naar
hun woonplaatsen. Zij ontdekten vaak dat anderen in hun huis woonden of in het huis van een
vermoord familielid en zij moesten veelal bureaucratische en emotionele gevechten leveren om hun
eigendommen terug te krijgen. Daarvoor moest een officiële aanvraag worden ingediend bij de
gemeente. Bulte schreef: ‘Wanneer de claim terecht was, werden de huizen door de nieuwe bewoners
ontruimd en aan de rechtmatige eigenaar of huurder en/of rechtmatige erfgenaam teruggegeven.’164
Soms liet dit teruggeven nogal eens op zich wachten. De familie Braaf uit Hoogeveen moest de eerste
weken na de bevrijding zelf voor onderdak zorgen omdat hun huis door iemand anders bewoond
was.165
In Coevorden kregen de teruggekeerde Joden hun huizen en winkels wel gelijk bij thuiskomst
terug, tenminste als het hun eigendom was geweest, maar bij een huurhuis lag dit soms moeilijker. Het
was voor sommigen wel extra pijnlijk wanneer zij zagen wat de vorige bewoners in hun huis hadden
achtergelaten. Het huis van Frank was tijdens de oorlog verkocht en toen de zoon uit zijn
onderduikadres terugkwam vond hij portretten van Hitler en Mussert in de woonkamer, en
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nationaalsocialistische literatuur zoals Mein Kampf en het kinderboek Moeder vertel eens wat van
Adolf Hitler!. Ook waren kledingstukken en meubels in het huis opgeslagen van ondergedoken
mensen.166 Later hoorde hij dat zijn beide ouders binnen twee weken nadat zij uit hun huis waren
gehaald in Auschwitz waren vermoord.167 Hij probeerde de zaak van zijn vader weer op te zetten, maar
had het daar zeker niet gemakkelijk mee. Andere Joodse grensbewoners voelden zich na de oorlog niet
meer thuis in hun ouderlijk huis. Izzy Kan schreef dat de ramen van de huizen waar zijn Joodse
familie, vrienden en bekenden hadden gewoond, hem na zijn terugkeer constant aanstaarden. Hij
emigreerde in 1948 naar Israël waar zijn zus woonde.168 Slechts enkele teruggekeerde Joodse
grensbewoners bleven in hun vooroorlogse woonplaats wonen; de meeste mensen vertrokken naar het
westen van Nederland of naar Israël.
Waren de synagogen in de Duitse grensplaatsen in november 1938 allemaal vernietigd, in de
Nederlandse grensplaatsen waren ze na de oorlog nog wel aanwezig. Toch konden na de bevrijding
alleen in Emmen nog gebedsdiensten worden gehouden, vaak in samenwerking met de synagoge van
Stadskanaal. Op deze manier kon de Joodse gemeenschap aan een zogenoemde Minjan – tien mannen
van dertien jaar en ouder – komen.169 De synagogen in Coevorden, Nieuw-Amsterdam, Ter Apel en
Bourtange werden verkocht omdat de Joodse-bevolking daar veel te klein was geworden.170 Het heeft
echter tientallen jaren geduurd, voordat de niet-Joodse samenleving zich realiseerde dat de
vernietiging van een groot deel van de Joodse bevolking een groot trauma was. Een trauma voor de
teruggekeerde Joden, maar ook van de Nederlandse geschiedenis en de grensgemeenten.
Vijandige bevolking
In de laatste jaren van de oorlog had de Nederlandse regering in Londen de zogenoemde
‘terugkeerbesluiten’ genomen. Eén van de punten uit dit besluit was dat na de bevrijding alle Duitsers
het land moesten verlaten en volgens Sintemaartensdijk en Nijland kon dit besluit in 1945 op een
brede steun van de Nederlandse bevolking rekenen: ‘Weg met de vijand, alle moffen eruit.’171 Zowel
in de grote steden als in de grensstreek bleek echter al gauw dat indien een goede Duitse buurfamilie
was gearresteerd en uitzetting voor hen dreigde, veel mensen zeiden: ‘dat zijn geen echte Duitsers, dat
zijn goede buren.’172 Waarschijnlijk werden na de Tweede Wereldoorlog met ‘echte Duitsers’ de
nazi’s bedoeld, maar niet de Duitsers die in dezelfde straat woonden.
In Nederland woonden na 1945 naar schatting honderdduizend Rijks-Duitsers en staatloze
voormalige Duitsers. Zij woonden overwegend in de grensstreek of in de grote steden, in het bijzonder
in Rotterdam.173 Onder de codenaam Operatie Black Tulip volgde na 1946 de arrestatie van hele
Duitse gezinnen.174 Duitsers die geboren en getogen waren in Nederland werden daarbij niet ontzien.
Indien hun ouders of grootouders van oorsprong uit Duitsland kwamen en zij niet waren
genaturaliseerd tot Nederlander, dan moesten zij het land verlaten. Dit betrof eveneens Nederlandse
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vrouwen en hun kinderen die door een huwelijk met een Duitse man automatisch de Duitse
nationaliteit hadden gekregen of zelfs staatloos waren geworden als hun echtgenoot zijn nationaliteit
had verloren.175 Aangezien naturalisatie geld kostte en veel arbeiders dat geld niet hadden, konden
alleen de beter gesitueerden het zich veroorloven om de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. Het
maakte de meeste mensen eigenlijk niet uit welke nationaliteit ze hadden. Zij voelden zich
Nederlander omdat ze in Nederland woonden. Operatie Black Tulip maakte pijnlijk duidelijk dat
identificatie met Nederland niet automatisch betekende dat zij als Nederlanders werden beschouwd.
Zoals in hoofdstuk één is beschreven, woonden in de gehele noordelijke grensstreek veel
Rijks-Duitsers of staatloos geworden voormalige Duitsers. Door Operatie Black Tulip moesten ook de
lokale overheden van de noordelijke grensstreek alle Duitse burgers uitzetten. In de praktijk werd de
soep echter niet zo heet gegeten. In Bellingwolde bestond in 1945/46 twee procent van de bevolking
uit ‘vijandige’ burgers: 96 grensbewoners waren staatloos geworden Duitsers en 22 mensen hadden de
Duitse nationaliteit.176 Toch wilden B&W slechts twee Duitse gezinnen uitzetten en dat kwam meer
omdat zij hadden gecollaboreerd met de Duitse bezettingsmacht dan dat ze de Duitse nationaliteit
hadden.177 Ten aanzien van de andere Rijks-Duitsers en staatloos geworden Duitsers kneep de
gemeente een oogje dicht, net als alle andere noordelijke grensgemeenten. Hiermee handelden de
lokale overheden in strijd met het landelijk besluit. Het lijkt erop dat de situatie in de noordelijke
grensregio afweek van de situatie in de rest van het land. In het Zuiden en Westen van Nederland ging
de uitzetting van Duitse burgers onder de codenaam Operatie Black Tulip gepaard met razzia’s en
opsluiting in de speciaal daarvoor opgerichte kampen: Mariënbosch bij Nijmegen en Avegoor bij
Ellecom.178 Terwijl de regionale en lokale kranten uit het Noorden weinig schreven over het uitzetten
van Duitsers, publiceerden kranten uit het Zuiden en Oosten van het land wel regelmatig over de
arrestaties van de Rijks-Duitsers en de slechte toestanden in de kampen.179 De Volkskrant schreef dat
beide kampen op 1 december 1948 werden opgeheven.180
Dat veel van de staatlozen al vele jaren in Nederland woonden blijkt niet alleen uit de
aantekeningen van gemeenten, maar wordt ook bevestigd door de gehouden interviews en uit een
naturalisatieaanvraag.181 Uit de naturalisatieaanvraag van de familie Tuitjes bleek dat de vader van Jan
in 1892 in Bellingwolde was gekomen en daar met een Nederlandse vrouw was getrouwd. De zoon
verwierf net als zijn vader de Duitse nationaliteit, maar had in 1939 de Nederlandse nationaliteit
aangevraagd. Doordat de oorlog was uitgebroken, was de naturalisatie echter niet doorgegaan. De
gemeente vond uitzetting niet nodig, omdat het gezin zich gedurende de jaren 1940-1945 gedragen had
‘zoals van goede Nederlanders mag worden verwacht.’182
Naast Rijks-Duitsers en staatloos geworden Duitsers – dit was de grootste groep – woonden na
de oorlog eveneens veel andere ‘vreemdelingen’ in de grensstreek. Waarschijnlijk deed dit fenomeen
zich in het hele land voor. Als voorbeeld kijken we naar Coevorden. In augustus 1945 woonden in
deze gemeente 67 ‘vreemdelingen’ en stonden hier nog eens 9 vreemdelingen ingeschreven die naar
Duitsland waren gevlucht. De eerste groep bestond uit 42 vrouwen en 25 mannen. Het ging hier om 26
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Duitse en 10 staatloze vrouwen van Duitse afkomst, één Poolse, één Engelse en vier Italiaanse
vrouwen. Daarbij waren nog negen Duitse en twaalf staatloze mannen van Duitse afkomst. Twee
Poolse, één Engelse en één Italiaanse man. De Italianen vormden een familie. De tweede groep – die
naar Duitsland was gevlucht – bestond uit vijf Duitse vrouwen, drie Duitse mannen en één staatloze
man van Duitse afkomst.183 Waarschijnlijk waren deze mensen gevlucht om aan arrestatie te ontkomen
als mogelijke collaborateurs. Uit dit overzicht blijkt wel dat veel Duitse of voormalige Duitse vrouwen
en mannen in de Nederlandse grensstreek woonden, maar ook in Coevorden zijn geen ‘vijanden’
uitgezet door de gemeente.
Tabel 39: Vreemdelingen in Coevorden in 1945.184
Duitse
vrouwen
26

Staatloze
Duitse
vrouwen
10

Divers

Duitse
mannen

6

9

Staatloze
Duitse
mannen
12

divers

4

Gevluchte
Duitse
vrouwen
5

Gevluchte
Duitse
mannen
3+1

Totaal
1945
76

Grenshuwelijken
Door de terugkeerbesluiten was het sluiten van huwelijken tussen Nederlandse mannen en Duitse
vrouwen een stuk problematischer geworden dan voor de oorlog, omdat Duitse vrouwen immers ook
onder de categorie ‘vijanden’ vielen. Dit betekende eveneens dat alle Duitse vrouwen die na mei 1940
met een Nederlandse man waren getrouwd hun Nederlandse nationaliteit, die zij door hun huwelijk
automatisch hadden gekregen, kwijt raakten. Ook was de kans groot dat de Nederlandse overheid hen
zou uitzetten. Om in Nederland te mogen blijven, moesten deze vrouwen in het bezit zijn van een
verblijfsvergunning. Deze vergunning moest worden aangevraagd bij het gemeentehuis en ter
beoordeling worden opgestuurd naar de Commissie voor Huwelijken met Vrouwen van Vijandelijke
of Andere Vreemde Nationaliteiten.185 De Duitse vrouwen die met een Nederlandse man waren
getrouwd, liepen ook nog eens de kans om gearresteerd te worden als zij zich bij hun man voegden
zonder toestemming van de Nederlandse staat. Dit overkwam de Duitse vrouw J.D.K..186 Zij had haar
Nederlandse man in Duitsland leren kennen, waar hij tijdens de oorlogsjaren werkte en waar zij met
elkaar waren getrouwd. Na het huwelijk gingen zij naar Nederland, maar de vrouw werd bij het
passeren van de grens in Ter Apel aangehouden en tijdelijk vastgezet. Van de rechter kreeg zij een
boete van f 20,- opgelegd, omdat hij het clandestien oversteken van de grens ‘vrij ernstig’ noemde. Na
haar veroordeling liep zij ook nog het risico om te worden uitgewezen.187
In de noordelijke grensstreek trouwden voor en tijdens de bezetting vooral Nederlandse
mannen met Duitse vrouwen van net over de grens, maar na de bezetting was dit dus een stuk
moeilijker geworden. Een bruidspaar kon toen niet meer simpelweg naar de gemeentesecretarie van
hun woonplaats gaan om hun huwelijk aan te kondigen. Zij moesten na 1945 toestemming vragen bij
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo beschouwde de Nederlandse staat de Duitse verloofde van
de heer J.R uit Bellingwolde nu als ‘vijand van het Nederlandse volk’.188 Hier was de bruidegom het
beslist niet mee eens. Zijn verloofde was tijdens de oorlog ondergedoken omdat zij niet voor de Duitse
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Wehrmacht wilde werken en dus was zij volgens hem geen nazi. Dat was ook de reden geweest dat zij
tijdens de bezetting niet konden trouwen en nu moesten zij langdurig wachten op toestemming.
Een ander voorbeeld is J.V. uit Bellingwolde die met zijn Duitse vriendin wilde trouwen die
vlak over de grens woonde en die hij tijdens de oorlog had leren kennen. In september 1945 was zij
bevallen van hun kind, maar toestemming voor het huwelijk liet tot 1948 op zich wachten. De
Nederlandse overheid was van mening dat J.V. maar het beste met zijn verloofde in Duitsland kon
trouwen, want zij gaf haar geen toestemming om ongetrouwd de grens over te komen. Daarentegen
gaven de Britten, die het gebied onder beheer hadden, hem geen toestemming om naar Duitsland te
gaan. Om uit deze impasse te komen schreef J.V. in 1948, drie jaar na zijn eerste huwelijksverzoek,
een brief aan koningin Wilhelmina. Nadat zijn verloofde een anti-nazi verklaring had ingeleverd, kon
het huwelijk per volmacht plaatsvinden. Bruid en bruidegom bevonden zich elk aan een kant van de
grens. Na het voltrekken van het huwelijk kreeg de vrouw toestemming om bij haar man in Nederland
te gaan wonen.189
Het ‘vijandig’ verklaren van elke Duitser lijkt een verschil van visie tussen de Nederlandse
overheid en zijn burgers bloot te leggen. Er was eveneens een verschil in visie bij de bevolking indien
het ging om omgang met de vijand tijdens de bezetting. Het is namelijk opvallend dat Nederlandse
meisjes die omgang hadden met Duitse militairen, na de bezetting werden kaalgeschoren en
uitgescholden voor ‘moffenmeiden’, ook in de grensregio. Monika Diederichs die voor haar boek
tientallen vrouwen interviewde, vindt het oneerlijk om de Duitse oorlogsmisdaden de Nederlandse
vrouwen aan te rekenen die verliefd waren geworden op een Duitse militair.190 Van aversie tegen
Nederlandse mannen die met Duitse vrouwen trouwden is echter weinig bekend. Naar alle
waarschijnlijkheid zag de Nederlandse bevolking de Duitse militairen als vertegenwoordigers van de
gehate bezetter, terwijl de Nederlandse bevolking de Duitse vrouwen niet als echte vijanden zag.
Ongeveer vijf jaar na de bevrijding hield de Commissie voor Huwelijken met Vrouwen van
Vijandelijke en Andere Vreemde Nationaliteiten op te bestaan, waardoor huwelijken tussen
Nederlanders en Duitsers weer gemakkelijker gesloten konden worden.191
Indien we bij wijze van voorbeeld nader inzoomen op de huwelijken die in Bellingwolde zijn
gesloten tussen Nederlandse mannen en Duitse vrouwen uit de grensstreek, dan zien we dat van het
aantal huwelijken minimaal zes tot elf procent grenshuwelijken zijn.192 Veel mannen werkten tijdens
de bezetting in de Duitse grensstreek waar zij hun bruid leerden kennen. Wat verder opvalt is dat
tijdens de vijf oorlogsjaren gemiddeld meer werd getrouwd dan in de andere jaren. Alleen in 1930 was
het aantal huwelijken hoger. Een ander opvallend gegeven is dat vijf jaar na de bezetting, in 1950, in
Bellingwolde helemaal geen huwelijk tussen een Nederlander en een Duitser tot stand kwam.
Waarschijnlijk had dit nog te maken met de problemen die ontstonden indien een Nederlander met een
Duitser wilde trouwen.
In de gemeente Emmen gingen huwelijken tussen mannelijke grensbewoners en Duitse
grensbewoonsters, zowel tijdens de bezetting als na de bevrijding, ook gewoon door. Doordat jonge
mannen tijdens de bezetting ook in Duitse steden tewerkgesteld waren, werden echter ook huwelijken
gesloten tussen Emmenaren en Duitse meisjes die niet aan de grens woonden. In 1944 en begin 1945
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kwamen daar nog de huwelijken met Russische en Poolse meisjes bij die eveneens tewerkgesteld
waren geweest in Duitsland. Na de bevrijding zag het huwelijkspatroon er weer iets anders uit, want
Tabel 40: Huwelijken in Bellingwolde.193
Jaar
1925
1930
1935
1940-44
1950
1955

Totaal
50
64
52
273194
47
47

Grenshuwelijk
4
4
5
10
0
5

Percentages in procenten
8%
6%
10 %
4%
0%
11 %

toen trouwden ook veel Nederlandse meisjes, ook in de grensstreek, met buitenlandse mannen:
namelijk met geallieerde militairen.195 Ook al waren er waarschijnlijk meer Nederlandse mannen die
met Duitse meisjes trouwden, Duitse mannen trouwden soms ook met een Nederlandse meisjes uit de
grensstreek. Zo trouwde Piet uit het Duitse Twist met zijn Nederlandse meisje van net over de grens
dat hij in 1963 had leren kennen. De periode van verkering was niet altijd gemakkelijk. Dit had
volgens hem niets te maken met een negatieve beeldvorming van Nederlanders over Duitsers, maar
meer met rivaliteit tussen de jongeren van de grensdorpen – vaak onder invloed van alcohol. Piet is
getrouwd en is met zijn Nederlandse vrouw in Nederland gaan wonen. Piet is wel altijd in Twist
blijven werken omdat hij dagelijks thuis kon komen.196 De grens was voor dit echtpaar in 1963 beslist
geen obstakel.
In Vlagtwedde kregen 15 Duitse vrouwen die in de eerste jaren na de oorlog met Nederlandse
mannen waren getrouwd pas in 1950 de Nederlandse nationaliteit, terwijl zij deze voor de oorlog reeds
op de dag van hun huwelijk zouden hebben verworven. Door het ‘Besluit ingevolge van het huwelijk
met vijandelijke onderdanen nr. II, Stbl. F 278’, waren deze vrouwen staatloos geworden. Operatie
Black Tulip had dus behoorlijk veel invloed op het leven van (voormalige) Duitsers in Nederland. Ook
al trouwden grensbewoners tussen 1945 en 1950 weer met Duitsers, de Nederlandse rijksoverheid had
duidelijk moeite met deze huwelijken. Pas na 1949 konden weer gemakkelijker huwelijken tussen
Nederlanders en Duitsers worden gesloten en in de grensstreek gebeurde dit, net als tijdens de
vooroorlogse jaren, regelmatig. Nederlandse mannen gingen zelfs speciaal de grens over om een bruid
te zoeken, ze vroegen zelfs of er nog ongetrouwde vrouwen in de buurt woonden: ‘Joa dan kwaam ze
hier vroagn of hier nog’n oalde meid was die trouwn woal,…’197 Jaap en Klara uit Eschebrügge
noemden zo een stuk of zes vrouwen uit hun omgeving op die na de oorlog met een Nederlandse man
waren getrouwd en in Nederland gingen wonen.
De vrouwen uit de Grafschaft Bentheim ondervonden weinig problemen na hun huwelijk,198
maar enkele vrouwen uit Ostfriesland hadden het niet altijd gemakkelijk in Nederland. Zo vertelde
Herma uit Bellingwolde dat haar Nederlandse vader in 1955 met haar Duitse moeder was getrouwd.
Haar vader ging regelmatig met vijf kameraden stappen in Duitsland omdat het daar volgens hem
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gemoedelijker was dan in Nederland en zo leerde hij zijn bruid kennen. Na hun huwelijk gingen zij in
Nederland wonen bij de moeder van Herma’s vader. ‘Oma was erg boos, haar man was tijdens de
oorlog gestorven omdat er geen insuline voor hem was. Daarna kon ze erg moeilijk rondkomen.’ 199
Daar kwam ook nog eens bij dat de oudste zoon, Herma’s vader, tijdens de bezetting van straat was
geplukt en in Duitsland was tewerkgesteld. Maar het was niet alleen oma die het haar moeder moeilijk
maakte. Ook sommige buren waren niet altijd even vriendelijk.
Eens stond ze [moeder] te huilen. Ik was een jaar of acht à negen. Zij wilde niet vertellen
waarom en ineens hoorde ik een vrouw achter de schutting zeggen ‘mof, mof, mof’. Het was
de buurvrouw. Moeder was toen vaak heel verdrietig.200
Ook Geesje had het niet altijd gemakkelijk. Zij had haar man leren kennen tijdens het volksfeest in
Leer in 1956. Ten eerste vonden haar ouders het heel erg dat zij met een Nederlander ging trouwen en
daardoor uit het dorp vertrok en ten tweede was de familie van haar man niet altijd even tactvol. De
broer van haar schoonvader was tijdens de oorlog gestorven door geallieerde bommen die de piloten
net over de grens hadden gedropt en de grootvader van haar man was van oorsprong Duitser. Omdat
hij tijdens de Eerste Wereldoorlog niet voor zijn oude vaderland was gaan vechten, verloor het hele
gezin hun nationaliteit. Zij had het gevoel dat haar schoonfamilie haar deze zaken verweet omdat zij
Duitse was en zij voelde zich daar schuldig en verdrietig over.201 Ook hier blijkt dat niet de mannen
werden aangekeken op hun huwelijk met een Duitse vrouw, maar de vrouw omdat zij Duitse was.
Net als voor de oorlog was er na de bevrijding ook weer sprake van ‘grensonderwijs’. Zoals de
meisjes uit Laar voor de oorlog naar de Vakschool in Coevorden gingen, gebeurde dit ook na de
oorlog. De Duitse kinderen werden wel uitgescholden voor ‘poepen’ onderweg naar school, maar in de
school zelf voelden zij zich helemaal opgenomen. Verschillende geïnterviewde noemden hiervan
voorbeelden. Hennie uit Laar vertelde:
Na de oorlog ging ik nog naar Coevorden naar de vakschool, dat was in 1955-1959. Als we
dan op de fiets gingen dan riepen de kinderen wel ‘Duitse poep’m’. We lachten er wel om,
mooi vonden we het niet, maar we wisten het ja wel. Er waren veel Duitse meisjes op de
vakschool, er was een hele Duitse klas op de vakschool. De directrice was wel goed. Anders
moesten we naar Nordhorn en dat hadden we niet gedaan.202

