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Hoofdstuk 3. ‘Wat mensen deden en wat ze nu denken dat ze deden’. Methodologische 
overwegingen 
 
Om het alledaags samenleven van joden en niet-joden in de Twents-Duitse grensstreek in de 
jaren voor de machtsovername door Hitler, tijdens het nazi-bewind en in de directe 
naoorlogse jaren te kunnen bestuderen, is gebruik gemaakt van verschillende soorten 
bronnen. Schriftelijke contemporaine bronnen als egodocumenten en stemmingsberichten 
zijn geraadpleegd, maar de kern van het empirische materiaal wordt gevormd door 
interviews. 
 In dit hoofdstuk zullen eerst de verschillende bronnen, en de overwegingen bij het 
verzamelen en selecteren van die bronnen, worden besproken. Omdat mondelinge bronnen zo 
een belangrijk onderdeel van deze studie vormen, maar het gebruik hiervan omstreden is, is 
het grootste deel van het hoofdstuk gewijd aan de complicaties van het gebruik van 
interviews als historische bron, en aan de manieren waarop in dit onderzoek met die 
complicaties is omgegaan. Eerst wordt dieper ingegaan op het gereconstrueerde karakter van 
vertelde herinneringen: er zullen drie sferen van reconstructie worden onderscheiden en 
besproken. Vervolgens wordt beschreven hoe in de voorbereiding, uitvoering en analyse van 
de interviews is omgegaan met de complicaties die met de verschillende sferen van 
reconstructie samenhangen. Daarbij zal uitgebreid in worden gegaan op verschillende 
signalen van reconstructie die in het interviewmateriaal op te sporen zijn, waarbij enkele 
voorbeelden uit de voor dit onderzoek geanalyseerde interviews worden gegeven. Het 
hoofdstuk eindigt met een korte beschrijving van de wijze waarop de interviews in het 
vervolg van de studie worden gepresenteerd. 
 
 
1. Empirische basis van onderzoek  
 
1.1 Eigen interviews 
Voor deze studie zijn interviews met veertig personen uit de Twents-Duitse grensstreek 
afgenomen: 18 vrouwen en 22 mannen. Er is gepoogd om een gelijk aantal joodse en niet-
joodse personen te interviewen, en een gelijk aantal Nederlandse en Duitse. In de praktijk is 
echter lang niet altijd duidelijk of iemand als joods of niet-joods, Duits of Nederlands moet 
worden beschouwd. Hoe bijvoorbeeld de man te benoemen die zichzelf als protestants 
beschrijft, maar door de nazi’s als jood werd vervolgd? Wat te denken van de vrouw die met 
een joodse vader en niet-joodse moeder door de nazi’s relatief met rust werd gelaten en 
jarenlang heeft gestreden om binnen de joodse gemeente als volwaardig lid te worden 
beschouwd? Moeten personen die in de jaren dertig uit Duitsland vluchtten, hun Duitse 
staatsburgerschap verloren en (soms jaren later) Nederlands staatsburger werden, in deze 
studie als Duits of Nederlands worden beschouwd? En is de vrouw die in Nederland werd 
geboren en opgroeide, maar in de jaren vijftig naar Duitsland emigreerde een Duitse of 
Nederlandse? 
 Uit deze opsomming wordt duidelijk dat personen vaak niet gemakkelijk in een hokje 
te plaatsen zijn, en dat vragen over hun identiteit hen vaak zelf ook een leven lang 
bezighouden. Om deze veelheid aan ervaringen en perspectieven de ruimte te geven, worden 
de categorieën hier enigszins vrij gehanteerd. Daarbij worden de ervaringen van uitsluiting en 
vervolging als uitgangspunt genomen: diegenen die als jood werden vervolgd, worden hier 
ook als joods beschouwd. Ik realiseer me dat daarbij het gevaar bestaat categorieën te 
reproduceren die door de nazi’s zijn opgelegd, maar hanteer toch dit uitgangspunt omdat juist 
de sociale processen die zich voordeden in de tijd van vervolging de kern van dit onderzoek 
vormen. Wat betekende de – al dan niet opgelegde – joodse identiteit voor de relaties en 



