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Inleiding 

 Wij zijn geen barbaren; wij willen ook de joden toestaan dat hun gezinnen meereizen. 

Feest in Waubach 

Zaal Herberigs in de Kerkstraat was het centrum van het rijke verenigingsleven van Waubach. De 
ruimte bood plaats aan 200 personen. Vandaag, zondag 2 augustus 1942, was elke stoel bezet. Er 
was uitbundig gesierd met vaandels met daarop de Duitse Rijksadelaar en het Hakenkruis. Het was 
feest. De plaatselijke Ortsgruppe (afdeling) van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
(NSDAP) vierde het feit dat vooruitziende inwoners van de gemeente tien jaar eerder de eerste 
afdeling op Nederlandse bodem hadden opgericht: in Waubach, een mijnwerkersdorp met 7000 
inwoners. Ten tijde van de oprichting van de Ortsgruppe was nog een kwart van de bevolking van 
Duitse afkomst, naar Nederland gekomen omdat er geld was te verdienen in de groeiende 
mijnindustrie. Velen van deze Rijksduitsers waren in de jaren daarna weer teruggegaan naar hun 
land, omdat ze werk hadden gevonden in de Duitse oorlogsindustrie of om dienst te nemen in de 
Wehrmacht. Toch woonden er in 1942 nog altijd een paar honderd Duitsers in het dorp.1 Die 
vormden de kern van de actieve partijafdeling, die stond onder de bezielende leiding van 
Ortsgruppenleiter Röse. 

Zijn Ortsgruppe mocht zich vandaag verheugen op hoog bezoek: Generalkommissar Fritz Schmidt zelf 
was helemaal uit Den Haag gekomen om de jubilerende partij toe te spreken. Schmidt was een 
onopvallend klein mannetje met wijkende haargrens en een klein snorretje. Hij was de 
vertegenwoordiger van de Parteikanzlei van de NSDAP van Martin Bormann. Hij maakte deel uit van 
het hoogste bestuursorgaan in bezet Nederland, opgeklommen van straatfotograaf tot een belangrijk 
persoon binnen de nazi-partij; nog pas 39 jaar oud was zijn ster rijzend. Een goed spreker was hij ook, 
hij ging er prat op dat hij – in tegenstelling tot zijn collega’s – het contact met de man in de straat 
nooit was kwijtgeraakt. Hij probeerde niet zelden zijn grote ambities waar te maken door intelligent 
te manipuleren en te intrigeren onder de vele grote en kleine machthebbers in de nazi-hiërarchie.2 

Schmidt had er de reis naar Zuid-Limburg graag voor over: niet alleen was ‘Waubach’ de oudste 
NSDAP-afdeling van Nederland, maar ook kon hij zijn uitstapje mooi combineren met familiebezoek. 
Zijn broer Willi zwaaide in Maastricht de scepter als provinciaal Beauftragte (vertegenwoordiger) van 
Reichskommissar Dr. Arthur Seyss-Inquart. Willi Schmidt zat dan ook op de voorste rij toen zijn broer 
Fritz door honderden Duitse en Nederlandse kameraden werd ontvangen met een driewerf ‘Sieg 
Heil!’.  

De Generalkommissar was niet met lege handen gekomen. Voor de jubilerende afdeling had hij een 
geschenk meegebracht: een buste van de Führer, gemaakt door Ferdinand Liebermann, Hitlers 
favoriete beeldhouwer. Schmidt sprak, mede namens de Reichskommissar, zijn dank uit aan de leden 
van de Ortsgruppe Waubach, die ‘omgeven door haat en verachting, het besluit namen het vaan van 
het hakenkruis in Waubach op te richten’. Toen hield hij de rede waar de aanwezigen naar hadden 
uitgezien en die meermaals werd onderbroken door ‘luide instemming en bijval’ en door ‘Sieg Heil op 
den Führer aller Germanen.’3 

Het was ook belangrijk wat Schmidt te zeggen had: hij sprak vooral over de ‘joodse kwestie’. De 
joden, zo zei hij, waren de grootste vijanden van Duitsland. Zij hadden Frankrijk, Engeland en 
Amerika opgehitst tegen Duitsland en zo ‘de volkeren stelselmatig den oorlog ingedreven’. Schmidt 

                                                           
1 Bevolkingscijfers voormalige gemeente Ubach over Worms, GA Landgraaf, Gemeente Ubach over Worms 
1932-1981. 
2 N.K.C.A. In ’t Veld, De SS en Nederland (Amsterdam 1976) 90-97; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in 
de Tweede Wereldoorlog, deel 4 (Den Haag 1972) 86-90. 
3 Verslag Limburgsch Dagblad 4 augustus 1942. 
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zal toen, samen met zijn gehoor, hebben gedacht aan de – volgens Hitler zelf – profetische woorden 
van de Führer op 30 januari 1939 in de Rijksdag: ‘Mocht het internationale Finanzjudentum erin 
slagen om de volkeren opnieuw in een wereldoorlog te storten, dan zal het resultaat […] de 
vernietiging van het joodse ras in Europa zijn.’4  

Welnu, die wereldoorlog was een feit. Wie zou het, in de woorden van Schmidt, de Duitsers derhalve 
‘euvel duiden wanneer wij […] dezen gevaarlijken tegenstander uitschakelen.’ Omdat de Duitsers 
dringend arbeidskrachten nodig hadden om in het Oosten puin te ruimen, zou het merendeel van de 
joden daar moeten gaan werken. Dat gold ook voor de Nederlandse joden. ‘Hun lot zal hard zijn’, 
maar, zo vervolgde Schmidt, ‘wij zijn geen barbaren; wij willen ook de joden toestaan dat hun 
gezinnen meereizen.’5 

De deportaties van joden uit het doorgangskamp Westerbork waren inmiddels ruim twee weken 
eerder, op 15 juli, begonnen. Op zondag 26 juli hadden de Nederlandse bisschoppen, onder wie de 
Roermondse bisschop Gulielmus Lemmens, een Herderlijke Brief laten voorlezen van de kansels 
waarin zij een duidelijk protest hadden laten horen tegen de wegvoering van hele joodse gezinnen 
uit Nederland. In de Nederlands-hervormde Kerk was de brief niet voorgelezen; de Synode van deze 
Kerk dacht te kunnen rekenen op concessies van het bezettingsbestuur ten gunste van Protestants-
gedoopte joden.6 Schmidt doelde hierop toen hij zei: ‘Wanneer de Katholieke geestelijkheid zich aan 
geen onderhandelingen stoort, zijn wij van onzen kant genoodzaakt, de Katholieke voljoden als onze 
ergste tegenstanders te beschouwen en derhalve zoo spoedig mogelijk voor hun wegvoering naar 
het Oosten te zorgen. Dat is geschied.’7  

Het was inderdaad geschied. Op diezelfde zondagochtend 2 augustus waren in heel Nederland 213 
katholiek-gedoopte (en geen protestantse) joden uit hun huizen gehaald, onder wie 31 Limburgers. 
Voor een deel van hen zou dat leiden tot deportatie naar en de dood in Auschwitz-Birkenau.8 Het 
was de eerste grootschalige arrestatie van Limburgse joden. De rede van Schmidt markeerde dan ook 
het begin van de wegvoering van joden uit Limburg. 

Maar de woorden van de Generalkommissar galmden verder, door het hele land. In Amsterdam 
werden al gedurende een paar weken joden opgeroepen om zich te melden voor 
‘arbeidsverruimende maatregelen in het Oosten’. Aanvankelijk kregen zij een brief thuis bezorgd, 
met de opdracht om zich te vervoegen op de Zentralstelle für jüdische Auswanderung om daar een 
oproep in ontvangst te nemen voor de ‘arbeidsinzet’. Toen slechts weinigen zich meldden, ging men 
vanaf 28 juli over op een ander systeem: agenten van de reguliere gemeentepolitie in de hoofdstad, 
bezorgden één dag voor de wegvoering de officiële oproepen persoonlijk aan huis. Hierdoor en door 
het dreigement dat men bij weigering zou worden opgezonden naar Mauthausen, waarvandaan al 
een jaar lang talloze berichten van overlijden kwamen, steeg de opkomst aanzienlijk.9  

Tot men hoorde van de woorden van Schmidt in Limburg: ‘Hun lot zal hard zijn!’ Toen gingen de ogen 
van de potentiële slachtoffers open: de opkomstcijfers in Amsterdam daalden opnieuw dramatisch. 
Ze daalden zo dramatisch dat er zelfs een lichte paniek uitbrak onder de personen die de deportaties 
moesten organiseren en die gehouden waren aan de door Berlijn gestelde quota betreffende het 
aantal joden dat vanuit Nederland naar de kampen in het Oosten moest worden gestuurd. De 
                                                           