Ook het christelijke lyceum werd in de Nederlandse grensplaatsen bezocht. Vooral voor de
Altreformierten was dat erg belangrijk. Willy uit Emlichheim ging naar het christelijke lyceum in
Emmen, maar ook de kinderen van de dominee uit Laar. Een christelijk lyceum was erg belangrijk
voor jongeren die theologie wilden studeren.203 Voor Nederlandse kinderen die in Duitsland woonden,
maar in Nederland naar school ging lag dit een stuk moeilijker. Zij werden ook regelmatig
uitgescholden voor poep’m en zij hadden daar wel last van. Voor hen was dit een vernedering.204
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Burenbezoek: grenscontacten hersteld
Volgens een NIPO-onderzoek in 1947 dacht 29 procent van de Nederlandse bevolking alweer
‘vriendelijk’ over het Duitse volk en in 1954 was dit opgelopen tot 54 procent.205 Hieronder kunnen
we zeker een groot deel van de noordelijke grensbevolking rekenen. De grens was tot 1950 voor
individuen nog moeilijk te passeren, maar met een speciale pas was dit toch mogelijk. Daarbij kwam
dat sommige grensbewoners voor de oorlog zulke hechte vriendschappen onderhielden dat ze na de
oorlog voor elkaar bleven zorgen. Een voorbeeld daarvan is een Duitse molenaar die failliet was
gegaan en met de noorderzon uit zijn woonplaats was vertrokken, maar wel zijn schulden afbetaalde
aan de zoon van een Nederlandse vriend.
Ik was net een elektriciteitszaak begonnen toen Johan Wisping mij opbelde. Hij zei: ‘Ik ben
pleiter’, dat was failliet en ‘du kantst dien geld’, dat was f 4000,- , ophalen in
Emmercompas’… Zo hecht was die vriendschap. Dat wil ik even benadrukken.206
Naast het bezoek van familie en vrienden waren het de kerken die als eersten de vooroorlogse
contacten weer aanhaalden. Zoals gemeld preekte dominee Schouten van de Gereformeerde Kerk te
Coevorden direct na de bevrijding weer in de Altreformierte Kirche te Emlichheim en kwam de
dominee van Wilsum in juli 1946 naar Coevorden.207 Maar dat was niet het enige. Ook de dominees
van de Gereformeerde Kerk te Schoonebeek en het Overijsselse Gramsbergen kwamen weer preken in
de Altreformierte Kirche te Laar.208 De kerkdiensten mochten toen ook weer in het Nederlands worden
gehouden. Hendrik zei daarover: ‘selbstverständlich in der geliebten Niederländische Sprache.’209 In
1947 kreeg de Altreformierte Kirche van Emlichheim weer een Nederlandse dominee in de persoon
van ds. Ten Brink.210
Dominees kregen dus vrij snel na de bevrijding een grenspas zodat zij hun beroep aan beide
kanten van de grens konden uitoefenen, maar zodra groepen de grens mochten passeren, maakten
gereformeerde jongerengroepen hier ook gebruik van. In juni 1950 vond een grote bijeenkomst plaats
in Emmen die georganiseerd was door de Gereformeerde Kerk. Er waren meer dan 1200 jongeren bij
elkaar waarvan een grote delegatie jongeren van de Altreformierte Kirche uit Ostfriesland en de
Grafschaft Bentheim kwam.211
Het was echter niet alleen de gereformeerde Nederlandse grensbevolking die haar contacten
over de grens weer vernieuwde. Ook de Katholieke Kerk zond vijf jaar na de bevrijding de jeugd weer
uit naar Duitsland om de contacten te hernieuwen. In januari 1950 kwamen 75 Nederlandse katholieke
jongeren naar het plaatsje Uelsen in de Grafschaft Bentheim om daar de kerstgedachte van ‘Vrede op
aarde’ tot uitdrukking te brengen.212 In april 1950 bezochten de Nederlandse padvinders weer hun
Duitse collega’s. Zij gingen eerst naar de Grafschaft, waarna Duitse padvinders een uitnodiging kregen
om in Nederland op bezoek te komen.213
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Tussen de Hervormde Kerk in Beerta en haar zustergemeente in Oldenburg duurde het iets
langer voordat de contacten weer tot stand kwamen, ook al leeft in de herinnering van mensen dat deze
contacten direct naar de oorlog weer waren hersteld. ‘Al snel na de oorlog ging de zusterkring van
Beerta weer op bezoek bij de kerk in Bunde.’214 Hierover is niets gevonden in de kerknotulen en
daarom is het aannemelijk dat dit na 1950 moet zijn geweest. De meisjesvereniging van de Hervormde
Kerk in Beerta maakte in juli 1955 een uitstapje naar Duitsland. De dames gingen per fiets naar
Papenburg en Oldenburg en via Nieuweschans weer naar huis. Een jaar later kwam in september een
groep jongeren uit Oldenburg naar een bijeenkomst in de kerk van Beerta.215
Het waren niet alleen de kerken die de banden weer aanhaalden, ook op cultureel gebied
werden acties ondernomen. Het Drents Genootschap knoopte in 1948 de banden weer aan met de
Grafschaft Bentheim. De voorzitter van dit genootschap, H.J. Prakke, bezocht in 1948 zijn Duitse
collega in Nordhorn en dit resulteerde in een bezoek van 40 leden van het Drents Genootschap aan de
Grafschaft in 1949.216 Het tegenbezoek vond plaats op 26 augustus 1950 en daarna spraken de leden af
om eens per jaar een uitwisseling te organiseren met een breed programma zodat veel Drenten en
Graafschappers het aantrekkelijk zouden vinden om aan de bezoeken deel te nemen. Door deze twee
uitwisselingen ontstond een jarenlange traditie. Nu rijst uiteraard de vraag of alle leden het hiermee
eens waren. Nee, zeker niet. Eén lid van het Drents Genootschap stuurde een protestbrief tegen de
komst van de Duitsers. De schrijver had moeite met het feit dat een groep Duitsers op ‘prettige en
waardige wijze’ zou worden ontvangen, en hij voelde zich extra gegriefd omdat de aankondiging van
het Duitse bezoek op de vooravond van de Dodenherdenking bij hem in de bus was gevallen.217
In de Groningse gemeente Vlagtwedde werden in Ter Apel in 1950 circa 900 Duitse
grensbewoners uit het Emsland ontvangen. Speciaal voor deze gelegenheid was de grenspost
Munnekemoer-Rütenbrock opengesteld van 9.00 tot 21.00 uur. Burgemeester Waalkens van
Vlagtwedde en vertegenwoordigers van diverse lokale verenigingen, verwelkomden de gasten bij de
grens. De Duitsers mochten 5 DM meenemen en konden deze omwisselen tegen f 3,60. Het bezoek
had tot doel om de ‘persoonlijke relaties’ weer aan te knopen en om van gedachten te wisselen op het
gebied van economische en culturele samenwerking. Die dag stond eveneens een bezoek aan het oude
klooster in Ter Apel op het programma en veel gasten maakten van deze gelegenheid gebruik om
familie en vrienden weer te bezoeken.218
Op sportgebied herstelden grensbewoners en diverse sportclubs hun contacten ook weer. In
1949 ging de voetbalclub van Winschoten naar Duitsland voor een voetbaltoernooi in Aurich. Dit was
weliswaar geen toernooi tussen Nederlandse en Duitse voetballers, maar tussen Nederlandse en
Deense voetballers.219 Maar hieruit blijkt wel dat het geen probleem was om het buurland te bezoeken
zodra de mensen daartoe de gelegenheid kregen. Een sportuitwisseling tussen een Oost-Groningse en
een Duitse grensvoetbalclub volgde in 1951 en veel mensen gingen mee als fan om hun club aan te
moedigen. Eerst ging de A.S.V.B. uit Blijham naar het Duitse Möhlenwarf in het Reiderland en een
jaar later kwamen de Duitsers naar Nederland. Meer dan 700 bezoekers genoten van dit uitje. Na de
voetbalwedstrijd volgde nog een broodmaaltijd en de dag werd afgesloten met een dansje.220
Tegelijkertijd kwamen de contacten tussen enkele Emmense sportverenigingen en die uit het
Emsland weer tot stand. De voetbalclub van de Jonge Boerenbond uit Barger-Compascuum stak in
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1951 de grens over om in Hebelermeer te gaan spelen. Zij maakten de tocht per fiets en hadden een
gezellige dag samen. Ook zij maakten de afspraak voor een tegenbezoek. Tijdens de Pinksterdagen
kwam de club uit Hebelermeer in Barger-Compascuum voetballen. Nog datzelfde jaar ging de
Emmense voetbalclub naar de Duitse plaats Haren voor een wedstrijd.221 Na 1952 waren, net als voor
de oorlog, in diverse grensplaatsen weer sportwedstrijden tussen clubs van beide kanten van de
grens.222
Voor de oorlog bezochten grensbewoners ook graag elkaars markten zoals de
Allerheiligenmarkt in Winschoten, de Gallimarkt in Leer, de Ganzenmarkt in Coevorden en de
landbouw- en veetentoonstelling in het Duitse Uelsen. Na de oorlog was dit een stuk moeilijker
geworden omdat het moeilijk was om een grenspas te verkrijgen. Zodra in 1950 groepspassen werden
verstrekt waarmee Nederlanders en Duitsers de grens in groepsverband mochten passeren, maakten
velen hiervan gebruik. Het bezoeken van een markt alleen was echter niet voldoende om voor een
groepspas in aanmerking te komen. Omdat de Gallimarkt in Leer geen cultureel tintje had, konden in
1950 nog geen grote groepen Groningers naar Leer reizen. De Winschoter Courant schreef hierover:
Hoewel de moeilijkheden om de grens te kunnen overschrijden nog steeds te groot zijn om een
massaal wederzijds bezoek mogelijk te maken, zijn in de laatste jaren toch reeds vele OostGroningers en Drenten naar de Gallimarkt in Leer geweest.223
Toen de organisatie van de Gallimarkt besloot om eens per twee jaar een tentoonstelling van
landbouwmachines en industriële producten aan de
markt te koppelen, was het voor Groningers een stuk
gemakkelijker om een pas te bemachtigen. In 1952 was
de tentoonstelling ‘Bauen und wohnen’ aan de
Gallimarkt gekoppeld en voor de opening werden ook
Nederlandse autoriteiten uitgenodigd. Tevens werden
extra bussen ingezet naar Leer zodat zoveel mogelijk
mensen meekonden. In totaal vroegen ongeveer 1000
mensen een pas aan om de markt in Leer te kunnen
bezoeken.224 De organisatoren pasten dus gewoon hun
Gallimarkt Leer, 1958. Foto: Stadarchiv Leer.
markt aan om maar zoveel mogelijk bewoners van over
de grens te trekken.
In het Duitse Uelsen in de Grafschaft Bentheim stond vooral de jaarlijkse landbouw- en vee
tentoonstelling voorop en was de markt maar bijzaak. Toen de mensen in 1950 weer de grens mochten
passeren bleek de belangstelling in de Nederlandse grensstreek voor deze tentoonstelling – net als voor
de oorlog – weer groot te zijn. De organisatie had het de Nederlanders zo gemakkelijk mogelijk
gemaakt om op bezoek te kunnen komen. Er waren bussen geregeld en de organisatie zorgde eveneens
voor de grenspassen. Een week voor de tentoonstelling hadden zich meer dan 1000 mensen
aangemeld.225 Net als in Groningen was ook dit geen eenzijdig bezoek.
De Graafschappers kwamen in oktober 1950 weer massaal op bezoek in Coevorden voor de
‘Biestenmaondag’.226 Bij de opening van de bloemen- en fruittentoonstelling die op de zaterdag
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voorafgaand aan de markt plaatsvond, sprak de burgemeester van Coevorden de wens uit de banden
met de Duitse buren weer aan te halen. Hij was zich wel bewust dat het voor sommige mensen nog te
vroeg was om ‘…banden te knopen met een land dat ons zoveel ellende heeft gebracht.’227 Volgens de
burgemeester waren tijdens de landbouw- en vee tentoonstelling in Uelsen echter goede
vriendschappelijke relaties aangeknoopt en hij had het gewaardeerd dat daar ter ere van de Hollandse
gasten het Wilhelmus had geklonken. Op de Biestenmaondag kwamen de Duitse buren inderdaad
massaal de grens over om de markt te bezoeken en de Coevorder burgemeester sprak zijn inwoners toe
met de woorden:
…een vreemdeling krijgt nooit respect voor Coevorden wanneer men hoort dat het innerlijk zo
verdeeld is…Hebt ge critiek? Goede opbouwende critiek heeft steeds een willig oor. Werk aan
Coevordens toekomst,…228
Daarbij was de burgemeester erg toekomstgericht want hij sprak de vurige wens uit dat er uiteindelijk
één verenigd Europa zou komen. Met het bezoek aan de markten te Uelsen en Coevorden was het
herstel van de vooroorlogse banden weer in gang gezet, hoewel niet iedere grensbewoner dit zal
hebben toegejuicht. In november van datzelfde jaar bezochten nog eens 800 Graafschappers de
Ganzenmarkt in Coevorden,229 en in mei 1951 vertrokken veel Zuidoost-Drenten in bussen naar de
Landstand-Tentoonstelling in het Emslandse Meppen.230
Lokale bestuurders droegen dus eveneens hun steentje bij aan het herstel van de goede
contacten tussen grensgemeenten. Zoals we zagen waren gemeentebesturen aanwezig bij het bezoeken
van de markten, maar B&W van Coevorden brachten ook een bezoek aan hun Grafschafter collega’s
om de wederzijdse belangen te bespreken.231 Tevens bezochten Duitse onderwijzers uit de grensstreek
hun Nederlandse collega’s in Zuidoost-Drenthe en organiseerden bedrijven weer personeelsuitstapjes
over de grens.232
Vanaf het moment dat de grens weer open was verliepen de bezoeken tussen grensbewoners,
organisaties en bestuurders op het gebied van kerk, cultuur en sport soepel. Landelijk lag dit toch wat
moeilijker. Zo mochten in 1952 voor het eerst weer Duitse wielrenners deelnemen aan de Ronde van
Nederland, maar er was nog niet besloten of een Duitse ploeg mocht deelnemen of dat de Duitse
wielrenners zich moesten aansluiten bij een van de buitenlandse ploegen.233 Ook vanuit de provinciale
overheden kwam de samenwerking veel later tot stand dan vanuit de lokale overheden. De provincie
Gelderland zette in 1962 een Werkgroep voor Culturele Grenscontacten op die samen met haar Duitse
partner Kulturkreis Schloss Raesfeld e.V. diverse grensoverschrijdende activiteiten organiseerde. In
1969 wilde de provincie Gelderland dit streven uitbreiden door een samenwerkingsverband aan te
gaan met vijf andere provincies en wel Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Limburg.
Waarom de provincie Friesland als enige niet-grensprovincie was uitgenodigd voor dit
samenwerkingsverband is niet duidelijk, maar aan het eind van 1969 maakte Friesland van dit verband

227
228
229
230
231
232
233

Ibidem, 28 oktober 1950.
Ibidem.
EC, 6 november 1950.
CC, 12 mei 1951 en EC, 11 mei 1951.
Ibidem, 1 december 1951.
CC, 29 september 1951.
WC, 5 maart 1952.