33 
 

interacties onder het nazibewind? Welke gevolgen had de uitsluiting en vervolging voor de 
beleving van normaliteit van personen die zich voor de machtsovername van Hitler juist wel 
of niet als jood beschouwden? Ook wat betreft de nationale/regionale identiteit (Nederlands, 
Twents, Duits, Bentheimer etc.) worden de persoonlijke ervaringen als leidraad genomen. 
Wanneer iemand bijvoorbeeld is opgegroeid in de jaren dertig aan de Duitse zijde van de 
grens maar in Nederland de bezetting heeft meegemaakt, worden haar ervaringen in haar 
jeugd meegenomen in de analyse van de verhouding in de jaren dertig in Duitsland, en haar 
ervaringen in Nederland in de analyse van de relaties gedurende de bezettingstijd in 
Nederland. 

21 personen kunnen aan de hand van deze indeling als joods worden benoemd; 19 als 
niet-joods. De grote meerderheid (32 personen) is in de grensstreek geboren en getogen; de 
andere acht geïnterviewden zijn in andere delen van Nederland en Duitsland geboren, maar 
brachten (een groot deel van) de door mij bestudeerde periode in deze streek door. 18 
personen kunnen als Twents, 14 personen als Duits worden aangemerkt; de overige acht 
hebben zowel langere tijd in Duitsland als Twente geleefd. 

In de zoektocht naar potentiële interviewpartners speelden nog een aantal 
overwegingen een rol.1 In de eerste plaats was dat de leeftijd van de te interviewen personen: 
er is gepoogd personen te spreken die oud genoeg waren om bewust de onderzochte periode 
te hebben meegemaakt. Meer dan de helft van de geïnterviewden werd voor 1929 geboren; 
zie voor een overzicht tabel 1. Dit betekent dat de meeste geïnterviewden de nazi-tijd en de 
oorlog als jongere of jongvolwassene hebben meegemaakt, een thema waar ik later in dit 
hoofdstuk nog op terugkom. Omdat de onderzochte periode echter drie decennia beslaat, was 
hier ook ruimte voor enige variëteit; personen die bijvoorbeeld eind jaren dertig waren 
geboren, waren te jong om zich iets te herinneren van de oorlog, maar konden wel vertellen 
over hun ervaringen in de naoorlogse jaren. 

Daarnaast zijn wat betreft de niet-joodse interviewpartners personen gezocht met 
verschillende ervaringen in het joods/niet-joods samenleven. Er zijn personen geïnterviewd 
die direct naast zich joodse buren hadden wonen, of die contact hadden met joodse 
dorpsgenoten. Maar omdat – zeker aan Duitse zijde van de grens – het joodse bevolkingsdeel 
zeer klein was (minder dan 1% van de bevolking; zie hoofdstuk 4), zou het een vertekening 
opleveren om enkel personen te interviewen die zo frequent contact met de joodse bewoners 
hadden. De frequentie in het joods/niet-joodse contact hing voor een deel samen met de 
geografische verspreiding van de joodse bevolking in deze streek: terwijl in sommige 
plaatsen kleine, maar bloeiende joodse gemeenschappen bestonden, hadden andere plaatsen 
helemaal geen joodse inwoners. Maar ook de bewoners van die plaatsen konden op 
regelmatige basis in contact staan met joden uit de omgeving, bijvoorbeeld doordat joodse 