4 Max Domarus, red., Hitler, Reden und Proklamationen 1932-1945 band 2 (Würzburg 1962) 1058. 
5 Verslag Limburgsch Dagblad 4 augustus 1942. 
6 J.M. Snoek, De Nederlandse kerken en de joden 1940-1945. De protesten bij Seyss-Inquart; hulp aan joodse 
onderduikers; de motieven voor de hulpverlening (Kampen 1990) 90-95. 
7 Verslag Limburgsch Dagblad 4 augustus 1942. 
8 L. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,14 delen, 29 banden (Den Haag 1969-
1991) deel 6, 19-20. 
9 Guus Meershoek, Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de Bezetting (Amsterdam 1999) 
232-240; en De Jong, Het Koninkrijk deel 5, 538. 
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organisatoren van de deportaties kwamen tussen 3 en 10 augustus maar liefst elf keer bij elkaar om 
de ontstane problemen te bespreken.10 Uiteindelijk besloten zij het roer om te gooien. Vanaf 3 
september bleven de politiemannen die de oproep afgaven, wachten terwijl de slachtoffers een 
korte tijd kregen om wat spullen bij elkaar te zoeken. Vervolgens namen ze hen gevankelijk mee en 
droegen hen over aan de bezetter.11 Zo vormden de woorden van Schmidt ook het begin van de 
praktijk dat joden door Nederlandse politieagenten uit hun huizen werden gehaald. 

Ook in Limburg zou enige weken later de gemeentepolitie worden ingezet bij het proces waarvan we 
nu weten dat het zou leiden tot de moord op de meerderheid van de joodse inwoners. Op 24 
augustus klopten Limburgse agenten bij 600 joden op de deur om hen de dwingend geformuleerde 
aanzegging te overhandigden, dat zij zich de volgende dag moesten melden op een verzamelpunt in 
Maastricht: een school in de Professor Pieter Willemsstraat achter het station.12  

De feestrede van Schmidt vormde de opmaat tot de wegvoering van het Limburgse jodendom. De 
joden en de ‘zigeuners’ werden gedeporteerd en naar later duidelijk werd, vermoord omdat ze 
waren geboren zoals ze geboren waren, als jood of als ‘zigeuner’. Omdat ze schuldig waren geboren. 
In de woorden van Yehuda Bauer: De joden waren ‘sentenced to death for the crime of having been 
born’.13 Daar gaat dit boek over. 

Historiografie 

Nederland  

In Nederland begon het wetenschappelijk onderzoek naar de jodenvervolging vroeg.14 Met de 
Kroniek der Jodenvervolging, 1940-1945 van Abel J. Herzberg (1893-1989), verscheen al in 1950 een 
geschiedenis van de Nederlandse joden tijdens de nationaal-socialistische bezetting, als onderdeel 
van het officieuze vierdelige verzamelwerk Onderdrukking en Verzet.15 De jurist Herzberg had 
Bergen-Belsen overleefd en na zijn terugkeer in Nederland als advocaat de beide voorzitters van de 
Joodsche Raad, Abraham Asscher en David Cohen, als raadsman bijgestaan bij hun problemen met 
Justitie.16 Hij schreef in een aangrijpende stijl, maar gaf toch vooral de feitelijke gebeurtenissen weer. 
Als advocaat van Asscher en Cohen, die hij niet alleen juridisch maar ook moreel verdedigde, was hij 
gefascineerd door de Joodsche Raad. Het slothoofdstuk van de Kroniek, ‘de Balans’, was ook de 
eerste analyse waarin deportatiepercentages in verschillende bezette gebieden werden vergeleken. 
Hoewel de auteur erop wees dat het deportatiepercentage in Nederland hoog was, leidde deze 
constatering toen nog niet tot discussies. Waarschijnlijk was de reden hiervan dat Herzberg de 
jodenvervolging beschouwde als een Duitse zaak en niet als een Nederlandse. Hij dacht niet in 
termen van medeschuld van Nederlanders.17  

                                                           
10 J. Presser, Ondergang, de vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom, deel 1 (Den Haag 1985, 
eerste druk 1965) 267-268. 
11 Meershoek, Dienaren van het gezag, 240. 
12 RHCL, Archief 20.108a, Gemeentepolitie Maastricht, inv. nr. 1739; en: Oproep door de Zentralstelle, RHCL, 
Archief Gemeentepolitie Maastricht, Archief 20.108a, inv. nr. 1737. 
13 Yehuda Bauer, Rethinking the Holocaust (New Haven 2001) 49. De titel van dit boek is mede bedoeld als een 
hommage aan deze grote historicus, één der grondleggers van het Amsterdamse Centrum voor Holocaust- en 
Genocidestudies, waar de auteur van dit boek zijn opleiding tot historicus mocht genieten.  
14 Zie onder meer: Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht. Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong 
over de jodenvervolging (Amsterdam 1998) 27-72. 
15 J.J. van Bolhuis et al, Onderdrukking en Verzet. Nederland in Oorlogstijd (4 delen) (Arnhem/Amsterdam 
1950). 
16 J.Th.M. Houwink ten Cate, ‘De justitie en de Joodsche Raad’, in: E. Jonker en M. van Rossem (ed.), 
Geschiedenis & Cultuur. Achttien Opstellen (Den Haag 1990) 149-168. 
17 Abel J. Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging, 1940-1945 (Amsterdam 1985, eerste druk 1950). 
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Ondergang, geschreven in opdracht van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) door de 
historicus Jacob Presser (1899-1970), uitgegeven in 1965, ademde een andere sfeer. In 1961 was 
inmiddels het eerste vergelijkende en samenvattende onderzoek over de jodenvervolging in heel 
Europa van de jonge Amerikaanse politicoloog Raul Hilberg, De vernietiging van de Europese joden, 
verschenen.18 Hilberg had de jodenvervolging beschreven als een gefaseerd proces, van registratie, 
uitsluiting en roof naar arrestatie, wegvoering en verdelging. De belangrijkste Nederlandse historici, 
Presser voorop en later L. De Jong, namen dit kader over. Presser was in de oorlog ontslagen als 
leraar aan het Amsterdamse Vossius Gymnasium en gaf daarna geschiedenisles aan het in 1941 op 
last van het bezettingsbestuur gestichte Joods Lyceum. Hij beleefde de jodenvervolging van uiterst 
nabij: zijn echtgenote werd gedeporteerd, hijzelf overleefde door onder te duiken. De betrokkenheid 
van Presser bij zijn onderwerp was begrijpelijkerwijs groot. Zijn boek, gebaseerd op zeer uitvoerig 
bronnenonderzoek, is mede daardoor sterk anekdotisch en heeft een moralistisch en emotioneel 
karakter. Presser was de eerste historicus die dacht en schreef over schuld en medeschuld van 
Nederlanders en de Nederlandse autoriteiten.19  

De uit veertien delen, 29 banden bestaande serie van L. de Jong (1914-2005), Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, omvat de hele oorlogsgeschiedenis van Nederland en de 
overzeese gebiedsdelen. De Jong, een Amsterdams historicus en journalist, slaagde er in mei 1940 in 
te ontkomen naar Engeland. Daar werd hij medewerker van Radio Oranje. Zijn in Nederland gebleven 
familie werd bijna geheel uitgemoord.20 In de serie, waarvan het eerste deel verscheen in 1969 en 
het laatste in 1989, bedde hij de jodenvervolging in de totale oorlogsgeschiedenis in. De auteur zag 
zelf zijn werk mede als een correctie op Presser: hij pretendeerde minder emotioneel betrokken te 
zijn bij het onderwerp dan zijn voorganger en leermeester. Met Presser deelde De Jong een 
fundamenteel kritisch oordeel over de houding van de Joodsche Raad. Ook De Jong bekritiseerde de 
medewerking van Nederlandse autoriteiten aan de anti-joodse politiek van het bezettingsbestuur.21  

De laatste van de vier geschiedschrijvers, die de hele thematiek van de jodenvervolging in Nederland 
behandelden, Bob Moore, beschreef in zijn engelstalig Victims and Survivors de vervolging van 
Nederlandse joden vooral voor buitenlanders voor wie de nederlandstalige boeken van Herzberg en 
De Jong niet toegankelijk waren. Zijn boek bevat echter ook de meeste recente inzichten en maakte 
bovendien vergelijkingen tussen de jodenvervolging in Nederland en die in andere West-Europese 
landen.22 Alle vier genoemde studies beschreven vooral de geschiedenis van de vervolgingen in 
Amsterdam, waar in 1941 iets meer dan de helft van de Nederlandse joden woonde.23 