252

geen onderdeel meer uit. 234 Door dit samenwerkingsverband kregen nu ook de lokale activiteiten
financiële steun van de provincies. Beide regeringen hadden eveneens hun medewerking toegezegd.235
We kunnen concluderen dat het herstel van de grenscontacten in fases is verlopen. Direct na
de bevrijding herstelden de kerken hun contacten, waarna de provinciale organisatie het Drents
Genootschap volgde. Het herstel van de grenscontacten tussen grensbewoners kwam echter pas vijf
jaar na de bevrijding weer tot stand, maar dit had alles te maken met de moeilijkheid om de grens te
kunnen passeren. Ook de lokale overheden hernieuwden hun grenscontacten zo snel als mogelijk was.
Alleen tussen de inwoners van de gemeente Emmen en het Emsland waren de contacten iets minder,
maar dit was voor de oorlog niet anders geweest. De vooroorlogse grenscontacten hadden vooral te
maken met het feit dat veel Emmenaren in de Duitse grensstreek werkten. Dit werd verminderd toen
na de oorlog de grensarbeid in de turfindustrie en veenderijen sterk afnam. Wat waren dan de oorzaken
dat er tussen Emmen en het Emsland minder contacten waren? Dat had waarschijnlijk drie oorzaken.
De eerste was dat de Emslanders katholiek waren en maar twee Emmense katholieke dorpen aan het
Emsland grensden: Barger-Compascuum en Zwartemeer. Zij knoopten de banden wel weer snel aan
met hun Duitse buren zoals we zagen. Maar, aangezien de verzuiling direct na de bevrijding weer een
grote rol speelde in het dagelijks leven, zal er weinig behoefte aan uitwisseling met andere gelovigen
zijn geweest. Ten tweede was er nog steeds veel veen in dit gedeelte van de grensstreek en vooral aan
de Duitse kant van de grens was dit veengebied erg uitgestrekt. De dorpskernen waren hier klein en de
boeren woningen stonden ver uit elkaar. Ten derde lagen de grotere kernen Emmen en Meppen ver uit
elkaar, ongeveer veertig kilometer, waardoor de mensen minder contact met elkaar hadden. De
woonkernen van Coevorden en Emlichheim lagen bijvoorbeeld maar tien kilometer uit elkaar en die
van Nieuweschans en Bunde maar vijf kilometer.
Herstelbetalingen
Naast de anti-Duitse terugkeerbesluiten had de Nederlandse regering ook besloten dat Duitsland moest
betalen voor de grote schade die zij in het land had veroorzaakt tijdens de inval, de bezetting en de
bevrijding. De roep om herstelbetalingen begon al tijdens de bezettingsjaren toen de nazi’s dreigden
Nederland onder water te zetten indien de geallieerden het land wilden bevrijden. Aangezien het voor
Nederland belangrijk was dat de Duitse economie weer snel zou opbloeien, vroeg zij niet om geld,
maar om het confisqueren van land en het vermogen dat Duitsers in Nederland bezaten. Het vermogen
kon bestaan uit bedrijven, inboedel van bedrijven en woningen, kunst, geld, juwelen en grondgebied.
Met betrekking tot grondgebied ging het om twee zaken: Duits grondgebied (annexatie) en Duits
grondgebied dat in Nederland lag (traktaat- of grenslanderijen). Wielenga schreef in zijn boek West
Duitsland dat ‘de “lijdensweg van de annexatie-kwestie” niet opnieuw beschreven hoeft te worden
omdat er voldoende over geschreven is.’ Hij geeft een duidelijk overzicht over zowel het
annexatievraagstuk als het in beslag nemen van ‘het vermogen van de vijand’.236 Als het gaat om het
perspectief van de rijksoverheid en het nationale debat heeft Wielinga gelijk dat de confiscatie-plannen
van Duits grondgebied goed zijn gedocumenteerd. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de
betekenis van dit vraagstuk vanuit het oogpunt van de grensgemeenten en grensbewoners. Dit
onderhavig onderzoek vult deze leemte aan.
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In de noordelijke grensstreek hadden de kwesties van de annexatie en traktaat- of
grenslanderijen een geheel andere lading dan in de rest van Nederland. Het confisqueren van land
betrof immers niet zozeer ‘alle’ Duitsers, maar vooral de Duitsers die in het te confisqueren gebied
woonden en daardoor grotendeels grensbewoners en buren waren. Voor de Nederlandse overheid en
de media golden het annexatievraagstuk en de confisquatie van Duitse bezittingen, waaronder Duits
grondgebied in Nederland als twee afzonderlijke zaken, terwijl ze in de Noordwest-Duitse gebieden
dit als één en hetzelfde vraagstuk zagen. Mede hierdoor schreef de Nederlandse pers na 1949 nog maar
zelden over dit vraagstuk, terwijl de Duitse pers hieraan tot ver in de jaren zestig aandacht bleef
besteden.237 Tegenwoordig weten veel Nederlanders, ook grensbewoners, wel over de
annexatieplannen van Nederland, maar doorgaans vrijwel niets over het confisqueren van Duits
grondgebied: een kwestie die in de Duitse grensregio nog regelmatig wordt besproken. In deze
paragraaf worden beide kwesties, evenals de betekenis hiervan voor de Nederlandse en Duitse
grensbewoners, dan ook afzonderlijk behandeld.
Annexatie
In november 1944 zond de Nederlandse regering een notitie aan de bondgenoten waarin zij de wens
uitte om als herstelbetaling en veiligheidswaarborgen Duitsland te laten betalen met grondgebied. Het
ging hierbij uitsluitend om grondgebied en niet om Duitse onderdanen. Met andere woorden, de
onderdanen moesten uit het te annexeren gebied vertrekken. Na de bevrijding kwam daar nog het
argument bij dat Nederland van de westelijke landen het zwaarst getroffen zou zijn, doordat de
bevrijding circa acht maanden later kwam dan in Frankrijk en België. Hierdoor had de bevolking in de
laatste Oorlogswinter veel ellende beleefd door de grote hongersnood. Bovendien waren de havens in
Rotterdam en Amsterdam flink vernield, hadden de Duitsers grote
gebieden van Nederland onder water gezet en waren zij in de laatste
oorlogsmaanden plunderend door het land getrokken. De geschatte
materiële schade bedroeg zo’n 25,7 miljard gulden.238
Tijdens de Conferentie van Jalta van 2 maart 1945 bespraken
Amerika, Groot-Brittannië en Rusland de herstelbetalingswensen van
Nederland. Ondertussen hielden enkele prominente Nederlanders zich
bezig met studies over het te annexeren Duitse grondgebied. De
regering vond namelijk dat een publieke discussie gevoerd moest
worden over het annexatievraagstuk, een maatregel ‘die gedragen of
verworpen moet worden door het zedelijk besef en het zakelijk inzicht
van ons volk.’239 De vraag die we nu kunnen stellen, is hoe de discussie
rond het annexatievraagstuk is verlopen op landelijk niveau en of deze
Poster van voorstanders van
gelijke tred hield met de wensen van de noordelijke grensprovincies en
annexatie, 17 augustus 1945.
gemeenten. Daarna wordt uitgezocht hoe de grensbevolking over het
AGV2.
annexatievraagstuk dacht, zowel aan Nederlandse als aan Duitse zijde.
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Om de discussie op gang te brengen hielden diverse organisaties enquêtes en kwamen er veel
rapporten en zeker zestig brochures uit.240 Uit de enquêtes bleek dat er iets meer voorstanders dan
tegenstanders van annexatie waren. Volgens een steekproef van het Centraal Bureau voor
Documentatie was 44,5 procent van de ondervraagden voor en 41,5 procent tegen annexatie, terwijl
11,5 procent een protectoraat wilde en 2,5 procent geen mening had. De politieke partijen waren door
de bank genomen voorstanders van annexatie, op de SDAP en de CPN na. Ook in de vijf
grensprovincies, Noord-Brabant en de steden Rotterdam en Den Haag waren meer geënquêteerden
voor dan tegen annexatie. De enquête van Je Maintiendrai, gehouden onder politiek representatieve
personen, liet zelfs zien dat 60 procent van de ondervraagden voor annexatie was en 40 procent tegen.
Zeeland en de rest van het Westen, op Gouda na, wensten geen oordeel uit te spreken. Limburg,
Gelderland en Overijssel telden meer voor- dan tegenstanders. Daarentegen hadden de burgemeesters
van Amsterdam en van de gemeenten in de noordelijke provincies deze enquête niet ingevuld.
Hierdoor is het niet duidelijk geworden hoe zij over annexatie dachten maar de verwachting was dat
ook zij voorstanders waren.241
De vele brochures die zijn verschenen over het annexatievraagstuk beschreven diverse
terreinen. Ze gingen bijvoorbeeld over delfstoffen, landbouw en de taalkundig-culturele kant. Zo
schreef Van Galen eind 1944 een brochure in het Engels die vlak na de capitulatie uitkwam. Hij
betoogde dat alles dat tot nu toe bekend was geworden over de daden van de Duitsers hem ervan had
overtuigd dat Nederland met Duits grondgebied moest worden uitgebreid. Hierbij ging het niet om een
kleine strook, maar Nederland moest maar liefs twee keer zo groot worden als het land op dat moment
was.
I propose an extension of territory from Holland so that the Weser should become our eastern
frontier, the Lippe the southern boundary, the Rhine from the Weser up to Gelderland the
south-western border of the territory to be annexed.242
Naast de vele voorstanders waren er ook tegenstanders van annexatie zoals uit de enquête bleek.
Oortwijn Botjes schreef voor het Comité van Actie tegen Annexatie de brochure Annexatie? Dat
nooit!!. Volgens Oortwijn Botjes meenden sommige Nederlanders die grondgebied wilden annexeren
dat de autochtone bevolking daar kon blijven wonen, maar de grootste groep was van mening dat alle
Duitsers uit het te annexeren gebied – uit hun geboorteplaats en woonoord – verdreven moesten
worden. Oortwijn Botjes was van mening dat een dergelijke annexatie van grondgebied en het
verdrijven van de autochtone bevolking om economische, morele en politieke gronden verwerpelijk
was. Het kan toeval zijn, maar Oortwijn Botjes kwam uit het Groningse Oldambt dat aan Ostfriesland
grenst en de brochure was in de provincie Groningen uitgegeven, terwijl de brochures van de
voorstanders vooral in het midden en in het westen van het land zijn gepubliceerd.243 We zullen
verderop zien dat Groningen geen voorstander van annexatie was.
In eerste instantie was zeker sprake van een behoorlijk groot gebied dat geannexeerd zou
worden. Het ging hierbij om Ostfriesland tot en met Oldenburg, het Emsland – inclusief Cloppenburg,
Westfalen tot aan Osnabrück –, de Grafschaft Bentheim en het Münsterland en in het Zuiden een groot
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gedeelte van het Ruhrgebied.244 Hierdoor zou de Nederlands-Duitse grens van ongeveer 525 kilometer
worden ingekort tot 340 kilometer. Tegelijkertijd was er een plan dat minder ver ging. Dit plan
omvatte de annexatie in het Noorden van het eiland Borkum – daar wilde Nederland zijn politieke
gevangenen opsluiten – een gedeelte van Ostfriesland, een kleine strook in het Emsland en de Duitse
inham bij Coevorden, ook wel de Bentheimer Bocht genoemd.245 Minister Mansholt was van mening
dat het bij een eventuele annexatie van Duits grondgebied moreel niet te verantwoorden was om de
bewoners uit dat gebied te verdrijven. Hij waarschuwde echter wel voor het grote gevaar dat
Nederland zou treffen indien zij ‘een of twee miljoen vreemdelingen in eigen huis’ haalde.246
In 1946 verklaarde minister-president Schermerhorn op een persconferentie in Groningen dat
het annexatie-probleem geen Nederlands, maar een internationaal probleem was. Aangezien de
geallieerden tot weinig overeenstemming kwamen, zou het annexatievraagstuk wel eens helemaal van
de agenda kunnen verdwijnen. Volgens hem was de belangstelling hiervoor al tanende en hij voelde
niet voor een volksstemming omdat het volk niet over voldoende gegevens beschikte om tot een
verantwoord besluit te komen. Binnenkort zou in Berlijn gesproken worden over het ontmantelen van
Duitse bedrijven om de inboedel te verdelen onder de getroffen landen. Schermerhorn was hiervan
geen voorstander. Ten eerste was Nederland niet geholpen met verouderde installaties en ten tweede
was het niet in het belang van Nederland om de Duitse economie te vernietigen. Nog geen maand later
zei de premier in Nijmegen dat de annexatieplannen zeker nog niet van de baan waren.247
De berichten over het annexatievraagstuk waren dus erg divers, maar we kunnen wel stellen
dat de animo van het rijk voor het annexeren van Duist grondgebied weer even snel afnam als het was
gekomen. In de loop van 1946 waren de plannen voor annexatie alweer een stuk bescheidener
geworden. Tevens was besloten dat de Duitse autochtone burgers, op oorlogsmisdadigers en nazi’s na,
in hun eigen woonplaats mochten blijven. De regering dacht toen aan kleine grenscorrecties die nodig
waren om vooral de problematiek met de waterhuishouding op te lossen en aan enkele economisch
gunstige gebieden zoals de olievelden in de Bentheimer Bocht en de mijnen in het zuiden.248 In maart
1949 waren deskundigen van de geallieerden en de Benelux het erover eens dat maar enkele kleine
grenscorrecties doorgevoerd zouden worden om zo ook de belangen van circa 16.000 Duitsers zo goed
mogelijk te behartigen. Dit advies is door de betrokken regeringen overgenomen, waarmee de
commotie over het annexatievraagstuk in Nederland zo goed als beëindigd was.249 Een daadwerkelijk
einde aan het gesteggel over grondgebied is zelfs in de eenentwintigste eeuw nog niet gekomen. Zo
zijn de Nederlandse en Duitse overheden het nog altijd regelmatig oneens over de Eems-Dollard grens.
Hoe dacht de Noord-Nederlandse provinciale en gemeentelijke politiek over dit
annexatievraagstuk en hielden hun ideeën gelijke tred met die van de Rijkscommissie voor Annexatie
en met die van de grensbewoners? De houding van de provincie Groningen met betrekking tot dit
vraagstuk is helaas niet bekend, aangezien geen archiefstukken over dit onderwerp zijn gevonden. Pas
in 1963 berichtte Gedeputeerde Staten van Groningen dat in overleg met Duitsland een kleine
grenswijziging zou plaatsvinden tussen Bunderneuland en Nieuweschans. Hiervoor moest ook het
Wijmeesterdiep worden verlegd. Als tegenprestatie verplichtte de Nederlandse Rijksoverheid zich tot
het aanleggen en betalen van een nieuwe weg tot aan de grens.250
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In de Groningse grensgemeenten Beerta, Nieuweschans, Bellingwolde en Vlagtwedde
besteedden B&W eveneens maar weinig aandacht aan het annexatievraagstuk. Uit geen enkel
gemeentelijk verslag blijkt dat dit onderwerp op de agenda heeft gestaan. Dit was ook niet zo
verwonderlijk, omdat in Oost-Groningen veel communisten en socialisten in de gemeenteraad zaten en
uit de landelijke enquête was gebleken dat deze politieke stromingen geen voorstanders van annexatie
waren. De gemeente Bellingwolde liet de provinciale overheid nog wel weten dat zij met de
toenmalige grens geen problemen had en deze in de toekomst ook niet verwachtte. Mocht de overheid
de landsgrens willen rechttrekken, dan zouden de landerijen van het Kloster Dünebroek, dat in handen
was van een Nederlandse eigenaar en bewerkt werd door landarbeiders uit Bellingwolde, op
Nederlands gebied komen te liggen. Hier waren zij niet op tegen, maar zij voerden ook geen actief
beleid om dit voor elkaar te krijgen.251 Net als Provinciale Staten namen de Groningse grensgemeenten
de kleine grenswijzigingen in 1963 voor kennisgeving aan.252
De provincie Groningen en zijn grensgemeenten mochten dan geen actief beleid voeren om
Duits grondgebied te annexeren, de katholieke burgers van het Groningse Ter Apel en Zandberg253 en
die van de Drentse plaatsen Emmer- en Bargercompascuum254 waren wel voorstanders van annexatie.
Dit bleek na een bijeenkomst in het Rooms-Katholieke parochiehuis te Ter Apel. Daar vertelde de
spreker dat Nederland kampte met een groot bevolkingsoverschot en maar heel weinig landaanwinst
tegemoet kon zien en dat alleen al daarom annexatie belangrijk was. De spreker zei dat dit niets te
maken had met haat of wraak tegen Duitsland, maar dat het slechts ging om een kleine
schadevergoeding. Na afloop stuurden de aanwezige verenigingen een motie naar de regering waarin
stond dat de leden zich volmondig uitspraken voor annexatie.255 Deze wens is uiteindelijk niet
verhoord, want Groningen kreeg maar een paar kleine stukjes Duits grondgebied waarop geen enkele
Duitse inwoner woonde. Tussen Nieuw-Statenzijl en Bellingwolde kreeg Nederland een strook van
circa 100 meter op de oostelijke oever van de Westerwoldse A. Bij de gemeente Vlagtwedde ging het
eveneens om een strook van enkele meters met als doel om het kanaal beter te kunnen onderhouden.
Ook daar woonden geen mensen. Deze kleine grenswijzigingen zijn vastgelegd in een nieuw traktaat
van 1960.
Het annexatievraagstuk leefde dus niet echt in de Groningse grensgemeenten, maar in de
aangrenzende Drentse provincie dacht men daar duidelijk anders over. In de zomer van 1945 riep de
provincie Drenthe een studiecommissie in het leven om het vraagstuk van de ‘grenscorrectie’ – over
annexatie sprak de provincie niet – nader te onderzoeken en daarbij de belangen van de provincie te
behartigen.256 De commissie vergaderde diverse keren en soms samen met de Rijkscommissie. Na
januari 1947 bleek uiteindelijk ook in Drenthe ineens geen belangstelling meer voor annexatie ofwel
grenscorrecties. Of dit kwam doordat de provincie wist dat het Rijk de wensen niet zag zitten of dat
De Grote Drie tegen de plannen waren is niet bekend, maar de annexatiewensen doofden als een
nachtkaars uit. Om duidelijk te krijgen wat zowel de provinciale als de gemeentelijke overheden in
Drenthe hadden gewenst, worden eerst de gemaakte plannen geanalyseerd waarna gekeken wordt hoe
de bevolking over deze plannen dacht.
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In de studiecommissie van de provincie Drenthe zaten de burgemeesters van de drie
grensgemeenten, maar ook directeuren en functionarissen van diverse organisaties. Het is echter
opvallend dat maar één persoon namens de grensbewoners in de commissie zat.257 De leden kregen
één of meer vragen voorgelegd om te beantwoorden die specifiek met hun deskundigheid te maken
hadden. De commissie bestond alleen uit mannelijke leden. De grensbewoner mocht de vraag
beantwoorden wat grenscorrectie betekende voor grensbewoners met het oog op grondeigendommen
in Duitsland, voor het aantal grensgangers en het aantal Nederlandse boeren dat in Duitsland woonde.
Een vraag over de betekenis van annexatie voor familieverbanden en goede ‘naoberschap’ stond niet
op de lijst.
In december 1945 lieten twee commissieleden weten niet voor uitbreiding van de grens te zijn
en zelfs zes van de zeventien leden hadden helemaal niet gereageerd op het verzoek om informatie.258
Hieruit blijkt dat annexatiewensen direct na de bevrijding niet echt leefden bij Drentse organisaties en
bedrijven, maar dit veranderde snel toen duidelijk werd dat het economisch wel eens heel aantrekkelijk
kon zijn. Deze duidelijkheid kwam in februari 1946 toen de provincie de Drentse plannen met de
Rijkscommissie besprak. De gemeente Emmen wilde graag uitbreiding tot aan de Ems, maar
gezamenlijk kwamen de afgevaardigden tot de conclusie dat die uitbreiding wel erg ver ging en zij
besloten de grens te leggen bij het Nord-Südkanaal. Tevens maakte één commissielid, de
grensbewoner, bezwaar tegen de plannen voor de zuidgrens. Volgens hem behoorde de bevolking van
het Duitse gebied rond Veldhausen en Alte-Piccardie bij Drenthe en dit gebied zou door de
voorgestelde grenswijziging naar Overijssel gaan. Ook waren hij en een ander provinciaal
commissielid van mening dat de bevolking in de Bentheimer Bocht niet geëvacueerd of ‘weggevoerd’
mocht worden, omdat er veel familieverbanden bestonden tussen de bevolking in dat gebied en die van
Schoonebeek.259 De planologische dienst beschreef de conclusie van deze bijeenkomst in het rapport
van 1 maart 1946. De conclusie luidde dat het om economische, waterhuishoudkundige en sociale
aspecten wenselijk was dat annexatie zou plaatsvinden tot aan het Nord-Südkanaal in het Emsland en
vanaf het Ems-Vechtekanaal tot de Vecht in de Bentheimer Bocht. Hierdoor zouden Veldhausen, de
bijbehorende dorpen en Emlichheim geheel Drents worden.260 Provinciale Waterstaat merkte nog op
dat het uitvoeren van de waterhuishoudkundige zaken ook per traktaat geregeld kon worden. Daarvoor
was geen grenscorrectie nodig. Maar dit wezen de grensgemeenten af, omdat op dat punt nogal veel
oud zeer en frustraties uit het verleden lagen.261
Volgens de Commissaris der Koningin voelden de grensgemeenten wel voor grenscorrecties
om economische en waterhuishoudkundige redenen, maar ze maakten zich daar niet erg druk over. Het
rapport over de grenscorrectie was alleen maar ontstaan omdat de rijksoverheid daar om vroeg. Hoe de
Drentse bevolking over de grenscorrecties dacht of over het Duitse vraagstuk in zijn algemeenheid,
was niet bekend bij de provincie. Daar was geen onderzoek naar gedaan.262 Het rapport van de
provincie was samengesteld naar aanleiding van de inbreng van de drie grensgemeenten. Uit
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onderzoek blijkt echter wel dat alle drie de Drentse grensgemeenten verschillend dachten over
annexatie van Duits grondgebied: Schoonebeek was het minst en Coevorden het meest geïnteresseerd.
Het enige probleem dat de gemeente Schoonebeek had met het Duitse achterland had
