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Hoofdstuk 2. ‘Het spook van de alledaagse normaliteit’. Historiografie en theorie 
 
 
1. Historiografische inbedding 
 
Dit onderzoek naar de alledaagse relaties tussen joden en niet-joden in de jaren voor de 
machtsovername door Hitler, tijdens het nazi-bewind en in de directe naoorlogse jaren, sluit 
op verschillende historische en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksvelden aan: onderzoek 
naar het leven van alledag en specifiek de Alltagsgeschichte van het Derde Rijk, Holocaust-
studies, Joodse Studies, en de geschiedenis van naoorlogse terugkeer en wederopbouw.1 Ik 
bespreek deze onderzoeksvelden aan de hand van vier thema’s: de opstelling van ‘de gewone 
man’ en het daaraan gelieerde onderwerp van agency, de rol van antisemitisme als verklaring 
voor de Holocaust, het gebruik van het begrip ‘normaliteit’ in onderzoek naar het alledaags 
leven in het Derde Rijk, en het samenleven van joden en niet-joden na de Holocaust.  
 Het eerste thema draait om de opstelling, handelingen, ervaringen en keuzes van 
diegenen in nazi-Duitsland en de bezette gebieden die dader noch slachtoffer waren. De vraag 
in hoeverre deze ‘gewone’ mensen agency hadden, dat wil zeggen in staat waren zelfstandig 
te handelen en vrije keuzes te maken, dan wel beperkt waren in hun handelen door de 
opgelegde structuren in het Derde Rijk, leidt al decennia tot verhitte discussies. De vraag leidt 
namelijk al snel tot de vervolgvraag in hoeverre de gewone bevolking verantwoordelijk was 
voor, en dus schuldig aan, de nazi-misdaden.  

Het tweede thema, de plaats van antisemitisme in verklaringen voor de Holocaust, 
vormt in wezen een waterscheiding tussen enerzijds overwegend historisch onderzoek naar 
specifiek de Holocaust, en anderzijds meer sociaal-wetenschappelijke studies naar genocide 
in het algemeen. Het verschil tussen de twee benaderingen wordt helder geïllustreerd in het 
onderscheid dat ontstaat wanneer verschillende onderdelen van de vraag ‘waarom de joden?’ 
wordt beklemtoond. ‘Waarom de jóden?’: wat maakt dat juist de joden werden vervolgd en 
uitgemoord? ‘Waaróm de joden?’: wat maakt dat een groep een andere groep ging vervolgen 
en uitmoorden? 

Het derde thema draait om een langlopend debat over het begrip ‘normaliteit’ in 
studies naar het Derde Rijk en de Holocaust. Het gaat hierbij om de vraag in hoeverre sprake 
kon zijn van een alledaags leven in nazi-Duitsland en de bezette gebieden, en of zo een leven 
dan als ‘normaal’ bestempeld zou kunnen worden. Het is een fundamentele, maar ook 
enigszins verwarrende discussie, omdat verschillende auteurs verschillende definities van het 
begrip ‘normaliteit’ hanteren zonder dit expliciet te benoemen. 

Het vierde thema ten slotte over het joods/niet-joods samenleven na de Holocaust is 
nog nauwelijks tot onderwerp van studie gemaakt. Over het algemeen vormen studies naar 
naoorlogs joods en niet-joods leven twee gescheiden werelden, die nauwelijks met elkaar in 
verbinding worden gebracht. Bovendien zijn studies naar de ontwikkelingen onder het 
nazisme en onderzoek naar de ontwikkelingen na de ineenstorting van het Derde Rijk min of 
meer losstaande onderzoeksvelden, waarbij de eerste tak van onderzoek de Duitse nederlaag 
in 1945 als eindpunt neemt, terwijl de tweede die juist als beginpunt kiest. Hier zal de 
                                                 
1 Nog een vijfde benadering is die van joods/niet-joodse relaties als een vorm van ‘cultuurcontact’. Alexandra 
Binnenkade hanteert bijvoorbeeld een ruimtelijke benadering van ‘contactzones’ om de interacties van de joodse 
en christelijke cultuur in het leven van alledag in Lengnau in de 19e eeuw te bestuderen (Binnenkade, 2009). 
Ook de studie van Francesca Trivellato naar cross-culturele handel tussen Sefardische joden, christenen en 
hindoes in de vroegmoderne tijd is onder deze benadering te scharen (Trivellato, 2009). Beide studies zijn erop 
gericht aan te tonen dat er daadwerkelijk contact bestond tussen joden en niet-joden, en om de context en 
voorwaarden voor dit contact te schetsen. In mijn studie ga ik daarentegen uit van bestaand contact en bestudeer 
ik hoe dit contact vorm kreeg en zich ontwikkelde in de context van uitsluiting en vervolging, en wat dit 
betekende voor de beleving van normaliteit van zowel joden als niet-joden. 
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literatuur die enigszins raakt aan het thema van naoorlog joods/niet-joods samenleven worden 
besproken.  

Alle vier de thema’s zijn onderwerp van langlopende debatten; alle vier de thema’s 
vormen rode draden in deze studie. Ik zal daarom de bespreking van elk thema besluiten met 
een korte discussie over de bijdrage die deze studie levert aan deze debatten. 

 
1.1 Thema 1: De ‘gewone man’ en zijn agency 
Sinds Raul Hilberg in 1992 het onderscheid tussen daders, slachtoffers en omstanders 
introduceerde, is deze driedeling leidend geweest in het academisch denken over de 
Holocaust.2 De driedeling biedt een handzaam kader voor analyse en vergelijking, maar kent 
ook een aantal beperkingen.3 Een daarvan is dat de driedeling tussen daders, slachtoffers en 
omstanders niet enkel een conceptuele, maar ook een morele indeling inhoudt: de toewijzing 
naar een van de categorieën staat in directe relatie tot vragen rond intentionaliteit, agency en 
dus verantwoordelijkheid voor de nazi-misdaden. Terwijl dit voor de definiëring van de 
categorieën van daders en slachtoffers relatief weinig problemen oplevert, was en blijft het 
onduidelijk wie precies als omstander moet worden benoemd en waarom. Hierdoor blijven de 
definiëring en benadering van categorieën als ‘de gewone man’ en ‘omstander’ omstreden. 

Discussies over de positionering en verantwoordelijkheid van de ‘gewone bevolking’ 
onder nazi-heerschappij stammen echter al van ver voor Hilbergs driedeling. Onderzoek naar 
het Derde Rijk richtte zich lange tijd vooral op de structuur van de dictatuur en de 
besluitvormingsprocessen binnen de politieke elite op nationaal niveau. In reactie op dit top 
down perspectief van een ‘Führerstaat’ ontstond in West-Duitsland de Alltagsgeschichte, die 
vooral bedoeld was om de handelingen en belevenissen van ‘gewone mensen’ (kleine Leute) 
voor het voetlicht te brengen.4 Daarmee werd het palet van onderzochte betrokkenen dat tot 
dat moment bestond uit Hitler, zijn kopstukken en belangrijke nazistische organisaties en 
instituties, verbreed naar onder meer actieve en passieve collaborateurs, conformisten en non-
conformisten.5 De Alltagsgeschichte ontwikkelde zich echter tot een omstreden stroming die 
werd beticht van trivialisering en banalisering van de Holocaust.6 Een oorzaak hiervan was 
dat in het Duitse onderzoek tot dan toe de nadruk vooral had gelegen op de terreur van de 
nazi’s en op het gebrek aan consensus binnen de Duitse bevolking, terwijl in verhouding 
weinig aandacht bestond voor het feit dat het nazi-regime juist ook op brede instemming en 
bereidwillige medewerking van de bevolking kon rekenen.  

Meer recentelijk is het onderwerp van het leven van alledag tijdens het nazisme echter 
weer in zwang gekomen, omdat veel onderzoekers tot het inzicht zijn gekomen dat de kracht 
van het nazi-regime niet goed valt te verklaren zonder de belevingswereld en het zelfbeeld 
van de Duitse samenleving hierin te betrekken. In het Derde Rijk vonden grote sociale 
veranderingen plaats en de bevolking was zich daarvan niet alleen bewust, maar evalueerde 
die veranderingen veelal in positieve zin. Men had het gevoel in een nieuwe, bijzondere tijd 
te leven waarin niet alleen de ‘volksgemeenschap’ zijn eigenwaarde hervond, maar ook voor 
iedereen individuele mogelijkheden bestonden om hogerop te komen.7 Een nieuwe generatie 
onderzoekers heeft daarom juist de medewerking van de Duitse bevolking aan het nazi-
regime als uitgangspunt van onderzoek naar het alledaags leven in het Derde Rijk genomen.8 

                                                 
2 Hilberg (1992). 
3 Zie Meershoek (2003) voor een kritiek op het gebruik van de driedeling in het Nederlandse onderzoek naar de 
vervolging van de joden. 
4 Lüdtke (1995), p.3-4; Steege et al. (2008), p.358-359; Von Reeken & Thieβen (2013), p.13. 
5 Bergerson (2004), p.258. 
6 Steege et al. (2008), p.359-360; Ofer (1995), p.47. 
7 Frei (2005), p.107 e.v. 
8 Zie bijvoorbeeld Bergerson (2004); Steege et al. (2008); Bajohr (2006); Von Reeken & Thieβen (2013). 
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Termen als ‘weerstand’ (Resistenz) en ‘onbetrokkenen’ (Unbeteiligten)9 hebben plaats 
gemaakt voor het door Götz Aly gemunte begrip van de ‘instemmingsdictatuur’.10 Ook buiten 
Duitsland is een trend waarneembaar waarin omstanders steeds meer als een categorie van 
passieve daders worden beschouwd.11 

Toch verschillen recente studies naar de alledaagse ervaring van de Duitse bevolking 
in het Derde Rijk onderling sterk in de manier waarop ze de rol van de ‘gewone man’ 
beschrijven en de mate waarin ze agency aan hem (en haar) toeschrijven. Dat wordt duidelijk 
wanneer twee belangrijke benaderingen, die van de geschiedenis van het Derde Rijk als 
sociaal proces en die van de ontwikkelingen in het Derde Rijk als een verschuiving in moraal, 
met elkaar worden vergeleken. 

In de eerste benadering, die voortbouwt op het werk van Alf Lüdtke en is uitgewerkt 
door onder meer Michael Wildt en Frank Bajohr, wordt de ontwikkeling van een 
‘volksgemeenschap’ en de daarmee samenhangende uitsluiting en vervolging van de joden 
gezien als een proces dat zich in nauwe interactie tussen het regime en de Duitse samenleving 
voltrok.12 Centraal staan sociale praktijken: concrete, alledaagse handelingen, rituelen en 
omgangsregels waarmee sociale actoren in de lokale context van bestaande 
machtsverhoudingen de insluiting en homogenisering binnen de ‘volksgemeenschap’, maar 
ook de uitsluiting van ‘volksvreemden’, vormgaven.13 In deze benadering wordt de nadruk 
gelegd op de contradicties, de onderhandelingsprocessen en de belangen van de betrokkenen. 
De actoren ‘worden serieus genomen’14 en daarmee wordt hun agency onderstreept.  

De studie van Andrew Bergerson naar het alledaagse leven in de Duitse plaats 
Hildesheim in de nazi-jaren is een uitgesproken voorbeeld van deze benadering.15 Bergerson 
betoogt dat het nazisme inspeelde op een al bestaande strijd om macht en aanzien door 
gewone mensen de mogelijkheid te geven hun droom van upward mobility waar te maken. 
Een ‘cultuur van normaliteit’ bood hun daarbij de mogelijkheid om zich onder een sluier van 
machteloosheid en onbelangrijkheid te wanen. Bergerson laat aan de hand van minutieuze 
voorbeelden zien hoe de inwoners van Hildesheim zo onder het mom van normaliteit zichzelf 
en hun omgeving in de loop van de jaren dertig nazificeerden, en hoe ze in hun interacties 
steeds meer gingen leunen op het nazi-regime. Met zijn claim van het ‘per ongeluk expres’-
karakter van hun handelingen legt hij sterk de nadruk op bewustzijn en agency, en daarmee 
op de verantwoordelijkheid van de gewone man voor de snelle nazificatie van de 
samenleving.  