                                                 
1 Ik kwam via verschillende wegen met de geïnterviewden in contact. In de eerste plaats heb ik via de Stichting 
Synagoge Enschede contact gelegd met een aantal joodse personen uit Enschede. Daarnaast heb ik verschillende 
historische en Heimatvereine in de Duitse grensstreek aangeschreven. Zo kwam ik in contact met personen die 
zich met de lokale joodse geschiedenis en geschiedenis van het Derde Rijk bezighouden, die mij weer in contact 
brachten met bewoners van de grensstreek. Om niet alleen bij de ‘usual suspects’ uit te komen – personen die 
zelf actief met hun verleden bezig zijn en vaak zijn geïnterviewd over hun herinneringen – heb ik ook via 
minder geïnstitutionaliseerde paden naar potentiële gesprekspartners gezocht. In de eerste plaats heb ik een 
sneeuwbalmethode toegepast: aan iedere geïnterviewde vroeg ik of zij nog familieleden of bekenden kon 
noemen die mogelijk geïnterviewd konden worden. Soms hielp het toeval een handje, zoals in het geval van een 
persoonlijke kennis via wie ik met meerdere personen in het graafschap Bentheim in contact kwam. Ook via 
gesprekken na afloop van lezingen die ik over mijn onderzoeksonderwerp in Twente gaf, kwam ik in contact 
met een aantal potentiële geïnterviewden. Ten slotte kwam ik een aantal personen op het spoor via een 
literatuurstudie naar de lokale joodse geschiedenis. Uit de soms vrij gedetailleerde levensgeschiedenissen van 
(vroegere) joodse inwoners in lokale publicaties kon ik opmaken dat een aantal personen nog in leven was, en 
via verschillende wegen kon ik hun huidige adres achterhalen. 24 van mijn interviewpartners heb ik in 
Nederland geïnterviewd, 14 in Duitsland, en 2 in de Verenigde Staten. 	
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veehandelaren het platteland rondreisden om met de plaatselijke boeren handel te drijven. 
Om deze variëteit in samenleven in de interviews te vangen, zijn zowel personen 
geïnterviewd van wie bekend was dat ze op regelmatige basis contact hadden met joodse 
plaatsgenoten, als personen van wie dit van tevoren niet vast stond.  

Omdat de studie draait om de ontwikkelingen in het samenleven van de ‘doorsnee’ 
bevolking, zijn geen personen geïnterviewd die expliciet als ‘dader’ of als ‘helper’ 
bekendstaan. Er zijn dus geen personen benaderd van wie bekend was dat ze lid waren van de 
SA, SS of de NSB; ook zijn geen personen benaderd van wie bekend was dat ze een actieve 
rol in het verzet of bij de onderduikhulp hadden. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat 
de ‘dader’- dan wel ‘helper’-identiteit van deze personen een te groot stempel op het 
interviewmateriaal zou drukken. Personen die als ‘nazi’ of ‘NSB-er’ bekend staan zouden 
zich zeer waarschijnlijk geroepen voelen om zich naar mij toe te verdedigen of te 
verantwoorden; personen die als ‘helper’ bekend staan, verwachtten mogelijk dat ze 
hoofdzakelijk over hun hulp of verzet geïnterviewd zouden worden (zie voor de bespreking 
van mogelijke vertekeningen als gevolg van de intersubjectieve dynamiek tussen interviewer 
en geïnterviewde paragraaf 3.3.3). Maar het joods/niet-joods samenleven was in de praktijk 
natuurlijk niet zo helder in categorieën ingedeeld. Een van de niet-joodse geïnterviewden in 
Twente die ik benaderde omdat hij aan het eind van de jaren dertig en in de beginjaren 
veertig verschillende joodse vrienden had gehad, bleek bijvoorbeeld ook joodse onderduikers 
in huis te hebben gehad; een van de joodse geïnterviewden bleek als student in Amsterdam 
een actieve rol in het verzet te hebben gespeeld. Omgekeerd is het mogelijk dat niet-joodse 
geïnterviewden nazi-sympathisant waren en/of actief betrokken bij de jodenvervolging, maar 
er voor kozen mij dat niet mee te delen. 