Van groot belang zijn een aantal publicaties over afzonderlijke thema’s die ook mede verband 
houden met de jodenvervolging in Nederland. Enkelen hiervan waren voor mijn onderzoek van grote 
betekenis. Bob Moore wijdde een groot deel van zijn proefschrift Refugees from Nazi-Germany in the 
Netherlands aan de opvang van joodse vluchtelingen.24 De opstelling van prominente Nederlandse 
gezagsdragers was onderwerp van Burgemeesters in Oorlogstijd, een studie van Peter Romijn. De 
auteur beschreef de moeilijke positie van Nederlandse bestuurders onder de bezetting. Zij wilden 
oprecht de belangen van hun burgers beschermen en wensten hen niet over te leveren aan een 
Duitsgezinde opvolger die waarschijnlijk zou worden benoemd als zijzelf zouden aftreden. Om aan te 

                                                           
18 Raul Hilberg, De vernietiging van de Europese joden, 3 delen (Zutphen 2008; eerste engelstalige druk 1960). 
19 J. Presser, Ondergang, de vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom, 2 delen (Den Haag 1985, 
eerste druk 1965) 267-268. Zie ook de recensie van I.Schöffer, ‘Een geschiedenis van de vervolging der Joden in 
Nederland 1940-1945’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 79 (1966) 38-63. 
20 L. de Jong, Herinneringen I (Amsterdam 1993). 
21 L. de Jong, Het Koninkrijk. 
22 Bob Moore, Slachtoffers en overlevenden. De nazi-vervolging van de joden in Nederland (Amsterdam 1998). 
23 Overzicht Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters mei 1941, NIOD, Archief 020 Verwaltung und Justiz, inv. 
nr. 1498. 
24 Bob Moore, Refugees from Nazi-Germany in the Netherlands 1933-1940 (Dordrecht 1986). 
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kunnen blijven, moesten zij een werkbare verstandhouding met de bezetter bewaren. Bij de anti-
joodse politiek voerden zij de opdrachten van de nazi’s uit en gaven zo de joodse bevolking prijs om 
de werkrelatie met de bezetter veilig te stellen en om in individuele gevallen te kunnen helpen. Zij 
bleven meewerken om ‘te redden wat er te redden was’ en werden daardoor ongewild een 
instrument in handen van de bezetter.25 De incorporatie van de Nederlandse politie in het Duitse 
repressie-apparaat werd al in de jaren zeventig diepgaand bestudeerd door N.K.C.A. In ’t Veld in zijn 
boek De SS en Nederland.26 Guus Meershoek maakte in Dienaren van het gezag een diepgaande 
studie over het aandeel van de Amsterdamse politie in onder meer de jodenvervolging.27 Cyrille 
Fijnaut beschreef in De geschiedenis van de Nederlandse politie ook de geschiedenis van de 
Nederlandse korpsen in oorlogstijd.28 Gerard Aalders beschreef in zijn boek Roof hoe Nederlandse 
joden van al hun bezittingen werden beroofd.29 Een belangrijke, recente publicatie is het boek van 
Bart van der Boom, ‘Wij weten niets van hun lot’. In navolging van De Jong beschreef de auteur hoe 
beperkt de feitelijke kennis van joden en niet-joden was over wat joden die naar het Oosten werden 
gedeporteerd, te wachten stond.30  

Met betrekking tot de zigeunervervolging heb ik gebruik kunnen maken van een aantal goede 
onderzoeken. Daar was op de eerste plaats de oudere publicatie van Ben Sijes, Vervolging van 
zigeuners in Nederland.31 Leo Lucassen wijdde later een paar hoofdstukken van zijn boek En men 
noemde hen zigeuners aan dit onderwerp.32  

Over de terugkeer en opvang van joden uit de kampen en de opvang van onderduikers in het 
bevrijde Nederland was de vierdelige serie Terugkeer van de SOTO (Stichting Onderzoek Terugkeer 
en Opvang), in het bijzonder het deel De Meelstreep van Martin Bossenbroek, mijn leidraad.33  

Internationaal 

De bovengenoemde studies hadden heel Nederland als onderzoeksgebied. Mijn boek gaat over één 
provincie. Kan een regionale studie iets toevoegen aan alles wat door grote historici over de 
Holocaust is geschreven? Ik wil op deze vraag een antwoord geven door de internationale 
vakliteratuur in herinnering te roepen. Ik vermeld uiteraard slechts een gering deel van de 
buitengewoon omvangrijke historiografie, een keuze die werd ingegeven door mijn specifieke 
vraagstelling.  

De vakgenoten hebben lang gedebatteerd over een reeks belangrijke vragen. Was de massamoord 
op de joden overwegend het gevolg van door de nazileiders genomen beslissingen die overal in bezet 
Europa op ruwweg dezelfde manier in praktijk werden gebracht? Of speelden er wellicht veel meer 
actoren en factoren een rol bij de vervolgingen? Werden er initiatieven genomen ‘van onderop’? 
Waren de nationaal-socialistische leiders bij de implementatie van hun moorddadige doelen wellicht 
afhankelijk van de bereidheid tot medewerking van collaborateurs en van de houding van, zoals 
Michael Marrus hen betitelde, grote aantallen ‘omstanders’? 34 Of anders geformuleerd: zouden 
tegenstanders in staat zijn (geweest) om een belangrijk deel van de genocide te verhinderen? In dat 

                                                           
25 Peter Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen onder Duitse Bezetting (Amsterdam 2006). 
26 N.K.C.A. In ’t Veld, De SS en Nederland. 
27 Guus Meershoek, Dienaren van het gezag. 
28 Cyrille Fijnaut, De geschiedenis van de Nederlandse politie. Een staatsinstelling in de maalstroom van de 
geschiedenis (Amsterdam 2007). 
29 Gerard Aalders, Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 1999). 
30 Bart van der Boom, ‘Wij weten niets van hun lot’ Gewone Nederlanders en de Holocaust  (Amsterdam 2012) 
31 B.A. Sijes, Vervolging van zigeuners in Nederland 1940-1945 (Den Haag 1979). 
32 Leo Lucassen, En men noemde hen zigeuners. De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara en Sinti in 
Nederland (1750-1944) (Amsterdam 1990). 
33 Martin Bossenbroek, De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2001). 
34 Michael Marrus, The Holocaust in History (Londen 1988). 
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geval zou men grote lokale en regionale verschillen mogen verwachten, al naar gelang de 
positiekeuze van potentiële collaborateurs en de mate van passiviteit van de ‘omstanders’. 

De genoemde vragen maakten deel uit van een groter internationaal Holocaustdebat, de discussie 
tussen de zogenaamde ‘Intentionalisten’ en ‘Functionalisten’.35 Er is nooit een door Hitler 
ondertekend bevel gevonden, dat opdracht gaf om de joden te vermoorden. Daarom ging het debat 
tussen beide historische scholen vooral over het ontstaan van de Holocaust en over wie er eventueel 
de opdracht toe gaf. Achter deze discussie ging ook een herformulering van de onderzoeksvraag 
schuil. De aandacht verschoof van het ‘waarom’ van de massamoord naar het ‘hoe’: het ging vooral 
over de praktische uitvoering ervan. Het was alweer Hilberg die als eerste deze vraag naar de 
implementatie scherp formuleerde.36  

De oudste school, die van de Intentionalisten, legde de nadruk op het ‘waarom’, op het 
antisemitisme als de ideologische drijfveer van het nationaal-socialisme en op de rol van Adolf Hitler 
zelf. Zij volgde het beeld dat was ontstaan ten tijde van het Internationale Militaire Tribunaal van 
Neurenberg (1945-1946).37 De geschiedenis van het Derde Rijk werd in de ogen van de 
Intentionalisten vooral bepaald door beslissingen van de Führer en een kleine kliek rondom hem: de 
moord op miljoenen joden was vooral het gevolg van de fanatieke haat van een kleine groep 
antisemitische leiders. De beslissing was eigenlijk al genomen twintig jaar vóór de oorlog. De 
Holocaust was de vervulling van een sinds de jaren twintig vurig gekoesterd verlangen. Hitlers 
politiek bestond uit het bewust en volhardend toewerken naar het gestelde doel. Internationaal 
werd deze opvatting uitgedragen door onder anderen Andreas Hillgruber en Eberhard Jäckel.38 Met 
de kennis die we nu hebben, zouden we Presser (‘En zo gingen de joden eruit voordat zij eraan 
gingen’39) een bij uitstek intentionalistische auteur noemen. De Jong ging gedetailleerder en heel 
precies te werk, maar ook hij hield vast aan de intentionalistische visie die toen gangbaar was.40  