 In onderzoek dat de ontwikkelingen in het Derde Rijk meer als een verandering in 
moraal percipieert, wordt de rol van de bevolking dubbelzinniger beschreven. Volgens 
bijvoorbeeld Harald Welzer, die spreekt van een verschuiving naar een ‘nationaal-
socialistische moraal’, was niemand afzijdig in het Derde Rijk, maar dit was niet omdat 
iedereen enthousiast het nazisme verwelkomde, maar omdat alle personen binnen de 
samenleving gezamenlijk een nieuwe gedeelde werkelijkheid creëerden – juist ook de 
sceptici en de tegenstanders.16 Welzer en zijn mede-auteur Sönke Neitzel stellen dat juist 
doordat voor- en tegenstanders discussieerden over de anti-joodse maatregelen, die 
maatregelen onderdeel begonnen te worden van de werkelijkheid. Er waren ‘actieve’ en meer 
‘afzijdige’ personen, maar dat verschil kan niet gelijk worden gesteld aan een onderscheid 
                                                 
9 Pohl (1997), p.14. 
10 Aly (2003), p.246. Het begrip is bijvoorbeeld overgenomen door Bajohr (2006), p.183. Zie ook Kershaw 
(2011), p.10. 
11 Zie bijvoorbeeld Staub (1993); Bloomsfield, Barnes  & Huyse (2003). 
12 Zie bijvoorbeeld Bergerson (2004); Bajohr (2006); Von Reeken & Thieβen (2013); Wildt (2007). 
13 Vgl. Von Reeken & Thieβen (2013), p.18; Bajohr & Wildt (2009), p.9-10. 
14 Von Reeken & Thieβen (2013), p.23. 
15 Bergerson (2004). 
16 Welzer (2006), p.48-75; Neitzel & Welzer (2011), p.54-55. 
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tussen daders en omstanders, omdat iedereen in wezen betrokken was. Zo vond binnen enkele 
jaren een normverandering plaats waarin de uitsluiting van de joden nauwelijks werd gevoeld 
door de niet-joden, omdat zij buiten de morele en sociale belevingswereld van de 
volksgemeenschap vielen.17 Hoewel Neitzel en Welzer het Derde Rijk een ‘participerende 
dictatuur’ noemen, verwerpen ze dus in feite de mogelijkheid van agency. In hun optiek 
maakt het immers niet uit of personen zich nu voor of tegen het regime opstelden; ze droegen 
toch bij aan de nieuwe nazistische werkelijkheid.  

Christopher Browning, die in zijn beroemde analyse van de massamoord op Poolse 
joden door een Duits politiebataljon ook veel aandacht aan het belang van verschuivingen in 
de bestaande moraal besteedde,18 heeft de invalshoek van Welzer bekritiseerd als te eenzijdig. 
Er bestond volgens hem in het Derde Rijk wel een verschuiving naar een nazi-moraal, maar 
dat betekende niet een onmiddellijk en totaal verdwijnen van andere overtuigingen en 
waarden. Eerder leefden de Duitsers in een staat van ontkenning dat ze een duidelijke keus 
moesten maken tussen loyaliteit aan het nazi-regime en de traditionele moraliteit.19 Ook de 
socioloog Abram de Swaan betoogt dat Welzer in zijn redenering doorschiet. Volgens hem 
doet Welzer het voorkomen alsof de meeste Duitsers in zombies veranderden, volkomen in 
de greep van de nazi-ideologie. Daarmee negeert Welzer de sociale en psychologische 
tegenstrijdigheden die in mensen leven; een overgesocialiseerde positie die als ‘cultural dope-
ism’ gekenschetst kan worden.20 
 
Nederlandse debatten 
De opstelling, keuzes en ervaringen van de gewone bevolking in de jaren van het Derde Rijk 
vormen onderwerpen die de academische (en ook maatschappelijke) gemoederen blijven 
bezighouden. Het debat hierover lijkt in de afgelopen jaren zelfs in kracht toegenomen. Ook 
in Nederland, waar recentelijk controverses over de studies ‘Grijs verleden’ van Chris van der 
Heijden en ‘Wij weten niets van hun lot’ van Bart van der Boom hebben gewoed.21 In die 
studies draait het om de houding en ervaringen van de Nederlandse bevolking gedurende de 
bezettingsjaren, en om hun kennis over de vervolging en uitroeiing van de joden; een 
gevoelig onderwerp gezien het zeer hoge percentage van vermoorde Nederlandse joden.22  

Lange tijd was het Nederlandse historische onderzoek naar de bezettingstijd ‘in de 
ban van goed en fout’: het was overwegend vanuit het perspectief van onderdrukking en 
verzet geschreven.23 Een nieuwe generatie onderzoekers leverde vanaf de jaren tachtig 
correcties en aanvullingen op dit beeld door onder andere meer aandacht aan de thematiek 
van accomodatie te besteden, maar tornde niet fundamenteel aan dit perspectief.24 Van der 
Heijden schetste de houding van de Nederlandse bevolking onder Duitse bezetting 
daarentegen als afwachtend, aanpassend en aanmodderend. Centraal in zijn benadering staan 
‘het toeval, de klungeligheid, de kleinheid’.25 Terwijl hij de normaliteit van de eerste jaren 
benadrukt – hij spreekt van de bezetting als ‘een storende gedachte’26 -, beschrijft hij de latere 

                                                 
17 Neitzel & Welzer (2011), p. 61.  
18 Browning (1998). 
19 Browning (2011), p.19.  
20 De Swaan (2014), p.206-207. 
21 Van der Heijden (2008; oorspronkelijk 2001); Van der Boom (2012). 
22 Meer dan 104.000 van de 140.000 Nederlandse joden werden gedeporteerd en vermoord; dat is ruim 75%. Dit 
percentage ligt duidelijk hoger dan in andere West-Europese landen. Zie Thijs (2011) voor een overzicht van 
literatuur over dit onderwerp (p.12). 
23 Blom (2007). 
24 Van Hennik (1996), p.512-514; Meershoek (2003), p.148. 
25 Van der Heijden (2008), p15. 
26 Idem, p.109. 



12 
 

jaren juist als een chaos waarin het ritme van de internationale ontwikkelingen ieders lot 
bepaalde. 

 Met name het belang dat Van der Heijden toeschrijft aan toeval en aan een algemeen 
menselijk tekort hebben tot veel kritiek geleid.27 Grootste kritiekpunten zijn dat hij zowel 
daden van verzet als van collaboratie bagatelliseert en het onderscheid tussen daders en 
slachtoffers laat vervagen. Door daderschap als tragisch maar onontkoombaar te presenteren 
verheft hij het menselijk tekort in feite tot norm, en door de normaliteit van de bezettingstijd 
te onderstrepen verdwijnt de vervolging en uitroeiing van de joden uit beeld.28 Een grote 
steen des aanstoots is in andere woorden dus het gebrek aan agency dat Van der Heijden de 
‘gewone man’ toedicht.  

Ook het werk van Van der Boom draait om ‘gewone Nederlanders’: wat was hun 
stemming in de bezettingsjaren, wat wisten ze van de Holocaust, en hoe stelden ze zich op?29 
In hoofdstuk 6 ga ik uitgebreid in op zijn meest recente studie; hier volstaat het te constateren 
dat zijn werk tot een nieuwe controverse over de houding van de Nederlandse bevolking heeft 
geleid. Dit Nederlandse debat sluit aan op het internationale debat over de bruikbaarheid van 
de conceptuele driedeling daders, slachtoffers en omstanders, en over het gebruik van de 
termen ‘gewoon’ en ‘ongewoon’ (ordinary/extraordinary) in dat verband. Recentelijk 
worden pogingen ondernomen om voorbij de driedeling te komen door nieuwe begrippen te 
ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld Mary Fulbrook doet met de term ‘gewone nazi’.30  
 
De gewone man in deze studie 
Studies die de geschiedenis van het Derde Rijk als sociaal proces benaderen, hebben het 
voordeel dat ze met een precieze blik naar de sociale praktijken tussen actoren op 
microniveau kijken. Hierdoor bieden ze inzicht in de in- en uitsluitingspraktijken die zich 
voordeden tussen mensen van vlees en bloed. Het nadeel van deze benadering is dat de blik 
vaak tot het microniveau beperkt blijft; er is nauwelijks zicht op de grote en structurele 
veranderingen die zich in de bestaande orde, en daarmee in de leefwereld van de 
betrokkenen, voordeden. Hierdoor bestaat het gevaar van een ondergesocialiseerd mensbeeld: 
de gewone man kan worden voorgesteld als een sociale actor die in volledige vrijheid zijn 
keuzes maakte, zonder dat rekening wordt gehouden met de structurele beperkingen die hem 
werden opgelegd. Onderzoek dat de ontwikkelingen in het Derde Rijk als een verschuiving in 
moraal percipieert, en daarmee juist wel de structurele veranderingen analyseert, heeft echter 
vaak last van het omgekeerde euvel. In deze benadering hebben gewone mensen in wezen 
helemaal niets in de melk te brokkelen omdat zij onderdeel zijn van een grote stroom die hen 
nu eenmaal in een bepaalde richting meevoert. Waar de eerste benadering dus min of meer 
volledige verantwoordelijkheid bij het individu legt en er daarmee toe neigt om de Duitse 
niet-joodse bevolking als ‘dadermaatschappij’ (Tätergesellschaft) te benoemen,31 wordt in de 
tweede benadering het individu impliciet van zijn verantwoordelijkheid ontslagen, en wordt 
zo de bevolking in wezen vrij gepleit. 
 Om werkelijk inzicht in het gedrag en de ervaringen van de ‘gewone bevolking’ te 
vergaren, is het dan ook noodzakelijk om de twee benaderingen met elkaar te combineren. 
Dat is precies wat in dit onderzoek wordt beoogd: ik analyseer de sociale processen in de 
nazi-periode in samenhang met de morele verschuivingen. Joden werden niet alleen uit 
verschillende concrete domeinen van het sociale leven gestoten (zoals de economie, het 

                                                 
27 Zie voor een bespreking van die kritiek Thijs (2011). 
28 Idem, p.16-17; Eickhoff, Henkes & Van Vree (2010), p.333-334. Het onderwerp van normaliteit komt 
verderop in dit hoofdstuk nog uitgebreid aan bod.  
29 Van der Boom (2003); Van der Boom (2012). 
30 Fulbrook (2012). 
31 Vgl. Kershaw (2011), p.2. 
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onderwijs en de publieke ruimte), maar ook uit de symbolische gemeenschap van 
gelijkwaardige burgers en gelijkwaardige mensen. Door de relaties en interacties tussen joden 
en niet-joden te bestuderen, kan inzicht worden verkregen in de sociale praktijken van de 
uitsluiting. In het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijf ik hoe (macro) maatschappelijke 
processen zijn ingebed in het (micro) alledaagse leven. Dat betekent dat in alledaagse 
handelingen ‘grote’ sociale en morele veranderingen tot uitdrukking komen, maar dat die 
kleine handelingen de grote veranderingen tegelijkertijd ook vormgeven. Met deze 
benadering worden de veranderingen in de morele orde verankerd in de praktijk van het 
alledaags leven, waardoor ze kunnen worden onderzocht zonder de ‘gewone’ man en vrouw 
tot zombies te reduceren. Tevens wordt zo de weg vrijgemaakt voor een verfijning van de 
conceptuele driedeling van daders, omstanders en slachtoffers. 

 
1.2 Thema 2: Waaróm de jóden? 
Onderzoek naar de Holocaust kan grofweg in twee benaderingen worden ingedeeld: een 
benadering die zich bezighoudt met de vraag ‘waarom de jóden?’ en een benadering die als 
leidende vraag heeft ‘waaróm de joden?’.32 In de eerste benadering wordt de rol van 
antisemitisme als verklarende factor voor de Holocaust onderzocht: welke positie hadden 
joden in de Duitse (en in bredere zin de Europese) samenleving, welke vormen van 
antisemitisme kunnen worden onderscheiden, en in hoeverre was er sprake van continuïteit 
dan wel vernieuwing in het nazistische antisemitisme? De tweede benadering behelst een 
traditie waarin sociale en (sociaal-)psychologische mechanismen worden bestudeerd die 
kunnen verklaren hoe de Duitsers ertoe kwamen om een bevolkingsgroep systematisch te 
gaan uitmoorden. Omdat het hier om meer algemene principes van menselijk gedrag gaat, is 
deze tak van wetenschap uitgegroeid van specifiek onderzoek naar de Holocaust naar een 
bredere vorm van genocidestudies.  