 
1.2. Eerder afgenomen interviews 
Het voor deze studie afgenomen interviewmateriaal kent een aantal beperkingen. Ten eerste 
bleek het met name aan Duitse zijde lastig om joodse interviewpartners te vinden. Dit is niet 
verwonderlijk: van oudsher ging het al om een klein aantal dat in de grensstreek leefde, en 
van hen werd de overgrote meerderheid vermoord. Van de overlevenden keerden slechts 
enkelen terug naar deze streek, en van die personen is een groot aantal intussen overleden. 
Toch is het gelukt om meerdere joodse personen te vinden die in de onderzochte periode, of 
in een groot deel daarvan, in deze streek leefden. Enkelen van hen hebben in de Verenigde 
Staten een nieuw leven opgebouwd, en zijn daar door mij geïnterviewd. 
 Daarnaast is aan Twentse zijde een stedelijk perspectief op het samenleven 
overgerepresenteerd ten opzichte van een meer dorps en landelijk perspectief. Dit is vooral 
het gevolg van het in verhouding grote aantal interviewpartners dat uit Enschede afkomstig 
is. Deze textielstad was een belangrijk centrum van joods leven (zie hoofdstuk 4), en zal in 
deze studie dan ook speciale aandacht krijgen. De joodse gemeenschappen in kleinere 
Twentse gemeenten zijn in dit materiaal echter minder stevig vertegenwoordigd. Bovendien 
is in zowel het Twentse als het Duitse materiaal het perspectief van de midden- en hogere 
klassen beter vertegenwoordigd dan die van de lagere klassen. 
 Om deze beperkingen tegen te gaan heb ik, naast de interviews die ik zelf heb 
afgenomen, gebruik gemaakt van ruim zestig interviews die in eerdere studies of projecten 
door anderen zijn afgenomen. Het gaat om 35 interviews uit het Visual History Archive van 
de USC Shoah Foundation met joodse personen uit de Twents-Duitse grensstreek, 21 
interviews met personen uit Borne, 6 interviews met personen uit Haaksbergen, en een 
interview met een persoon uit Enschede.2 Van al deze interviews stonden mij audio- of 

                                                 
2Ik wil Jaap Grootenboer, Rieky Geritz, Lizelot Karseboom, en Frank van Zuijlen hartelijk danken voor hun 
toestemming om de door hen afgenomen interviews te hergebruiken.  
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videobestanden ter beschikking.         
 Met de interviews uit het Visual History Archive kon het joodse perspectief aan 
vooral Duitse zijde worden uitgewerkt. Bovendien waren de verschillende lagen van de 
bevolking hierin relatief goed vertegenwoordigd. Dit gold ook voor de de interviews uit 
Borne en Haaksbergen; die boden bovendien de gewenste aanvulling op het stedelijk 
perspectief uit Enschede. Op het einde van dit hoofdstuk kom ik terug op dit hergebruik van 
al bestaande interviews; ik bespreek nu eerst kort de overige bronnen waarmee het 
interviewmateriaal is aangevuld. 
 
Tabel 1. Leeftijdsverdeling van de geïnterviewden 
 
Geboortejaar Eigen 

interviews 
Visual 
History 
Archive 

Haaksbergen 

Voor 1910 0 1 0 
1910-1919 4 10 2 
1920-1929 22 19 0 
1930-1939 8 5 4 
1940-1948 6 0 0 
N.B. Van de personen uit Borne zijn geen leeftijdsgegevens beschikbaar (n=21) 
 
1.3. Andere bronnen 
Naast de interviews zijn verschillende soorten schriftelijke contemporaine bronnen 
geraadpleegd. Het gaat daarbij in de eerste plaats om bronnen die onder de noemer 
‘egodocumenten’ kunnen worden geschaard: er zijn persoonlijke correspondenties en 
memoires bestudeerd, en in mindere mate dagboeken. Het gaat om veelsoortige teksten: 
verschillende egodocumenten zijn in zijn geheel gepubliceerd, andere zijn in zijn geheel of 
gedeeltelijk in een gepubliceerde studie opgenomen, en weer anderen komen uit persoonlijke 
archieven en zijn nooit openbaar gemaakt. Soms zijn het uitgebreide correspondenties die 
meerdere jaren beslaan, in andere gevallen gaat het om slechts enkele notities, of om een 
korte herinnering die in een lokaal tijdschrift is gepubliceerd. 
 De egodocumenten bieden een rijke, maar ook gecompliceerde bron. Ze dienen niet 
alleen als verslag van gebeurtenissen, maar ook om een verhaal aan een bepaald publiek te 
vertellen. Dat betekent dat de auteurs vaak bewust of onbewust bepaalde zaken weglaten of 
aandikken, afhankelijk van hun emoties, taboes en heersende conventies. Bij 
correspondenties is meestal wel duidelijk wie dat publiek is, maar bij dagboeken en memoires 
is dat veel minder het geval.3 Hierdoor is het ingewikkeld te bepalen waar vertekeningen 
optreden. Toch vormen egodocumenten een rijke bron om inzicht in het alledaagse leven en 
in de ervaringswereld van de auteurs te vergaren. Hier worden dergelijke bronnen gebruikt 
om het inzicht in de contacten tussen joden en niet-joden in de Twents-Duitse grensstreek te 
verdiepen, maar ook om de uit de interviews opgedane kennis te vergelijken en in te kaderen. 
Niet alleen kunnen de inzichten die uit het interviewmateriaal voortkomen in algemene zin 
worden vergeleken met het beeld dat uit de contemporaine egodocumenten rijst, maar ook 
bieden bepaalde egodocumenten op individueel niveau vergelijkingsmateriaal ten opzichte 
van de interviews, omdat in verschillende gevallen egodocumenten van de geïnterviewde 
personen ter beschikking stonden.4 
                                                 