De Functionalisten, die – in navolging van Hilberg – de vraag naar de praktische uitvoering centraal 
stelden, stuitten op de polycratische structuur van het Derde Rijk. Dat bleek geen machtsmachine te 
zijn die als een tank doelbewust een vastgestelde richting uitreed en daarbij alles verpletterde. Het 
Reich kende juist verschillende machtscentra, die elkaar soms tegenwerkten. Die onderlinge 
tegenstellingen kregen ook vorm in de bezette gebieden. Dat was ook het geval in Nederland, waar 
genoemde Generalkommissar Schmidt speciaal de afgevaardigde was van Martin Bormann, het 
hoofd van de partijkanselarij en in die zin zich soms presenteerde als tegenspeler van Hanns Albin 
Rauter, die het SS-imperium van Heinrich Himmler in Nederland vertegenwoordigde.41 Hitler en de 
nazi’s werkten geen vooropgezet kant-en-klaar genocidaal plan uit, maar namen besluiten als reactie 
op het feit dat zij door hun veroveringen in Oost- en Midden-Europa miljoenen joden in hun macht 
kregen. Of zij reageerden op initiatieven van vele geledingen binnen het machtsgebied van het Derde 
Rijk, die – in de woorden van de Britse historicus Ian Kershaw – de Führer tegemoet werkten.42 Het 
doel van Hitler was aanvankelijk ‘slechts’ de joden uit Duitsland te verdrijven. Pas later beslisten hij 
en zijn naaste medewerkers tot de massamoord. Niet rechtlijnigheid, maar grilligheid kenmerkte de 
                                                           
35 De termen intentionalisme en functionalisme zijn van de historicus Tim Mason, in: ‘Intention and 
explanation. A current controversy about the interpretation of National Socialism’, in: Gerhard Hirschfeld en 
Lothar Kettenacker, red., Der Führerstaat, Mythos und Realität, 21-40. 
36 Hilberg, De vernietiging deel 1, 52-62. 
37 Donald Bloxham, Genocide on Trial: War Crimes Trials and the Formation of Holocaust History and Memory 
(Oxford 2001) 185 e.v.. 
38 Andreas Hillgruber, ‘Die ideologisch-dogmatischen Grundlagen der nazionalsozialistischen Politik der 
Ausrottung der Juden’, in: German Studies Review II/2 (1979) 263-296; en: Eberhard Jäckel, Hitlers 
Weltanschauung: Entwurf einer Herrschaft (Tübingen 1969). 
39 Presser, Ondergang deel 1, 41. 
40 L. de Jong, Het Koninkrijk deel 1, 409. 
41 In ’t Veld, De SS en Nederland, 98-107. 
42 Ian Kershaw, Hitler 1889-1935: Hoogmoed (Utrecht 1999) 689-693. 
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Holocaust; niet uniformiteit, maar polycratie; niet top down, maar bottom up. Vroege vertolkers van 
deze opvatting waren Uwe Adam, Karl Schleunes, Martin Broszat en Hans Mommsen.43 

Een aantal auteurs ontwikkelde in de jaren na 1980 opvattingen die inlagen tussen die van de 
‘extreme’ Intentionalisten en Functionalisten. Saul Friedländer formuleerde een ‘gematigd- 
intentionalistische’ visie en een synthese door intentionalistische en functionalistische invalshoeken 
te combineren. Hij wilde Hitler niet neerzetten als de enige aanstichter en verantwoordelijke voor de 
Holocaust, maar evenmin wilde hij de chaotische clash tussen rivaliserende partijrijkjes zien als 
belangrijkste drijfveer achter de massamoorden. Bij alle belangrijke gebeurtenissen was en bleef het 
regime afhankelijk van de wil en de beslissingen van een door ideologische obsessies gedreven 
Hitler.44 Christopher Browning – met Friedländer de belangrijkste historicus op dit gebied – was een 
‘gematigd-functionalistische’ opvatting toegedaan. De beslissing van Hitler om de joden te doden 
was niet de uitvoering van een lang bestaand plan om zulks te doen, maar hij gaf later wel het bevel 
tot de massamoord in een serie, in de loop van 1941, genomen beslissingen.45  

Er kwam steeds minder verschil tussen de meningen van historici uit beide scholen. Na een 
vruchtbare decennialange wetenschappelijke discussie werden de contouren zichtbaar van een 
compromis, dat vooral sterk werd bepaald door de argumenten die werden aangedragen door 
Browning. Dat komt hierop neer: Hitler wenste altijd Duitsland te zuiveren van de joden, maar hierbij 
stond hem aanvankelijk niet massamoord voor ogen, maar verdrijving. Als gevolg van tegenvallers in 
de oorlog en nieuwe kansen die deze leek te bieden en ook als gevolg van initiatieven van onderop, 
groeide bij Hitler de wens om alle joden in zijn hele machtsgebied te doden. Vanaf oktober-
november 1941 nam hij daartoe een serie beslissingen. Een aantal achtereenvolgende besluiten, 
want tot de uitroeiing van de Oost-Europese joden werd eerder besloten dan tot de moord op de 
West-Europese. Maar zonder twijfel werden er op enig moment door Hitler besluiten genomen en 
knopen doorgehakt.46 

Waar men zich in het genoemde debat ook positioneerde, vrijwel alle historici erkennen 
tegenwoordig dat de ‘functionalistische’ vraag naar de praktische uitvoering een wezenlijke is. 
Zonder Hitler en het racistische antisemitisme van de nazi’s was de Holocaust ondenkbaar geweest, 
maar als gevolg van de beperkte mankracht van de bezettingsbesturen had de Holocaust evenmin 
uitgevoerd kunnen worden zonder de medewerking van de bezette volkeren. De geschiedschrijving 
ging zich richten op de rol van de onmisbare lokale helpers in verschillende bezette gebieden. De 
aandacht verschoof van het centrum en van Hitler naar de periferie. Daardoor ‘vergruisde’ het 
historisch beeld; het werd veel meer gedifferentieerd. Zoals Ton Zwaan het formuleerde op 15 
september 2011 bij de achtste NIOD-jaarlezing: ‘Het genocidale proces van de Holocaust […] heeft in 
feite bestaan uit vele, honderdduizenden kleinere en grotere drama’s. Kennis van deze drama’s – elk 
op zichzelf eenmalige gebeurtenissen – is van grote waarde en onmisbaar voor meer en beter inzicht 

                                                           
43 Karl Schleunes, The Twisted Road to Auschwitz (Urbana 1970); en: Uwe Dietrich Adam, Judenpolitik im 
Dritten Reich (Düsseldorf 1972); en: Martin Broszat, ‘Hitler und die Endlösung’, in: Vierteljahrshefte zur 
Zeitgeschichte 25/4 (1977) 739-775; en: Hans Mommsen, ‘Die Realisierung des Utopischen. Die Endlösung der 
Judenfrage’, in: Geschichte und Gesellschaft IX/3 (1983) 381-420. 
44 Saul Friedländer, Nazi-Duitsland en de joden. Deel 1 De Jaren van vervolging 1933—1939 (Amsterdam 2007) 
17. 
45 Christopher Browning, The Origins of the Final Solution. The Evolution of Nazi Jewish Policy 1939-1942 
(Lincoln/Jeruzalem 2004). 
46 Christopher Browning, ‘Beyond intentionalism and functionalism: The decision for the Final Solution’, in: 
Christopher Browning et al, The Path to Genocide. Essays on Launching the Final Solution  (Cambridge 1995) 86-
121. 
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in de dynamiek van het genocidale proces als geheel.’47 Ik voeg hieraan toe: niet alleen drama’s, 
maar ook voorbeelden van onbaatzuchtigheid en heldenmoed.  

Drie soorten studies lijken dan ook vooral van belang om meer inzicht te krijgen in het totale proces 
van de Holocaust. Het gaat op de eerste plaats om sociaal-psychologische studies, die inzichtelijk 
kunnen maken waarom individuele mensen in een bepaalde situatie handlangers of tegenstanders 
werden van het regime. Verder is internationaal, interregionaal en interlokaal vergelijkend 
onderzoek van groot belang. Tenslotte kan men veel leren van lokale of regionale studies, waarin de 
praktische implementatie van de jodenvervolging centraal staat. Het zijn deze drie soorten 
onderzoeken die de laatste decennia het Holocaustonderzoek zijn gaan bepalen.  