Wat betreft de eerste benadering geldt dat waar vroege studies een top down 
perspectief hanteerden en zich hoofdzakelijk richtten op het antisemitisme van Hitler en 
andere kopstukken binnen de politieke elite, er vanaf de jaren zeventig meer aandacht kwam 
voor de opstelling en de attitudes van de Duitse bevolking. Het debat over de rol van 
antisemitisme als verklarende factor in de houding van de ‘gewone man’ werd halverwege de 
jaren negentig flink aangezwengeld door het verschijnen van twee studies: het boek ‘Hitler’s 
Willing Executioners’ van Daniel Goldhagen, en het eerste deel van Saul Friedländers 
magnus opum ‘Nazi Germany and the Jews’.33 Beide auteurs stelden het antisemitisme 
centraal in hun analyse, maar deden dat op wezenlijk verschillende manieren. Goldhagen 
betoogde dat een ideologie van ‘eliminatie-antisemitisme (eliminationist antisemitism) diep 
in de Duitse samenleving was geworteld en gewone Duitsers had geïnspireerd om gewillig 
Hitlers orders voor een massa-uitroeiing uit te voeren. Zijn werk werd echter sterk 
bekritiseerd om de ontoereikende argumenteringen en het simplisme waarmee hij proces tot 
motief reduceerde.34  

Centraal in Friedländers interpretatie staat het concept van ‘verlossings-
antisemitisme’ (redemptive antisemitism), een vorm van antisemitisme die was afgeleid van 
andere vormen van jodenhaat maar zich daar van onderscheidde door een apocalyptische 
dimensie.35 Het verlossings-antisemitisme was een mengvorm van een Duits mystiek 
antisemitisme dat de mythische dimensie van het ras en de heiligheid van het Arische bloed 

                                                 
32 Ton Nijhuis heeft mij op dit onderscheid gewezen, waarvoor mijn dank.  
33 Goldhagen (1996); Friedländer (1998; oorspronkelijk 1997). Zie voor een bespreking van beide boeken en 
hun plaats in de historiografie van de Holocaust: Ofer (1999), p.95-106; Cohen (2011), p.109-112. Voor een 
uitgebreide bespreking van alleen Goldhagens positie in de historiografie: Pohl (1997). 
34 Vgl. Bergerson (2004), p.259-260. 
35 Friedländer (1998), p. 86-87. 
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benadrukte, en het religieuze geloof in verlossing. Hierin belichaamde de jood het ultieme 
kwaad dat uit was op de destructie van de wereld. Friedländer stelt dat binnen de nazi-partij 
kernen bestonden die het onverzoenlijke verlossings-antisemitisme aanhingen, maar dat in 
het traditionele establishment en de bredere lagen van de bevolking de afkeer van de joden 
niet veel verder ging dan diverse vormen van traditioneel antisemitisme en acceptatie van de 
segregatie van de joden.36    

Sinds het verschijnen van deze studies is de notie van (verlossings-)antisemitisme als 
noodzakelijke voorwaarde voor de Holocaust breed gedeeld, maar is ook steeds meer 
aandacht gekomen voor andere, bijkomende factoren. Dit hangt onder meer samen met de 
‘ontdekking’ van Oost-Europa als toneel van de massamoord.37 Het verlossings-
antisemitisme biedt immers wel een verklaring voor de opstelling van het nazi-regime, maar 
niet voor het gegeven dat de Duitse bevolking de nazi’s steunde ondanks een initiële 
antipathie voor de antisemitische propaganda,38 noch voor de latere continent-brede (en dus 
niet alleen op een specifiek Duitse vorm van antisemitisme gebaseerde) participatie van de 
bevolking in het moordproces. Daarom wordt ook wel gesproken van een ‘antisemitische 
consensus’: het antisemitisme als drijvende kracht achter het regime en als kader waarbinnen 
verscheidene actoren met uiteenlopende motieven samen konden komen.39 Daarbinnen 
bestaat hernieuwde aandacht voor de rol van hebzucht en economisch voordeel als 
motiverende factor, want op alle niveaus, van het individuele en het institutionele tot het 
staatgeleide en Europa-brede, ging het moorden hand in hand met de toe-eigening en 
plundering van joodse bezittingen.40  
 
Sociaal-wetenschappelijke verklaringen voor genocide 
In de tweede, meer sociaal-wetenschappelijke benadering gaat de aandacht minder uit naar 
antisemitisme als verklarende factor, maar zijn daarentegen pogingen ondernomen om een 
model te ontwikkelen waarin meer algemene verklaringen voor het waarom van de Holocaust 
(en genocide in het algemeen) op verschillende niveaus worden geïntegreerd.41 In dit kader 
zijn de inzichten van de socioloog Abram de Swaan in wat hij de ‘compartimenten van 
vernietiging’ noemt relevant.42 De Swaan betoogt dat samenlevingen pas tot genocide komen 
wanneer de bestaande sociale en individuele regulering van geweld en angst grondig wordt 
gewijzigd. Dit wordt bereikt door compartimentalisering: het onderscheiden van de 
slachtoffers van de rest van de bevolking, en het afscheiden van het moorden van het 
alledaagse leven. Door compartimenten te creëren kunnen gewelddaden met overgave en in 
volkomen straffeloosheid worden begaan, terwijl mensen in andere domeinen van de 
samenleving kunnen blijven functioneren alsof er niets is gebeurd. 43  

Een belangrijk aspect van compartimentalisering is volgens De Swaan de versterkte 
identificatie met de eigen groep en een gelijktijdige desidentificatie van andere mensen. 
                                                 
36 Idem, p.3-4. 
37 Stone (2010); vgl. Pohl (1997), p.10-11. 
38 Ofer (1999), p.94-95; Browning (1998), p.197-200. 
39 Stone (2010), p.460-461. 
40 Idem, p.459-460. De historicus Götz Aly betoogt in zijn studie ‘Hitlers Volksstaat’ (2005) zelfs dat de roof 
van joodse goederen en de financiële uitbuiting van de door Duitsland bezette gebieden de drijvende krachten  
achter het nazi-regime waren, omdat ze daarmee de Duitse bevolking economische welstand kon bieden. In zijn 
latere werk ‘Warum die Deutschen? Warum die Juden?’ (2011) verbindt hij deze stelling met de these dat het 
agressieve antisemitisme van de nazi’s zich kon ontwikkelen op een voedingsbodem van typisch Duitse afgunst 
en drang tot sociale stijging. Beide werken zijn stevig bekritiseerd door vakgenoten als te eenzijdig en te weinig 
gebaseerd op de feitelijke economische omstandigheden, maar hebben wel geleid tot hernieuwde aandacht voor 
economische aspecten van de Holocaust. 
41 Zie bijvoorbeeld Staub (1993); Woolf & Hulsizer (2005).  
42 De Swaan (2014). 
43 Idem, p.18-19. 



15 
 

Sociale identificaties zijn in wezen meervoudig en instabiel, maar bij een sterk 
desidentificatieproces wordt een groep mensen tot een categorisch en geëssentialiseerd 
stereotype van de ‘anderen’ gereduceerd, terwijl tegelijk een complementair 
identificatieproces optreedt waarin een absoluut, categorisch en geëssentialiseerd 
zelfstereotype wordt gecreëerd.44 Naarmate de compartimentalisatie (en desidentificatie) 
voortschrijdt zal de dominante groep de andere groep steeds meer gaan mijden. Dit kan 
voortkomen uit persoonlijke afkeer, maar ook uit de angst om met de anderen geassocieerd te 
worden. Men probeert zich zo min mogelijk met de slachtoffers te identificeren en hen zoveel 
mogelijk te negeren.45 

Twee andere mechanismen die een centrale plaats in de sociaal-psychologische 
Holocaust- en genocideliteratuur innemen – en samenhangen met desidentificatie en 
compartimentalisatie –  zijn ontmenselijking (dehumanization) en morele uitsluiting (moral 
exclusion). Met ontmenselijking wordt bedoeld dat van diegenen die als de ‘anderen’ worden 
gezien, de menselijkheid ontnomen wordt. Ze gelden dan niet meer als leden van een 
menselijke gemeenschap met individuele identiteiten, maar als elementen van een dierlijk, 
dan wel een niet-menselijk of anti-menselijk collectief.46 Door hen te reduceren tot een 
inferieur voorwerp of dier wordt het mogelijk om hen zonder wroeging te vermoorden. 
Ontmenselijking hangt samen met morele uitsluiting: de morele principes die gelden voor 
personen binnen de eigen groep worden niet langer meer toegepast op personen die behoren 
tot de andere groep. Zij vallen nu buiten de bestaande morele orde, en hun deprivatie, 
exploitatie en uitroeiing kunnen daardoor als normaal en onvermijdelijk worden 
beschouwd.47 Ontmenselijking en morele uitsluiting vinden over het algemeen niet in één 
keer plaats maar zijn geleidelijk processen, waardoor na verloop van tijd gewelddadigheden 
kunnen worden gepleegd die eerder als weerzinwekkend werden ervaren. 

Omdat de sociaal-wetenschappelijke theorieën zijn ontwikkeld om patronen in  
menselijk gedrag bloot te leggen, zijn ze in vrij algemene termen geformuleerd en zijn ze a-
historisch; ze zijn geabstraheerd van tijd en plaats.48 Het voordeel hiervan is dat ze universeel 
toepasbaar zijn; het nadeel is dat ze de concrete (historische) werkelijkheid vaak in wel erg 
grove pennestreken schetsen. Bovendien dienen de theorieën vooral ter verklaring voor de 
uiteindelijke uitmoording van de joden (en voor andere genocides). Maar al ver voor de 
fysieke dood van de joden hadden Duitse niet-joden hen ‘sociaal dood’ verklaard.49 De vraag 
is hoe dergelijke mechanismes er in het stadium vóór de feitelijke uitroeiing uitzagen. Welke 
rol speelden desidentificatie, compartimentalisering, ontmenselijking en morele uitsluiting in 
het samenleven van joden en niet-joden in de Twents-Duitse grensstreek, en hoe kregen deze 
mechanismen dan vorm in het leven van alledag?  
 
De plaats van antisemitisme in deze studie 
In deze studie wordt zowel de vraag naar het waarom van de jóden als naar het waaróm van 
de joden gesteld. Enerzijds onderzoek ik de percepties die niet-joden hadden van joden, de 
anti-joodse stereotypen die daarin een rol speelden en de mate waarin joden antisemitisme in 
het dagelijks leven ervoeren. Om te onderzoeken in hoeverre antisemitisme al een rol speelde 
in de relaties van joden en niet-joden voor de machtsovername van Hitler, begint de studie in 
de jaren twintig van de twintigste eeuw. Anderzijds wordt gepoogd inzicht te verwerven in de 

                                                 
44 Idem, p.42, 70 en 105. Dit komt overeen met wat Moshman (2007) een dichotomiseringsproces noemt (p.118-
120). 
45 Idem, p.122 en 126. 
46 Haslam (2006). 
47 Woolf & Hulsizer (2005), p.117; Opotow, Gerson & Woodside (2005), p.305-307. 
48 Zie ook Nijhuis (1996), p.24. 
49 Kaplan (1998), p.5. 
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sociale en sociaal-psychologische processen die zich tussen joden en niet-joden voordeden 
tijdens de jaren van nazi-heerschappij. Hier belooft de bestudering van een concrete casus 
nieuwe inzichten. Enerzijds wordt een gedetailleerde analyse gegeven van de verschillende 
uitsluitingspraktijken die Duitse niet-joden richting de joden toepasten – de uiteenlopende 
manieren waarop niet-joden joden isoleerden, degradeerden en exploiteerden – ; anderzijds 
worden de joodse/niet-joodse interacties als een proces in de tijd beschreven. Vervolgens 
wordt een vergelijking gemaakt tussen de interacties in het ‘daderland’ Duitsland en in het 
bezette Nederland om te onderzoeken in hoeverre ook onder bezetting de deportaties van de 
joden werden voorafgegaan door processen van uitsluiting. Zo kan meer zicht worden 
verkregen op de werking van die processen en de rol van antisemitisme daarin. 