betrekking op de waterstaatkundige huishouding. In 1929 was nog een overeenkomst gesloten tussen
Nederland en Duitsland waarbij de loop van het Schoonebeekerdiep genormaliseerd en verbeterd was.
In dezelfde overeenkomst was besloten dat het onderhoud om beurten verzorgd zou worden en dat
Nederland 2/5 deel zou betalen en Kreis Bentheim 3/5 deel. Kreis Bentheim schoot echter
herhaaldelijk tekort met betrekking tot het onderhoud, met het gevolg dat in de zomer van 1935 het
hele gebied in Schoonebeek overstroomd was. Ook tijdens de vijf oorlogsjaren had Kreis Bentheim
niets aan onderhoud gedaan en dit was zowel qua arbeidskrachten als qua kosten voor rekening van
het Nederlandse waterschap gekomen. Deze kosten waren nog steeds niet terugbetaald.263 Omdat er
van oudsher veel familieverbanden waren tussen Schoonebeek en de Duitse dorpen Twist, Laar en
Emlichheim, is het begrijpelijk dat de bevolking de vooroorlogse goede betrekkingen niet wilde laten
verslechteren door aanspraak te maken op Duits grondgebied. Het lijkt er echter sterk op dat de
verhouding tussen de lokale overheden van Schoonebeek en Bentheim minder goed was dan die tussen
de bevolkingen.
De gemeente Emmen had in eerste instantie geen belangstelling voor
annexatie van Duits grondgebied, maar toen bleek dat het economisch
wel eens heel lucratief voor de gemeente kon zijn, ging ook zij snel
overstag. Om economische redenen wilden zij het hele gebied tot aan
de rivier de Ems annexeren; een strook van 15 kilometer in plaats van
de eerder genoemde 2,5 kilometer. Meerdere landbouwers uit de
gemeente Emmen hadden grond in dit gebied en Emmense arbeiders
werkten toen nog steeds in het Emslandse veen.264 Door de grens te
verleggen tot de Ems konden de arbeiders van de gemeente Emmen
daar blijven werken, ook in de wintermaanden. Tevens kon de
elektriciteitscentrale van Rühlertwist, die uitsluitend draaide op
persturf uit het Duitse veen, stroom leveren aan heel ZuidoostDrenthe. Het te annexeren gebied was inclusief de stad Meppen dat
weliswaar op de andere oever van de Ems lag, maar economisch
gezien belangrijk was voor Emmen.265
Ondanks – of moeten we juist zeggen dankzij – de goede
contacten die de gemeente Coevorden altijd met haar Duitse
Het gearceerde gebied wilde
buurgemeenten heeft gehad, waren B&W direct enthousiast toen de
Nederland annexeren en vond
instemming bij de Drentse
provincie vroeg in hoeverre het uit ‘gemeentelijk oogpunt wenselijk
grensgemeenten.
was om bepaalde Duitse gebieden te annexeren.’266 Zoals in hoofdstuk
Kaart: AGC 1814-1851,
2 beschreven is, was Coevorden sinds 1918 voor 25 procent zijn
achterland kwijt geraakt doordat het Duitse (klein)handelsverkeer vrijwel had opgehouden te bestaan.
Annexatie van grondgebied was een mogelijkheid om dit achterland terug te krijgen. Vanuit het
oogpunt van oorlogsschadevergoeding was het volgens de gemeente wenselijk om de Bentheimer
Bocht tot aan de Ems te annexeren of dit gebied door een grenscorrectie bij Nederland te voegen.
Hierdoor zou Nederland de daar aanwezige ‘petroleum houdende gronden’ in handen krijgen. Volgens
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de burgemeester was het te overwegen om het beoogde gebied te verdelen onder Coevorden en de
Overijsselse gemeenten Hardenberg, Tubbergen, Ootmarsum en eventueel Denekamp.267 Met deze
uitbreidingswens kreeg Coevorden de Duitse olievelden in handen die ter hoogte van Schoonebeek
lagen. Volgens de gemeente was dit geheel terecht, omdat de eerste olievelden in de gemeente
Coevorden waren gevonden – in het gehucht Padhuis – en pas daarna waren uitgebreide proefboringen
gestart rond Schoonebeek. De gemeente vermoedde dat de Bataafse Petroleum Maatschappij268
Coevorden als exploitatiecentrum zou kiezen want zij was niet alleen een knooppunt van waterwegen,
maar had ook een spoorlijn naar zowel het westen als naar Duitsland. Verder beschikte de gemeente
over veel nutsvoorzieningen en over belangrijke onderwijsinstellingen. Tevens sprak de gemeente de
wens uit om groter te worden en ‘afgeronde grenzen’ te krijgen.269
Indien de Bentheimer Bocht bij Nederland zou komen, zou dit volgens de gemeente voor
Duitsland geen grote economische problemen opleveren, ook niet wanneer de bevolking uit dat gebied
moest evacueren. Maar zou de bevolking blijven, dan was dit voor Coevorden geen enkel probleem
omdat taal, aard van de bevolking en de landbouwbedrijven bijna identiek waren. Volgens de
gemeente waren de Drentse landbouwbedrijven wel veel beter dan de Duitse, maar dit was geen
bezwaar. Zij schreef namelijk dat de ‘Drentsche landbouw en veeteelt alsmede de bodemcultuur verre
boven de Duitsche uitsteken.’270 De gemeente was daarbij van mening dat op politiek gebied de
Graafschappers, tenminste in de Bentheimer Bocht, in de jaren 1933-1945 niet veel van het
nationaalsocialisme moesten hebben, dus ook dat zou in de toekomst geen problemen opleveren.
Indien Coevorden echter zou worden uitgebreid met 25 à 30 kilometer, zou de afstand tot het centrum
te groot worden. Dit zou nadelig zijn voor de binding met de bevolking. Daarom stelde zij voor de
gemeentegrens te verleggen naar het gebied tussen Schoonebeek, Emlichheim, Großringe tot aan
Uelsen en vanaf daar kon dan een nieuwe gemeente gevormd worden. Dat Coevorden geen
grensgemeente meer zou zijn, was geen enkel probleem, dat had zij er wel voor over.271 De Coevorder
middenstand deed eveneens een poging om druk uit te oefenen op de Nederlandse regering door een
telegram te sturen over de noodzaak van annexatie. Dit mocht echter niet baten. Eind 1949 was het
hele annexatievraagstuk ook bij de Drentse grensgemeenten van tafel.272
Hoe werden de annexatieplannen aan de Duitse kant van de grens beleefd? Hoewel de
Nederlandse regering en organisaties pas in 1943/’44 over herstelbetaling door gebiedsuitbreiding
begonnen te spreken, gingen in Duitsland, volgens het Algemeen Dagblad, al in 1942/’43 geruchten
dat Nederland na de oorlog land wilde annexeren. Volgens de mensen in Münster was dat de reden dat
er nog steeds geen bommen op hun stad waren gevallen. Zij waren van mening dat koningin
Wilhelmina na de oorlog een zomerresidentie in Münster wilde hebben: ‘Wir in Münster brauchen
keine Angst zu haben, denn nach dem Kriege wird unsere Stadt die Sommerresidenz der Königin
Wilhelmine.’273 Of dit inderdaad klopt heb ik helaas niet kunnen achterhalen, maar de stad is
uiteindelijk wel grotendeels verwoest door bombardementen.274 Toch moeten de annexatiewensen van
Nederland na de oorlog voor de Duitse grensbewoners beangstigend zijn geweest. Zij zouden door die
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wensen immers worden ingedeeld bij een ander land en in het begin dreigde ook nog verdrijving uit
hun woonplaats.
Maar ook in de Duitse grensstreek waren het niet de grensbewoners die protesteerden tegen de
annexatiewensen van Nederland. Net als in Nederland waren het vooral organisaties, lokale politici en
middenstanders die zich mengden in de discussie over het annexatievraagstuk. In 1946 spraken de
Ostfriese politici op de Landdag in Aurich zich uit voor de aanspraken die Nederland maakte op
herstelbetaling en zij noemden deze ‘gerechtvaardigd’, maar zij waren wel van mening dat dit op een
andere manier geregeld moest worden dan het annexeren van grondgebied. De angst was dat bijna alle
Ostfriesen gedwongen zouden worden om hun grondgebied te verlaten, dat zij voor het grootste deel
hadden ontworsteld aan de zee. En aangezien de Ostfriesen en de Nederlandse grensbewoners al
eeuwen vriendschappelijke banden met elkaar onderhielden, kon het volgens de Landdag niet de wens
van het Nederlandse volk zijn dat Ostfriesland van Duitsland zou worden afgescheiden.275
In januari 1947 verweerden enkele Duitse autoriteiten zich tegen de annexatieplannen van
Nederland. Ook hier blijkt duidelijk dat de grensbevolking niet echt om haar mening was gevraagd,
want zij schreven: ‘Van geslacht tot geslacht zullen wij te midden van het Nederlandsche volk aan de
grens, dat door taal en energie ons vreemd is, een kleine minderheid vormen.’276 Hieruit blijkt wel dat
de bevolking in hun eigen gebied kon blijven wonen, maar indien de autoriteiten overleg hadden
gepleegd met de bevolking, hadden ze geweten dat de grensbewoners van beide landen veel
overeenkomsten vertoonden, vooral op taalkundig gebied. Zij waren dan misschien met een beter
argument gekomen om de annexatie tegen te gaan. Volgens het Algemeen Dagblad kwam de opstand
tegen de annexatieplannen van Nederland vooral uit de stad Bentheim, die in tegenstelling tot het
Grafschafter platteland een ‘broeinest van het nationaalsocialisme’ was geweest.277
Het is bijna onmogelijk om een goed beeld te krijgen van de wensen van de Duitse
grensbevolking over het annexatievraagstuk omdat hun niets is gevraagd. Het artikel dat nog het beste
de wensen van grensbewoners weergaf, was het verslag van een ANP-correspondent die begin 1947 de
Duitse grensstreek had bezocht. Hij wilde de stemming van de Duitse grensbevolking peilen over het
annexatievraagstuk. We moeten ons bij zijn verslag wel realiseren dat hij een Nederlandse journalist
was.278 Volgens de journalist hadden de mensen in de Duitse grensstreek geen sterke nationale
gevoelens en waren de persoonlijke kansen veel meer een leidraad dan het ‘Duits’ zijn. De eerste
vraag van de grensbewoners was vooral: ‘Kunnen wij blijven?’ Deze vraag was heel begrijpelijk,
omdat de bevolking dagelijks te maken had met de Vertriebene uit de Ostgebiete van Duitsland.
Daarna kwam de vraag of ze hun werk konden blijven uitoefenen. Ambtenaren wilden graag op hun
post blijven en de boeren vroegen zich af of hun ‘armetierige’ bedrijven nog wel iets waard waren in
het hoogontwikkelde agrarische bestel van Nederland.279 Volgens dezelfde journalist was het vooral de
Nordhorner Landraad Beckman die in het voorjaar gewapend met een microfoon van de Noord-WestDuitse omroep, als een ‘Deutschtum-Apostel’, door de dorpen trok om de mensen op te roepen trouw
te blijven aan het vaderland. De reden hiervoor was volgens hem vooral een economische. Zoals al
eerder is beschreven had Nordhorn de vroegere rol van Coevorden als centrumgebied voor de kleine
handel geheel overgenomen en was zij bang deze weer te verliezen. De bevolking was echter niet
omgeturnd door deze ‘vaderland-propaganda’ van Beckman. Volgens de journalist waren het vooral
de tegenstanders van annexatie die de trom roerden en hoorde je van de voorstanders maar weinig.280
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Dat de bevolking aan zowel de Nederlandse als aan de Duitse kant van de grens niet erg warm
liep voor het hele annexatievraagstuk, blijkt wel uit de weinige acties die door grensbewoners zijn
gevoerd. We hebben gezien dat de katholieke bevolking in Ter Apel en Emmer-Compascuum een
motie stuurde aan de regering voor annexatie, terwijl op het Ostfriese eiland Borkum de bevolking
zich uitsprak tegen de annexatiewens van Nederland.281 Tijdens de gehouden interviews spraken de
mensen ook niet echt over het annexatievraagstuk. Heinz zei daar bijvoorbeeld over: ‘Hier wilden ze
niet bij Holland horen, er was ons ja al genoeg land afgehaald.’282 Volgens de geïnterviewden leefde
het annexatievraagstuk niet zo zeer onder de bevolking, maar wel het afnemen van het eigen land,
ofwel de traktaatlanderijen. Dit was voor de grensbewoners een veel belangrijker onderwerp.
Traktaatlanderijen
Na de bezetting ging het bij de herstelbetalingen niet alleen om het annexeren van grondgebied in
Duitsland, maar ook om Duitse bezittingen in Nederland. Deze Duitse bezittingen – grenslanderijen,
vermogen, kunst, et cetera – waren onderdeel van de totale oorlogsschuld van het Derde Rijk aan
Nederland en andere geallieerde landen. In de zogenoemde Paris Act van 1946 was deze schuld en de
regeling voor terugbetaling vastgelegd.283 De confiscatie van Duits vermogen, waaronder landerijen,
was niet bedoeld als straf voor de betrokken Duitsers, maar werd door de overheid gezien als
herstelbetaling voor de oorlogsschade die Nederland had geleden. De Bondsregering had zich bij de
Bonner Conventie, de zogenoemde Settlement Convention, verplicht om de getroffen landen
schadeloos te stellen en geen bezwaren in te brengen tegen deze confiscaties. Alleen in uitzonderlijke
gevallen konden Duitsers door middel van een ontvijandingsverklaring hun vermogen terugkrijgen.
Dit was bijvoorbeeld wanneer Duitsers zich verdienstelijk hadden getoond jegens de geallieerden door
bijvoorbeeld het onderbrengen van onderduikers.284 Het ging in totaal om circa 4400 hectare land dat
binnen een strook van vijf kilometer langs de grens lag.285 Het geconfisqueerde land kwam onder
beheer van het Nederlandse Beheers Instituut (NBI). Dit Beheers Instituut mocht het land verhuren
voor telkens een jaar en vanaf 1950 zou worden overgegaan tot verkoop van het land aan Nederlandse
boeren.286
De maatregel van het confisqueren van grens- en traktaatlanderijen trof echter niet alle
Duitsers, maar vooral de grensbewoners.287 Veel Duitse en Nederlandse grensboeren hadden van
oudsher landerijen aan de andere kant van de grens die vaak via vader op zoon waren overgegaan.
Soms was de grond zelfs doorsneden door de grens, maar vormde ze wel een economische eenheid
met het boerenbedrijf aan de andere kant. Door de boeren werden deze gronden traktaatlanderijen
genoemd. Volgens de Nederlandse overheid was in de ‘tractaten’ van Aken en Kleef uit 1816 en die
van Meppen uit 1824 niet gegarandeerd dat het hier ging om ‘unberührbar Besitz’, maar waren hierin
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slechts de douanefaciliteiten voor de producten van die doorsneden landerijen geregeld.288 Dit is
uiteraard één uitleg van de traktaten. Er stond namelijk ook in het traktaat van Meppen dat een
eigenaar van een zogenoemd traktaatbedrijf het recht had op vrije exploitatie van zijn grond aan de
andere kant van de grens en we hebben in de vorige hoofdstukken kunnen lezen dat tijdens de Eerste
Wereldoorlog de boeren het recht bleven houden om hun vee aan de andere kant van de grens te
weiden. Het maakte toen niet uit of het land doorsneden was door de grens of in zijn geheel aan de
andere kant lag. Daarom kunnen we stellen dat de traktaten over iets meer gingen dan alleen over
douanefaciliteiten. Veel Duitsers beschouwden de confiscatie van de grenslanderijen als schending
van de grensverdragen, maar de Nederlandse overheid deelde deze mening niet.289
Hoewel de Nederlandse regering van mening was dat liquidatie van grenslanderijen geen
onderwerp van discussie was met de Duitse regering, ging zij wel in op een schrijven van
Bondskanselier Adenauer in 1951. Adenauer betwistte niet de confiscatie, maar vroeg wel aandacht
voor de ‘Härtefälle’.290 Dit waren boeren die het grootste gedeelte van hun land aan de andere kant van
de grens hadden liggen en die na de confiscatie niet genoeg hadden overgehouden om nog van te
kunnen leven.291 Daarna begon een diplomatieke onderhandeling tussen de Nederlandse en Duitse
overheid over de confiscatie van de grens- en traktaatlanderijen. De Duitse overheid mocht daarna
circa 300 hectare grond aan de grens, van de ongeveer 4400 hectare die in beslag was genomen,
terugkopen om de problemen van de Härtefälle te verzachten. Verder had de Nederlandse
rijksoverheid geen bezwaar als Duitse boeren hun land terugkochten van de Nederlandse eigenaren.
Daarbij gaf de Nederlandse rijksoverheid aan dat in het Emsland nog voldoende onontgonnen
veengebied lag. Dat gebied zou na ontginning als bouwland gebruikt kunnen worden door de Duitse
boeren, terwijl Nederland geen uitbreidingsmogelijkheden meer had. De vraag van Nederlandse
boeren om grond in de Noordoostpolder had het aanbod ver overtroffen en Nederland zag nog steeds
bouwland verdwijnen door uitbreiding van grote steden.292 Nederland had dus heel veel belang bij het
grondgebied van de Duitse grensboeren.
De Duitse overheid vond het aanbod niet voldoende en kwam met aanvullende eisen. Het
terug te kopen land bestond volgens hen vooral uit onvruchtbare, schrale grond en de regering
verwachtte grote problemen bij de bevolking indien het bij deze 300 hectare bleef. De inhoud en de
toon van deze brief waren veel negatiever dan de persoonlijke brief die Adenauer in mei van datzelfde
jaar had geschreven. De besprekingen rond de traktaatlanderijen werden afgebroken en de Duitse
agitatie ging voort. Het was duidelijk dat beide landen nog niet tot een oplossing van dit vraagstuk
waren gekomen.293
Er kwam een Nederlands-Duitse studiecommissie om dit vraagstuk verder te bestuderen.
Tijdens de eerste bijeenkomst was sprake van een aangename sfeer en dit was mede te danken aan de
gematigde en ‘redelijke houding’ die de Duitse afgevaardigden innamen. Uit het gesprek kwam naar
voren dat veel grensboeren familie hadden aan de andere kant van de grens en dat vanuit dat oogpunt
terugkoop van de gronden mogelijk zou moeten zijn. Sommige Nederlandse grensbewoners hadden
expres traktaatlanderijen opgekocht om deze in de familie te houden. Later kon de Duitse familie deze
weer terugkopen. De Limburgse boeren wilden echter pas overgaan tot verkoop van de gronden – ook
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aan familieleden – indien de Nederlandse regering nadrukkelijk aangaf daartegen geen bezwaar te
hebben. Aan de grens van Nedersaksen – Ostfriesland, het Emsland en de Grafschaft Bentheim – was
geen sprake van terughoudendheid bij de Nederlandse boeren en daar waren inderdaad al verschillende
landerijen teruggekocht.294
Daar het probleem zich bleef voortslepen stelde de Nederlandse overheid in 1955 een
subcommissie voor grenslanderijen in. Deze commissie, bestaande uit ambtenaren van diverse
ministeries, besloot dat dit vraagstuk niet door Nederland opgelost kon worden. De inbeslagname van
grenslanderijen verschilde in juridisch opzicht niet van de andere eigendommen die door het ‘Besluit
Vijandelijk Vermogen’ moesten worden geconfisqueerd. Daarbij kwam dat het verstrekken van een
financiële vergoeding aan de gedupeerde boeren niet door Nederland maar door Duitsland betaald
moest worden. Tevens verdiende het uit politiek oogpunt geen aanbeveling om een onderzoek in te
stellen naar de juistheid van deze maatregel. Uit zo’n onderzoek zou afgeleid kunnen worden dat
Nederland zich moreel verantwoordelijk voelde voor het besluit dat zij had genomen. Nederland moest
daarom vermijden verstrikt te raken in een debat over Härtefälle en zoals gezegd had de Nederlandse
regering er geen bezwaar tegen dat Duitse boeren land terugkochten.295 Met andere woorden,
Duitsland moest toch iets betalen voor de aangebrachte oorlogsschade. Dat de rekening van de oorlog
vooral bij de Duitse grensboeren werd neergelegd, was geen zaak van de Nederlandse overheid, maar
van de Duitse.
Het vraagstuk over confiscatie van grensland betrof de hele Nederlands-Duitse grensstreek en
in 1955 ging het nog om 1109 boeren die in totaal 15.909,59 hectare grond in Duitsland hadden en
4312,94 hectare grond in Nederland. Gemiddeld lag er dus 21,3 procent grond van Duitse boeren in
Nederland dat zij kwijtraakten aan de Nederlandse overheid. Indien we naar de noordelijke grensstreek
kijken dan zien we dat het daar gemiddeld om behoorlijk meer grond ging van Duitse boeren dat in
Nederland lag dan het landelijk gemiddelde. In Ostfriesland ging het om 74 boeren die 546,97 hectare
grond in Duitsland hadden en 313,96 hectare in Nederland (36,5 procent). In het Emsland ging het om
65 boeren en zij hadden 577,66 hectare grond in Duitsland en 448,45 hectare in Nederland, wat
neerkwam op maar liefst 43,7 procent. De Grafschaft Bentheim kwam nog het dichtst bij het landelijk
gemiddelde uit. Daar ging het om 104 boeren die tezamen 1.612,47 hectare grond in Duitsland hadden
en 531,99 hectare in Nederland. Hier lag dus 24,8 procent van hun grond in Nederland. In het dorp
Laar was bijvoorbeeld maar één boer die geen land in Nederland had. De andere boeren zijn hun grond
allemaal kwijtgeraakt.296 Hendrik vertelde daarover:
In Laar gab es sehr viel böses Blut. Mein Bruder sagte mir gestern [november 2012, DMB]
noch: Holländische Nachbarn, jenseits der Grenze, haben das Land unserer Vorfahren, das
jenseits der Grenze lag, genommen.297
Voor enkele boeren betekende confiscatie van hun grenslanderijen dat zij 80 tot 90 procent van hun
bedrijf kwijtraakten. Dit waren de Härtefälle. Uit tabel 41 blijkt dat maar een klein aantal Duitse
boeren hun grond terugkregen.298
Vanaf het begin mengden zich diverse Duitse kranten in de discussie over de
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traktaatlanderijen.299 Er kwamen speciale commissies en verenigingen in Duitsland en ook bestaande
lokale en regionale organisaties lieten van zich horen. Ten zuiden van de Grafschaft was dat de
Interessengemeinschaft der Traktatland-Geschädigten en in Niedersachsen nam de regionale politiek
het op voor de grensboeren.300
Tabel 41: grenslanderijen 1955.301
Duitsland/
Kreis
Duitsland