Sociaal-psychologische studies 

Na de algemene heftige verontwaardiging over de slechtheid van de oorlogsmisdadigers en de 
onmetelijke omvang van hun misdaden brak na de oorlog geleidelijk het besef door dat de criminelen 
niet van een andere planeet kwamen. De discussie hierover kwam goed op gang in de jaren zestig en 
zeventig en kende tal van nieuwe velden van onderzoek.48 Tot die tijd legden auteurs sterk de nadruk 
op de antisemitische ideologie als factor die mensen bereid en capabel maakte tot het uitvoeren van 
de genocide op de joden. Een voorbeeld hiervan was de in Rusland geboren Franse historicus Léon 
Poliakow, onder meer in zijn boek Auschwitz.49  

Maar ideologie bleek ontoereikend als verklaringsmechanisme. De Duits-joodse theologe en filosofe 
Hannah Arendt woonde in 1960 het Eichmann-proces in Jeruzalem bij.50 Zij was geobsedeerd door de 
vraag hoe iemand die voor zijn naaste omgeving een beminnelijk man was en een liefhebber van 
kunst en muziek, dergelijke grote misdaden kon begaan. Zij ontwikkelde in haar boek Eichmann in 
Jeruzalem het concept dat zij the banality of evil noemde. De misdaad raakte opgesplitst in een groot 
aantal kleine onderdelen. Elke uitvoerder was slechts een klein radertje in het grote project van 
vernietiging waarvoor hij zich niet persoonlijk verantwoordelijk hoefde te achten. Hierdoor kon hij 
voorbijzien aan de gruwelijkheid en de morele betekenis van het totale proces. Hij kon zijn taak zien 
als ‘gewoon’ werk, als een ‘banale’ dagtaak. Het ontbrak de schuldigen niet zozeer aan 
menselijkheid, stelde Arendt, maar aan het vermogen en de wil om zelfstandig te oordelen over de 
betekenis van zijn daden.51 Jacques Semelin merkte in zijn standaardwerk over genocide Purify and 
Destroy op dat de opvatting van Arendt hooguit kon gelden voor een beperkt deel van de daders.52 
Enkele daders uit deze categorie bekenden na de oorlog dat zij wel degelijk op de hoogte waren 
geweest van de betekenis van het hele proces waaraan zij hun ‘kleine’ bijdrage hadden geleverd.53 
David Cesarani toonde in zijn Eichmann-biografie aan dat ook bij deze Schreibtischtäter wel degelijk 
ideologische motieven een grote rol hadden gespeeld.54 

Schokkende nieuwe inzichten gaf de eerder genoemde Christopher Browning. Hij toonde in zijn 
indringende boek uit 1992 Ordinary Men aan hoe een politiebataljon, bestaande uit gewone 

                                                           
47 Ton Zwaan, Menselijke catastrofes. Genocide in vergelijkend perspectief. Achtste NIOD-jaarlezing, 15 
september 2011 (Amsterdam 2012) 6. 
48 Johannes Houwink ten Cate, ‘The Enlargement of the Circle of Perpetrators of the Holocaust, Jewish Political 
Studies Review Vol. 20 nrs 3-4 (Najaar 2008) 51.  
49 Léon Poliakow, Auschwitz (vertaald uit het Frans, Tilburg 1966). 
50 Dit Eichmannproces betekende een keerpunt in de beleving van het oorlogsverleden in Nederland, mede 
dank zij het indringende verslag van Harrie Mulisch, De Zaak 40/61 (Amsterdam 1962). Zie ook: J. Bank, 
Oorlogsverleden in Nederland (Baarn 1983) 21. 
51 Hannah Arendt, Eichmann in Jeruzalem. A Report on the Banality of Evil (New York 1963). 
52 Jacques Semelin, Purify and Destroy. The Political Uses of Massacre and Genocide (Londen 2007) 285-289. 
53 Johannes Houwink ten Cate, De naam van de misdaad en de persoon van de schrijftafelmoordenaar. Oratie 
uit 2002 (Amsterdam 2003) 18. 
54 David Cesarani, Eichmann: his Life and Crimes (Londen 2003).  
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Hamburgse politiemannen, zich in Polen bijna zonder interne meningsverschillen kon wijden aan 
massale moord op joden. De mannen hadden deelname aan de moordpartijen kunnen weigeren 
zonder daarvoor te worden gestraft. Dat de meesten toch eraan deelnamen, verklaarde Browning uit 
sociale mechanismen, waarvan groepsconformisme, solidariteit met de collega’s en respect voor de 
autoriteit van de leiders de belangrijkste waren.55 Browning wees in het laatste hoofdstuk van zijn 
boek op de experimenten die eerder waren uitgevoerd door Stanley Milgram en door Philip 
Zimbardo. Milgram had aangetoond dat veel proefpersonen in een wetenschappelijk experiment 
bereid waren zeer ver te gaan bij het folteren van andere mensen, wanneer een (wetenschappelijke) 
autoriteit daarom vroeg. Zimbardo was in 1971 de wetenschappelijk leider van het Stanford Prison 
Experiment. In een nagebootste gevangenis kregen studenten de rol van gevangene of van bewaker. 
Ieders rol werd bepaald door het lot. Het experiment moest al na zes dagen worden afgebroken 
omdat de wreedheid van de ‘bewakers’ volkomen uit de hand liep. Daarmee waren grote 
misdadigers ‘gewone mensen’ geworden en realiseerden veel lezers zich dat het niet uitgesloten was 
dat zijzelf, in vergelijkbare omstandigheden, misschien hetzelfde zouden hebben gedaan. Dat bracht 
bij Browning – en bij mijzelf in zijn kielzog – een gevoel van intense onbehaaglijkheid. Als de 
onderzochte groep gewone mannen moordenaars konden worden, zo vroeg Browning zich af, 
bestaat er dan een groep mannen bij wie dit onmogelijk zou zijn geweest?56 

Gewone mensen konden niet alleen misdadigers worden, maar ook helden en helpers. De 
Amerikaanse psycholoog Ervin Staub schreef een tweetal boeken over genocide. In één ervan ging hij 
op zoek naar de oorsprong van genocide en ander groepsgeweld. In het andere legde hij de nadruk 
op het tegendeel: altruïsme en hulp aan vervolgden. De auteur introduceerde het moeilijk te vertalen 
begrip society of enablement (een samenleving die een bepaald gedrag faciliteert). Hij stelde dat de 
samenleving een ontwikkeling kan bevorderen in twee richtingen: naar het kwade en naar het goede; 
naar de misdaad, naar wegkijken en naar heldendom en hulp. De houding jegens de ander, jegens de 
bedreigde medemens, is voor een groot deel in de groep aangeleerd gedrag. Morele leiders spelen 
daarin een grote rol.57 Het was nadrukkelijk een doel van mijn eigen studie om te onderzoeken welke 
rol de Limburgse samenleving en haar elites en morele leiders hebben gespeeld bij het al dan niet 
bieden van hulp aan bedreigde joden en daardoor de verschillen in overlevingskans voor een deel te 
verklaren. 

Vergelijkende studies 

Comparatieve studies nemen in het internationale Holocaustonderzoek een steeds belangrijker 
plaats in. Sommige vragen kunnen alleen worden beantwoord door te vergelijken. Het prototype van 
een dergelijke vraag is de moreel-beladen en pijnlijke kwestie, waarom er juist uit bezet Nederland 
zoveel meer joden zijn weggevoerd dan uit enig ander land in West-Europa. Deze vraag was al in 
1950 (impliciet) geformuleerd door Herzberg, maar het duurde tot 1985 eer zij in het Nederlands 
onderzoek een centrale plaats kreeg. In 1985 schreef A.J. van der Leeuw een artikel hierover in het 
Nieuw Israëlietisch Weekblad. Uit Nederland werden de meeste joden weggevoerd omdat in ons land 
geen enkele ‘gunstige factor’ aanwezig was, zo luidde zijn nog altijd waardevolle conclusie: in 
Nederland ontbraken goede schuilmogelijkheden in onherbergzame gebieden; het land had geen 
grenzen met neutrale landen; de snelle militaire nederlaag had weinig kans gelaten om te vluchten 
naar het buitenland; aan de eigen bestuurders was geen enkele zeggenschap gelaten; de joodse 

                                                           
55 Christopher Browning, Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland (Londen 
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56 Ibidem, 188-189. 
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bevolking had geen ervaring met vervolgingen en stelde daardoor te veel vertrouwen in de 
overheid.58  

De vraag is opnieuw op de agenda gezet door J.C.H. Blom in 1987. Deze vergeleek systematisch de 
verschillen op het niveau van slachtoffers, omstanders en daders in vijf West-Europese landen. Het 
artikel poneerde het probleem, maar gaf slechts ‘aarzelende en voorzichtige’ antwoorden: Nederland 
kende een relatief eensgezind en bekwaam bezettingsbestuur; de bevolking reageerde betrekkelijk 
coöperatief en gezagsgetrouw; de joodse bevolking was sterk geïntegreerd in de Nederlandse 
samenleving en vertoonde daardoor een houding van coöperatie en acceptatie omdat ze zich veilig 
waande in het land.59  

Na 25 jaar gaat de discussie nog altijd door, waarbij de kaders van Blom worden gevolgd. Ook op de 
schaal van regio’s en gemeenten werden vragen geformuleerd: in welk opzicht verschilde een plaats 
waar meer joden onderdoken van een stad of dorp waar bijna allen werden vermoord? Lag dat aan 
de inzet van de vervolgers, aan de mate van volgzaamheid van de slachtoffers of aan de houding van 
de omstanders? Vergelijkend internationaal en interlokaal onderzoek heeft tal van nieuwe vragen 
over de Holocaust opgeroepen. 