 
1.3 Thema 3: Alledaags leven en (ab)normaliteit 
Alledaagsheid en normaliteit zijn begrippen die moeilijk te rijmen zijn met de 
verschrikkingen van de vervolging en vernietiging van de joden. Onderzoek naar het 
alledaagse leven in het Derde Rijk en de door Duitsland bezette gebieden was dan ook lange 
tijd omstreden vanwege het gevaar van trivialisering en banalisering. De kritiek op de 
Alltagsgeschichte van het Derde Rijk werd helder verwoord door Saul Friedländer in een 
beroemd geworden briefwisseling met de Duitse historicus Martin Broszat over het 
historiseren van het nationaalsocialisme.50 Friedländer vreesde dat een focus op het 
alledaagse leven tot een relativering zou leiden van wat hij het ‘primaat van de politiek’ in de 
nazi-jaren noemde, of wel de politiek-ideologische kern van de gebeurtenissen.51 Het 
onderwerp van normaliteit zou kunnen afleiden van het misdadige karakter van deze periode. 
Friedländer stelde dat de vernietiging van de joden als een verborgen maar waargenomen feit 
in de hoofden van veel Duitsers leefde, en ‘een normaal leven met kennis over een 
voortdurende massieve misdaad die door de eigen natie en de eigen samenleving wordt 
gepleegd, is uiteindelijk niet zo normaal’.52 Detlev Peukert sprak in dat verband van ‘het 
spook van de alledaagse ‘normaliteit’’: het gegeven dat veel Duitsers zich in hun herinnering 
aan een vermeende normaliteit vastklampten om de barbaarsheid van de terreur en 
misdadigheid te verdringen.53 De vraag is dus of er eigenlijk wel sprake was van normaliteit 
in het Derde Rijk en hoe die normaliteit zich dan verhield tot de abnormaliteit van de 
vervolging en massamoord.54 
 Verschillende historici hebben in reactie op deze vragen en kritiek het begrip 
normaliteit zelf tot onderwerp van kritische analyse gemaakt. Zowel Detlev Peukert als Frank 
Trommler hebben het begrip normaliteit gebruikt om de massale steun van de Duitse 
bevolking voor Hitler te verklaren.55 Volgens hen was de waardering voor Hitler vooral het 
gevolg van de behoefte aan normaliteit van een bevolking die murw was geslagen door de 
jaren van politieke en economische crisis en haar sociale referentiekaders was verloren.56 
Door de ontberingen van oorlog, inflatie, depressie en werkeloosheid was een zekere staat 
van uitzonderlijkheid de realiteit geworden voor veel Duitsers. Ze verlangden terug naar een 
normaal leven met een grote mate van zekerheid en een duidelijke plek op de sociale ladder. 
Dit gaf de nazi’s de mogelijkheid om Hitler te presenteren als redder die het volk uit de chaos 
zou bevrijden. Niet alleen het regime maar ook de bevolking had daarom belang bij het 
normaliseren van het uitzonderlijke. Negatieve signalen – een economie die draaide op 

                                                 
50 Broszat & Friedländer (1988).  
51 Idem,  p.104. ‘Politiek-ideologische kern van de gebeurtenissen’ zijn de woorden van Broszat (p.99). 
52 Idem, p.108. 
53 Peukert (1987), p.145. 
54 Vgl. Gerstenberger & Schmidt (1987), p.10. 
55 Peukert (1982); Trommler (1992). 
56 Peukert (1982), p.27-28, 46 en 280. 
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oorlogsvoorbereidingen, het geweld tegen ‘gemeenschapsvreemden’ en de radicalisering van 
de doelen van het regime – werden uit het alledaagse bewustzijn geschoven. Om deze 
negatieve signalen te vermijden, trok men zich steeds meer terug in de privésfeer. Peukert 
noemt dit de ‘atomisering’ van het leven van alledag, Trommler spreekt van een ‘luchtbel van 
normaliteit’.57   

Ook voor Andrew Bergerson is normaliteit een sleutelbegrip in zijn al genoemde 
studie over Hildesheim, maar hij hanteert wel een erg gepolitiseerde definitie van het begrip. 
Volgens hem betekent normaliteit namelijk het proces waardoor mensen zich ‘gewoontjes’ – 
en daarmee onmachtig – kunnen wanen;58 het vormt de scheidslijn tussen de eigen leefwereld 
en de grote vertelling van de geschiedenis, in de zin van ‘wij normale kleine luitjes staan ver 
verwijderd van, en machteloos tegenover, de hoge bazen die wereldgeschiedenis schrijven’. 
Waar volgens Peukert en Trommler de nazi-praktijken voor de Duitse bevolking het middel 
vormden om het doel van normaliteit te bereiken, vormde volgens Bergerson normaliteit het 
middel om zonder directe en pijnlijke confrontaties het doel van statusverhoging en promotie 
te bereiken. In zijn optiek gebruikten de inwoners van Hildesheim ‘normaliteit’ dus als een 
soort dekmantel waarmee ze hun eigen verantwoordelijkheid voor de nazificatie van de 
samenleving konden ontlopen. 
 
Alledaags leven vanuit joods perspectief 
De focus van de genoemde auteurs ligt op het niet-joodse perspectief. Daarmee sluiten ze aan 
bij een lang bestaande dominantie van het niet-joodse perspectief in Holocaust-onderzoek. 
Studies vanuit joods perspectief naar het Derde Rijk – en helemaal naar het dagelijks leven in 
het Derde Rijk – hebben lang op zich laten wachten. In de eerste decennia na de oorlog 
hielden vooral joodse historici die zelf waren vervolgd zich bezig met onderzoek naar het 
Derde Rijk en de Holocaust vanuit joods perspectief.59 Al halverwege de jaren vijftig schreef 
een van hen, Philip Friedman, dat het noodzakelijk was om een geschiedenis van het joodse 
volk in de nazi-tijd te schrijven waarin joden zélf de centrale rol speelden, omdat zij niet 
alleen slachtoffers van een tragedie waren maar ook dragers van een gemeenschappelijk 
bestaan in al zijn mogelijke facetten.60 Het meeste onderzoek naar het Derde Rijk en de 
Holocaust richtte zich echter op verklaringen voor het gedrag van de daders en van de 
omstanders (zoals ook uit het hier geschetste historiografische overzicht naar voren komt). 
Alleen Israelische historici deden serieus onderzoek naar ‘joodse’ onderwerpen als de wijze 
waarop de joodse gemeenschappen omgingen met de vervolging, de gemeenschapsstructuren 
onder het nazi-bewind en het joodse leiderschap.61 Hierdoor ontstond een scheidslijn tussen 
Joodse Studies en Holocaust-onderzoek.  

In veel studies naar de Holocaust werden de slachtoffers per definitie als passief 
voorgesteld: zij waren degenen die iets werd aangedaan. Hier kwam opnieuw duidelijk het 
morele karakter van de driedeling daders, slachtoffers, omstanders naar voren: de slachtoffers 
moesten als hulpeloos worden beschreven omdat elke hint richting agency de morele 
zuiverheid van de driedeling zou kunnen ondermijnen.62 Voor onderzoek naar het leven van 

                                                 
57 Idem (1982), p.280-288 ; Trommler (1992), p.91. 
58 Bergerson (2004), p.262-263. 
59 Zie voor een historiografisch overzicht Cohen (2011); Michman (2003). 
60 Geciteerd in Cohen (2011), p.101. 
61 Cohen (2011), p.102; vgl. Pohl (1997), p.4. 
62 De psycholoog Henri Zukier beschreef dit probleem heel helder: ‘Door de slachtoffers agency en 
intentionaliteit te verlenen, zouden twijfels kunnen ontstaan over de ernst van het hun aangedane onrecht (dat 
hen immers niet volledig machtsonbekwaam maakte), en over hun eigen rol in hun situatie (als ze agency 
hadden, hadden ze zich dan niet meer moeten verzetten, of droegen ze zelf op een soort pathologische of 
onbewuste wijze bij aan hun onderdrukking?)’ (1997, p.203, vertaling FD). Zie ook Ofer (1995), p.47-48 en 
Michman (2003), p.59. 
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alledag vanuit het perspectief van de slachtoffers kwam daar nog eens de gevoelige kwestie 
bij die Friedländer zo duidelijk had verwoord: het probleem dat banalisering en trivialisering 
altijd op de loer liggen. Kon het onderwerp van alledaagsheid wel worden verbonden aan het 
slachtofferperspectief?  
 Sommige historici, zoals Dan Diner, beantwoordden die vraag met een duidelijk 
‘nee’. Diner stelde dat voor degenen van wie was besloten dat ze zouden worden vernietigd, 
het nazi-regime precies het omgekeerde van normaliteit betekende. Het was zo een 
uitzonderlijke situatie dat het catastrofale karakter ervan een beleving van alledaagsheid en 
continuïteit onmogelijk maakte. Diner was daarom van mening dat een poging om deze 
uitzonderlijkheid met een ervaring van alledag te willen rijmen, tot mislukken gedoemd is.63 
Sindsdien hebben verschillende historici echter juist de bruikbaarheid van het alledaagse 
perspectief aangetoond. De alledaagse ervaringen van de slachtoffers kunnen juist een 
essentieel inzicht bieden in het proces van vervolging en uitroeiing.64  

Belangrijk in dat opzicht is het werk van Marion Kaplan, die in haar studie ‘Dignity 
and despair’ op indrukwekkende wijze beschrijft hoe het leven van alledag van joden in nazi-
Duitsland werd getekend door een bevreemdende mix van terreur en gewenning.65 Ook Dalia 
Ofer heeft met een analyse van de ervaringen van de joodse intelligentsia in het getto van 
Warschau bijgedragen aan inzicht in de alledaagse realiteit van de vervolging en 
onderdrukking onder nazi-heerschappij.66 En ook Friedländer zelf heeft met zijn studie over 
nazi-Duitsland en de joden een grote bijdrage geleverd aan het onderzoek naar het Derde Rijk 
en de Holocaust vanuit joods perspectief. In zijn studie heeft hij de stemmen van joodse 
slachtoffers door het historische narratief over de vervolging en uitroeiing verweven, en heeft 
daarmee een voorbeeld gegeven van hoe een geïntegreerde geschiedenis van de Holocaust 
kan worden geschreven.67  

Toch blijft ook in het werk van deze auteurs normaliteit een tegenstrijdig begrip. 
Kaplan schrijft bijvoorbeeld dat het dagelijks leven van joden en niet-joden werd 
gekarakteriseerd door een vorm van normaliteit, maar vraagt zich tegelijk af wat normaal is 
wanneer de overheid zich abnormaal gedraagt.68 Ook schrijft ze dat joden probeerden hun 
abnormale levens te normaliseren, maar schokkend abnormale zaken ervoeren. ‘Hun 
alledaagse leven leek van een abnormale normaliteit, maar één waar ze aan gewend 
raakten’.69 Ook bij niet-joden echode het verlies van normaliteit door, ‘want een normaal 
leven te midden van de onderwerping en vernedering van anderen is uiteindelijk niet zo 
normaal’.70 Friedländer schrijft dat de werkelijkheid absurd en onheilspellend tegelijk was; 
‘het was een volkomen groteske en huiveringwekkende wereld onder het vernis van een nog 
huiveringwekkender normaliteit’.71  
 
 
 

                                                 
63 Diner (1990), p.139-140. 
64 Zie ook Bergen, Hájková & Löw (2013), p.1-3. 
65 Kaplan (1998). 
66 Ofer (1995). Een overeenkomstige benadering waarin de leefwereld van de joodse slachtoffers centraal staat, 
is recentelijk gehanteerd om het alledaags leven in het getto in het algemeen te bestuderen: Hansen, Steffen & 
Tauber (2013). 
67 Dat heeft inspirerend gewerkt, zoals blijkt uit bijvoorbeeld de studie ‘Jews, Germans, and Allies’ van Atina 
Grossmann (2007) naar de eerste naoorlogse jaren in Duitsland, en het recent verschenen ‘A small town near 
Auschwitz’ van Mary Fulbrook (2012). 
68 Kaplan (1998), p.3-10. 
69 Idem, p.10. 
70 Ibidem. 
71 Friedländer (1998), p.5. 
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Normaliteit in deze studie 
Of ze nu van een vermeende normaliteit, een luchtbel van normaliteit, een abnormale 
normaliteit of een huiveringwekkende normaliteit in de nazi-tijd spreken, alle auteurs 
worstelen met de verhouding tussen alledaagsheid en continuïteit enerzijds en misdadigheid 
en barbaarsheid anderzijds. Daarbij lijken ze niet goed te kunnen kiezen tussen wat ik hier 
een ‘existentiële’ en een ‘morele’ benadering van normaliteit zal noemen. Een existentiële 
benadering is descriptief: normaliteit in de zin van het bekende en voorspelbare. Een morele 
benadering is meer evaluatief: normaliteit in de zin van het goede en ‘hoe het behoort te 
zijn’.72 Ik kom hier uitgebreid op terug. Maar ondanks de verschillende benaderingen in het 
onderzoek naar het leven van alledag in het Derde Rijk, is een notie van sluipende 
verandering en aanpassing breed gedeeld.73 Zowel niet-joden als joden raakten op een 
bepaalde manier gewend aan de sociale en morele transformatie onder het nazi-bewind. Hoe 
die gewenning eruitzag en hoe die zich verhield tot de beleving van normaliteit en 
abnormaliteit, is een belangrijk thema in deze studie.  
 