Aantal
boeren
1109

Grondbezit
in Duitsland
15.909,59 ha.

Grondbezit
in Nederland
4312,94 ha

Totaal
grond
20.222,53 ha.

% grond
in Nederland
21,3 %

AschendorfHümmling
Meppen

74

546,97 ha.

313,96 ha

860,93 ha.

36,5 %

65

577,66 ha.

448,45 ha

1026,11ha.

43,7 %

Grafschaft
Bentheim

104

1612, 47 ha.

531, 99 ha

2144,46 ha.

24,8 %

Teruggekregen
grond voor 1955
10,33 %
(445,6 ha.)
0%
10,3 %
(46,2 ha.)
25,44 %
(135,3 ha.)

Het waren echter niet alleen Duitsers die het opnamen voor hun eigen boeren. Enkele Nederlandse
boeren kwamen ook in het verweer tegen deze maatregel. Dit waren vooral de boeren die zelf land in
Duitsland hadden. Hun optreden kon ook ingegeven zijn door angst voor represailles van de Duitse
overheid die mogelijk hun land zou afnemen, een gerucht dat onder meer door de Graafschaps Bode
werd verspreid.302 De Nederlands Hervormde kerk en de Rooms-Katholieke kerk hadden zich het lot
van de gedupeerde boeren eveneens aangetrokken en in december 1949 aan de minister van Justitie
verzocht of dit probleem niet op een andere manier opgelost kon worden. In de loop van 1950 nam de
regering het besluit om de verkoop van geconfisqueerd land stop te zetten, maar toen was 40 procent
al verkocht door het Nederlandse Beheers Instituut (NBI). Het besluit om verkoop van geconfisqueerd
land stop te zetten leidde tot nieuwe problemen, omdat het hierdoor leek alsof de Nederlandse
overheid niet één lijn volgde voor alle Duitse grondeigenaars. De overheid trok daarop het bevel tot
opschorten van verkoop weer in. Wel kreeg het NBI de opdracht om de ontvijandingsverklaring van
betreffende grensboeren met spoed te behandelen en te wachten met verkoop van het land van die
boeren.303
Zoals zo vaak gebeurt, trok de kwestie van de traktaatlanderijen mensen aan die aan de ellende
van de Duitse boeren hoopten te verdienen. In Sittard was het bureau Auxilium Internationale
gevestigd en de eigenaar, Willemse, zette zich in als bemiddelaar voor de Duitse grensboeren om een
‘ontvijandingsverklaring’ te krijgen. De boeren moesten wel eerst 20 DM als voorschot storten,
waarna hij Nederlanders benaderde om een verklaring van ‘goed gedrag tegenover de Nederlandse en
geallieerde zaak’ af te geven voor betrokkenen. Willemse voegde zelf nog een getuigschrift van goed
gedrag toe aan het dossier. Bij het verzoek om een ontvijandingsverklaring zaten verklaringen van
circa tien mensen die allemaal het zelfde verklaarden. Daarin stond dat de bewuste persoon goed kon
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opschieten met Nederlanders en met Nederlandse grensbewoners, dat hij Nederlandse onderduikers in
huis had gehad die anders in de Duitse oorlogsindustrie moesten werken, dat zijn Nederlandse
knechten prima over hem te spreken waren en dat hij geen nazi was geweest.304
Zodra het pakket met papieren binnenkwam bij het Nederlandse Consulaat werd een
onderzoek ingesteld naar de politieke gedragingen van de betreffende persoon. Dit wekte bij een aantal
betrokkenen grote verwondering op, omdat de heer Willemse dat ook al had gedaan. Eind 1950 had de
Nederlandse consul te Kleef circa 80 ontvijandingsverklaringen afgegeven en had hij nog
verschillende aanvragen in behandeling.305 Volgens de consul hadden de Duitse grondbezitters weinig
vertrouwen dat zij hun land ooit nog terug zouden krijgen. Hij waarschuwde er tevens voor dat de
goede verhoudingen, die al ver voor de oorlog waren opgebouwd tussen de grensbewoners, door het
ontnemen van grond van de Duitse boeren teniet zouden worden gedaan. Dit zou spanning kunnen
opwekken tussen de grensbewoners.
De liquidatie van het Nederlandse bezit der Duitse grensboeren wordt terecht of ten onrechte
door hen als een aan ieder van hen gedaan onrecht beschouwd en zal in de grensstreken de
onderlinge verhoudingen tussen de bewoners aan beide zijden in aanzienlijke mate en voor
lange tijd vertroebelen.306
Uiteindelijk had de consul een vooruitziende blik. Zelfs in de eenentwintigste eeuw nemen sommige
grensboeren en hun nabestaanden het hun Nederlandse buren nog altijd kwalijk dat zij in de
naoorlogse jaren hun land hebben gekocht. Mieke vertelde in 2013: ‘laatst hadden wij nog bezoek uit
Vorwald en wij merkten dat het feit dat hij land was kwijt geraakt na de oorlog hem nog altijd erg
hoog zat.’307 Ook raakten de ouders van Fannie hun akkerland kwijt. Alleen als de eigenaar een
ontvijandingsverklaring had, kon hij zijn land terug kopen. Fannie vertelde:
Wij hadden dat wel, maar kregen het niet terug. Wanneer je entnazificeerd was, maar de boer
die het in gebruik had wilde het niet verkopen, dan kon je het ook niet kopen. Onze buurman
Paust, zei ‘ik heb nog nooit zoveel schuld gehad als nu, op mijn 72e verjaardag.’308
Een andere Duitse boer in de Grafschaft kreeg wel een ontvijandingsverklaring. Bij de inval van de
Duitsers in Nederland had het niet veel gescheeld of Duitse militairen hadden het vuur geopend op een
in hun ogen verdachte boerderij bij Vennebrugge, ter hoogte van Hardenberg. Door tussenkomst van
de Duitse grensboer, die het leger ervan wist te overtuigen dat er geen Hollandse soldaten in de
boerderij waren gehuisvest, ontkwam de boerderij aan vernietiging. Vanwege dit ingrijpen beloonde
de Nederlandse overheid de boer door hem zijn geconfisqueerde grond zonder problemen terug te
geven.309
De debatten over de grenslanderijen bleven voortslepen. In oktober 1955 kwam in het
Emsland de regionale boerenvereniging bijeen om enkele brandende vraagstukken te bespreken. Op de
vraag naar de traktaatlanderijen verklaarde voorzitter Hesemann dat de boeren recht hadden op hun
grondgebied dat door de Nederlandse overheid in beslag was genomen. Hij schatte echter in dat daar
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weinig kans op was. Hij raadde de boeren aan om het geld te accepteren dat zij als schadeloosstelling
konden krijgen, zoals de boeren in het dorp Neurhede hadden gedaan.310 Volgens Hesemann was dat
altijd nog de beste oplossing.311 Hieruit kunnen wij afleiden dat de Vereinigung des Emsländischen
Landvolks er vanuit ging dat de gedupeerde boeren hun geconfisqueerde land in Nederland niet terug
zouden krijgen.
De getroffen Duitse boeren moesten zich voor schadeloosstelling wenden tot hun eigen
regering. Zij konden voor compensatie een beroep doen op het zogenoemde Seidlerland.312 Maar het
grote probleem was dat de Duitse regering geen geld had om de compensaties te betalen. Dit maakt
nog eens duidelijk dat een gedeelte van de ‘oorlogserfenis’ niet door het Duitse rijk werd betaald, maar
door de grensboeren. Pas in 1955 kregen de eerste 72 boeren in de Kreis Aschendorf-Hümmling, dat
grenst aan de gemeenten Emmen en Vlagtwedde, de eerste schadevergoeding voor hun verloren land
uitbetaald.313 De grensboeren in het noordelijke gedeelte van de Grafschaft kregen eveneens in dat jaar
een schadevergoeding uitbetaald, maar daar kwam het uit het regionale ‘Zonenfonds’.314
Dat dit vraagstuk nog lang voortduurde en spanningen opriep aan beide kanten van de grens
mag duidelijk zijn. In Bellingwolde waren bijvoorbeeld in juli 1945 drie stukken grensland met een
gezamenlijke oppervlakte van circa 514 hectare, door het Militair Gezag overgedragen aan de
burgemeester. Deze gronden waren het eigendom van Duitse boeren uit Oud Rhede en bleven de
eerste jaren braak liggen.315 Later heeft de provincie Groningen circa 300 hectare grond in de buurt
van Bourtange en Bellingwolde van het NBI gekocht. Zij verpachtte deze weer aan kleine Nederlandse
boeren om hen zodoende in staat te stellen hun schamele inkomen iets te verhogen.316 Deze stukken
land konden niet meer teruggekocht worden door de Duitse boeren. In 1963 probeerde Duitsland nog
wel om ongeveer 200 hectare grond van de provincie Groningen terug te kopen, maar dit is niet
gelukt. De boeren hadden gehoord dat sommige stukken grond nog voor zes jaar waren verhuurd aan
Nederlandse boeren.317
Langs de Duitse grens tussen het Emsland en de gemeente Emmen deed zich nog een ander
conflict voor. Bij Emmer-Compascuum was een grenspaal uit de grond getrokken, een loods met een
aantal kruiwagens vernield en een hooimijt in brand gestoken. De daders waren drie mannen die te
diep in het glaasje hadden gekeken. Zij waren erg verbitterd over het feit dat hun grondgebied aan
Nederlandse zijde verbeurd was verklaard en nu het eigendom was van Nederlandse boeren.318 Een
jaar later ontstond onder Drentse boeren ongerustheid over het land dat zij van het NBI hadden
gekocht. De Raad van Rechtsherstel had na een klacht uit Duitsland, circa 6 hectare grond weer
toegewezen aan de voormalige eigenaar. Dit terwijl de kopers was verzekerd dat zij geen
moeilijkheden zouden ondervinden van de koop.319
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Wat vooral hard aankwam bij de Duitse grensboeren was dat hun Nederlandse buren en
pachters, waarmee zij jarenlang op vriendschappelijke voet hadden geleefd, hun land kochten van het
NBI. Deze buren wisten dat het land van Duitse boeren was geannexeerd en dat daardoor hun bedrijf
mogelijk niet meer rendabel was. Bij deze Nederlandse boeren ging het eigen bedrijf – of moeten we
zeggen gewin? – dus boven een goede noaberschap met hun Duitse buren. De tweede klap voor de
Duitse grensboer kwam als hij zijn ontvijandingsverklaring kreeg. Hij mocht daarna zijn eigen land
terugkopen van zijn buurman. Hiervoor moest de boer zich, zoals Paust, ook nog eens in de schulden
steken. Op deze manier was het plaatsje Wielen, dat vlakbij het Overijsselse Hardenberg lag, tien jaar
na de oorlog ‘traktatfrei’ geworden.320 Dit konden veel Duitse grensboeren echter niet zeggen.
Tien jaar na het beëindigen van de oorlog begreep een journalist van de Grafschafter
Nachrichten niet dat Nederlanders de oorlogsperiode nog steeds niet los konden laten. Hij schreef in
1955 dat het mooi zou zijn geweest indien de Nederlandse overheid tien jaar na de bevrijding had
gezegd dat alle traktaatgronden terug moesten naar hun rechtmatige eigenaars. Daarmee zou dan die
hele donkere periode vergeten kunnen worden en dit was beter dan de haat tussen beide volkeren te
blijven aanwakkeren. Hij schreef onder andere:
Zweifelloos wäre damit einem gutnachbarlichen Nebeneinander ein weit bessere Dienst
erwiesen als durch die von Ressentiments getragenen ‘Befreiungsfeiern‘ am 5. Mai unter dem
Motto: ‘Deutsche nicht erwünscht!’321
Duitsland wilde de ‘donkere’ nazi periode vergeten, maar Nederland niet. En zoals we boven zagen
wilde dat niet zeggen dat in de grensregio gesproken kon worden over haat tussen de Nederlandse en
Duitse grensbewoners.
In 1960 spande de vereniging van ‘Traktatgeschädigten’ in de Kreis Meppen nog een
rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat. Deze zaak had al eens gespeeld bij de Raad voor het
Rechtsherstel, maar Gerbrandy had de klagers in het ongelijk gesteld. Nu wilden zij het via de gewone
rechtbank proberen. De Bondsrepubliek had zich echter van deze actie gedistantieerd en de klagers
kregen hun land niet terug.322 Rond de confiscatie van de grenslanderijen was echter nog lang ‘gedoe’.
In februari 1965 stelde een afgevaardigde van de SPD uit Leer, H. Gerlach, nog enkele vragen aan de
Bondsregering over de traktaatlanderijen. Hij verweet de Bondsregering dat zij had nagelaten om op te
komen voor de belangen van de traktaatboeren uit het gebied Meppen en verwees daarbij naar de
traktaten van Aachen en Kleve uit 1816 en Meppen van 1824. De Duitse regering gaf toen hetzelfde
antwoord als ook de Nederlandse had gedaan en wel dat het volgens hen niet duidelijk was of die
traktaten het eigendomsrecht wel garandeerden. Daarbij kwam dat de regering verplicht was om zich
te houden aan het verdrag dat na de oorlog was gesloten met de geallieerden. Daarom had de regering
niet het recht om de traktaatlanderijen terug te vorderen.
De laatste stukken traktaatgrond die de provincie Groningen en de gemeente Bergen in bezit hadden,
waren ondertussen aangekocht door de Bondsregering. De Deutsche Bauernsiedlung GmbH in
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Düsseldorf had de opdracht
gekregen om deze stukken te
verdelen.323 Hiermee was voor
zowel de Nederlandse als de
Duitse regering het punt van de
traktaatlanderijen afgehandeld.
Echter, in de zomer van 1965
protesteerden Duitse boeren nog
maar eens tegen het door hen
gevoelde onrecht. De
Protest van de Duitse grensbewoners tegen het confisqueren van
Grafschafter Nachrichten kwam
Grenslanderijen. GN 21 juli 1965.
met de kop: ‘Kalter Krieg um
das Traktatland.’ Bij het artikel hadden zij een foto geplaatst met een spandoek dat op de grens met
Nederland was gezet. De tekst op het spandoek luidde: ‘Ned. Boeren u werkt nog steeds op Duits
privé-bezit!324 Het mocht echter niet meer baten.
Besluit
Vanaf april 1945 trokken geallieerde militairen via de Grafschaft Bentheim, Zuidoost-Drenthe,
Groningen, het Emsland en Ostfriesland binnen. Hiermee was voor deze gebieden de Tweede
Wereldoorlog voorbij en zowel de Noord-Nederlandse als de Noordwest-Duitse grensbevolking ervoer
dit, op de nazi’s na, als een hele opluchting. De geallieerde troepen reageerden vriendelijk tegen de
noordelijke grensbewoners, zelfs de vrijgekomen Russische krijgsgevangenen waren vriendelijk tegen
de Noordwest-Duitse grensbewoners. De nazi’s waren verslagen, maar de grens bleef gesloten.
Hierdoor bleven de grensbewoners nog eens vijf jaar met de rug naar elkaar toestaan.
De Britten werden de bezettingsmacht voor het gebied Noordwest-Duitsland en zij stelden aan
de Duitse kant van de grens gelijk een verboden zone – Sperrgebiet – van een paar kilometer in. Dit
had grote gevolgen voor de grensbewoners. Alle bewoners van dit gebied, Nederlanders en Duitsers,
moesten hun huizen verlaten en hun vee ergens anders onderbrengen. Ook het land mocht niet bewerkt
worden en Nederlandse grensbewoners die in Nederland woonden maar land hadden in de Duitse
verboden zone mochten deze zone niet betreden. Dit zorgde voor problemen bij de voedselvoorziening
in de Nederlandse grensstreek waardoor de lokale overheid weer een bemiddelende rol moest spelen.
Dit Sperrgebiet was het tweede obstakel tussen de grensbewoners aan beide kanten van de grens.
Het invoeren van een groepspaspoort in 1950 zorgde voor mogelijkheden om de grens weer te
kunnen passeren en de lokale overheid gaf niet alleen het goede voorbeeld door de buren te bezoeken,
maar zij riep de bewoners ook op om aan een nieuwe gezamenlijke toekomst te gaan werken. De
grensbewoners steunden de oproep van de lokale politici en maakten massaal gebruik van de
groepspassen. Hierdoor werd het contact tussen de grensbewoners, die meer dan tien jaar verbroken
was geweest, weer hersteld en bleek de grens weer een iets minder onoverbrugbaar obstakel.
Door de oorlog waren grenskantoren, bruggen en wegen dusdanig beschadigd dat
grensverkeer erg werd bemoeilijkt. Door inzet van particulier initiatief, lokale en uiteindelijk ook de
rijksoverheden werden deze voorzieningen hersteld. Een busdienst tussen Groningen en Bremen werd
na vijf jaar bevrijding opgezet, spoorlijnen en bruggen werden gerestaureerd en de overheden werkten
aan de infrastructuur. De Nederlandse rijksoverheid maakte echter geen haast met het ruim openstellen
van grensovergangen. Dit was pas gerealiseerd in de jaren zestig van de vorige eeuw; twintig jaar na
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de bevrijding voldeden de voorwaarden om de grens te passeren pas aan de eisen van die tijd. De
grensbewoners en de lokale overheden waren in dit opzicht een stuk sneller dan de rijksoverheid.
De grenseconomie kwam pas langzaam weer opgang. Met de kleine grenscafétjes en
grenswinkeltjes was het voorgoed gedaan nadat zij tien jaar bijna geen klandizie hadden gehad.
Voedseltransporten werden wel toegestaan door de Britten zodat de grenshandel weer op gang kon
komen. Omdat Duitsland een groot tekort had aan allerlei producten bloeide ook de illegale
grenshandel, smokkel, weer op. Grensbewoners aan beide kanten van de grens wisten elkaar goed te
vinden en dreven op deze manier weer handel met elkaar te drijven.
Grensarbeid kwam daarentegen niet meer echt opgang. Voor Groningen en Drenthe waren er
twee verschillende oorzaken aan te wijzen: door het intensiveren van de landbouw in de Groningse
grensgemeenten was er voldoende werkgelegenheid geschapen terwijl in Zuidoost-Drenthe juist de
werkloosheid weer toesloeg omdat er geen vraag meer was naar turf. Het einde van de grensarbeid
kwam dus niet doordat de mensen na de oorlog niet meer in Duitsland wilden werken, maar door
economische omstandigheden. Nu moest de rijksoverheid wel samenwerken met de provinciale en
gemeentelijke overheid om meer industrie naar het voormalige veengebied te halen.
De komst van de vele vluchtelingen en Heimatvertriebene uit het oosten van Duitsland heeft
op de lange duur mede een rol gespeeld in de verhouding tussen de Nederlandse en Duitse
grensbewoners. Deze vluchtelingen bleven in de Noordwest-Duitse grensstreek wonen en brachten
hun eigen levensovertuiging en dialect mee. Werd het verwantschapsgevoel tussen de grensbewoners
op de korte termijn versterkt, op de lange termijn zorgde het voor een verwijdering omdat er steeds
minder dialect en meer Hoogduits werd gesproken. Ook in de Nederlandse grensstreek raakte het
dialect bij de jeugd uit de mode waardoor alleen de oudere generatie nog met elkaar kon
communiceren. Elkaar niet kunnen verstaan zorgde in de daaropvolgende jaren voor een verwijdering
tussen de grensbewoners.
Alhoewel grenshuwelijken tijdens de oorlog nog wel werden gesloten, was dit na de
bevrijding veel moeilijker omdat de Nederlandse rijksoverheid alle Duitsers tot ‘vijanden’ hadden
verklaard. Het gevangennemen en uitzetten van alle Duitsers – Operatie Black Tulip – werd in de
noordelijke grensstreek maar amper uitgevoerd waardoor we kunnen constateren dat de lokale
overheid in strijd handelde met de opdrachten van de rijksoverheid. In 1951 was Operatie Black Tulip
weer voorbij waardoor deze operatie geen gevolgen heeft gehad voor de ongehoorzaamheid van de
lokale overheden en de vele Duitsers en staatloos geworden Duitsers in de noordelijke grensstreek. Na
1951 werd weer volop getrouwd over de grens tussen vooral Nederlandse mannen en Duitse vrouwen.
Het is opvallend dat Nederlandse vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog omgang met Duitse
mannen hadden en Duitse vrouwen die met een Nederlandse man trouwden, meer problemen
ondervonden dan de mannen die met een vrouw van over de grens trouwden. Gelijkheid van mannen
en vrouwen was dus in de eerste helft van de twintigste eeuw nog ver te zoeken.
Een volgende obstakel waar vooral grensbewoners hinder van ondervonden was de roep van
de Nederlandse overheid om herstelbetaling: annexatie van Duits grondgebied en het confisqueren van
Duitse bezittingen in Nederland. Over de herstelbetaling is ook een verschil in reactie te zien tussen
Drenthe en Groningen. Waar de Drentse provincie en de besturen van de Drentse grensgemeenten heel
ver mee gingen in de annexatie plannen van het rijk, wijdden de Groningse gemeentebesturen hier
bijna geen woord aan. Het confisqueren van traktaatlanderijen werd door de Nederlandse rijksoverheid
doorgevoerd, waarmee zij vooral de Duitse grensboeren lieten betalen voor de oorlogsschade. Hoewel
het punt van annexatie vijf jaar na de oorlog geen onderwerp van gesprek meer was in Nederland,
bleef het gevoel van oneerlijkheid over het confisqueren van de traktaatlanderijen nog tot in de
eenentwintigste eeuw door sudderen.
De Noord-Nederlandse en Noordwest-Duitse grensbewoners zagen elkaar na de oorlog niet als
vijanden, maar als familie, vrienden en buren. Woonden de oorlogszuchtige Pruisen na de Eerste
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Conclusies 6
De nationale grenzen van een land scheiden een staat officieel van een andere staat en vaak ligt een
deel van de staatsgrenzen aan de periferie van een land. Maar een grens is geen statisch geheel: dat
heeft Europa na de twee wereldoorlogen wel ondervonden. Wetenschappers beschouwen grenzen in de
eenentwintigste eeuw niet meer uitsluitend als territoriale scheidslijnen, maar ook als sociale en
culturele grenzen. Daarbij worden grenzen niet meer alleen vanuit het centrum van een staat
bestudeerd, maar ook vanuit de periferie. Aan de fysieke grens tussen Noord-Nederland en
Noordwest-Duitsland is maar weinig veranderd in de twintigste eeuw, maar de spanningen die
ontstonden tussen de twee staten zijn niet ongemerkt voorbij gegaan aan de noordelijke
grenssamenleving. Veranderingen in grenssamenlevingen zijn onderhevig aan invloeden vanuit het
centrale en lokale gezag en dan ook nog eens aan beide kanten van de grens. In deze studie is