Pim Griffioen en Ron Zeller gaven in 2011 hun antwoord op de knellende vraag waarom juist uit 
Nederland zoveel joden werden weggevoerd: zij vergeleken op een systematische manier de situatie 
in Nederland met die in Frankrijk en België. Zij betrokken, in het kielzog van Blom, in hun analyse een 
groot aantal factoren die van invloed zouden kunnen zijn op overlevingskansen: factoren op niveau 
van de bezetter, de niet-joodse bevolking en de slachtoffergroep. Paul Bronzwaer deed in zijn 
vergelijkende studie tussen Maastricht en Luik ook een onderzoek naar de overlevingskansen van 
joden in de beide steden. De beide studies leidden in grote lijnen tot vergelijkbare conclusies. Zonder 
recht te doen aan de vele nuances die genoemde auteurs aanbrengen, kunnen ze als volgt worden 
samengevat: in Frankrijk was veel meer dan in Nederland speelruimte gelaten aan het autochtone 
bestuursapparaat, dat Franse joden beschermde en buitenlandse joden uitleverde. Voor België bleek 
het belangrijkste verschil de houding van de bevolking. Zowel de joodse als de niet-joodse bevolking, 
vooral die van Wallonië en Brussel, waren weerbaarder tegen het Duitse beleid en meer bereid dit 
tegen te werken.60 

Marnix Croes en Peter Tammes deden een vergelijkend onderzoek naar de overlevingskansen van 
joden in Nederlandse gemeenten door uit te gaan van sociale variabelen. Zij verzamelden hiervoor 
een grote set aan data, die in een multifactoriële analyse statistisch werden getoetst. De uitkomsten 
hiervan lagen voor een deel in de lijn der verwachtingen, maar waren voor een ander deel 
verrassend. Er werd een statistisch verband gevonden tussen overlevingskansen voor joden en de 
radicaliteit en activiteit van de Aussenstelle van de Sicherheitspolizei in welks ambtsgebied zij 
woonden. Ook de leeftijd van de joden was van belang: hoe hoger de leeftijd, des te meer kans zij 
hadden om te overleven. Meer gemengde huwelijken in de gemeenschap vergrootten de 
overlevingskans eveneens. Hetzelfde bleek te gelden voor het percentage gedoopte joden. De 
overlevingskans bleek niet afhankelijk te zijn van hun nationaliteit, de politieke gezindheid van de 
burgemeester, de soort politie, het aantal leden van de pro-Duitse Vrijwillige Hulppolitie, het aantal 
‘foute’ politieagenten, de absolute en de relatieve grootte van de joodse gemeenschap, het 
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percentage NSB-ers onder de bevolking en de datum van het begin van de deportaties. Het meeste 
opzien baarde wel het gevonden verband tussen de overlevingskans van joden en de kerkelijk-
religieuze overtuiging van de niet-joodse bevolking. Tegen de verwachting in bleek voor joden de 
kans om te overleven groter in gemeenten met een groot percentage rooms-katholieken, kleiner bij 
een groot percentage gereformeerden, terwijl er geen verband bestond met het percentage 
Nederlands-hervormden.61 Dit was een onverwachte bevinding omdat in de literatuur juist aan 
gereformeerden een grote plaats wordt toegedicht in de redding van joden in Nederland. Een 
onevenredig groot aandeel van de hulporganisaties was – zo had De Jong al opgemerkt – van 
gereformeerde oorsprong.62 Dit resultaat prikkelde mij tot nader onderzoek in Limburg.  

Lokale studies 

Vooral na het opengaan van de Oost-Europese archieven is er een vloed aan regionale en lokale 
studies verschenen.63 Samen hebben die meer duidelijkheid geschapen over het ontstaan en de 
dynamiek van de genocide in verschillende delen van het Duitse Rijk. Door het nauwkeurig 
bestuderen van gebeurtenissen binnen regio’s en afzonderlijke steden en dorpen, door meerdere 
daarvan met elkaar te vergelijken kunnen wij meer informatie krijgen over de rol van de plaatselijke 
gemeenschappen. In de toekomst – zo stelde Bob Moore – zullen er meer studies nodig zijn met 
details en kwantitatieve gegevens op lokale schaal om meer inzicht te krijgen in de factoren die joden 
een kans gaven zichzelf te redden.64 Detailstudies van de jodenvervolging maken het bestaande 
historische beeld meer genuanceerd en gedifferentieerd, een conclusie die ook op basis van de 
bestaande literatuur kan worden getrokken. Ik beoogde hieraan een bescheiden bijdrage te leveren 
door het gebeuren in Limburg nauwkeurig in kaart te brengen. 

Op lokaal niveau zijn op meerdere plaatsen in België en Nederland publicaties verschenen over de 
jodenvervolging. Sommige van die lokale studies van de jodenvervolging (lokale studies over de 
vervolging van zigeuners heb ik geen aangetroffen) zijn van uitstekende kwaliteit. Die hebben mij 
geïnspireerd. In België is er uitvoerig en gedetailleerd onderzoek over de jodenvervolging in de stad 
Antwerpen gedaan door Lieven Saerens. Hij beschreef de geschiedenis van de joden in Antwerpen, 
zowel hun afkomst als hun vervolging. Hij deed dit in chronologische volgorde, met aandacht voor 
zowel de slachtoffers, de ‘omstanders’ als de daders. Daarnaast onderzocht de auteur het grotere 
aantal joodse slachtoffers in Antwerpen in vergelijking met Brussel en Wallonië, door hem de 
‘Antwerpse specificiteit’ genoemd.65 Deze studie mag gelden als mijn grote voorbeeld.  
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the Ukrainian Schutzmannschaft and the “second wave” of Jewish killings in occupied Ukraine’, in: Holocaust: 
critical concepts in historical studies, vol 3 (2004) 510-536; en: Martin Dean, Collaboration in the Holocaust: 
Crimes of the Local Police in Belorussia and Ukraine 1941-1944 (New York 2000); en: Dieter Pohl, 
Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941-1944 (München 1996); en: Bogdan Musial, Deutsche 
Zivilverwaltung und Judenverfolgung im Generalgouvernement: eine Fallstudie zum Distrikt Lublin 1939-1944 
(Wiesbaden 1999); en: Christian Gerlach, Kalkulierte Morde: die deutsche Wirtschaft- und Vernichtungspolitik in 
Wei β ruβ land 1941-1944 (Hamburg 1999). 
64 Bob Moore, ‘Jewish self-help and rescue in the Netherlands’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis vol 124 (2011) 
afl. 4, 492-505, aldaar 505; en Bob Moore, Survivors. Jewish Self-help and Rescue in Nazi-occupied Western 
Europe (Oxford 2010). 
65 Lieven Saerens, Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking 
1880-1944 (Tielt 2000). 
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T.J. Rinsema, apotheker van beroep, deed een zeer gedetailleerd onderzoek naar de jodenvervolging 
in de stad Meppel in Drenthe.66 Omdat deze studie ook nauwkeurig inzicht geeft in het tijdstip en de 
manier waarop de Meppelse joden werden gearresteerd en gedeporteerd, maakte zij een goede 
vergelijking mogelijk met de situatie in Limburg en bood zij ook inzicht in de verschillen in overleving 
met Limburg. Marjolein Schenkel maakte in haar boek over Twente met goede historische 
argumenten duidelijk waarom in de Twentse steden Enschede en Hengelo meer dan de helft van de 
joden de oorlog kon overleven.67 Ook verschenen er zeer bruikbare boeken over Leeuwarden, Tiel, 
Denekamp en Utrecht.68 De jodenvervolging in de provincie Noord-Brabant wordt op dit moment 
diepgaand bestudeerd door collega-promovendus Ruud Weissmann. In gesprekken met hem kon ik 
vóór publicatie kennis nemen van een aantal belangrijke resultaten, die voor mijn eigen onderzoek 
van belang waren. Ook kon ik beschikken over enkele uitstekende lokale studies over dit onderwerp 
in Limburg: H van der Bruggen over Roermond, Fiet van Rooij-Trienekens over Heerlen en recent Wil 
Brassé et al. over Geleen.69  