1.4 Thema 4: Samenleven na de Holocaust 
De vervolging en uitmoording van de joden betekende een scherpe (maar niet definitieve) 
breuk in het samenleven van joden en niet-joden, wat duidelijk tot uiting komt in studies naar 
naoorlogs Duitsland. Enerzijds draaien die vooral om de Duitse tweedeling, de West-Duitse 
overgang naar de democratie en omgang met het nazi-verleden. Sinds de jaren negentig is er 
steeds meer aandacht gekomen voor de herinneringen en ervaringswereld van de ‘gewone’ 
niet-joodse bevolking, zelfs in die mate dat Norbert Frei in 2005 van een ‘decennium van de 
Zeitzeuge’ sprak.74 Met name de verschillende discoursen en beelden rond Duits 
slachtofferschap en hun relatie tot de begane misdaden staan in het centrum van de 
belangstelling.75 Anderzijds vormen de naoorlogse omstandigheden en ervaringen van joodse 
overlevenden een onderwerp van studie: het spanningsveld tussen ‘blijven of weggaan’ 
waarin joden in naoorlogs (West-)Duitsland verkeerden, en de psychologische en praktische 
moeilijkheden die het leven in naoorlogs Duitsland voor hen met zich meebracht.76 De 
meerderheid van de joden op Duitse bodem (zowel joodse displaced persons (DP’s) als 
Duits-joodse overlevenden) hadden de wens om zo snel mogelijk ‘het land van de 
moordenaars’ te verlaten, maar in de praktijk liet emigratie niet zelden lang op zich wachten 
en was er sprake van een langdurig verblijf in DP-kampen en een voorzichtige wederopbouw 
van joodse gemeenschappen. Ook kwam in de loop van de naoorlogse jaren een – weliswaar 
kleinschalige – remigratie op gang van Duitse joden die in ballingschap hadden overleefd of 
die teleurgesteld uit Israel terugkeerden.77  
 Een uitzondering op de regel van de scheiding tussen het niet-joodse en joodse 
perspectief vormt het onderwerp van restitutie (Rückerstattung) en herstelbetalingen 
(Wiedergutmachung). De geschiedenis van de schadeloosheidsstelling is er een van 
joodse/niet-joods contact en raakt daarmee zowel aan het thema van de niet-joodse overgang 

                                                 
72 Vgl. Hitlin & Vaisey (2010), p.5. 
73 Trommler (1992) spreekt van ‘geleidelijke gewenning’ waarin elke verandering wel wordt opgemerkt, maar 
niet als zodanig bedreigend wordt ervaren dat die weerstand oproept (p.92); Bergerson (2004) spreekt van de 
‘kolonisering’ van het alledaagse leven, waardoor informele sociale relaties niet meer goed functioneerden en 
men steeds meer op formele nazi-praktijken ging leunen, waaraan men gewend, en misschien zelfs wel 
verslaafd, raakte (p.9, 201-203 en 254-255).; Kaplan (1998) schrijft dat het alledaagse leven leek op een 
abnormale normaliteit waaraan men gewend raakte (p.10). 
74 Frei, (2005), p.9. 
75 Zie voor een bespreking van die verschillende discoursen en beelden: Dassen, Nijhuis & Thijs (2007). 
76 Zie onder anderen Brenner (1997); Bodemann (1997); Geis (1999); Kolinsky (2004); Krauss (2004); Mendel 
(2004); Rapaport (1987). 
77 Krauss (2004); Mendel (2004). 
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van Volksgenosse naar Bundesbürger als aan het thema van joodse (re)migratie na 1945.78 
Die ontmoetingen verliepen lang niet altijd vlekkeloos, integendeel: terugkerende joden 
ontmoetten in de regel veel vijandigheid die juist in de Wiedergutmachung-praktijk expliciet 
werd geuit. Daarmee raakt dit onderzoek aan het onderwerp van antisemitisme in de 
naoorlogse Duitse samenleving, een thema dat onder andere uitgebreid is belicht door Frank 
Stern.79 Stern beschrijft aan de hand van opiniepeilingen onder de Duitse bevolking en 
rapportages van het geallieerde gezag hoe antisemitisme in het Duitsland van na de oorlog de 
joods-Duitse verhouding bleef beïnvloeden. Bijzonder aan zijn benadering is dat hij zijn 
studie al tijdens de laatste oorlogswinter van 1944-1945 laat beginnen, waarmee hij de 
continuïteit in het antisemitisme in de Duitse naoorlogse samenleving belicht. 

Twee auteurs die het onderwerp van de concrete naoorlogse relaties tussen Duitse 
niet-joden en joden handen en voeten hebben gegeven, zijn Lynn Rapaport en Atina 
Grossmann.80 Rapaport schreef een sociologische studie naar de etnische 
identiteitsconstructie van joden in Duitsland. Hoewel haar werk zich richt op joden van de 
tweede generatie in het West-Duitsland van vlak voor de val van de muur, bieden haar 
theoretische inzichten op het gebied van de symbolische en morele scheidslijnen die Duitse 
joden en niet-joden van elkaar afgrenzen goede aanknopingspunten voor deze studie.81  Waar 
Rapaport vooral de grenzen in de relaties laat zien, ligt de interesse van Grossmann juist in de 
hechte contacten en regelmatige ontmoetingen van joden en niet-joden in naoorlogs 
Duitsland. In haar studie, die zich vooral richt op Berlijn en enkele kampen voor DP’s, laat ze 
zien dat de leefwerelden van joden, niet-joden en geallieerden veel meer met elkaar verweven 
waren dan over het algemeen wordt aangenomen. Ondanks een duidelijke inhoudelijke focus 
op gender en seksualiteit, biedt Grossmann echter geen theoretische inkadering voor haar 
inzichten. Zo blijft het beeld van de alledaagse naoorlogse relaties van joden en niet-joden in 
Duitsland enigszins beperkt en verbrokkeld. 
 
Naoorlogs Nederland 
Ook in Nederland moesten joden en niet-joden weer vorm geven aan het samenleven in de 
schaduw van de Holocaust. Hoewel Nederlandse joden niet terugkeerden in het ‘land van de 
moordenaars’, was hun situatie in de directe naoorlogse jaren op verschillende vlakken 
vergelijkbaar met die van de teruggekeerde Duitse joden. Ook zij keerden terug in een 
‘verdwenen wereld’82 waarin nauwelijks ruimte voor hun ervaringen was, en waarin 
materiële zorgen de boventoon voerden. Zowel de studie ‘Terugkeer’ van Dienke Hondius als 
de meer journalistieke publicatie ‘U wordt door niemand verwacht’ van Michal Citroen 
hebben de – vaak bittere – ervaringen van terugkerende joodse overlevenden tot onderwerp.83 
Beide studies beschrijven het onbegrip, gebrek aan opvang en de antisemitische reacties waar 
veel uit kamp of onderduik terugkerende joden mee te maken kregen. De eerste contacten 
tussen joden en niet-joden werden vaak gekenmerkt door gebrek aan empathie, anti-joodse 
opmerkingen en gesteggel over de teruggave van bezittingen. Na de bevrijding deed zich een 
opleving van antisemitisme voor, die tot na de zomer van 1945 duurde.84 De bezetting lijkt de 
mate en de vorm van Nederlands antisemitisme echter niet structureel te hebben beïnvloed. 
Ook na de oorlog bestond een latent, vooral sociaal antisemitisme.85 

                                                 
78 Vgl. Winstel (2004), p.141-142. Zie ook Goschler (2007). 
79 Stern (1992). Maar zie ook Goschler (1991); Heredia (2008). 
80 Grossmann (2007); Rapaport (1997). 
81 Zie hoofdstuk 7. 
82 Gans (2008), p.373. 
83 Hondius (1998); Citroen (1999). Zie ook Withuis (2002);  Van Vree (1995). 
84 Hondius (1998), p.210-211. 
85 Ibidem. Zie hoofdstuk 4.2 voor een bespreking van verschillende vormen van antisemitisme. 
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In het Nederlandse beleid rond repatriëring en ondersteuning van oorlogsslachtoffers  
werd geen onderscheid gemaakt tussen joden en niet-joden, waardoor joden geen aanspraak 
op extra hulp konden maken. Joodse kampoverlevenden en joden die in onderduik hadden 
overleefd moesten aan precies dezelfde voorwaarden voldoen als bombardementsslachtoffers 
en tewerkgestelden om voor overheidssteun in aanmerking te komen.86 Hierdoor was hun 
materiële situatie vaak bijzonder slecht. In de zeer uitgebreide studie die de Stichting 
Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO) verrichtte naar dit onderwerp wordt gewezen op 
het belang van de historische context: naar huidige maatstaven was de opvang wellicht slecht, 
maar in de tijdsgeest van de naoorlogse jaren werd prioriteit gegeven aan het versterken van 
de nationale ‘volksgemeenschap’ boven het verwerken van individueel leed.87 Zorgen over 
het moreel gehalte van de samenleving wonnen het van bezorgdheid over de geestelijke 
gezondheid van individuen. Bovendien hadden verschillende groepen binnen de samenleving 
heel uiteenlopende ervaringen opgedaan, waardoor al snel een nationaal zwijgen over het 
recente oorlogsverleden ontstond.88 

Evenals in Duitsland kostte het joodse overlevenden in Nederland zeer veel tijd en 
moeite om hun aanspraken op geroofde bezittingen gehonoreerd te krijgen. De belangrijkste 
vertragende factoren daarbij waren de beleidskeuzes van de Nederlandse regering in 
Londense ballingschap, die het algemeen belang boven het herstel van individuele 
eigendomsrechten stelde, de organisatie van het rechtsherstel die tot overbelasting van de 
ingestelde rechtsorganen leidde, en de welbewuste tegenwerking vanuit het bedrijfsleven, en 
met name de effectenbeurs, tegen de loop van het rechtsherstel.89 In de alledaagse praktijk 
van het naoorlogs samenleven werd echter vooral de ‘bewariër’ een algemeen bekende 
figuur: de kennis die in bewaring genomen bezittingen niet aan de rechtmatige eigenaar wilde 
teruggeven.  
 Recentelijk zijn twee studies verschenen die de naoorlogse omgang met de joodse 
overlevenden in een perspectief plaatsen van een breed gedeelde stemming van somberheid 
en onvrede.90 In zijn studie ‘Dat nooit meer’ stelt Chris van der Heijden dat grote delen van 
de Nederlandse bevolking in de naoorlogse jaren van sombere gevoelens waren vervuld als 
gevolg van het moeizaam verlopende herstelproces, de dreiging van een volgende oorlog, de 
alomtegenwoordigheid van cultuurpessimistische ideeën, en een problematische erfenis van 
de oorlog. Er bestond relatief weinig belangstelling voor de kampervaringen van joodse 
overlevenden, niet in de laatste plaats als gevolg van de wens om niet meer terug maar 
vooruit te kijken. Ook Ad van Liempt beschrijft in ‘Na de bezetting’ de vele praktische 
moeilijkheden en teleurstellingen waarmee men na de bevrijding te kampen had. Niet alleen 
verliep de opbouw en de politieke vernieuwing moeizaam en onbevredigend, al snel bleek de 
koloniale oorlog in Indië een molensteen om de nek van het Nederlandse bestuur. Terwijl op 
de bevrijding weken volgden van grote feestvreugde en euforie, zakte de bevolking daarna 
steeds dieper weg in een ‘collectieve depressie’.91 In de dagen van feestvreugde, noch in de 
jaren van somberheid die daarop volgden, was veel ruimte voor de ervaringen van de 
teruggekeerde joden. 
 