onderzocht wat de invloed was van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de daaruit vloeiende
spanningen tussen Nederland en Duitsland op de veranderende betekenis van de grens in het leven van
Noord-Nederlandse grensbewoners en op hun verhouding met de Noordwest-Duitse buren. Door een
lange termijnperspectief van circa vijftig jaar konden de continuïteiten en discontinuïteiten in de
noordelijke grenssamenleving van voor 1914 tot na 1964 systematisch worden onderzocht.
Dit onderzoek sluit aan bij Europese ‘Border Studies’ die na de val van de Berlijnse Muur
ontstonden en waarbij de centrale focus is gericht op de functie en betekenis van grenzen in het leven
van mensen. Terwijl veel grensstudies zich beperken tot één à twee thema’s zijn in dit onderzoek vier
thema’s onder de loep genomen over een periode van vijftig jaar: grensbevolking (met
grenshuwelijken, -geboorten en -religies als subthema’s), grensverkeer, grenseconomie en grensarbeid.
Daaraan is nog één thema toegevoegd dat een belangrijke rol vervulde in het leven van de
grensbewoners tijdens het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog en dat daardoor een verdieping
geeft op de vaste vier thema’s: de politiek-ideologische identificaties van grensbewoners.
Het onderzoek laat zien onder welke omstandigheden en op basis van welke overwegingen en
besluiten noordelijke grensbewoners ongedwongen contact hadden en de grens niet als een fysieke
belemmering zagen voor onderlinge sociale interactie. Tevens is duidelijk gemaakt onder welke
omstandigheden de grens wel een belemmering werd voor het in standhouden van een
grenssamenleving. Grensbewoners, die aan de periferie van een land wonen, kunnen een
grensbewustzijn ontwikkelen zonder de loyaliteit aan hun land te verliezen. Dit onderzoek vult
bestaand onderzoek naar de Nederlands-Duitse betrekkingen aan en toont dat niet alleen regeringen
verantwoordelijk zijn voor de ‘goede of slechte contacten’ die staten met elkaar onderhouden, maar
dat ook de bewoners van beide staten daarin een belangrijke rol vervullen.
Hoewel het proefschrift chronologisch is opgebouwd zet de conclusie de vijf genoemde
deelthema’s en deelvragen centraal. De vragen over het verschil tussen Nederlandse en Duitse
grensbewoners en Nederlandse grensbewoners en andere inwoners van Nederland en of de rijks- en
lokale overheden een faciliterende rol hadden om de grenssamenleving te stimuleren en/of te
verbeteren zijn als verticale lagen binnen de zes deelvragen beantwoord. Door deze methodiek worden
de diverse onderzoekslagen, zowel de horizontale als de verticale, duidelijk.
1. Wat was de invloed van de spanning tussen Nederland en Duitsland op de grensbevolking?
Uit dit onderzoek blijkt dat voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog de fysieke staatsgrens
tussen Nederland en Duitsland niet of nauwelijks aanwezig was in de hoofden van de noordelijke
grensbewoners. Van het negeren van de grens was daarom in eigenlijke zin geen sprake omdat hij voor
de grensbewoners niet bestond. Zij staken de grens over voor een huwelijkspartner of hun werk,
zonder zich daarvan bewust te zijn. Ze spraken zelfs dezelfde taal. Daarentegen speelden de ‘interne
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grenzen’ een veel grotere rol. Niet alleen de verticale grens tussen de diverse levensovertuigingen,
maar ook de horizontale op economisch, cultureel en sociaal gebied tussen de grensbewoners. Het
zoeken van een huwelijkspartner aan de andere kant van de staatsgrens die dezelfde levensovertuiging
had (verticale grens) en daarbij ook nog op economisch en cultureel/sociaal gebied (horizontale grens)
paste, was in de eerste zes decennia van de twintigste eeuw, afgezien van de periode van de bezetting
en de eerste naoorlogse jaren, geen enkel probleem.
Toen de spanningen op het Europese continent in 1914 opliepen, ontstonden er ook
spanningen tussen Nederland en Duitsland wat gepaard ging met angst over een mogelijke schending
van de Nederlandse neutraliteit. De staatsgrens moest daarom bewaakt worden en zichtbaar zijn voor
iedereen. Nederlandse militairen kwamen hiervoor naar de grensstreek en op de gebouwen aan de
grens wapperde zichtbaar de Nederlandse vlag. Hierdoor was de grens niet meer alleen gemarkeerd
door grenspalen, hij was nu ook nadrukkelijk aanwezig. Vanaf dit moment kunnen we spreken van het
‘negeren’ van de grens, omdat grensbewoners hem bleven oversteken via de ‘groene grens’. Duitsland
sloot de Noordwestelijke grens pas vanaf medio mei 1915 om het vluchten van krijgsgevangenen en
deserteurs tegen te gaan. Dit mocht echter niet baten. Engelse, Franse, Belgische en Russische
militairen die als krijgsgevangenen uit Duitse kampen gevlucht waren, kwamen in het Noorden de
grens over. Tevens staken gedeserteerde Duitse militairen, zowel voor als tijdens de Eerste
Wereldoorlog, de grens over om zich in de Noord-Nederlandse grensstreek te vestigen, vlakbij hun
geboortegrond. De Eerste Wereldoorlog zorgde ook voor veel vluchtelingen. Burgervluchtelingen uit
België en Frankrijk werden verspreid over heel Nederland en kwamen ook naar de noordelijke
grensstreek. De grensbewoners voelden zich solidair met de vluchtelingen, aan wie zij onderdak en
eten boden en met wie zij vriendschap sloten. Al deze vluchtelingen hadden echter geen blijvende
invloed op de grenssamenleving.
Na de Eerste Wereldoorlog hielpen de Noordoost-Groningse grensbewoners hun oosterburen
zo goed als ze konden. In Ostfriesland heerste grote armoede en er waren weinig producten te krijgen.
Groningers zamelden geld en goederen in voor de Ostfriesen en namen kinderen uit de steden Emden
en Leer in huis om ze te laten aansterken. Tussen Schoonebeek/ Coevorden en de Grafschaft Bentheim
speelde dit nagenoeg geen rol omdat er in de grensstreek van de Grafschaft met Drenthe geen grote
steden lagen. In de gemeente Emmen en het Emsland was de betrokkenheid tussen de bevolking
minder groot dan in de andere gebieden, maar dit was niet alleen na de Eerste Wereldoorlog zo. We
kunnen hiervoor drie oorzaken noemen. De eerste oorzaak is dat de Emslanders rooms-katholiek
waren en er maar twee Emmense rooms-katholieke dorpen grensden aan het Emsland. Ten tweede
bestond de hele grensstreek van de gemeente Emmen en van het Emsland nog uit veen en vooral aan
de Duitse kant van de grens was dit gebied erg uitgestrekt met enkele kleine dorpskernen en verspreide
boeren huizen. Ten slotte lagen de grotere kernen Emmen en Meppen ongeveer 40 kilometer uit
elkaar. Daarentegen lagen de woonkernen Coevorden en Emlichheim ongeveer tien kilometer van
elkaar en die van Nieuweschans en Bunde maar vijf kilometer. Na de oorlog was er wel angst voor de
Duitsers onder de Noord-Nederlandse grensbewoners. In de grensstreek van Zuidoost-Groningen
gingen de geruchten rond dat Duitse communisten in grote getalen de grens wilden passeren en in de
Drentse grensstreek schrok men op van hard kanongebulder. Al snel bleek de angst van de
grensbewoners ongegrond. Het is wel duidelijk geworden dat de angst ‘de Duitsers’ had gegolden en
niet de Duitse grensbewoners.
Tijdens het Interbellum bleven grensbewoners een huwelijkspartner aan de andere kant van de
grens zoeken en veel veen- en landarbeiders vonden werk in het aangrenzende Duitsland. Velen waren
grenslopers, maar soms vestigden zij zich tijdelijk met het hele gezin aan de andere kant van de grens.
Daarom werd het ene kind in Nederland en het andere in de Duitse grensstreek geboren. De grens was
dus nog steeds geen obstakel voor grensbewoners. Een belangrijker probleem was dat veel Duitsers
die zich in de Nederlandse grensstreek hadden gevestigd hun nationaliteit verloren. Zij werden
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staatloos evenals hun gezinsleden. Uit de volkstelling van 1920 blijkt dat er procentueel meer staatloze
voormalige Duitsers in Drenthe woonden, vooral in de gemeente Emmen, dan in de rest van
Nederland.
Voor de Joodse bevolking in de Duitse grensstreek veranderde veel vanaf 1933 toen Hitler aan
de macht kwam. Er kwamen beperkende maatregelen voor de Duitse Joden, er werd openlijk terreur
tegen hen uitgeoefend en velen vertrokken uit hun vaderland. Zij werden in Nederland echter niet met
open armen ontvangen. Alleen als zij de Nederlandse nationaliteit hadden, konden zij zich zonder veel
problemen in Nederland vestigen. Uit dit onderzoek is gebleken dat Joodse grensbewoners uit
Duitsland die de Nederlandse nationaliteit hadden, vaak vluchten naar die gemeenten in NoordNederland waar familie of vrienden van hen woonden. Hadden zij wel familie in Nederland, maar niet
de Nederlandse nationaliteit, dan werden zij teruggestuurd naar Duitsland.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, in september 1939, werd de grens tussen Nederland en
Duitsland systematisch gesloten. Hierdoor merkten de grensbewoners de spanning tussen beide landen
extra op en kregen zij minder informatie van de andere kant van de grens. Families konden elkaar niet
meer bezoeken en moesten afspraken maken met de grensbewaking om elkaar te kunnen zien en
spreken. Hierdoor was de grens een obstakel geworden voor het leven in de grensstreek. Zelfs de
mogelijkheid om een bruid aan de andere kant van de grens te zoeken was behoorlijk beperkt en het
lukte maar een enkeling om de grens illegaal te passeren om zijn geliefde te bezoeken.
Veel Nederlandse grensbewoners vonden na mei 1940 werk net over de grens waardoor zij
niet in de oorlogsindustrie hoefden te werken en onder hen vonden weer velen daardoor een bruid in
de grensregio. Grenshuwelijken werden tijdens de oorlog dus nog steeds gesloten ook al was het een
stuk gecompliceerder geworden. Dat veel Duitse gezinnen uit de Noord-Nederlandse grensstreek voor
de Tweede Wereldoorlog hun nationaliteit hadden verloren, werd een probleem tijdens de bezetting.
De mannen moesten zich alsnog melden voor de Duitse militaire dienst. Gaven zij geen gehoor aan de
oproep, dan werden zij beschouwd als deserteurs. Meldden zij zich wel aan, dan kregen zij na de
bevrijding problemen met de Nederlandse overheid en met hun dorpsgenoten.
De meeste Duitse Joden waren in 1940 uit de Duitse grensstreek verdreven of gevangen gezet.
De Nederlandse Joden kregen vanaf dat moment met dezelfde beperkende maatregelen te maken als
de Duitse Joden. Alleen met dit verschil dat zij nu nergens meer heen konden vluchten; er werd veel
gevraagd van het aanpassingsvermogen van de Joodse grensbewoners. De werkverschaffingskampen
uit de jaren dertig werden door de bezetter omgedoopt tot Joodse werkkampen en de meeste kampen
lagen in Noord en Oost-Nederland. Een-derde van deze werkkampen lag zelfs in Drenthe. Niet omdat
daar een sterk regionaal antisemitisme heerste, maar omdat de werkloosheid tijdens het Interbellum
erg groot was geweest in Drenthe. De overlevingskansen van Joodse noordelijke-grensbewoners was
lager dan het landelijk gemiddelde: 17,2 procent tegen 27 procent. De reden voor dit laag percentage
lag voornamelijk in de snelheid van razzia’s en deportatie. In één nacht, de nacht van 2 op 3 oktober
1942, zijn bijna alle Joodse inwoners van Groningen en Drenthe naar Westerbork getransporteerd en
daarom was er weinig tijd om nog een onderduikadres te zoeken. Daarentegen duurden de razzia’s en
deportaties in Amsterdam circa 14 maanden.
De uitschieters in de grensgemeenten waren Bellingwolde en Nieuweschans. In de eerste
gemeente heeft geen enkele Joodse inwoner de oorlog overleefd en in de tweede gemeente heeft
iedereen het overleefd. In Bellingwolde woonden echter veel meer Joden dan in Nieuweschans. In
beide gemeenten waren mensen ondergedoken, alleen zijn de onderduikers in Bellingwolde
opgespoord door de landwacht en gedood of alsnog op transport gezet naar Westerbork, terwijl de
onderduikers uit Nieuweschans de bezetting wel overleefden. Voor de Drentse grensgemeenten ligt het
percentage vermoorde Joden in Coevorden het hoogst. Daar heeft nog geen 11 procent de oorlog
overleefd terwijl in de gemeente Emmen 28,6 procent de oorlog overleefde. Dat het
overlevingspercentage van de Joden in de gemeente Emmen behoorlijk hoger was dan in Coevorden,
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had waarschijnlijk te maken met het aantal gemengd gehuwden die een ‘Sperre’ kregen. Ook doken
meer Joden uit Emmen onder dan uit Coevorden. De gemiddelde overlevingskans was echter in de
Drentse grensgemeenten lager dan in de Groningse grensgemeenten. Van de enkele teruggekeerde
Joodse grensbewoners vertrokken binnen tien a vijftien jaar de meesten naar het westen van het land
of naar Israël. In de geboorteplaats voelden zij zich niet meer thuis.
Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog waren er twee belangrijke oorzaken die het
trouwen met een grensbewoner van de andere kant moeilijk maakten. Ten eerste bleef de grens nog
vijf jaar systematisch gesloten en werd deze goed bewaakt door Britse en Nederlandse grensbewakers.
Ten tweede werden alle Duitsers door de Nederlandse staat gezien als vijanden en werden huwelijken
tussen Nederlanders en Duitsers bijna onmogelijk gemaakt. Nederlandse gemeenten kregen zelfs
onder de noemer van Operatie Black Tulip opdracht om hele Duitse gezinnen uit te wijzen. In het
westen en zuiden van het land werden gezinnen met de Duitse nationaliteit of staatloos geworden
Duitsers, gearresteerd en gevangengezet waarna uitwijzing volgde. Uit dit onderzoek is gebleken dat
Operatie Black Tulip in de noordelijke grensstreek nauwelijks effectief is geweest. Het uitgangspunt
van de Nederlandse overheid dat alle Duitsers vijanden waren, strookte niet met de opvatting van
Noord-Nederlandse grensbewoners en bestuurders. Voor hen waren dit geen vijanden, maar familie,
buren en vrienden of gewoon burgers, ook na de Tweede Wereldoorlog. Toen vanaf 1950 de grens
weer open ging, zochten en vonden Nederlandse mannen weer een vrouw in de Duitse grensstreek.
Grensgeboorten komen in de naoorlogse jaren echter veel minder voor, omdat het werken in het veen
zo goed als voorbij was. Uit de 74 interviews die voor dit onderzoek zijn gehouden, bleek dat 66
procent, dit waren 49 geïnterviewden, in hun familie een grenshuwelijk tussen een Nederlander en
Duitser hadden. Dit kon gaan om (groot)ouders, ooms, tantes, broers, zussen, neven en nichten.
Tijdens de periode van gespannen verhoudingen tussen Nederland en Duitsland in de periode
1914-1964 waren de Noord-Nederlandse grensbewoners loyaal aan hun vaderland. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog schaarde zich maar een klein percentage achter de bezetter. De overgrote meerderheid
van de grensbewoners was loyaal aan het eigen land. Niet alleen in het midden en westen van
Nederland was sprake van verzetswerkzaamheden, ook in het noorden vonden deze plaats. Bij de
Noordwest-Duitse grensbewoners lag het iets gecompliceerder. Veel Emslandse mannen wensten in de
negentiende eeuw niet te vechten tegen het katholieke Frankrijk, maar toen de Eerste Wereldoorlog
uitbrak, stonden zij massaal achter hun eigen land. Pas toen de oorlog langer duurde dan verwacht en
veel slachtoffers had gevergd, vluchten grenssoldaten naar Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog
toen Nederland gebied in Duitsland wilde annexeren waardoor de Duitse grensbewoners Nederlandse
onderdanen zouden worden, was ook niet echt sprake van disloyaliteit van de Duitse grensbewoners
tegen hun eigen land.
Van een grenscultuur was in zoverre sprake dat de mensen aan beide kanten van de grens
hetzelfde dialect spraken en veel van dezelfde culturele en levensovertuigingen te vinden waren aan
beide kanten van de grens. Grenshuwelijken, grensgeboorten, grensonderwijs, de grensfeesten en
-markten versterkten de band tussen de grensbewoners. Maar de grensbewoners hadden nog geen
eeuwenlange band met de grensstreek omdat de ‘kolonisten’, in het bijzonder de veenarbeiders, uit
diverse andere streken kwamen en daarvandaan hun eigen ‘Friese’, ‘Groningse’, ‘Overijsselse’ of
Duitse cultuur meenamen. Zoals een van de grondleggers van Border Studies, Peter Sahlins, stelde in
zijn studie over de Frans-Spaanse grens, was de cultuur van de ouders en grootouders vaak generaties
lang beslissend voor de cultuur die een mens meenam naar zijn nieuwe woonomgeving. Hetzelfde
kunnen we zeggen van een grensidentiteit. Het ontstaan van een collectieve grensidentiteit is een
‘voortdurend proces in wisselwerking met de omgeving’. In de woelige periode waarin twee
wereldoorlogen werden uitgevochten en veel mensen na korte tijd weer van woonplaats wisselden
door het uitbreiden of juist het ontbreken van werk, was er niet voldoende tijd om een ‘collectieve
grensidentiteit’ op te bouwen. In hoofdzaak bleven de Noord-Nederlandse grensbewoners onderscheid
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maken tussen de Duitse-grensbewoners en ‘de Duitsers’. De Duitsers waren de oorlogszuchtige
Pruisen en nazi’s die over het algemeen ver weg woonden.
2. Wat was de invloed van de spanning tussen Nederland en Duitsland op het grensverkeer?
De regels voor het grensverkeer kwamen voort uit landelijk beleid, waardoor ze voor de gehele
bevolking golden. Toch was er wel enig verschil tussen grens- en niet-grensbewoners als we kijken
naar het grensverkeer. Mensen kwamen voor de Eerste Wereldoorlog via een landgrens of een haven
een land binnen. Iedere grensgemeente in het noorden had wel één of meerde officiële
grensovergangen, terwijl de grensbewoners via het veen of zandpad de grens overstaken. Aangezien er
toen nog weinig gemotoriseerd vervoer was, was het bij de grensovergangen niet erg druk. Dit
veranderde vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Grote groepen Duitsers trokken met het hele gezin terug
naar de Heimat om te helpen indien de oorlog zou uitbreken. Omgekeerd trokken Nederlanders die in
Duitsland woonden de grens over om in eigen land de komende gebeurtenissen af te wachten.
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, hadden grensbewoners veel vaker een paspoort nodig
om de grens officieel te kunnen passeren. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel de rijks- als de
lokale overheden van Nederland en Duitsland tijdens de oorlog regelmatig rekening hielden met hun
grensbewoners en de regels voor specifiek deze groep versoepelden. Voor het zogenaamde ‘kleine
grensverkeer’, zoals het beweiden van vee of het bezoeken van familie in de grensstrook, was een
nationaliteitsbewijs voldoende voor grensbewoners. Wilden zij zich in het buurland vestigen of daar
gaan werken, dan was wel een paspoort nodig.
Tijdens het Interbellum dachten grensbewoners dat het passeren van de grens weer een stuk
gemakkelijker zou worden. Niets bleek echter minder waar. Om de grens op een legale manier te
kunnen passeren moesten mensen zich ineens aan allerlei voorschriften houden. De voorschriften
veranderden bovendien regelmatig, zodat het moeilijk was om te weten welke papieren nodig waren
om de grens legaal te kunnen passeren. Soms kregen de (lokale) overheden van Nederland en
Duitsland door dat al deze wijzigingen niet bevorderlijk waren voor het grensverkeer en werden voor
grensbewoners, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog, uitzonderingsregels gemaakt om de grens
gemakkelijker te kunnen passeren. Door de vele wisselende regels voor grensdocumenten was de
grens echter veel meer aanwezig voor de grensbewoners dan voor de oorlog.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in september 1939, werd de grens tussen
Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland systematisch gesloten. Aan Duitse zijde was zelfs een
prikkeldraadversperring opgeworpen langs de grens. Er waren nog maar enkele grensposten open wat
het grensverkeer en de grensbewoners behoorlijk belemmerde in hun vrijheid om de grens te passeren.
Was de afstand in rechte lijn maar enkele kilometers, nu moesten de mensen soms vijftig kilometer
afleggen om bij familie te kunnen komen. De grens bleef in totaal meer dan tien jaar dicht, van
september 1939 tot begin 1950, een periode waarin weinig grensverkeer plaats vond. Wilden mensen
en goederen de grens passeren, dan moest dit via de officiële grensovergangen en daaraan waren
allerlei restricties verbonden. De grens was daarom in deze periode in het dagelijks leven van de
grensbevolking zeer nadrukkelijk aanwezig.
Zoals gezegd was het ook na de Tweede Wereldoorlog eerst nog bijna onmogelijk om de grens
over te steken. De Britten gaven aan individuele personen niet snel een visum af. Nederlanders en
Duitsers die een visum aanvroegen moesten aantonen dat het noodzakelijk was om de grens over te
steken, bijvoorbeeld bij overlijden van familie of voor zaken. Nederlandse grensboeren kregen van de