3 Zie Van der Boom (2012) voor een bespreking van deze complicatie in de bestudering van dagboeken (p.113-
115).  
4 In enkele gevallen had ik verschillende bronnen over dezelfde persoon tot mijn beschikking. Van een aantal 
personen die ik heb geïnterviewd, was bijvoorbeeld ook een interview in het Visual History Archive 
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Daarnaast zijn zogenoemde stemmingsberichten uit het Derde Rijk geanalyseerd: 
verslagen die door verschillende instituties binnen het nazi-regime werden opgesteld om de 
ontwikkelingen in de opstelling van de bevolking te kunnen volgen. Voor de bestudering van 
de stemmingsberichten heb ik gebruikgemaakt van de door Otto Dov Kulka en Eberhard 
Jäckel geredigeerde uitgave ‘The Jews in the Secret Nazi Reports on Popular Opinion in 
Germany, 1933-1945’.5 Een scala aan instanties rapporteerden over de stemming en houding 
van de Duitse bevolking in het Derde Rijk. Over de betrouwbaarheid van die berichten zijn 
de meningen verdeeld. Belangrijke kritiekpunten zijn dat de rapporten teveel gekleurd zouden 
zijn door de subjectieve indrukken van de betreffende rapporteur, en dat in het algemeen te 
positief zou worden bericht over de nazi-gezindheid van de bevolking.6 Omdat in de door mij 
onderzochte berichten door verschillende instanties juist veel wordt geklaagd over de 
opstelling van de bevolking (zie 5.4), beschouw ik die kritiek in dit geval als ongegrond. 

Uiteraard is er ook een literatuurstudie verricht naar de lokale en regionale publicaties 
op het gebied van de joodse geschiedenis en de geschiedenis van het Derde Rijk. Er is op dit 
gebied zeer veel werk verzet door lokale (amateur-)historici: in verschillende lokale 
publicaties zijn op basis van uitgebreid archiefonderzoek de lokale gebeurtenissen onder 
nazi-bewind en de levensgeschiedenissen van vroegere joodse bewoners zeer gedetailleerd 
gedocumenteerd.7 Deze literatuur is niet alleen gebruikt om specifieke aspecten en details van 
het samenleven te belichten, maar ook als kader waarbinnen het interviewmateriaal in context 
kon worden geplaatst. Binnen de literatuurstudie is ook veel gebruik gemaakt van die 
publicaties die als ‘grijze’ literatuur kunnen worden gekenschetst, bijvoorbeeld de verslagen 
die door middelbare scholieren zijn opgesteld over de persoonlijke geschiedenissen van de 
vroegere joodse bewoners van Ahaus. In deze verslagen zijn de resultaten van 
archiefonderzoek, maar ook van interviews met plaatselijke Zeitzeugen weergegeven. 
 
 
2. Reconstructieprocessen in interviews 
 
Hoewel ik intensief gebruik heb gemaakt van de verschillende soorten bronnen die mij ter 
beschikking stonden, vormen de interviews de kern van de studie. Met de interviews konden 
aspecten van het verleden worden onderzocht die moeilijk uit andere bronnen te destilleren 
zijn, maar juist zeer relevant zijn voor mijn vraagstelling: hoe zagen de relaties van joden en 
niet-joden eruit in de jaren voor, tijdens en na het nazibewind, en hoe beleefden de 
verschillende betrokkenen die relaties? Zo kan zicht worden gekregen op de sociale en 
sociaal-psychologische mechanismes die zich in het contact voordeden, en op de beleving 
van normaliteit van de betrokkenen.  