 
 

                                                 
86 Bossenbroek (2001), p.374. 
87 Bossenbroek (2001); zie ook Van der Heijden (2011) over het naoorlogs ondergeschikt stellen van individueel 
leed aan het belang van het collectief (p.141-142). 
88 Withuis (2002). 
89 Bossenbroek (2001), p.381-387. Zie ook Aalders (2001). 
90 Van der Heijden (2011); Van Liempt (2014). 
91 Van Liempt (2014), p.156. 
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Naoorlogs samenleven in deze studie 
Hoewel zeer verschillend van omvang en insteek, rijst uit zowel de Duitse als de Nederlandse 
literatuur over de naoorlogse jaren een beeld op van relaties van joden en niet-joden die 
werden gekenmerkt door onbegrip, vermijding en een stilzwijgen over de recente vervolging 
en uitroeiing. In dit onderzoek wordt het naoorlogs samenleven begrepen als een samenleven 
na een doorbroken normaliteit. Zowel joden als niet-joden hadden, hoewel in zeer 
verschillende mate, een breuk in hun normaliteit ervaren. Door die – vaak botsende – 
ervaringen van joden en niet-joden aan beide zijden van de grens als uitgangspunt te nemen, 
kunnen de dynamieken in het naoorlogs samenleven worden geanalyseerd. Hoe joden en niet-
joden het samenleven na de breuk in de normaliteit vorm gaven, welke sociale strategieën ze 
kozen, en welke functie het zwijgen daarin vervulde, is een belangrijk onderwerp in deze 
studie. Daarbij zal ik aandacht besteden aan de breukervaringen en discontinuïteiten, maar 
ook aan de continuïteiten in het contact van voor en na het nazi-tijdperk.  
 
1.5 Samenvattend: een verbinding tussen de historiografische debatten 
Aan de hand van vier thema’s is hier op kritische wijze de huidige stand van zaken 
beschreven van die onderzoeksvelden waar deze studie zich in beweegt. De besproken 
historiografische debatten hebben tot nieuwe inzichten geleid, maar ook zijn enkele 
scheidslijnen binnen, en beperkingen van, het bestaande onderzoek blootgelegd. Door het 
samenleven vanuit zowel het joodse als het niet-joodse perspectief te bestuderen, en dat aan 
beide zijden van de Twents-Duitse grens en over de periode van de jaren voor de 
machtsovername door Hitler tot en met de directe naoorlogse jaren, wordt in de huidige 
studie gepoogd verschillende onderzoekslijnen met elkaar te verbinden en enkele bestaande 
beperkingen op te heffen. Kort gezegd, deze studie: 
 

1. combineert de benaderingen van de geschiedenis van het Derde Rijk als een sociaal 
proces en als een morele verschuiving met elkaar; 

2. onderzoekt de rol van zowel antisemitisme als meer algemeen sociaal-psychologische 
mechanismen in de ontwikkelingen in het joods/niet-joods samenleven; 

3. onderscheidt een existentiële en morele variant van normaliteit, en 
4. analyseert het samenleven voor en na de uitroeiing van de joden in samenhang met 

elkaar. 
 
Hiertoe is het van belang om op enkele begrippen dieper in te gaan: wat wordt hier precies 
verstaan onder alledaags leven, en hoe verhouden sociale processen op het niveau van 
alledaagse relaties zich tot verschuivingen in de bestaande morele orde? Ook moet het 
begrippenpaar existentieel/moreel nader worden uitgewerkt om de dualiteit in het concept 
van normaliteit te kunnen bestuderen. Daarom zal de historiografische blik nu plaats maken 
voor een meer theoretische benadering. 
 
 
2. Theoretische inbedding 
 
2.1 Alledaags leven als geleefde werkelijkheid 
Wat wordt precies onderzocht wanneer het leven van alledag het onderwerp van studie is? 
Hier zijn grofweg twee antwoorden op te geven: het leven van alledag kan worden 
beschouwd als de structuur waarin mensen leven, of als een ruimte van ervaring. In de eerste 
benadering wordt alledaags leven beschouwd als gestructureerd door de dominante sociale, 
morele, culturele en politieke orde, dus als het domein van macht dat het leven van mensen 
stuurt. Onderzoek richt zich op een macroanalyse van de routines en discoursen waarmee 
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institutionele praktijken worden behouden en gereproduceerd. In de tweede benadering wordt 
het leven van alledag gezien als de geleefde realiteit, ofwel de beleving van de eigen 
leefwereld. Hierbij draait het om de manieren waarop we de wereld beleven, de concepten die 
onze percepties vormen, en hoe het komt dat we percepties delen. Deze benadering wordt 
vaak geassocieerd met agency omdat de focus ligt op de handelingen en belevingen van 
individuele actoren.92  

In dit onderzoek ligt de nadruk op het leven van alledag als geleefde realiteit. Ik ben 
daarbij schatplichtig aan het werk van de sociologen Berger en Luckmann, die voortbouwden 
op het concept ‘leefwereld’ (Lebenswelt) van Schütz .93 De centrale these in het werk van 
Berger en Luckmann is dat de alledaagse realiteit een sociaal geconstrueerd stelsel van ideeën 
is dat zich over tijd heeft ontwikkeld en als vanzelfsprekend wordt ervaren. Het uitgangspunt 
daarbij is de paradox dat de mens zijn eigen sociale wereld creëert door activiteiten te 
ontplooien, maar deze wereld vervolgens als ‘objectieve realiteit’ waarneemt, als ware het 
niet een menselijk product.94 Mensen ervaren de maatschappij dus als een objectief gegeven 
dat consequenties voor hen heeft, maar tegelijkertijd dragen zij door hun activiteiten bij aan 
de instandhouding en reproductie van die maatschappij. Zo slaan Berger en Luckmann een 
brug tussen het macroniveau van de sociale structuren en het microniveau van de geleefde 
werkelijkheid. 

De alledaagse realiteit is een sociale realiteit; het is een wereld die wordt gedeeld met 
anderen. Het perspectief van de één is niet identiek aan dat van de ander, maar mensen delen 
een common sense over hoe de wereld in elkaar zit.95 Die intersubjectiviteit is een belangrijke 
voorwaarde voor de beleving van de alledaagse realiteit: we hebben de interactie met anderen 
nodig als bevestiging dat onze wereld ‘echt’ is. Interactie met de mensen on ons heen is de 
belangrijkste bekrachtiging dat we in de werkelijkheid leven, maar ook personen die verder 
van ons afstaan fungeren als een soort van ‘koor’ dat de subjectieve realiteit bevestigt. Berger 
en Luckmann verhelderen dit aan de hand van een voorbeeld over een forensentrein: de 
treinreiziger hoeft niet iedereen in de trein te kennen of met iedereen te spreken, maar de 
massa van mede-forensen bevestigt de basale structuur van het alledaagse leven. Het gedrag 
van de medereizigers trekt de treinreiziger uit de ijle realiteit van dromen en vroege ochtend-
verdwaasdheid, en bevestigt dat de wereld bestaat uit hardwerkende mensen die op tijd op 
hun werk moeten zijn, de trein nemen en een krantje lezen.96 

De alledaagse realiteit wordt over het algemeen ook als vanzelfsprekend ervaren: 
mensen gaan in hun dagelijkse leven uit van bepaalde vooronderstellingen en verwachtingen 
over de wereld om hen heen zonder dat zij zich hier van bewust zijn. Het gaat daarbij om 
basale assumpties over de consistentie en coherentie van de wereld, en om het bestaan van 
temporele orde. De assumpties zijn ankerpunten om ons in de werkelijkheid te oriënteren; 
wanneer we om wat voor reden dan ook gedesoriënteerd zijn, grijpen we instinctief op deze 
basisassumpties terug, bijvoorbeeld door op ons horloge te kijken om onszelf weer in de 
temporele orde te plaatsen.97 Ik noem dit vooronderstellingen van existentiële aard, omdat ze 
het ontologische fundament van het alledaagse leven vormen. Daarnaast wordt de alledaagse 
realiteit echter ook geordend aan de hand van assumpties van morele aard: normen over wat 

                                                 
92 Hoewel de tweedeling een simplificatie is en onvoldoende recht doet aan de complexiteit van veel van de 
ontwikkelde theorieën, biedt het een handvat om het onderzoeksveld van het alledaags leven te kunnen duiden. 
Het werk van Michel Foucault kan daarbij bijvoorbeeld onder de eerste benadering worden geschaard; het werk 
van Erving Goffman en Michel de Certeau onder de tweede. Zie voor een verdere bespreking Highmore (2002), 
p.1-34. 
93 Berger & Luckmann (1971). 
94 Idem, p.78. 
95 Idem, p.37. 
96 Idem, p.169. 
97 Idem, p.42. 
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hoort en niet hoort, en meer fundamentele morele uitgangspunten over ‘goed’ en ‘kwaad’. 
Hoewel Berger en Luckmann beschrijven hoe het sociale verkeer wordt geordend door 
middel van schema’s en typeringen, expliciteren ze niet dat die niet alleen zijn gebaseerd op 
verwachtingen over consistentie en coherentie, maar ook grotendeels berusten op een 
bestaande morele orde, dus op normen en waarden. Ik breid hun analyse daarom op dit punt 
uit. 

De morele orde is ook een sociale constructie, in de zin dat ze wordt geproduceerd in 
een specifieke sociale context, maar tegelijkertijd binnen die context als gegeven wordt 
waargenomen.98 Personen geven in hun alledaagse leven dus niet alleen uitdrukking aan 
bestaande normen en waarden, maar dragen ook bij aan de instandhouding of juist de 
verschuiving in die normen en waarden. Meestal is men zich in zijn alledaagse handelen van 
de existentiële, noch van de morele assumpties bewust. Het leven van alledag bestaat dus uit 
rituelen en routines die gelieerd zijn aan deze zingevende structuur van onderliggende 
existentiële en morele assumpties, zonder dat die de hele tijd in het bewustzijn doordringen. 
 
2.2 Existentiële en morele normaliteit 
De zingevende structuur van existentiële en morele assumpties is gerelateerd aan de beleving 
van normaliteit. Dat wil zeggen dat mensen hun alledaagse leven als normaal ervaren 
wanneer ze ervaringen opdoen die stroken met hun existentiële én morele verwachtingen en 
veronderstellingen. Er zit dus een dualiteit in het begrip van normaliteit, en dit is precies de 
reden waarom, zoals al beschreven, het concept normaliteit in literatuur over het alledaags 
leven in het Derde Rijk op zo uiteenlopende manieren wordt gebruikt. Vaak worden de twee 
kanten van het begrip door elkaar heen gebruikt, dus beschrijft men normaliteit afwisselend 
als iets dat samenhangt met existentiële assumpties van coherentie en voorspelbaarheid (dit is 
een descriptieve benadering), en als iets dat gerelateerd is aan morele assumpties over goed 
en kwaad (een evaluerende benadering). De beleving van normaliteit kan echter pas werkelijk 
worden geanalyseerd wanneer de dualiteit wordt erkend. Hier zullen daarom de existentiële 
en morele zijde van normaliteit als twee analytisch van elkaar te onderscheiden categorieën 
worden gehanteerd; ik maak een onderscheid tussen existentiële en morele normaliteit. 

De beleving van existentiële normaliteit is gebaseerd op patronen en 
voorspelbaarheid. Het zijn de schema’s, routines en herhalingen die onze wereld logisch 
ordenen: het gaat altijd op deze manier, en omdat het altijd op deze manier gaat, kan er op 
vertrouwd worden dat het een volgende keer weer zo zal gaan en hoeft er niet meer over te 
worden nagedacht. We kunnen er zonder nadenken vanuit gaan dat ’s ochtends de zon 
opgaat, we ons op een doordeweekse dag naar ons werk zullen begeven, eerst nog even een 
broodje kopend bij de bakker en in het voorbijgaan onze buurvrouw groetend. Om voort te 
bouwen op het door Berger en Luckmann gebruikte voorbeeld van de forensentrein: we 

                                                 
98 Dit zou een sociologische benadering van moraliteit kunnen worden genoemd, die vooral geïnspireerd is op 
de inzichten van de politicoloog en socioloog Steven Lukes (Lukes, 2010). Er bestaat niet zoiets als de 
‘sociologie van de moraliteit’, maar veel sociologen houden zich wel op een of andere manier met moraliteit 
bezig. De verschillende benaderingen vinden elkaar op heel algemeen niveau onder meer in hun aandacht voor 
sociale structuren, machtsbronnen en –middelen, en op het belang dat ze hechten aan de bestudering van morele 
oordelen, acties en discoursen in de context van ‘echte’ sociale relaties en interacties (Hitlin & Vaisey 2010, 
p.8-11). Ik baseer me hier vooral op de stelling van Lukes dat externalisme (vergelijkbaar met externalisering in 
de benadering van Berger en Luckmann) een fundamenteel aspect van de sociale constructie van moraliteit is. 
Dit betekent ‘dat we niet de overtuigingen hebben die we hebben vanwege de redenen die die overtuigingen 
lijken te rechtvaardigen, maar vanwege factoren als de invloed van machtige anderen, sociale belangen, 
institutionele geboden of sociale netwerken’ (Lukes, 2010, p.553). Lukes betoogt ook dat we in het geval van de 
nazi’s niet moeten uitgaan van het idee dat zij een paradigma buiten het morele domein representeerden, maar 
juist moeten onderzoeken hoe ze zich zo succesvol van zowel medewerking als enthousiasme konden 
verzekeren, en op welke basis ze morele attitudes als wrok, dankbaarheid en spijt ervoeren. 
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verwachten dat de trein – wellicht met enige vertraging – zal arriveren, en dat de 
medereizigers zich gedragen zoals ze zich altijd gedragen, dus dat ze na het instappen een 
zitplek zullen zoeken, een krant zullen pakken, uit het raam zullen staren of misschien een 
praatje met elkaar zullen maken. Deze vorm van normaliteit raakt aan het ontologische 
fundament van ons bestaan en is daarom essentieel om de wereld te kunnen begrijpen en om 
psychologisch te kunnen overleven. In onzekere of ambigue situaties zullen mensen altijd 
naar dergelijke patronen, coherentie en voorspelbaarheid zoeken. Een verlies van existentiële 
normaliteit betekent een verlies van controle en daarmee een verlies van het gevoel dat de 
wereld ‘echt’ is.  