lokale overheid vanaf 1946 weer een speciale pas om hun land aan de andere kant van de grens te
bewerken, maar Duitse grensboeren kregen van de Nederlandse overheid geen toestemming om hun
land in Nederland te bewerken. Hun land werd door de Nederlandse overheid geconfisqueerd.
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In 1950 kregen mensen weer sneller toestemming om de grens te passeren. Dit moest echter
wel in groepsverband van minimaal 10 personen en het moest om een cultureel of godsdienstig bezoek
gaan. Daarbij was de pas slechts 48 uur geldig. Vanaf dat moment gingen grensbewoners van beide
zijden van de grens weer massaal de grens over. Zij bezochten de lokale markten, culturele
bijeenkomsten, kerken en sportevenementen. Pas negen jaar na de beëindiging van de oorlog, in 1954,
werd een speciale pas ingevoerd voor individuele grensbewoners, die binnen een straal van 15
kilometer van de grens woonden.
De conclusie is dat de spanningen tussen Nederland en Duitsland voor, tijdens en na de beide
wereldoorlogen grote invloed hadden op het grensverkeer. Er werden regelmatig nieuwe regels
ingevoerd om de grens te mogen passeren, waarop de (lokale) overheden de regels weer aanpasten om
het contact tussen grensbewoners zo soepel mogelijk te maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
bijna geen onderscheid gemaakt tussen grensbewoners en niet-grensbewoners om de grens te mogen
passeren, zoals in de jaren voor de oorlog wel gebeurde. Na de Tweede Wereldoorlog speelden ook
het herstel van het openbaar vervoer, de conditie van de wegen en de openingstijden van de
grenskantoren een belangrijke rol waar het ging om de intensiteit van het grensverkeer. Vanaf 1949
kwam het openbaar vervoer van en naar Duitsland langzaam weer op gang, maar het heeft zeker tot
1960 geduurd voor de openingstijden van de grenskantoren zo waren geregeld dat we kunnen zeggen
dat ze pasten bij het grensverkeer van die tijd.
3. Wat was de invloed van de spanning tussen Nederland en Duitsland op de grenseconomie?
De noordelijke grensstreek had aan het begin van de negentiende eeuw weinig industrie. Het gebied
bestond in hoofdzaak uit boerenbedrijven die ook handel dreven met hun collega’s aan de andere kant
van de grens en uit kleine agrarische industrie zoals melk-, strokarton- en aardappelmeelfabrieken.
Daarnaast waren er nog enkele steen- en conservenfabriekjes en kleine toeleveringsbedrijfjes. Door de
vervening ontstonden veenderijen en turfstrooiselfabrieken. Tevens lagen dicht bij de grens vele kleine
winkeltjes en cafeetjes. Uit dit onderzoek is gebleken dat enkele maatregelen die de rijksoverheid nam
tijdens de Eerste Wereldoorlog invloed hadden op de grenseconomie. Zo werd de handel van
grensboeren bemoeilijkt en soms zelfs onmogelijk gemaakt door maatregelen die bedoeld waren om
smokkel tegen te gaan. Maar de lokale overheid paste, samen met de territoriale bevelhebber, de
maatregelen weer aan zodat de grenshandel weer gemakkelijker werd. Hieruit blijkt dat de lokale
overheid zicht had op en rekening hield met de lokale bevolking. De oorlog had echter geen invloed
op de kleine grensmiddenstanders. Klanten van beide kanten van de grens bleven gebruik maken van
de grenswinkeltjes en cafeetjes zodat hun zaken konden blijven bestaan.
De Duitse overheid had tijdens deze oorlog wel veel invloed op Nederlandse bedrijven die in
Duitsland waren gevestigd. Zo ook in de grensstreek, zoals blijkt uit het Nederlandse bedrijf
Griendtsveen AG. Aan het begin van de twintigste eeuw had Griendtsveen veenbedrijven in ZuidoostDrenthe en in de Duitse grensstreek. Tijdens de Eerste Wereldoorlog moest dit bedrijf zijn
bedrijfsopbouw veranderen om werkzaam te kunnen blijven in Duitsland. Daardoor kreeg het bedrijf
een duidelijke Nederlandse en een Duitse tak. De Nederlandse tak richtte zich op handel met
Nederland en Engeland, terwijl de Duitse tak alleen zaken ging doen met de Duitse overheid en
bedrijven.
Aan het begin van het Interbellum kregen Nederlandse bedrijven het opnieuw moeilijk in
Duitsland. Zij moesten meer belasting betalen dan voorheen en ook nog eens hun Nederlandse
personeel vervangen door Duits personeel. Voor de Nederlandse strokartonfabriek Hollandia was dit
een reden om het bedrijf te verplaatsen van het Duitse Emlichheim naar het Nederlandse Coevorden.
Na de machtsovername van de NSDAP in 1933 werd het buitenlandse bedrijven opnieuw moeilijk
gemaakt. Nederlandse veenbedrijven mochten geen gebruik meer maken van een Nederlandse bank,
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maar moesten overstappen naar een Duitse bank. Ze werden onder curatele gesteld van een
‘Verwalter’ die de eigenaars ook nog eens onder druk zette om met het hele gezin te verhuizen naar
Duitsland. Bij weigering had dit gevolgen voor het bedrijf of de eigenaar.
Waren de kleine grenswinkeltjes en cafeetjes redelijk ongeschonden door de Eerste
Wereldoorlog gekomen, na het uitroepen van de Tweede Wereldoorlog lukte dit niet. Er konden
namelijk geen klanten meer van over de grens bij de kleine middenstanders komen omdat de grens
systematisch gesloten was. Hierdoor moesten veel bedrijfjes worden gesloten om nooit meer open te
gaan. De enige mogelijkheid voor Nederlandse middenstanders om hun waren aan de Duitse
grensbewoners te verkopen was door afspraken te maken met de grensbewaking. De ondernemer kon
dan met zijn handel bij de grens gaan staan waar Duitse grensbewoners ze mochten kopen.
Grensbewoners konden ook geen inkopen meer doen of uitgaan in de grensregio aan de andere kant.
Ook na de bevrijding bleef de grens nog vijf jaar gesloten, waarvan de grenshandel veel nadeel
ondervond. Pas na 1950 kwam de grenshandel weer langzaam op gang.
De enige handel die bloeide onder de spanningen van de beide wereldoorlogen, was de illegale
handel: het smokkelen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vonden smokkelaars altijd wel een
mogelijkheid om de grens te passeren en handel te drijven met hun buren. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd er niet op grote schaal gesmokkeld omdat de grens niet alleen veel beter gesloten
was, maar de grensbewoners ook veel banger waren voor represailles door de nazi’s. Na het
beëindigen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd bijna nog meer gesmokkeld dan voorheen.
Dit had te maken met de grote schaarste van bepaalde producten aan de ene kant van de grens, terwijl
aan de andere kant van de grens voldoende aanwezig was. Het grote verschil in prijs maakte het voor
smokkelaars extra lucratief om op deze manier handel te drijven. Gebeurde het smokkelen tot de
Eerste Wereldoorlog vooral door grensbewoners, door de mobilisatie gingen ook grensbewakers aan
het smokkelen en na de oorlog kwamen steeds meer smokkelaars uit andere delen van het land. Door
het opkomend gemotoriseerd vervoer kwamen smokkelaars met motoren, auto’s en zelfs boten naar de
grensstreek om te smokkelen. Ook via het spoor werd smokkelwaar vervoerd. Uit dit onderzoek is
gebleken dat het smokkelen van kleine hoeveelheden producten gekoppeld was aan familiebezoek. De
mensen verstopten dan een pond koffie of boter onder de kleding en ruilden dit met de familie voor het
product dat zij zelf nodig hadden. Dit zal de band van grensbewoners onderling hebben versterkt. We
kunnen dus met recht stellen dat de spanningen tussen Nederland en Duitsland in en rond beide
wereldoorlogen veel invloed heeft gehad op de grenseconomie.
4. Wat was de invloed van de spanning tussen Nederland en Duitsland op de grensarbeid?
In de achttiende eeuw werkten veel Duitse grensbewoners in Nederland als trekarbeiders en vanaf de
negentiende eeuw veranderde dit patroon in grensarbeid vanuit Nederland naar Duitsland. Na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog probeerde de Nederlandse overheid het werken in Duitsland te
reguleren, maar dit lukte maar moeilijk wat de noordelijke grensbewoners betrof. Volgens het rijk was
het werk in Duitsland bestemd voor Nederlandse arbeiders die daar woonden en voor Nederlandse
werklozen. Arbeiders voor Duitsland moesten zich daarom melden bij de Nederlandse Arbeidsbeurs in
Oberhausen. Noordelijke grensarbeiders trokken zich niet zoveel aan van de besluiten van de
rijksoverheid. Zij waren bekend met de Duitse boeren en veenderijen en zochten zelf werk over de
grens. Omdat de Duitse werkgevers erg blij waren met elke arbeider die ze konden krijgen, was het
voor grensarbeiders gemakkelijk om de Rijksvoorschriften te omzeilen.
Een paspoort was echter verplicht om in Duitsland te mogen werken en om de neutraliteit van
Nederland niet in gevaar te brengen, moesten gemeenten paspoortaanvragen van mensen met een
technisch beroep melden bij de provincie. Duitsland mocht geen Nederlandse arbeiders werven voor
de oorlogsindustrie. Noord-Nederlandse grensarbeiders hadden echter niet veel belangstelling voor
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deze bedrijfstak, zij wilden direct over de grens aan het werk in de land- of veenbouw. Het aanvragen
van paspoorten zorgde uiteraard voor vertraging voor de arbeiders. De lokale overheden, die graag
zagen dat hun bevolking een betaalde baan had, oefenden daarom druk uit op de provinciale overheid
om de paspoorten zo snel mogelijk af te kunnen geven. Hieruit blijkt wel dat de rijksoverheid een
belangrijke stempel drukte op het werken over de grens, maar dat de lokale overheden en de
grensbewoners zelf initiatieven namen opdat zo snel mogelijk een baan over de grens kon worden
aangenomen.
Aangezien er tijdens de Eerste Wereldoorlog veel vraag was naar turf, voor zowel brandstof
als turfstrooisel, stegen de lonen van de veenarbeiders met circa 40 procent. Dit trok weer veel
arbeiders uit de rest van Nederland naar Zuidoost-Drenthe aan waardoor de bevolking in de gemeente
Emmen flink groeide. We kunnen stellen dat de Eerste Wereldoorlog voor de noordelijke
grensarbeiders een gouden tijd was, maar na de oorlog de veengemeenten ook met een hoog
percentage werklozen achterliet.
Na de Eerste Wereldoorlog trok de economie en daarmee de werkgelegenheid snel aan in
Nederland behalve in het Noorden. De vraag naar landarbeiders in Ostfriesland daalde flink, waardoor
de Oost-Groningse landarbeiders zonder werk kwamen te zitten. Ook voor veenarbeiders was er bijna
geen werk meer. De industrie schakelde over van turf naar kolen omdat de mijnen in Limburg en het
Ruhrgebied die voldoende konden leveren. De vraag naar turf en turfstrooisel daalde in Nederland
daardoor naar een dieptepunt en dit leverde grote werkloosheid op in het Drentse veengebied. Tevens
was de werkloosheid groot onder de Duitse bevolking waardoor de Duitse overheid gelastte dat eerst
eigen mensen aan een baan geholpen moesten worden. Veel grensbewoners, vooral veenarbeiders uit
Emmen, vertrokken naar andere industriegebieden in Nederland, maar de werkloosheid bleef groot in
het noordelijk grensgebied.
Het verbod van de Duitse overheid op het inzetten van buitenlandse arbeiders werd echter
door politieke, economische en sociaal-culturele processen ondermijnd. Een van de oorzaken was dat
Duitsland, volgens het verdrag van Versailles, veel van zijn steenkool moest leveren als
herstelbetaling aan België en Frankrijk. Omdat de Duitse overheid buitenlandse valuta nodig had voor
zijn import leverde zij de rest van de steenkool aan onder andere Nederland. Daardoor was turf
noodzakelijk geworden als brandstof voor de binnenlandse industrie. Om aan de ontstane vraag te
kunnen voldoen gingen de veenbazen de productie verhogen en dit leverde weer arbeidsplaatsen op.
Hierdoor kon grensarbeid voor Noord-Nederlandse grensbewoners toch weer snel op gang komen. In
1920 bestond het personeelsbestand van Duitse veenbedrijven aan de grens weer voor meer dan 50
procent uit Nederlanders. Het grote percentage Nederlandse veenarbeiders in de Duitse grensstreek
bleef aanhouden tot 1933.
Door de machtsovername van de NSDAP in 1933 kwam er een eind aan grensarbeid voor
Noord-Nederlandse grensarbeiders. Niet omdat Nederlandse grensarbeiders of de Nederlandse
overheid tegen het naziregime waren, maar omdat de NSDAP de eigen arbeidsmarkt beter beschermde
dan de regeringen in de jaren daarvoor hadden gedaan. Daarbij daalden de Duitse lonen in 1933 nog
eens met tien procent en moest het salaris gedeeltelijk in de Rijksmark worden uitbetaald. Bij
omwisseling bleek de RM nog eens veel lager dan de arbeiders hadden verwacht. Hierdoor was het
werken over de grens niet meer aantrekkelijk voor Nederlandse grensarbeiders. In 1933 en 1934
werkten er bijna geen Nederlandse grensarbeiders meer in de Duitse veenderijen. Echter, toen
Duitsland vanaf 1935 een tekort aan arbeidskrachten kreeg omdat de dienstplicht was ingesteld en de
oorlogsindustrie flink groeide, werden de arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse arbeiders weer
verbeterd en groeide het Nederlandse arbeidspotentieel in Duitsland aanzienlijk. Zo ook in het
Noorden. Duitse bedrijven lokten Nederlandse grensarbeiders met allerlei voordelen. Eerst waren het
vooral ‘grenslopers’ die werk vonden net over de grens, maar later gingen grensarbeiders ook verder
Duitsland in. Zij verbleven nu soms één tot dertien weken van huis.
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Was het werken in Duitsland tot dan toe min of meer vrijwillig geweest, in 1936 kwam er een
grote verandering in het Nederlandse beleid. Vanaf dat jaar waren alle werklozen verplicht om werk in
Duitsland te aanvaarden, ook al betekende dit dat getrouwde mannen weken van huis waren. Bij
weigering kregen de arbeiders geen plek meer in de werkverschaffing en ook geen steunuitkering. In
1937 voerde de rijksoverheid het beleid van ‘alle werklozen’ naar Duitsland in. Het rijk ging er daarbij
vanuit dat er geen politieke bezwaren tegen werken in Nazi-Duitsland konden bestaan, omdat
arbeiders niet naar Duitsland gingen om politiek te bedrijven, maar om te werken. Het werken in
Duitsland had vanaf dat moment een (moreel) verplichtend karakter gekregen. Dit beleid was voor
veel grensarbeiders geen enkel bezwaar, omdat zij zich inderdaad niet met politiek bezig hielden, maar
met het verwerven van een goed inkomen om het gezin te onderhouden. Er waren echter ook enkele
grensgemeenten waar wel bezwaar werd aangetekend tegen dit beleid. Zo protesteerden de arbeiders
in de Groningse grensgemeenten Beerta en Vlagtwedde en die van het Drentse Coevorden tegen de
verplichte tewerkstelling in nazi-Duitsland. De gemeente Vlagtwedde was van mening dat er geen
aandacht aan de antifascistische gevoelens moest worden besteed, terwijl de gemeenten Beerta en
Coevorden hun arbeiders wel steunden in hun strijd. Aan de ene kant waren sommige lokale
overheden en arbeiders het niet eens met het rijksbeleid, maar aan de andere kant was het voor de
meeste grensarbeiders en lokale overheden geen enkel bezwaar. De meeste protesten gingen, net als in
de jaren daarvoor, over de lonen, de arbeidsomstandigheden, het eten en het lang van huis zijn en niet
over politiek.
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en tot aan de inval in Nederland, werd de
‘dwangmaatregel’ om in Duitsland te werken door de Nederlandse overheid ingetrokken. Veel
Nederlanders en ook grensbewoners bleven echter gewoon in Duitsland werken. De enige formele
verandering was dat er nu een visumplicht gold voor Duitsland. De visumplicht werd echter voor
grensbewoners eind 1939 weer ingetrokken. Het enige nadeel voor grensarbeiders was nu dat zij via
de officiële grensovergangen naar hun werk moesten, waardoor het dagelijks thuiskomen niet meer
mogelijk was. Veel grensarbeiders gingen in groepsverband de grens over terwijl het vervoer door de
Gewestelijke Arbeidsbureaus werd geregeld. Ook al moesten de arbeiders nu een week van huis, toch
werden de grensarbeiders beschouwd als ‘grenslopers’ waardoor zij allerlei voorrechten genoten.
Nadat Nederland had gecapituleerd kwamen de Nederlandse militairen weer thuis en
creëerden veel werkgevers in de gemeenten Bellingwolde en Emmen extra banen om de
gedemobiliseerde militairen aan een baan te helpen. Echter, na de zomer kwam het bevel van de
bezetter dat boventallig personeel naar Duitsland moest. Er veranderde na mei 1940 dus niet zoveel in
het patroon van werken over de grens. Nederlandse grensbewoners gingen de grens over om te werken
indien de voorzieningen daar beter waren dan in hun eigen land. Daarbij kwam dat grensbewoners
veelal werk vonden in de landbouw en veenindustrie en maar weinig mensen in de oorlogsindustrie
gingen werken. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat voor werkloze arbeiders het werk in
Duitsland als ‘passend werk’ werd beschouwd en dat mensen in de werkverschaffingsprojecten werk
in Duitsland moesten aanvaarden. Ondanks dat dit het begin was van een dwangmaatregel, zijn uit de
grensstreek weinig tot geen protesten bekend tegen deze maatregelen of tegen het werken voor de
bezetter. Doordat veel grensbewoners naar Duitsland gingen om te werken was eind 1940 het
werkloosheidsprobleem in de noordelijke grensstreek bijna opgelost. Alleen de gemeente Vlagtwedde
vormde hierop een uitzondering. Daar was de werkloosheid in het eerste bezettingsjaar verdubbeld en
beschouwde de gemeente hun werklozen, in tegenstelling tot 1937-1938, ongeschikt voor Duitsland.
Vanaf 1942 werd de dwang om in Duitsland te werken opgevoerd door de bezetter en werd
gedreigd met uitzending van de vader indien de zoon zich niet vrijwillig meldde. Steeds meer
grensbewoners zochten daarop werk vlak over de grens. Soms was dit bij een familielid of een
bekende boer of ze vroegen gewoon om werk bij een boerderij. Werk was er voldoende omdat de
Duitse mannen in het leger zaten. Na de April-Mei staking van 1943 veranderde de houding van veel
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grensbewoners. Mensen waren steeds minder bereid om verplicht in Duitsland te werken en velen
besloten om onder te duiken, veelal bij de eigen familie. Onderduiken was echter gevaarlijk en geen
verschijnsel dat alleen in de grensstreek voorkwam. Vanaf het midden van 1944 werden noordelingen
ook ingezet bij OT projecten waarbij Groningers naar de Duitse Waddeneilanden Borkum, Nordeney
of Wangerooge konden worden gestuurd. Dit was zo gevaarlijk dat ze daarom liever zelf werk zochten
net over de grens.
We kunnen concluderen dat voor de grensstreek dezelfde periodisering in de Arbeitseinsatz te
onderscheiden was als Sijes in zijn boek beschreef voor de rest van Nederland. Daarbij kunnen we
vaststellen dat veel grensbewoners het werken in Duitsland tot 1943 niet als een dwangmaatregel
ervoeren. Tot die tijd doken weinig grensarbeiders onder en de werkloosheid in de grensstreek was
binnen een jaar opgelost. Het complexe aan de Arbeitseinsatz voor de grensbewoners was wel dat
velen, net als hun vaders en grootvaders, gewend waren om in de Duitse grensstreek te werken en de
Duitsers uit de grensstreek niet als vijanden zagen. Nu was Nederland door Duitsland bezet en was de
vijand geworden terwijl de bezetter zich ook nog eens erg agressiever gedroeg; maar de Duitse
grensbewoners waren nog steeds dezelfde familieleden en buren als voor de bezetting.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam grensarbeid in het Noorden bijna niet meer op gang. De
grens bleef nog eens vijf jaar gesloten waardoor het zoeken van werk in Duitsland geen optie was. In
Zuidoost-Groningen werd het telen van arbeidsintensieve gewassen gestimuleerd en daardoor waren er
in bepaalde delen van het jaar zelfs landarbeiders te kort. Er ontstond ook een ‘vlucht uit het
agrarische beroep’ naar de opkomende metaal- en scheepsbouwnijverheid, textiel- en
confectienijverheid en de bouw- en houtbewerkingsnijverheid. Doordat industrialisatie echter ver
achter bleef in Oost-Groningen, was er na 1950 alweer een grote werkloosheid in dat gebied. In
Zuidoost-Drenthe was het afgraven van veen een gepasseerd station omdat dit niet meer rendabel was
en in Duitsland was het ontginnen van veen gemechaniseerd. Het beroep van veenarbeiders was
hierdoor een uitstervend beroep geworden. Door de grote werkloosheid ontstond op grote schaal
migratie naar de Nederlandse industriecentra en het Limburgse mijngebied. Om de werkloosheid tegen
te gaan, spanden zowel de rijks-, provinciale als gemeentelijke overheden zich in om industrie naar
Zuidoost-Drenthe te halen. Vanaf 1950 kwamen enkele grote bedrijven naar Emmen, maar ondanks
alle inspanningen bleven Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe probleemgebieden. De conclusie is dan
ook dat de spanningen tussen Nederland en Duitsland voor, tijdens en na beide wereldoorlogen veel
invloed hebben gehad op grensarbeid. Soms was de invloed positief en soms negatief.