Echter, binnen de geschiedwetenschap is – ondanks het bloeiende onderzoeksveld van 
de Oral History – het gebruik van interviews als methode om kennis over de historische 
werkelijkheid te vergaren, omstreden. Dit komt door een aantal methodologische 
complicaties die samenhangen met het gereconstrueerde karakter van vertelde herinneringen. 
Herinneringen vormen geen eenduidige representaties van het verleden, omdat mensen het 
verleden herinneren en begrijpen vanuit het heden. Het herinneren is daarmee zowel een 
product van de huidige interpretatie als van de vroegere ervaring. Dit betekent dat een door 

                                                                                                                                                        
beschikbaar, en één persoon was daarnaast ook al in een project over de geschiedenis van het joodse leven in 
Haaksbergen geïnterviewd. Ook stelden een aantal personen die door mij werden geïnterviewd hun persoonlijke 
archieven voor mij open.	
5 Kulka & Jäckel (2010). 
6 Zie Longerich (2006), p.38-53. 
7 Voorbeelden van dergelijke publicaties zijn Höting & Sodmann (2008); Evertzen (2010); Titz (2003); Feld 
(1996 en 2008); Geritz-Koster & Karseboom (1999); Piechorowski (1976); Van Zuijlen (2003). 
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de geïnterviewde vertelde herinnering niet zozeer fictief, als wel geconstrueerd is. Wanneer 
de onderzoeker geen aandacht besteedt aan deze geconstrueerdheid, loopt zij het gevaar die 
slechts te reproduceren zonder de authentieke kern ervan bloot te leggen.8 Ik besteed daarom 
uitgebreid aandacht aan het geconstrueerde gehalte van vertelde herinneringen, en aan de in 
mijn ogen waardevolle aanwijzingen die verschillende oral historians hebben gegeven om 
met die geconstrueerdheid om te gaan. 

Er kunnen in wezen drie niveaus of sferen van (re)constructie worden onderscheiden, 
die voor een deel met elkaar samenhangen: 1) het geheugen zelf: herinneringen kunnen 
vervagen en vervormen als gevolg van vergeetachtigheid, nieuw opgedane ervaringen en 
herinterpretaties van het verleden. 2) De vorm waarin de herinnering wordt gegoten, of wel 
het gehanteerde narratief. Hierbij gaat het om de wijze waarop de geïnterviewde zichzelf wil 
presenteren en de manier waarop zij haar herinneringen onder woorden brengt. 3)  De 
interviewcontext: de interviewer heeft een zeer bepalende rol in het interview, omdat de 
geïnterviewde haar verhaal aanpast aan haar publiek en omdat de interviewer met haar vragen 
in belangrijke mate het interview stuurt. Daarnaast zijn de setting, sfeer en de eventueel 
gebruikte apparatuur van invloed op wat en hoe wordt verteld.  

Om de invloed van de verschillende reconstructieprocessen op mijn 
interviewmateriaal te duiden en een zo groot mogelijke transparantie over mijn omgang met 
de methodologische complicaties te betrachten, worden hier kort de drie sferen van 
reconstructie beschreven. Daarbij is in eerste instantie vooral aandacht voor de complicaties 
die zich in de verschillende sferen van reconstructie voordoen. In het derde deel van dit 
hoofdstuk wordt vervolgens ingegaan op de manieren waarop in de opzet, uitvoering en 
analyse van de interviews rekening is gehouden met deze complicaties. Daarbij worden ook 
voorbeelden gegeven van verschillende complicaties in het interviewmateriaal dat voor deze 
studie is gebruikt. Daarnaast zal in het vervolg van deze studie op verschillende punten dieper 
in worden gegaan op het geconstrueerde gehalte van de weergegeven herinneringen.  