Limburg  

Er bestaan geen publicaties specifiek gewijd aan de jodenvervolging in de hele provincie Limburg. 
Wel zijn een aantal onderzoeken verricht, waarin de jodenvervolging als één der onderwerpen is 
opgenomen. A.P.M. Cammaert deed in zijn proefschrift Het verborgen front een diepgaand en 
gedetailleerd onderzoek naar het Limburgs verzet. Eén der hoofdstukken handelt over de hulp aan 
joodse onderduikers en als inleiding daarop gaf de auteur een overzicht van de vervolging, de 
deportaties en de onderduik.70  

Om aan de problematiek van joodse vluchtelingen een Limburgse inkleuring te geven kon ik gebruik 
maken van de niet gepubliceerde doctoraalscriptie van Han Hol over de opvang van vluchtelingen in 
Venlo.71 Drie auteurs verrichtten in het verleden onderzoek naar de hulp aan joodse onderduikers in 
de provincie. Aan hen ben ik in hoge mate schatplichtig. In 1977 al publiceerde de journalist Jan van 
Lieshout een serie artikelen in het Limburgs Dagblad.72 Cammaert wist in zijn proefschrift de 
ingewikkelde structuur van de hulporganisaties gedetailleerd in kaart te brengen.73 Bert Jan Flim 
schreef een geschiedenis van de georganiseerde hulp aan joodse kinderen, die zich voor een groot 
deel afspeelde op Limburgs grondgebied.74 Voor het project ‘Terugkeer’ van de SOTO deed Hélène 
Vossen een waardevol onderzoek naar de opvang van joden in Zuid-Limburg, dat in een afzonderlijk 

                                                           
66 T.J. Rinsema, Joden in Meppel 1940-1945 (Zutphen 2004). 
67 Marjolein Schenkel, De Twentse paradox. De lotgevallen van de joodse bevolking van Hengelo en Enschede 
tijdens de Tweede Wereldoorlog (Enschede 2003). 
68 H. Beem, De Joden van Leeuwarden. Geschiedenis van een joods cultuurcentrum (Assen 1974); Tjeerd Vrij, 
Bittere Tranen. Jodenvervolging in Tiel en omgeving (Tiel 2010); Coen Hamers, Gedenkboekje Joodse 
gemeenschap (Denekamp 2008); Drs. C. van Dam, Jodenvervolging in de stad Utrecht. De joodse gemeenschap 
in de stad Utrecht 1930-1950 (Utrecht 1985); A.J. van der Leeuw et al., Een gewone stad in een bijzondere tijd. 
Utrecht 1940-1945 (Utrecht 1995) 37-41. 
69 H. van der Bruggen, ‘De ondergang van joods Roermond 1940-1945’, in: L. Wolters, red., Spiegel van 
Roermond 2006. Jaarboek voor Roermond, een uitgave van de Stichting Rura (Roermond 2006) 20-51; en: Fiet 
van Rooij-Trienekens, Joden in Heerlen in de Tweede Wereldoorlog (Beek-Ubbergen 1992); en: W.M.H. Brassé 
et al, De vergeten joden van Geleen 1920-1950 (Geleen 2012). 
70 A.P.M. Cammaert, Het verborgen front. Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie 
Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, 2 delen (Leeuwarden 1994).  
71 Han Hol, Joodse vluchtelingen in Venlo. Een onderzoek naar joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland in de 
periode 1933-1939. Doctoraalscriptie (niet uitgegeven, 1981). 
72 J. van Lieshout, ‘Uit het Zuiden geen nieuws’, Limburgs Dagblad, artikelenreeks mei-juni 1977. 
73 A.P.M. Cammaert, Het verborgen front.  
74 Bert Jan Flim, Omdat hun hart sprak. Geschiedenis van de georganiseerde hulp aan joodse kinderen in 
Nederland 1942-1945 (Kampen 1996). 
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artikel werd gepubliceerd.75 Ik vermeldde reeds de goede lokale studies over de jodenvervolging in 
Roermond, Heerlen en Geleen. Het algemene beeld is niettemin dat over de vervolging van de joden 
(en in nog sterkere mate geldt dat voor de Sinti) in Limburg weinig bekend is. Zelfs elementaire 
gegevens over aantallen en data ontbreken. Ik wilde die leemten in de kennis aanvullen. 

De aard van dit boek 

Dit boek gaat over de vervolging van joden en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog in de 
Nederlandse provincie Limburg. Het is een relaas van de gebeurtenissen. Ik hoop hiermee een 
bijdrage te leveren tot de regionale geschiedschrijving. Veel van de geschiedenis van de vervolging is 
bewaard in tienduizenden documenten, opgeslagen in tientallen archieven binnen en buiten deze 
provincie, documenten die voor het merendeel door weinig mensen werden en worden 
geraadpleegd. Zij bevatten echter een schat aan informatie over een belangrijk onderwerp. Zie de 
lijst van geraadpleegde archieven in de bijlage van dit boek.  

Mijn onderzoek is naar drie kanten scherp afgegrensd: naar regio, in de tijd en naar thematiek. 
Geografisch valt het onderzoeksgebied samen met de Nederlandse provincie Limburg. Limburg had 
tijdens de Duitse bezetting een vrijwel homogeen-katholieke bevolking. Overal in het gewest was de 
binding met de Kerk uitermate sterk. De grenzen van het bisdom Roermond vielen en vallen samen 
met die van de burgerlijke provincie. Het woord van de populaire ‘Vader-Bisschop’, de in Schimmert 
geboren monseigneur Lemmens, had veel gezag in zijn diocees. Limburgers deelden ook een zeker 
wantrouwen jegens alles dat kwam uit ‘Holland’, dat wil zeggen van boven de grote rivieren. In het 
verzuilde Nederland behoorde Limburg zozeer tot de katholieke zuil, dat organisaties van andere 
gezindten vaak in het geheel niet bestonden. Ook de kleine joodse gemeenschap was provinciaal 
georganiseerd. Het ressort Maastricht van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap omvatte 
precies de provincie Limburg. Notabele joden uit Gennep, Venlo, Roermond, Sittard en Maastricht 
kenden elkaar allemaal en zaten vaak samen in de diverse besturen van de joodse gemeenschap.76 
Ook de Duitse bezetter nam de entiteit Limburg over. De provinciegrenzen vielen samen met die van 
het ambtsgebied van de Beauftragte van de Rijkscommissaris en van de Aussenstelle van de 
Sicherheitspolizei, beide zetelend in Maastricht. De maatregelen van deze instanties hadden 
betrekking op alle Limburgse joden. De vervolgingen hadden in de hele provincie hetzelfde verloop 
en dat verschilde op onderdelen van de gang van zaken in andere provincies. 

Wat betreft het tijdsaspect heb ik mij beperkt tot de gebeurtenissen die een directe relatie hadden 
met het nationaal-socialistische regime van Hitler. Ik ga niet in op de geschiedenis van het Limburgse 
jodendom van vóór 1933, overigens een rijke en interessante geschiedenis van de oudste joodse 
gemeenschap van Nederland.77 Evenmin beschrijf ik de moeizame strijd om als joodse gemeenschap 
na de oorlog te blijven bestaan. Ik beperk mij tot de periode tussen 1933 en 1945. 

Het derde element waarin ik mijzelf strikte grenzen heb gesteld betreft het onderwerp van het 
onderzoek. Dit is geen boek over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen. De politieke en sociale 
ontwikkelingen van de Limburgse bevolking worden alleen besproken voor zover ze een duidelijke en 
directe relatie hebben met de jodenvervolging. Ik beschrijf niet het bestuur, noch het oorlogsverloop, 
noch de dwangmaatregelen tegenover de bevolking, noch de bombardementen en de ontberingen 
tijdens de bevrijdingsperiode. De Duitse en de Nederlandse gezagsdragers en politiekorpsen komen 

                                                           
75 Hélène Vossen, ‘Opvang van joodse repatrianten na de bevrijding in Zuid-Limburg’, in : Jaarboek Sociaal-
Historisch Centrum voor Limburg deel XLVII (Maastricht 2002) 69-106. 
76 Zie onder meer: notulenboek Ressortale Vergadering, RHCL, Archief 21.284a, Ned. Isr. Hoofdsynagoge, inv. 
nr. 257: en: RHCL, Archief 21.284a, Ned. Isr. Hoofdsynagoge, inv. nrs. 161-162. 
77 In Venlo werd bij een opgraving in 2004 een joodse rituele wasplaats (Mikwe) uit de dertiende eeuw 
gevonden, het oudste stoffelijke overblijfsel van een joodse gemeenschap. Heden is die Mikwe in zijn totaliteit 
te bezichtigen in het Limburgs Museum te Venlo. 
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slechts aan de orde in de rol die zij hadden bij de vervolging van de joden en de Sinti. Het Limburgs 
verzet wordt slechts besproken voor zover dit zich heeft beziggehouden met de hulp aan vervolgde 
joden. Ik beschrijf de bezetting uitsluitend vanuit het perspectief van de raciale vervolging. 