Morele normaliteit hangt samen met de bestaande morele orde, dus met waarden over 
goed en kwaad en met normen over wat wel en niet hoort. Het gaat er niet om dat iets nu 
eenmaal altijd op een bepaalde manier gaat, nee, het hóórt ook op die manier te gaan. 
Bijvoorbeeld: een volwassen mens moet zijn eigen brood kunnen verdienen, het is de plicht 
van de overheid om voor goed functionerend openbaar vervoer zorg te dragen, het is beleefd 
om de buren te groeten, en onbeleefd om een medereiziger in de trein langdurig aan te staren.  
Wanneer we ervaringen opdoen die niet stroken met onze morele assumpties zal de wereld 
‘abnormaal’ gaan aanvoelen in morele zin. Als dergelijke afkeurenswaardige ervaringen zich 
echter met regelmaat herhalen, er een patroon of zekere logica in te ontwaren is, worden ze 
normaal in existentiële zin. Men kan dus functioneren in een wereld die ten dele als 
‘abnormaal’ ervaren wordt in de zin van ‘afkeurenswaardig’ maar ‘normaal’ in de zin van 
‘coherent en voorspelbaar’.  

Existentiële en morele normaliteit zijn van elkaar te onderscheiden, maar hebben ook 
betrekking op elkaar. Er is namelijk wel enige vorm van morele orde noodzakelijk voor de 
beleving van voorspelbaarheid, omdat een indeling in goed en kwaad onderdeel is van de 
ordening van een coherente leefwereld. Wanneer bestaande waarden over goed en kwaad 
verdwijnen of veranderen, zal daarom een proces van aanpassing en gewenning optreden 
waarin nieuwe morele uitgangspunten worden ontwikkeld. Er wordt gepoogd de verandering 
te integreren in de alledaagse realiteit. Deze integratie in de beleving van alledag is mogelijk 
zolang de verandering niet de existentiële grenzen van de alledaagse realiteit overschrijdt en 
daarmee tot een geheel andere werkelijkheid lijkt te behoren.99 Zo zijn we weer terug bij het 
dialectische proces van het waarnemen en gelijktijdig produceren van de sociale 
werkelijkheid. 

Ter illustratie: wanneer de trein op tijd is vertrokken, alle passagiers hun plek hebben 
gevonden en in de krant bladeren, wordt onverwacht één van de passagiers de coupé 
uitgejaagd door een groepje van de andere passagiers. Opeens wordt de bestaande alledaagse 
realiteit niet meer door iedereen bevestigd. Dit betekent in de eerste plaats een schokkende 
doorbreking van de morele en existentiële normaliteit van de verjaagde passagier, maar ook – 
hoewel in mindere mate – van die van de andere reizigers in de coupé. Waarschijnlijk zal bij 
herhalingen van dezelfde interactie echter een proces van aanpassing en gewenning optreden. 
De verjaagde passagier zal de uitsluiting als ‘abnormaal’ in morele zin ervaren, maar zal een 
patroon herkennen: hij wordt uit al het openbaar vervoer geweerd. Hij kan dus een nieuwe 
routine ontwikkelen waarbij hij voortaan de auto neemt. De overige reizigers zullen 
geleidelijk zo gewend raken aan de uitsluiting van sommige passagiers dat ze niet meer van 
hun krant opkijken wanneer iemand weer de trein uit wordt gezet. Een nieuwe existentiële 
normaliteit is ontstaan: de verandering is geïntegreerd in de bestaande alledaagse realiteit. En 
mogelijk leidt de nieuwe existentiële normaliteit ook tot de ontwikkeling van een nieuwe 
morele normaliteit waarin de reizigers het zelfs ‘in orde’ vinden dat sommige anderen van het 
openbaar vervoer worden uitgesloten. 

                                                 
99 Vgl. Berger & Luckmann (1971), p.37-39. 
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2.3 Verandering en sociale interactie 
Juist in het geval van een verandering op het niveau van de zingevende structuur van 
verwachtingen en waarden doet zich vaak de paradox voor dat de mens zijn eigen wereld 
produceert, maar die tegelijkertijd als objectief gegeven beschouwt. Hoewel mensen dus 
onderdeel zijn van, en bijdragen aan, een verandering zijn ze zich vaak niet bewust van hun 
eigen rol daarin. Sterker nog, veranderingen kunnen ongemerkt plaatsvinden als er sprake is 
van een geleidelijk proces. Het psychologische fenomeen van shifting baselines treedt dan 
op: mensen merken sluipende veranderingen in hun omgeving veelal niet op doordat hun 
waarneming zich voortdurend aanpast aan de veranderingen.100 Het werkelijk paradoxale 
gegeven is dus dat fundamentele veranderingen zijn ingebed in het alledaagse, maar dat die 
veranderingen ongemerkt kunnen plaatsvinden juist omdat de meeste alledaagse routines 
blijven functioneren. Het alledaagse leven kan zo het zicht op de grote ontwikkelingen 
belemmeren.101  
 In tegenstelling tot geleidelijke veranderingen, dringen grote of schokkende 
veranderingen op het niveau van de zingevende structuur wel door tot het niveau van de 
alledaagse ervaring. Ze kunnen ertoe leiden dat de alledaagse realiteit niet meer normaal 
aanvoelt; er kunnen scheuren in de bestaande normaliteit ontstaan, of de normaliteit kan zelfs 
geheel doorbroken worden. Omdat fundamentele waarden de normen sturen over wat 
‘normaal’ gedrag is in het alledaagse sociale verkeer, is juist dit sociale verkeer het domein  
waarin veranderingen in de onderliggende waarden duidelijk tot uiting kunnen komen. Ook 
wanneer de meeste domeinen van het alledaagse leven blijven functioneren, kan juist een 
interactie die geheel anders loopt dan verwacht tot een doorbreking van de normaliteit leiden. 
Om nog één keer op de forensentrein terug te komen: wanneer een dictatuur wordt ingevoerd 
en bestaande waarden rond gelijkheid worden afgeschaft, kan de treinreiziger ’s ochtends als 
vanouds in de trein stappen. De trein vertrekt op tijd, iedereen zoekt een zitplek, en de krant 
wordt tevoorschijn gehaald. De wereld voelt vertrouwd en normaal, alleen het nieuws is 
anders.102 Pas in het geval van het beschreven voorbeeld waarin een van de passagiers de 
coupé wordt uitgejaagd – en er dus een onverwachte en afkeurenswaardige sociale interactie 
optreedt – gaat de wereld, in ieder geval tijdelijk, abnormaal aanvoelen. 

Er kunnen zich dus geleidelijke veranderingen in de bestaande orde voordoen die niet 
of nauwelijks worden opgemerkt, maar juist in bepaalde interacties worden de betrokkenen 
als het ware met hun neus op de feiten van de verander(en)de orde gedrukt. Een studie van 
alledaagse interacties, zoals het praatje tussen buren en het contact van kinderen op het 
schoolplein, biedt daarom niet alleen inzicht in mogelijke veranderingen in de bestaande 
orde, maar ook in de beleving van (ab)normaliteit van de betrokkenen.     
   
2.4 Het (samen)leven na een doorbroken normaliteit 
Wanneer steeds meer morele en existentiële ankerpunten worden weggeslagen, en de wereld 
in zowel morele als existentiële zin steeds abnormaler gaat aanvoelen, wordt een punt bereikt 
waarbij de bekende normaliteit definitief wordt doorbroken. De nazi-jaren brachten voor 
joden en niet-joden aan beide zijden van de grens, hoewel in verschillende mate en op 
verschillende momenten, zo een breukervaring.103 Een leven na een doorbroken normaliteit 
betekent een leven na het uiteenspatten van de bestaande zingevende structuur van morele en 
existentiële vooronderstellingen. In psychologische literatuur over slachtofferschap 

                                                 
100 Neitzel & Welzer (2011), p.26. 
101 Neitzel & Welzer (2011) spreken van het leven van alledag als ‘de oppervlaktelaag van het maatschappelijk 
systeem’ (p.55). 
102 Vgl. idem, p.51. 
103 In hoofdstuk 7 ga ik dieper in op de verschillende ervaringen van doorbroken morele en existentiële 
normaliteit van Duitse en Twentse joden en niet-joden. 
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(victimization) wordt dit uiteenspatten van de bestaande leefwereld als de kern van het 
ontstaan van trauma gezien, omdat mensen zich hierdoor realiseren dat ze altijd in een 
schijnzekerheid hebben geleefd.104 De psychologen Janoff-Bulmann en McPherson-Frantz 
onderscheiden drie ‘illusies’ die de meeste mensen over zichzelf en de wereld hebben: de 
wereld is mij welgezind (leed bestaat, maar niet in mijn eigen wereld), de wereld is 
begrijpelijk (in de zin van rechtvaardig: mensen krijgen wat ze verdienen), en ik ben een 
waardevol persoon (ik verdien een positief lot).105 Door de traumatische gebeurtenis wordt 
men gedwongen deze illusies te herzien; de ervaring van leed en kwetsbaarheid is nu 
‘beschikbaar’ en daardoor steeds weer op te roepen. 

De antropoloog Mattijs van de Port heeft er terecht op gewezen dat een onderscheid 
moet worden gemaakt tussen het door psychologen beschreven trauma op individueel niveau 
en trauma op collectief niveau.106 Individueel trauma leidt tot vervreemding van de bestaande 
orde, maar het getraumatiseerde individu staat daarin alleen. Wanneer grote groepen echter 
zijn blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, is de bestaande orde zelf in het geding. 
Niet alleen wordt de directe leefwereld die we als ‘thuis’ ervaren uiteengescheurd, maar ook 
de grote narratieven die als leidraad voor de sociale, politieke, morele en culturele orde 
dienden verliezen hun vanzelfsprekendheid. Een breuk in de normaliteit houdt daarom meer 
in dan een bewustzijn over illusies van veiligheid: het gaat om een bewustzijn van de 
geconstrueerdheid van het hele leven, en om het besef dat wat geconstrueerd is ook kan 
worden gedeconstrueerd. Juist dit bewustzijn leidt tot een gevoel in een onwerkelijke, 
nachtmerrieachtige wereld te leven die een ontologische basis mist. Hier raakt Van de Port 
aan wat Berger en Luckmann als de ‘echtheid’ van de alledaagse realiteit beschrijven, en wat  
ik de existentiële vooronderstellingen heb genoemd die aan de basis staan van onze 
leefwereld.107  

Een staat van doorbroken normaliteit leidt tot angst en depressie108 of zelfs tot ‘het 
gekkenhuis’.109 Daarom leidt een breuk altijd tot pogingen om weer terug te keren naar de 
staat van ongeflecteerd comfort van het bekende. De leefwereld moet weer worden 
opgebouwd om tot een symbolische afsluiting (symbolic closure) te kunnen komen. Maar hoe 
kan weer een normaliteit worden herbouwd wanneer alle basisassumpties van de vroegere 
normaliteit zijn afgebroken? Het besef dat het onmogelijke mogelijk is en dat er geen garantie 
bestaat dat het niet weer gebeurt, is onomkeerbaar. Men zal een nieuwe normaliteit moeten 
zien op te bouwen waarin de traumatische ervaringen en het bewustzijn over de blootgelegde 
illusies zijn geïncorporeerd.110  