 
2.1. Verschuivende herinnering 
Herinneringen verdwijnen en vervormen, in de eerste plaats vanwege het onomkoombare 
proces van vergeten, maar ook door externe invloeden als nieuwe persoonlijke ervaringen en 
collectieve reconstructies. Individuen  maken bij het herinneren altijd gebruik van sociale 
kaders; herinneringen kunnen wel heel persoonlijk voelen, maar zijn altijd beïnvloed door 
gedeelde herinneringen, of dat nu op het niveau van de familie, de gemeenschap of de natie 
is. Niet alleen incorporeren we andermans herinneringen in onze eigen herinneringen, maar 
individuele herinneringen worden ook geformuleerd in de taal en binnen de kaders die 
begrijpelijk en geaccepteerd zijn in de samenleving of groep waarin het individu verkeert.9 
Omdat herinneringen nauw verweven zijn met collectieve identiteiten, domineren 
herinneringen waar overeenstemming over bestaat over alternatieve, minder algemeen 
gedeelde herinneringen. Individuele herinneringen worden daarom niet alleen beïnvloed door 
de collectieve herinneringen en discoursen, maar ook gecensureerd.10 

Omdat dominante discoursen het conceptuele en definiërende kader bepalen 
waarbinnen individuele herinneringen worden verwoord, staan alle persoonlijke verhalen op 
een of andere manier in relatie tot die dominante modellen. Maar dominante discoursen en 
collectieve herinneringen worden niet simpelweg door individuen overgenomen om hun 

                                                 
8 Jureit (1997), p.99. 
9 Abrams (2010), p.96. 
10 Chamberlain & Leydesdorff (2004), p.229. 
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eigen levensverhalen mee te vormen; eerder is de relatie dialogisch.11 Er kunnen gaten en 
spanningen bestaan tussen individuele herinneringen en de dominante collectieve 
herinneringen, en dit kan in een interviewcontext tot ongemak (discomposure) bij de 
geïnterviewde leiden, omdat haar verhaal dan niet meer comfortabel in het bekende discours 
past. De meeste geïnterviewden hebben echter wel een zekere mate van agency: ze zijn in 
staat om op de dominante, geaccepteerde herinnering te reflecteren en hun eigen 
herinneringen daar tegen af te zetten. De relatie tussen individuele en collectieve 
herinneringen is dus geen eenrichtingsverkeer: ‘Als alle herinnering collectief was dan zou 
één getuige voor een gehele cultuur kunnen dienen – maar we weten dat dat niet zo is. Elk 
individu… ontleent herinneringen aan een verscheidenheid aan groepen, en organiseert die op 
individuele wijze’.12  

Hoe in het licht van nieuwe ervaringen en veranderende collectieve discoursen een 
reconstructieproces in de herinnering eruit kan zien, laat Ulrike Jureit zien aan de hand van 
het levensverhaal van een door haar geïnterviewde kampoverlevende.13 De geïnterviewde 
vertelde dat hij in september 1943 vanuit het getto Minsk naar het vernietigingskamp 
Treblinka werd getransporteerd, waar een ‘zoetige geur’ hing. Hij was in een groep 
terechtgekomen die vanuit Treblinka naar het kamp Budzyn was overgebracht, en hij 
herinnerde zich dat een kapo had gezegd dat zij het eerste transport waren dat Treblinka weer 
verliet. Na Budzyn had hij in nog tien andere kampen gezeten voordat hij in Bergen-Belsen 
werd bevrijd. Het kamp Treblinka werd echter al in de tweede helft van augustus 1943 
opgedoekt, en op basis van andere bronnen was het waarschijnlijker dat de geïnterviewde 
vanuit Minsk naar het kamp Lublin/Majdanek was overgebracht. Omdat de geïnterviewde op 
meerdere tijdstippen vanaf het eind van de jaren veertig over zijn kampervaringen had 
geschreven en gesproken, kon Jureit achterhalen dat hij tot ongeveer 1960 ook daadwerkelijk 
over Lublin had geschreven, en dat in zijn vroege getuigenissen noch de geur, noch de 
opmerking van de kapo voorkwamen. De reconstructie waarin Lublin werd vervangen door 
Treblinka vond ergens tussen 1960 en 1980 plaats en kwam in de loop van de jaren tachtig tot 
uitdrukking in zijn getuigenissen. Deze ontwikkeling deed zich daarmee voor in een periode 
waarin steeds meer aandacht kwam voor de jodenvervolging en steeds meer interesse en 
openheid ontstond voor de ervaringen van overlevenden. Auschwitz, Treblinka en Sobibor 
symboliseerden daarbij de onder nazi-heerschappij industrieel doorgevoerde massamoord. 
Met de steeds groter wordende maatschappelijke interesse, werden veel overlevenden zich 
bewust van de context van hun vervolging en van de reikwijdte van de nazistische uitroeiing 
van de joden. De reconstructie van de geïnterviewde wijst op een versmelting van zijn eigen 
herinnering met het veranderde maatschappelijke discours.  