Eén hoofdstuk is specifiek gewijd aan de vervolging van de groep die gewoonlijk wordt aangeduid als 
‘zigeuners’. Er is alle reden om deze groep mee te nemen in een boek over de Holocaust. Sinti en 
Roma (in Limburg uitsluitend Sinti) werden, evenals de joden, in de laatste fase van de bezetting 
vervolgd, niet om wat zij hadden gedaan, maar om wie zij waren. In dat opzicht is er grote 
overeenkomst met de jodenvervolging. Te vaak zijn in het verleden de trieste lotgevallen van hen 
vergeten of verwaarloosd. Maar er bestonden ook grote verschillen. Ik zal in het betreffende 
hoofdstuk ook daar aandacht aan schenken. 

Dit boek is op de eerste plaats een feitelijke reconstructie van de vervolging van joden en Sinti op 
basis van vooral primaire bronnen. Bij elk hoofdstuk en bij ieder onderwerp wordt eerst in het kort 
het betreffende thema geplaatst in zijn historische nationale of internationale context. Deze 
inkadering gebeurt echter zeer summier; de lezer mag over geen enkel onderwerp een uitputtende 
en genuanceerde bespreking verwachten. Daarna worden de gebeurtenissen in Limburg besproken. 
Ik beschrijf welke voorbereidingen en beleidsmaatregelen er werden genomen die meestal golden 
voor de hele provincie. Daarna komen gebeurtenissen in een aantal afzonderlijke gemeenten aan de 
orde. De lokale gebeurtenissen worden geïllustreerd aan de hand van belevenissen van individuele 
mensen. Tenslotte, het meest nadrukkelijk in het laatste deel van het boek, geef ik een analyse van 
de onderzoeksresultaten in het licht van de internationale en nationale discussie over de grote 
verschillen in overlevingspercentages.  

In het eerste hoofdstuk wordt het Limburgs jodendom van vóór 1940 beschreven. Hoeveel joden 
werden hier geconfronteerd met de nationaal-socialistische bezetter, wat was hun demografische 
positie, hun nationaliteit en hun welstand? Hoe werden hier tussen 1933 en 1940 de Duitse 
vluchtelingen opgevangen en wat hadden zij voor invloed op de joodse bevolking en de samenleving 
als geheel? De periode van 1940 tot 1942 beschrijf ik, in het kielzog van Hilberg, Presser en De Jong, 
als een proces van gefaseerde vervolging, van registratie, via uitsluiting en roof, naar arrestatie, 
wegvoering en verdelging. Hoofdstuk 2 behandelt de geschiedenis tot aan het begin van de massa-
arrestaties. In Limburg werd de landelijke politiek geïmplementeerd door de provinciale en 
plaatselijke gezagsdragers, aan wier houding in dit en volgende hoofdstukken ruim aandacht zal 
worden geschonken.  

Ik heb zeer gedetailleerd de deportatiefase onderzocht (hoofdstuk 3 en 4). Ik wilde precies inzicht 
krijgen in hoe de Limburgse joden werden gearresteerd, door wie en wanneer. Ik stelde mezelf 
daarbij de vraag of er verschillen waren aan te wijzen in de wijze waarop joden in Limburg werden 
gearresteerd en de manier waarop dat gebeurde in Amsterdam en andere grote steden in het 
westen van het land. Verschillen in de manier van arresteren zouden invloed kunnen hebben op de 
mogelijkheden om er zich aan te onttrekken. In navolging van vrijwel alle recente auteurs volgde ik 
een functionalistisch gekleurde visie, waarbij de veronderstelling is dat de houding van lokale 
uitvoerders van de vervolgingen, ‘omstanders’ en slachtoffers van invloed zal zijn op het aantal joden 
dat de oorlog uiteindelijk kon overleven. Eveneens in navolging van recente studies door anderen 
onderzocht ik wat Limburgse joden en niet-joden wisten of dachten te weten over het lot van 
degenen die naar ‘het Oosten’ moesten vertrekken. In het licht hiervan trachtte ik ook de Limburgse 
elites, de politie en de bevolking te begrijpen en legde ik hun houding naast die van vergelijkbare 
groepen elders in bezet Nederland. 

Die (vermeende) kennis over het lot van de weggevoerde joden was ook van groot belang bij de 
beslissing om in onderduik te gaan of daarbij te helpen. Dit is het onderwerp van hoofdstuk 5. Ik 
wilde gegevens daarover verzamelen, over de onderduikers en over hen die ondanks hun onderduik 
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toch nog in handen vielen van hun vervolgers. Ik wilde weten wie in Limburg joden had geholpen en 
waarom die helpers handelden zoals ze deden. Ik trachtte op een verantwoorde manier een 
schatting te maken van de aantallen onderduikers en arrestanten, de totale aantallen en de spreiding 
over de verschillende delen van Limburg. Deze gegevens waren opnieuw nodig om eventuele 
verschillen met de rest van Nederland en verschillen binnen de provincie zelf te verklaren. 

Bij de vervolging van de Sinti wilde ik, in hoofdstuk 6, de verschillen en overeenkomsten met de 
jodenvervolging vaststellen en reconstrueren welke gebeurtenissen in Limburg plaatsvonden en 
welke rol de Limburgse overheden hierin speelden. 

Ik besteedde, in aansluiting op het nationale SOTO-onderzoek uit 2001, eveneens aandacht aan de 
opvang in Limburg van teruggekeerde en opgedoken joden en Sinti (hoofdstuk 7). Dit was belangrijk 
omdat Limburg eerder werd bevrijd dan de meeste andere delen van het land, waardoor de 
provincie een groter aandeel had in de opvang van overlevenden. 

Ik baseerde mij vooral op onderzoek van de primaire bronnen. De belangrijkste hiervan zijn de 
Limburgse historische archieven. De daar gevonden gegevens werden aangevuld uit een aantal 
landelijke archieven, met als belangrijkste die van het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD) en die van het Nederlands Rode Kruis. De gevonden gegevens over de 
Limburgse joden werden geordend in een database, die een integraal onderdeel vormt van deze 
studie.78 Op die manier hoopte ik een goed overzicht, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin, te 
verwerven over de vervolgingen in Limburg. De database moest inzicht geven in hoeveel joden er in 
het begin van de oorlog in Limburg woonden, hoeveel er op bepaalde dagen werden gearresteerd, 
wanneer zij werden gedeporteerd, hoeveel joden er onderdoken en welk deel van hen toch werd 
gearresteerd en waar en wanneer Limburgse joden overleden. Deze gegevens waren onmisbaar om 
kwantitatieve uitspraken te kunnen doen en algemene conclusies te trekken. 

Hiermee komen we aan het slothoofdstuk 8. Dat is gewijd aan het tweede hoofddoel van dit boek: 
een bijdrage leveren tot de discussie die vooral nationaal wordt gevoerd over de verschillen in 
percentages slachtoffers en overlevenden. Het vergelijkende aspect is een wezenlijk onderdeel van 
het onderzoek. Op grond van exacte kwantitatieve gegevens en op grond van nauwkeurige 
beschrijvingen van de geschiedenis hoopte ik Limburg met de rest van Nederland en Limburgse 
regio’s onderling te kunnen vergelijken. Het ging er daarbij niet alleen om de verschillen vast te 
stellen, maar ook deze (voor een deel) te verklaren. Dat moest leiden tot een nadere analyse: van 
groepen waarin die verschillen konden ontstaan en van de invloed van individuele mensen.  

                                                           
78 Om redenen van privacy hebben wij hem niet in zijn geheel afgedrukt in het boek, maar volstaan we met een 
lijst van Limburgse slachtoffers. De volledige database is voor nader onderzoek wel beschikbaar in de archieven 
van het NIOD, het RHCL en het Rode Kruis. 