Personen die een trauma hebben ervaren kunnen vaak niet spreken over het gebeurde. 
Dit komt in de eerste plaats omdat spreken over een gebeurtenis een zekere afstand vereist: 
ervaringen moeten worden gedeconstrueerd en gefictionaliseerd. Om een verhaal te kunnen 
vertellen moet aan narratieve eisen worden voldaan, dus de ervaring moet in een vertelbare 
vorm worden gegoten. Bij een trauma is juist deze afstand vaak niet mogelijk. De ‘belevende 

                                                 
104 Janoff-Bulman & Hanson Frieze (1983); Janoff-Bulman & McPherson Frantz (1996). Zie ook Van de Port 
(2013), p.96 
105 Janoff-Bulmann & McPherson Frantz (1996), p.135-138. De laatste illusie wordt ook wel de ‘aanname van 
de eigen onkwetsbaarheid’ genoemd (Janoff-Bullman & Hanson Frieze, 1983, p.4-5). 
106 Van de Port (2013), p.96-101. 
107 Berger en Luckmann zetten de alledaagse realiteit af tegen andere realiteiten, zoals dromen en fantasieën. 
Van de Port (2013) stelt daarentegen, in navolging van de socioloog Zizek, dat mensen altijd gebruikmaken van 
fantasieën, van een staat van dagdromen, om hun gevoel van werkelijkheid in stand te houden. Over het 
algemeen zijn zij zich niet bewust van het feit dat juist die dagdromen ervoor zorgen dat de werkelijkheid 
normaal en vanzelfsprekend aanvoelt (p.100-101).  
108 Janoff-Bulman & McPherson Frantz (1996), p.143. 
109 Van de Port (2013), p.102. 
110 Janoff-Bulman & McPherson Frantz (1996), p.143-147; Zigon (2007), p.138. 
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zelf’ en de ‘construerende zelf’ smelten steeds samen; het getraumatiseerde individu 
herbeleeft het trauma keer op keer. Hij kan het verhaal over het trauma niet aan zichzelf 
vertellen en kan het daarom ook niet aan anderen vertellen.111 Maar naast het niet kunnen, is 
ook vaak sprake van niet willen. Personen die een breuk in hun normaliteit hebben ervaren  
moeten zien om te gaan met de tegenstelling tussen de noodzaak en de onmogelijkheid om te 
vergeten.112 Spreken over de breuk staat vergeten in de weg.  
 Een overeenkomstig principe geldt wanneer op collectief niveau een nieuwe 
normaliteit moet worden gecreëerd. De historicus Jay Winter beschrijft dat juist in 
samenlevingen na een gewelddadig conflict stiltes worden geconstrueerd om met het 
gewelddadige verleden om te kunnen gaan.113 De socioloog Eviatar Zerubavel spreekt in dat 
verband over een ‘complot van stilte’, waarbij mensen collectief iets negeren waarvan zij zich 
allen persoonlijk bewust zijn.114 Het gaat daarbij om undiscussables of zelfs unmentionables: 
publieke geheimen die iedereen kent en daardoor oncomfortabele waarheden vormen die 
openlijk verborgen worden. Wat zo’n complot van stilte extra ingewikkeld maakt, is de 
onderliggende meta-stilte: het feit dat de stilte zelf nooit wordt besproken.115 

Winter onderscheidt drie motieven voor het zwijgen.116 In de eerste plaats kan een 
vorm van ‘liturgisch zwijgen’ aan de orde zijn. Dit is de stilte die altijd onderdeel vormt van 
de publieke omgang met oorlog en geweld, omdat die raken aan het sacrale en aan eeuwige 
thema’s van verlies, rouw, opoffering en verlossing. Liturgische stiltes vormen in veel 
religieuze tradities een essentieel onderdeel van het rouwproces, omdat ze diegenen die 
verlies hebben ervaren de ruimte bieden om in hun eigen tijd en op hun eigen manier met hun 
verdriet om te gaan. Een tweede vorm van zwijgen is ‘politiek’ of strategisch zwijgen. Hier 
wordt voor zwijgen gekozen om conflict over de betekenis en/of de rechtvaardiging van het 
geweld uit te stellen of in te perken. Het geweld vormt een hoofdstuk uit de geschiedenis dat 
moreel omstreden is en het zwijgen vormt in zekere zin de garantie dat de nu bestaande orde 
wordt beschermd, ook al gaat dat ten koste van de waarheid. De hoop is dat met het 
verstrijken van de tijd het conflict zal afnemen of dat zelfs de wonden geheeld kunnen 
worden. Ten slotte is er het ‘essentialistische’ zwijgen, het zwijgen dat samenhangt met 
privilege: wie heeft het recht om te spreken over het gewelddadige verleden? Vaak wordt die 
vraag beantwoord met: alleen zij die het geweld zelf hebben ervaren mogen spreken. Anderen 
die er niet bij waren kunnen niet weten en dus ook niet oordelen, en moeten daarom hun mond 
houden, zo wordt dan geredeneerd.  
  
2.5 Toepassing van theoretische begrippen 
Het theoretisch kader van deze studie is in figuur 1 weergegeven en kan als volgt worden 
samengevat: 
 

1. De alledaagse realiteit is een sociale, vanzelfsprekende realiteit die rust op een 
existentiële en morele zingevende structuur. 

2. Voor de beleving van normaliteit moeten ervaringen in de alledaagse realiteit stroken 
met existentiële én morele assumpties. Deze dualiteit wordt geëxpliciteerd in het 
onderscheid tussen existentiële en morele normaliteit. 

3. Veranderingen in de zingevende structuur zijn ingebed in het alledaagse; juist in 
alledaagse interacties worden mensen zich bewust van die veranderingen. 

                                                 
111 BenEzer (1999), p.37; vgl. Culbertson (1995), p.178-180. 
112 Van  de Port (2013), p.100-102. 
113 Winter (2010), p.4 
114 Zerubavel (2010), p.32. 
115 Idem, p.39. 
116 Winter (2010), p.4-6. 
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beginjaren dertig van de 20ste eeuw. Het hoofdstuk begint met een historische schets van de 
Twents-Duitse grensstreek, en van het joods/niet-joods samenleven aan beide zijden van de 
grens. Vervolgens wordt het samenleven van joden en niet-joden in deze regio in de jaren 
twintig en beginjaren dertig beschreven, met speciale aandacht voor dat samenleven in de 
textielstad Enschede. Er wordt onderzocht welke rol antisemitisme in die jaren in het 
samenleven speelde, en er wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen in de 
leefwerelden van joden en niet-joden aan de twee zijden van de grens. 

Voor Duitse niet-joden betekende het aan de macht komen van de nazi’s het begin 
van een nieuwe tijd waarin kon worden geprofiteerd van de insluiting in de 
volksgemeenschap. Die insluiting hield tegelijk een uitsluiting van ‘volksvreemden’ in – in 
de eerste plaats van joden. Hoe zag die uitsluiting van de joden er in de praktijk van het 
samenleven uit, en hoe verhield die uitsluiting zich tot de morele en existentiële normaliteit 
van niet-joden? Door de joodse/niet-joodse interacties, en de isolerende, degraderende en 
exploiterende praktijken daarbinnen, te bestuderen kan hier licht op worden geworpen.  

Voor joden betekende het nazi-bewind, en de daarmee samengaande uitsluiting in het 
leven van alledag, een indringende verandering, en later volledige doorbreking, van hun 
bestaande normaliteit. Maar zolang enige vorm van existentiële normaliteit bestond binnen 
het kader van morele abnormaliteit, kon een vorm van gewenning optreden. Hier worden de 
strategieën onderzocht die joden ontwikkelden binnen de sociale omgeving waarin hun 
agency steeds verder werd ingeperkt, en in het proces van gewenning dat zij doormaakten.  

Deze thematiek van uitsluiting en (ab)normaliteit in het samenleven van joden en niet-
joden aan de Duitse zijde van de grens is onderwerp van hoofdstuk 5. Het hoofdstuk begint 
met een beschrijving van de verschillende manieren waarop Duitse niet-joden over die 
ontwikkelingen spraken – en zwegen. Vervolgens wordt het samenleven tussen 1933 en 1945 
vanuit twee verschillende invalshoeken benaderd. Eerst vindt een conceptuele, niet-
chronologische analyse van de relaties en interacties plaats. Daarna wordt het samenleven als 
een proces beschreven, zodat het verloop van, en de tegenstrijdigheden in, de sociale 
interacties in beeld komen. Vervolgens worden de ontwikkelingen in respectievelijk de niet-
joodse en de joodse normaliteit in het Derde Rijk geschetst. 

In hoofdstuk 6 wordt de aandacht verlegd naar de Nederlandse zijde. Door een 
vergelijking van de ontwikkelingen aan Duitse en Nederlandse zijde te maken, kan worden 
onderzocht in hoeverre zich overeenkomstige dynamieken voordeden in nazi-Duitsland en 
bezet Nederland, en kunnen de ontwikkelingen aan Duitse zijde in perspectief worden 
geplaatst. Eerst wordt onderzocht in hoeverre het samenleven door het nazisme werd 
beïnvloed in de jaren tussen de machtsovername door Hitler in 1933 en de bezetting van 
Nederland in 1940. Daarbij wordt aandacht besteed aan de mate van populariteit van het 
nazisme in Twente, de ervaring van dreiging die van nazi-Duitsland uitging, en de 
ontwikkelingen in de grensoverschrijdende contacten in die jaren. Dan wordt het samenleven 
van joden en niet-joden in de jaren onder Duitse bezetting besproken. Hierbij wordt eenzelfde 
opzet als in hoofdstuk 5 gehanteerd: eerst worden de interacties conceptueel geanalyseerd en 
als proces besproken, vervolgens wordt de normaliteit van Twentse niet-joden en joden 
beschreven. Het hoofdstuk eindigt met een vergelijkende bespreking van de ontwikkelingen 
in het samenleven aan de beide zijden van de grens. 

In hoofdstuk 7 wordt vervolgens onderzocht hoe het samenleven van joden en niet-
joden vorm kreeg nadat ze allen een breuk in hun normaliteit hadden ervaren. Met de 
vergelijking van de naoorlogse situatie aan de Duitse en de Nederlandse zijde van de grens 
kan inzicht worden vergaard in de overeenkomsten en verschillen in het naoorlogs 
samenleven, en daarmee in het algemenere proces van naoorlogse en post-Holocaust 
(re)constructie van normaliteit. Het eerste deel van het hoofdstuk draait om de interacties die 
aan Duitse zijde plaatsvonden tussen joodse overlevenden en hun vroegere niet-joodse buren 
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en bekenden, het zwijgen van de zijde van de niet-joden, en de verschillende sociale 
strategieën die de joden kozen in het samenleven met hun niet-joodse omgeving. In het 
tweede deel worden de naoorlogse interacties tussen joden en niet-joden in Twente 
besproken. Vervolgens wordt onderzocht welke functie het zwijgen over de recente uitroeiing 
van de joden had voor niet-joden én joden aan beide zijden van de grens. Ten slotte wordt 
ingegaan op de (on)mogelijkheden van grensoverschrijdend contact in de jaren na het einde 
van de oorlog. 
 Hoofdstuk 8 is een afsluitend hoofdstuk waarin de inzichten worden beschreven die 
de in deze studie gehanteerde vergelijkende, transnationale, lange-termijn-benadering van het 
samenleven en van de joodse en niet-joodse leefwereld oplevert.  

In de tekst worden beschrijving en analyse met elkaar afgewisseld. In hoofdstuk 4 en 
7, dus in de bespreking van de jaren voor en na het samenleven onder het nazisme, wordt de 
thematiek van sociale interactie en beleefde (ab)normaliteit in samenhang met elkaar 
besproken. Omdat de hoofdstukken 5 en 6 zich richten op de periode van grote en 
verstrekkende verandering in het samenleven, worden daar de onderwerpen van interactie en 
normaliteit apart van elkaar besproken. Op sommige punten in de tekst gaat de analyse nog 
een stap verder, en worden ook factoren besproken die de dynamieken in het samenleven 
mogelijk kunnen verklaren (zie bijvoorbeeld 5.4.2). Het voor deze studie gebruikte 
mondelinge bronnenmateriaal vereist bovendien dat in de lopende tekst hier en daar de 
beschrijving en analyse worden afgewisseld met korte besprekingen van de aard van het 
interviewmateriaal en de wijze waarop dat materiaal is verwerkt. In het komende hoofdstuk 
zal ik nu eerst uitgebreid dit bronnenmateriaal bespreken, en de manier waarop ik hiermee 
ben omgegaan.  

 