5.

Wat was de invloed van de spanning tussen Nederland en Duitsland op politiek-ideologisch
gebied van grensbewoners?

In de Noord-Nederlandse grensstreek bestonden grote verschillen tussen de gemeenten met betrekking
tot de politieke voorkeur. In de Oost-Groningse gemeenten, van Beerta tot Vlagtwedde, waren veel
mensen links georiënteerd en zoveel te zuidelijker de gemeente lag, zoveel te meer ging deze
oriëntatie over van het communisme naar het socialisme. In de gemeenten Beerta en Nieuweschans
had de communistische partij een grote aanhang, in Vlagtwedde al veel minder en in de Drentse
grensgemeenten was van communisme geen sprake meer. Daar stemde de bevolking wel op de
socialisten, maar hadden de conservatieve partijen veel meer aanhang. Bij de verkiezingen voor de
Provinciale Staten in 1935 en 1939 zien we nog steeds een groot verschil tussen de Groningse en de
Drentse grensgemeenten. In Oost-Groningen stemden de mensen vooral ‘links’ – SDAP en CPN
kregen samen 50 tot 60 procent van de stemmen – , terwijl de Groningse gemeente Vlagtwedde juist
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minder links en meer rechts stemde. Daar kreeg de NSB in 1935 maar liefst 15,6 procent van de
stemmen en in 1939 nog 12 procent. In Drenthe stemden de mensen nog steeds op de SDAP, maar
kreeg ook rechts veel stemmen. In 1935 stemde zeker 11,2 procent van de Drenten op de NSB. In de
drie Drentse grensgemeenten – Emmen, Schoonebeek en Coevorden – lag dit gemiddelde lager en wel
op 8,3 procent terwijl van deze drie gemeenten de hoogste percentage NSB-stemmers in Emmen
woonden (10,6 procent). In 1939 verloor de NSB in de provincie Drenthe 3 procent van de stemmen,
terwijl zij in de grensgemeenten maar 1 procent verloor. Er waren in het noorden echter niet veel
mensen ook daadwerkelijk lid van de NSB.
In de Duitse grensstreek had de NSDAP veel aanhangers, in Ostfriesland al vanaf 1920 en de
Grafschaft Bentheim vooral na 1930. De altreformierten in de grensstreek stemden niet voor de
NSDAP. In het Emsland bleef het katholieke Zentrum de grootste partij totdat Hitler in 1933 aan de
macht kwam, toen kregen de nazi’s ook daar meer aanhangers. Onder invloed van de NSDAP kreeg de
Nederlandse NSNAP in de Duitse grensstreek onder de daar wonende Nederlanders de meeste
aanhangers, meer dan de NSB. In de Duitse grensregio werden lokale afdelingen van de NSNAP
opgezet met behulp van de NSDAP en bezochten mensen uit de Nederlandse grensstreek de
bijeenkomsten van de NSDAP in de Duitse grensregio.
Dat het grote aantal stemmen op de NSB niet louter een proteststem betrof, bleek wel uit de
groei van het aantal NSB-leden na mei 1940. Van juni 1940 tot eind 1941 steeg het ledenaantal van de
NSB in Nederland met 178 procent en in Zuidoost-Drenthe met 145 procent. Kijken we naar de
grensgemeenten dan zien we in de Groningse grensgemeenten een stijging van 113 procent en in de
Drentse van 129 procent. Daar tegenover daalde het ledenaantal tussen eind 1941 en juli 1944
landelijk met 16 procent, terwijl dit in Zuidoost Drenthe nog groeide met 18 procent. De Drentse
grensgemeenten laten in deze periode een kleine daling zien van 0,2 procent terwijl de Groningse
grensgemeenten een groei van 16 procent laten zien. Tussen juni 1940 en juli 1944 zien we in alle
onderzochte gebieden een stijging van het ledenaantal tussen de 77 en 188 procent. Het is opvallend
dat de Groningse grensbevolking op politiek gebied zo snel overschakelde van links naar rechts. De
redenen voor de noordelijke grensbewoners om lid te worden van de NSB kunnen we onderverdelen
in ‘opportunisme’, ‘idealisme’ en ‘familierelaties’. Groningers waren meer opportunisten dan Drenten
– 31 respectievelijk 17 procent van de NSB-leden gaf opportunisme op als reden voor het
lidmaatschap. Dit verklaart waarschijnlijk mede de overstap van veel Groningse grensbewoners van
links naar rechts. In Drenthe daarentegen waren meer mensen uit idealistische overwegingen lid
geworden van de NSB dan in Groningen – 67 tegenover 50 procent. De groep die lid was geworden
vanwege (familie)relaties was in Groningen en Drenthe even groot, 15 en 16 procent. Tot slot gaf 4
procent van de Groningers aan lid te zijn geworden uit angst voor represailles terwijl de Drenten dit
niet opgaven als reden. Hieruit kunnen we concluderen dat de idealisten de grootste groep vormde in
de noordelijke grensregio, vooral in Drenthe.
Toen Nederland na de oorlog grote gebieden van Duitsland wilde annexeren, was de
provinciale en lokale politiek in Groningen het niet eens met deze keuze, maar in Drenthe vond men
annexatie wel aantrekkelijk om economische redenen. De bevolking was niet gevraagd wat zij van het
annexatieplan dachten. Alleen de Duitse bevolking op het eiland Borkum mocht hun stem uitbrengen
en zij wensten niet bij Nederland te worden ingedeeld ook al was het grootste gedeelte van de
Borkumer bevolking van oorsprong Nederlanders (zij kwamen uit de provincie Friesland). In 1950
was het hele annexatieplan van Nederland weer van de baan. Het vraagstuk van herstelbetalingen van
Duitsland aan Nederland speelde veel langer een grote rol in de noordelijke grensstreek. Dit kwam
vooral door het confisqueren in Nederland van de traktaatlanderijen van Duitse boeren door de
Nederlandse overheid. Door deze vorm van herstelbetaling werden in hoofdzaak de Duitse
grensboeren getroffen in plaats van de gehele Duitse bevolking. Sommige Duitse boeren zijn door
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deze politiek meer dan de helft van hun bedrijf kwijtgeraakt en de getroffen boeren en hun
nabestaanden nemen dit hun Nederlandse buren nog altijd kwalijk. Zelfs in de eenentwintigste eeuw.
In de Nederlandse grensregio werd na de Tweede Wereldoorlog de CPN weer groot in OostGroningen. Zij leverden naast raadsleden en wethouders nu ook een burgemeester. In Drenthe waren
het weer de vooroorlogse socialisten en confessionelen die de meeste steun kregen van de bevolking.
Hieruit kunnen we concluderen dat de spanningen tussen Nederland en Duitsland voor, tijdens en na
de Tweede Wereldoorlog veel invloed hadden op de politiek-ideologische keuze van grensbewoners.
Epiloog
De landsgrens was voor de Eerste Wereldoorlog een vaag begrip voor de Noord-Nederlandse en
Noordwest-Duitse grensbewoners met hier en daar een grenssteen die de grens afbakende. Na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd de grens tussen beide staten echter steeds meer een lijn
waar de mensen rekening mee moesten houden. Door de Tweede Wereldoorlog was deze lijn
nadrukkelijk aanwezig door het gesloten karakter van de grens die meer dan tien jaar duurde. Nadat de
grens weer langzaam open ging probeerden grensbewoners dezelfde open houding aan te nemen als
voor de oorlog. Dit is echter maar gedeeltelijk gelukt. Familie en vrienden werden wel weer bezocht
en er vonden ook weer grenshuwelijken plaats, maar grensarbeid en grensgeboorten waren bijna
geheel verdwenen. Als we alles bij elkaar nemen, is uit dit onderzoek gebleken dat in de NoordNederlandse en Noordwest-Duitse grensstreek grensbewoners voor de Tweede Wereldoorlog open
naar elkaar toe stonden zodat er een grensbewustzijn kon ontstaan. Van een ‘collectieve
grensidentiteit’ kan niet worden gesproken omdat, zoals Sahlins heeft geconcludeerd, er generaties
over heen gaan voordat mensen een andere identiteit aannemen dan die van hun voorouders en dit
werd bewezen door de bevolking van Borkum die zich geen Nederlanders en geen Duitsers voelden,
maar Friezen.
Ondanks de goede contacten tussen de grensbewoners die na de Tweede Wereldoorlog weer
op gang kwamen, is het aan het eind van de twintigste begin eenentwintigste eeuw moeilijk om te
spreken van een grensbewustzijn. Grenshuwelijken worden nog steeds gesloten, maar daarbij spelen
interne grenzen bijna geen rol meer, en veel grensbewoners gaan weer inkopen doen en tanken in het
buurland. Daarbij vestigen zich ook nog steeds Nederlanders in de Duitse grensstreek, maar zij raken
vaak niet goed geïntegreerd. Hun kinderen gaan vaak naar Nederlandse scholen en de Duitse
dorpsbewoners verbazen zich erover dat Nederlandse dorpsgenoten niet mee doen aan het sociale
dorpsleven. Daarbij is de communicatie tussen grensbewoners een stuk moeilijker geworden. Spraken
de mensen vroeger hetzelfde dialect, in de eenentwintigste eeuw ligt dat een stuk moeilijker. Vooral de
jongere generaties spreken geen dialect meer en het leren van de Duitse taal was in de tweede helft van
de twintigste eeuw niet erg populair in Nederland, ook niet in de grensregio. Velen gaven de voorkeur
aan de Engelse taal. Het niet spreken van elkaars taal werpt een barrière op tussen grenssamenlevingen
en zo ontstaat meer een ‘wij’ ‘zij’ tegenstelling.
Met betrekking tot grensarbeid kunnen we stellen dat er anno 2019 weinig animo is om over
de grens te gaan werken. Was grensarbeid aan het begin van de vorige eeuw heel normaal, een eeuw
later komt dit moeilijk van de grond. Net als in de jaren dertig van de twintigste eeuw is er in de
eenentwintigste eeuw een arbeidstekort in de Noordwest-Duitse grensregio en een arbeidsoverschot in
Noord-Nederland, maar een baan over de grens zoeken of accepteren ligt een stuk gecompliceerder; de
pull-push-factoren blijken niet meer te werken. De mensen zijn veel mobieler geworden en sinds 1993
is er vrij verkeer van personen en goederen in de EU-landen waardoor grensoverschrijdend werken
geen probleem zou moeten zijn, maar het lijkt wel of de grens een mentaal fenomeen is dat niet
zomaar verdwijnt. Hij is in de hoofden van mensen meer aanwezig dan een eeuw geleden. Dit heeft
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onder andere te maken met het hierboven aangegeven communicatieprobleem, maar ook met het
verschil in de beide landen tussen de salarissen en arbeidsvoorwaarden.
Uit de eenentwintigste eeuw blijkt ook dat tolerantie ophoudt wanneer mensen uit andere
Europese landen, voor minder geld dan de autochtone bevolking, in een ander land gaan werken. Dit
geeft de autochtone bevolking het gevoel dat hun banen worden overgenomen. Het aanpassen van
arbeidsvoorwaarden en voorzieningen moet daarom op Europees niveau worden aangepakt. Pas dan
kan de grens meer open zijn, zowel juridisch als in de hoofden van de mensen en zal integratie van
Europa eerder vorm kunnen krijgen. In de noordelijke grensregio zijn beleidsmakers, organisaties en
onderwijsinstellingen begonnen om grensbewoners weer dichter bij elkaar te brengen. Op enkele
basisscholen in de Noordwest-Duitse grensregio krijgen kinderen les in de Nederlandse taal en Duitse
kinderen leveren een actieve bijdrage aan de 4-mei herdenking in bijvoorbeeld Coevorden. Het zou
goed zijn indien er in de Nederlandse grensregio ook meer aandacht geschonken zou worden aan het
leren van de Duitse taal. Maar ook op het gebied van grensarbeid zijn acties ondernomen. In de
noordelijke grensregio’s hebben lokale politici, hogescholen en werkgevers, ingezet op het openbreken
van de barrières zodat mensen gemakkelijker werk in aan de andere kant van de grens willen en
kunnen aanvaarden, net als hun voorvaderen honderd jaar geleden deden.
Uit dit onderzoek is gebleken dat (grens)bewoners zelf beslissen of zij open of gesloten naar
de bevolking van een buurland staan, maar de besluiten van beleidsmakers kunnen hierop wel een
positieve of negatieve invloed hebben.
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Interviews
De interviews die gebruikt zijn als bronnen voor deze dissertatie zijn afgenomen in de periode 20122016. In verband met de privacyregelgeving is besloten de geïnterviewden met pseudoniem weer te
geven. Achternamen worden niet vermeld en voornamen zijn fictief. Voor de juistheid van het verhaal
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Dankwoord
Bij de start van mijn promotietraject hoorde ik dat promoveren een eenzaam proces was. Voor mij
ging dit de eerste jaren beslist niet op. Ik heb veel aardige mensen leren kennen die mijn enthousiasme
voor het onderzoeksthema deelden. Zonder al deze mensen zou dit proefschrift niet zo compleet zijn
geworden als het nu is. Een van de eerste geïnterviewden zei dat ik twintig jaar te laat was met mijn
onderzoek omdat de meeste mensen die mij nog iets konden vertellen over de jaren 1914-1964
overleden waren. Gelukkig vond ik nog voldoende mensen die mij een inkijkje in het verleden konden
geven, waardoor dit proefschrift compleet kon worden gemaakt door verhalen van grensbewoners.
Ik wil daarom in eerste instantie alle mensen bedanken die mij te woord stonden en in
vertrouwen hun jeugdherinneringen vertelden over het leven in de grensstreek. Ook vertelden de
mensen vol enthousiasme over wat zij zich nog herinnerden van hun ouders en zelfs grootouders. Door
deze gesprekken kreeg mijn onderzoek een grote meerwaarde; voor mij was de geschiedenis van de
noordelijke grensstreek in ieder geval niet compleet zonder de verhalen van ‘gewone’ mensen. Van
veel grensbewoners kreeg ik in alle vertrouwen boeken over de lokale geschiedenis te leen, zij leenden
mij foto’s en documenten over hun familiegeschiedenis, of zij vroegen een bekende of die mij ook te
woord wilde staan. De mensen waren erg enthousiast over mijn onderzoek, ontvingen mij met koffie,
thee en Kuchen en velen vertelden mij dat zij het erg op prijs stelden dat de geschiedenis van de
noordelijke grensstreek werd onderzocht.
Als tweede groep wil ik alle archivarissen en lokaal deskundigen bedanken voor hun hulp bij
het zoeken van materiaal, maar ook door de inbreng van hun deskundigheid. Vaak hielpen zij mij om
nieuw materiaal te vinden, maar ook door het geven van tips over boeken, andere archieven en met
namen van grensbewoners die ik mogelijk kon interviewen.
Ook wil ik de mensen bedanken die regelmatig mijn teksten wilden lezen en van commentaar
voorzagen. Zij moesten soms meerdere keren dezelfde stukken lezen en dat zal soms erg saai zijn
geweest. Ik wil hiervoor in het bijzonder Huib Minderhoud, Gerard van den Hoven en Albert Arends
bedanken. De laatste omdat hij mij ook heeft geholpen met het verkrijgen van Duitse boeken. Zijn
bibliotheek was voor mijn onderzoek uitermate belangrijk.
Speciale dank ben ik verschuldigd aan mijn archiefmaatje Geert van de Woude. Hij begeleidde
mij naar veel archieven en samen hebben wij veel documenten en kranten doorgespit voor dit
onderzoek. Speciaal was ons bezoek aan het Nationaal Archief te Den Haag waar wij zo regelmatig
kwamen dat wij als goede bekenden werden begroet. Naast de archieven van diverse ministeries
hebben we meer dan een jaar, twee dagen per twee weken, besteed aan het bestuderen van circa 3700
processen-verbaal van politiek delinquenten. Cornelis de Kler ben ik dank verschuldigd omdat ik
tijdens mijn onderzoek in Den Haag gebruik mocht maken van zijn huis om te overnachten.
Zonder de begeleiding van mijn promotoren Jan Hein Furnée en Remco Ensel was dit
proefschrift niet tot stand gekomen. Ik dank hun daarom voor de vele uren die zij hebben besteed aan
het lezen van de hoofdstukken, het stellen van constructief-kritische vragen en het geven van feedback
op mijn manuscript.
De grootste dank ben ik verschuldigd aan mijn man en dochter. Jullie steunden mij niet alleen
toen ik vol enthousiasme begon aan dit proefschrift, maar ook in periodes dat ik het soms helemaal
niet meer zag zitten. Jullie onvoorwaardelijke vertrouwen in mij was mijn grootste steun. Trix, jij zit
zelf in een promotietraject, maar vond toch altijd tijd om mij van adviezen te voorzien, mijn stukken te
lezen en boeken uit de bibliotheek te Groningen voor mij mee te nemen. Jan, voor jou zullen de
afgelopen jaren eenzamer zijn geweest dan voor mij omdat ik altijd onderweg was of boven op mijn
torenkamertje zat te schrijven. Jij stimuleerde mij telkens opnieuw en had het volste vertrouwen dat ik
dit project tot een goed einde zou brengen. Ik wil jou bedanken voor je rotsvaste vertrouwen, je geduld
en voor je liefde.
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Summary
Introduction
The borders of a State formally separate it from other States. State borders are not static; which can be
seen in Europe after two World Wars. From a historical perspective, borders are not only seen as
territorial borderlines, but also as social and cultural borders. In this regard, borders are not only
examined from the centre of the State, but also from the periphery. A number of aspects immediately
stand out in historic research as regards the political, economic, social and cultural dynamic of border
regions in the Netherlands over past decades. As a consequence of the strong impulse in the SocialHistorical Centre of Limburg, research has mostly been focussed on the South-Limburg border region,
Germany and Belgium; while the Northern border region has notably been under-examined. Most
studies are aimed at individual subject matters (in particular the history of labour in the border region)
and encompass a relatively short period in time (for example the thirties and the Second World War).
More integrated historical research, as regards the altering meaning of the border in a wide range of
aspects of border societies which cover a longer period in time, have not been carried out. This
dissertation aims to cover this topic and aims to contribute to understanding the current dynamic of
Dutch-German border societies. We can only understand this dynamic after mapping how it developed
in the Twentieth Century (before, after and during both World Wars) and how people today regard this
history.
The physical border between Northern Netherlands and the North-West of Germany has
barely changed in the twentieth century, however, the tensions that originated between the two States
during the two World Wars have not gone unnoticed in Northern border societies. Changes in border
societies are influenced by central and local authorities on both sides of the border. Taking these basic
assumptions into consideration, I have researched the influence of tensions between The Netherlands
and Germany in the first half of the twentieth century based on five themes: the composition of the
population and social links, border traffic, border economy, border labour and political-ideological
identification.
This dissertation is primarily a cultural-historical study of daily life and cohabitation in the
Northern border region. The emphasis is more on empirical description rather than on theoretical
considerations. The dissertation offers a diachronic explanation of the changing meaning of the border
in daily life and cohabitation in seven Dutch border municipalities, in a comparative and transnational
perspective. This research is mainly based on written primary sources. In the Netherlands, the primary
resources include the archives of seven pre-war municipalities, two provincial archives, the national
archive and the archive of the Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (Nederlands Instituut
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, NIOD). In Germany, the primary resources include the
Stadtarchiv in Leer and the Staatarchiv in Aurich. An integral analysis was made of a selection of six
newspapers – three Dutch and three German – and 74 interviews were held with contemporaries. In
addition, various private archive items have been examined.
Chapter 1. Marking the border without experiencing it: past history up to 1914
Chapter 1 shows that the geographical landscape on both sides of the border in the Northern border
region is almost identical in many respects, so that the cultivation of agricultural land was traditionally
very similar. On both sides of the border there has been a vast peat area for ages: the Bourtanger
swamp. In the sixteenth and seventeenth centuries the political border between the North of the
Netherlands and North-West Germany was established, which was increasingly expressed in the
nineteenth century. However, as has often been shown in border studies, the impact of establishing and
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marking the border on life and cohabitation in the border area in the period up to the First World War
was more limited than one might have expected. On the contrary, from the seventeenth century
onwards increased economic development in the border area – agriculture, agricultural industry and
peat extraction – led to increased border contacts.
The land cultivation of the Bourtanger swamp led to a migration flow from the Netherlands
and Germany to the Northern Dutch border region. Partly as a result of this, the border society
changed from the originally reformed population to a society with varied religious and political views.
While ‘the Dutch’ in the 19th and 20th centuries did not care much about the Germans and saw them
as militant Prussians, the Northern Dutch border residents increasingly saw the German border
residents as family, friends and neighbours. Many border marriages occurred because the physical
border did not play a role in the daily lives of border residents. Internal boundaries as regards life
convictions (vertical boundaries) and economic, cultural/social (horizontal boundaries) were often
decisive when choosing a marriage partner. These internal boundaries were similar on both sides of
the border. Border marriages created many family ties and a good relationship between border
residents.
Chapter 2. World War I, 1914-1918: consequences and opportunities
Chapter 2 examines how the meaning of the border radically changed the lives of Northern border
residents during the First World War. While remaining permeable, the border was suddenly explicitly
present for the border residents in that period because of the many soldiers. The Netherlands remained
neutral, but the war still had consequences for the population. Northern Dutch border residents
regularly saw how large quantities of food were transported across the border, while for them there
were shortages. The food shortages particularly had a lot of effect on the peat workers’ families. The
heavy work could not be done on small, low-fat rations, and because of this, for the women and
children only potatoes boiled in water were left.
Emotionally the Northern Dutch border residents also struggled because they were regularly
confronted with war victims on the other side of the border. Every village grieved over soldiers who
were killed in action, which disrupted entire families. This included families on the Northern Dutch
side of the border. At the end of the war, deserted North-West German soldiers fled across the
Northern Dutch border and settled close to their German family. As a result of this, they lost their
nationality and the entire family became stateless.
However, the influence of the First World War on Northern border residents turned out to be
not only negative. The ties between border residents were not only strengthened by border marriages,
but also by the establishment of deserted soldiers on the Dutch side of the border. The German border
region also offered many opportunities in terms of employment. Germany soon had a shortage of
manpower for its industry, agriculture and peat farming, which gave many Northern Dutch border
residents opportunities for work and a better life. The labour market was overwhelmed by the high
demand for peat and led to strong wage growth of more than 40 percent. Due to the large shortages in
the North-West German border region, border trade also grew considerably during the First World
War, in particular the illegal border trade. This provided many border residents with an addition on top
of their meagre income.
Chapter 3. Defined by two World Wars (1919-1939)
Chapter 3 focusses on the changing meaning of the border during the Interbellum. After World War I,
the border remained permeable even though new border documents regularly appeared. Border
municipalities on both sides of the border saw that some border documents made crossing the border
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very complex, making it difficult for the border population to maintain border contacts, to work on
their land on the other side of the border, or to find work across the border. Separate rules for the
border population were introduced. With these locally adapted rules, border resident who lived no
more than 15 kilometres from the border, could cross the border more easily.
Northern Dutch border residents were however still concerned about the fate of their family
and neighbours on the other side of the border. Groningen border residents therefore set up relief
campaigns to help their neighbours in the East Frisian cities of Emden and Leer. They collected
money, food and clothing for the East Frisians and children were taken in Groningen families for a
few weeks to recuperate and forget about their misery for a while. Because many young German men
were killed during the war, border marriages had become even more important for German women.
Many young women travelled across the border in search of work and found a Dutch marriage partner.
In the political field a lot changed during the Interbellum. Immediately after the war,
communism found much support in the Eastern Groningen border municipalities and the East Frisian
cities, which led to many cross-border contacts. In Drenthe, the Emsland and the Grafschaft Bentheim,
communism acquired almost no following. Until 1933 the Emsland continued to vote for the
conservative Catholic party, while in Drenthe, the Grafschaft and Ostfiesland, the national socialists
had many voters on their side. After Hitler took over power in 1933, communists and socialists were
arrested. Camps were built in Emsland on the border with the Netherlands for these prisoners. The
prisoners were systematically abused and forced to cultivate peat land under heavy surveillance. Many
fled across the Northern Dutch border where they were helped by like-minded people. The Dutch
government regarded the German refugees from the Emsland camps as criminals and sent them back
across the border, but Groningen communists and socialists helped these people as much as they
could.
Many Jews of Dutch nationality also lived in the German border region. Many of them fled to
the Northern Dutch border region after 1933 and settled in the same municipalities as family or
friends. However, if they had German nationality, they too were not welcome in the Netherlands and
the government sent them back across the border.
Border labour was common during the Interbellum. This mainly concerned agricultural and
peat labour, but there was also work in small factories just across the border. The border residents
worked where the most work was or where they had the best working conditions. Most frontier
workers were ‘frontier crossers’, which meant that they came home every day. Due to the high
unemployment in the late 1930s, border residents – especially married men – were forced by the
Dutch government to go further and further into Germany for work. Frontier workers protested against
being away from home for a long time, but not against working in Nazi Germany. Politics was not an
issue for many frontier workers.
Chapter 4. Closed border (1939-1945)
Due to the border being systematically closed between Northern Netherlands and North-West
Germany starting September 1939, Chapter 4 researched the relationship between the Northern Dutch
border residents and their relationship with the occupier. As a consequence of the closed border, the
border residents were standing with their backs against each other. Many soldiers gathered in the
German border region which caused concern in North-West German border residents for their Dutch
family and neighbours. On 10 May 1940, the soldiers crossed the border and within a few hours the
Northern Netherlands was occupied territory. While the West of the Netherlands fought for its
freedom for five more days, the occupier immediately introduced restrictive measures in the North.
After the capitulation of the Netherlands, cross-border labour rapidly increased again and
within a year the unemployment in most border municipalities had been resolved. Slowly but surely,
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frontier work changed however into forced Arbeitseinsatz. The approach and periodisation of the
Arbeitseinsatz was the same for rest of the Netherlands, but the major difference was that border
residents were still looking for work just across the border: with a farmer or in small industries. Just
like during the Interbellum, they preferred to work close to home in familiar territory rather than in
war industry and they were helped by German border residents. When the Arbeitseinsatz became
increasingly grim, they continued to look for work just across the border or went into hiding. Often in
their own region with family and acquaintances.
All restrictive measures that were established in Germany soon also applied to Jews
throughout the Netherlands. The difference was that in 1940 the Jewish inhabitants of the German
border region had virtually disappeared, while this happened two years later in the Northern Dutch
border region. During the night of 2 to 3 October 1942, almost all Jewish citizens from the three
Northern provinces were taken from their homes and deported via the Westerbork transit camp to the
Auschwitz and Sobibor extermination camps. The survival chances of Jewish border residents in the
Northern border region were lower than the national average. This was probably due to two major
reasons: hiding organisations were not yet active and the Jewish population was suddenly taken from
their homes in one night and deported via Westerbork to the extermination camps. There was hardly
any time to go into hiding.
Before the war the National Socialists – NSB – in Drenthe had many voters, but few members,
which is why Drenthe was called an NSB province after the war. Historians indicated that people from
Drenthe had not become supporters of the NSB out of idealism. This research however shows that
after the occupation the membership of the NSB not only grew exponentially, but also that people
from Drenthe had become members mainly because of idealism. Between May 1940 and September
1944 the number of NSB members in the Netherlands grew by 174 percent, while the growth in the
Drenthe border municipalities was as high as 188 percent. This was only 77 percent in the Groningen
border municipalities. Idealism was the greatest motivation for Groningen and Drenthe border
residents to become members – 50 and 67 percent respectively –, however, classical opportunism was
also one of the reasons for increased membership in the Groningen border region – 35 percent. While
few women in the Northern border region were members of the NSB, the number of women who
supported German policy – the pro-Germans – was almost as large as the men.
After the occupation of Northern Netherlands, resistance slowly started. While it started small,
it took on an increasingly larger form after the 1943 April/May strike. The occupier acted firmly
against the strikers. Resistance work in the Northern provinces was the same as in the rest of the
Netherlands: helping people in hiding, raiding distribution offices, forging papers, printing and
distributing illegal newspapers, helping allied pilots and prisoners of war escape, setting up networks
of border espionage, liquidating unreliable people and hiding dropped weapons. In Drenthe however,
there were many land guards, which meant that the resistance had a hard time. According to
contemporaries from the West, Drenthe was surrounded by barbed wire and the SD in Amsterdam
spoke of a ‘fierce hunt’ on people in hiding in Drenthe. Many members of the resistance paid for their
efforts with their lives. Partly as a result of this and due to the Northern people downplaying resistance
work in their region, little was known about acts of resistance in the North.
Chapter 5. Borderless: friend or foe (1945-1964)
Closing chapter 5 shows how residents on both sides of the Northern border picked up where they left
off together after the war. Acting on British soldiers orders, the border remained closed for five years
after the Second World War. It was difficult for citizens to get a visa for visiting the German border
region and the necessity for family visits needed to be demonstrated. Group passes for religious and
cultural trips to the other side of the border could only be applied for after 1950. Border residents
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applied for these passes on a large scale. On the German side of the border, a ‘Sperzone’, a forbidden
zone for all residents, was established that lasted nine months. This forced border residents to leave
their homes and to find temporary accommodation for themselves and their cattle.
After the Second World War, the Dutch government saw Germans as ‘enemies of the people’,
which caused entire families to be arrested and driven out of the country. This virtually did not happen
in the Northern border region. Northern Dutch border municipalities indicated that the Germans in the
region had behaved as good Dutchmen and as such found expulsion unnecessary. They thus acted
contrary to the guidelines of the central government. The fact that all Germans were considered
enemies of the people had a negative impact on the number of border marriages. It was only after 1955
that marriages to someone from the other side of the border happened more frequently.
After the war, frontier labour for peat workers increased again, however due to mechanisation
of agricultural and peat labour, this involved only a small amount of workers. Considering that the
demand for peat in the Netherlands had decreased, frontier labour practically disappeared after the
1955s.
Another consequence of the Second World War was that the Dutch government wanted to
annex Germany’s territory as a reparation for the war damage suffered. While the border
municipalities in Groningen did not support the annexation plans, Drenthe did. Both the municipality
of Emmen and Coevorden wanted large areas of Germany to be added to their municipalities.
Civilians were not asked for their opinion. In 1948 the annexation plans were off the table in the
Netherlands due to lack of support from the Allies. Unrest among the German border farmers however
continued to grow in the post-1950s. As reparation for damages, the Netherlands confiscated German
lands located in the Netherlands, the so-called ‘traktaatlanderijen’. Although the German landowners
protested against this confiscation, most of them did not get their land back. For some farmers, this
meant the end of their business. Unrest as regards these ‘traktaatlanderijen’ continued well into the
1960s and caused tensions between the border residents.
Conclusion
The tensions that arose between the Netherlands and Germany in the twentieth century left their mark
on border society. Sometimes these marks were negative and sometimes positive. In the perception of
the border residents, the physical state border changed regularly between 1914 and 1964. Before the
First World War, the border was a vague concept for the Northern Dutch and North-Western German
border residents with here and there the odd border stone that marked the border. After the outbreak of
the First World War, the border between the two states increasingly became a line that people had to
take into account. The border was emphasised even more when the border was closed during the
Second World War. This closed nature of the border lasted more than ten years. While the border was
slowly opened again after the war, it remained there until 1993. The Schengen Agreement lifted the
border and allowed free movement of capital, goods, services and people.
This research showed that the Northern Dutch and North-Western German border residents
were open towards each other before the Second World War, leading to a border awareness. This was
made possible in part by the fact that residents on both sides of the border spoke the same dialect and
due to almost identical or supplementary socio-cultural and economic circumstances. Border residents
decided whether they were open or not towards people of the neighbouring country. However,
decisions of policy makers did have an impact on this: sometimes positive and sometimes negative.
After the Second World War, border residents tried to adopt the same open attitude towards each other
as before the War. However, something had permanently changed in border society. Not only due to
the tensions as regards the Second World War, but mainly due to other external factors. In the first
place, young border residents no longer spoke each other’s dialects and did not learn each other’s
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language at school. This made communication with the residents on the other side of the border
increasingly difficult. Secondly, there was no longer a need for peat, which meant that border peat
labour had come to an end. As a result, border residents travelled less frequent across the border,
which led to a decrease in border births. Thirdly, the small border shops and cafes were closed, which
also reduced contacts between border residents. Border marriages were however still concluded and
residents did visit each other’s markets and parties.
While the physical border between Northern Netherlands and North-West Germany had been
lifted at the end of the twenty-first century, it turned out to be more present in people’s minds than a
century ago.
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