Het is een grote uitdaging voor de onderzoeker om de interactie tussen het individuele 
en collectieve discours bloot te leggen. Jureit heeft dat in dit voorbeeld zeer overtuigend 
weten te doen, maar helaas zijn in de meeste gevallen geen bronnen voor handen om de 
veranderings- en reconstructieprocessen zo helder te ontsluieren. 
 
2.2. Vertelde herinnering 
In het voorafgaande is impliciet uitgegaan van de herinnering als een vertelling: de 
geïnterviewde brengt haar herinneringen voor de interviewer onder woorden. Dat betekent 
dat de herinneringen in een narratief worden gegoten: ze worden geordend en geïnterpreteerd 

                                                 
11 Abrams (2010), p.68-69. Abrams bespreekt in dit verband ook het door Richard Johnson gemunte begrip van 
het ‘culturele circuit’ om de relatie tussen private en lokale discoursen enerzijds en nationale en publieke 
representaties anderzijds te analyseren (ibidem). 
12 Portelli (1997), The Battle of Valle Giulia: Oral History and the Art of Dialogue, p.157, geciteerd in Abrams 
(2010), p.103 (vertaling FD). 
13 Jureit (1997). 
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volgens bestaande culturele conventies. De geïnterviewde presenteert zichzelf via het 
gehanteerde narratief en maakt daarbij gebruik van structuren die de ander zal begrijpen, 
zoals principes van causaliteit en continuïteit, en van bestaande vertelwijzen en discoursen. 
Een narratief kent in ieder geval personages, chronologie en een plot.14 Maar de 
geïnterviewde vertelt haar herinneringen niet alleen aan de interviewer, maar ook aan 
zichzelf: het vertellen is een middel om de eigen identiteit te construeren en te her-
construeren. Drie kenmerken van het Zelf die we aan de hand van taal in stand houden zijn 
continuïteit in de tijd, een onderscheid tussen onszelf en anderen, en reflexiviteit: we leggen 
relaties tussen het heden en het verleden, we plaatsen onszelf in relatie tot anderen, en we 
maken onderscheid tussen het Ik (de verteller) en het mij (de protagonist in het verhaal).15   
 Het vertellen van de eigen herinneringen heeft dus een functie die verder gaat dan het 
pure herinneren zelf: door middel van het vertellen proberen we een coherent en comfortabel 
zelfbeeld te creëren. Dat kan grote gevolgen hebben voor de wijze waarop herinneringen 
worden overgebracht. Zaken die als pijnlijk, beschamend of vernederend worden ervaren, en 
daarmee het zelfbeeld bedreigen, worden (on-, half- of volledig bewust) aangepast of 
verzwegen. Zaken die ons handelen verschonen of ons zelfbeeld opkrikken, worden juist 
uitvergroot. Bepaalde ‘codes’ worden gebruikt om onze insluiting in een bepaalde 
(herinnerings)gemeenschap aan te duiden, en daarmee anderen die buiten de gemeenschap 
staan uit te sluiten. Deze aanpassingen in het biografische narratief kunnen zover gaan dat we 
van daadwerkelijke mythes kunnen spreken; vaak terugkerende mythes zijn bijvoorbeeld die 
van de self-made man, de ongelukkige jeugd of lage afkomst die men heeft overwonnen, en 
de succesvolle rebel.16 
 Hoe comfortabel de geïnterviewde zich in haar vertelling voelt hangt in sterke mate af 
van de connectie tussen haar individuele herinnering en de dominante publieke discoursen. 
Tegelijk moet niet worden onderschat welke rol (onbewuste) emoties en psychologische 
motivaties spelen bij het vertellen van herinneringen. Omdat we aan de hand van onze 
herinneringen ons levensverhaal construeren en betekenis geven aan de wereld waarin we 
leven, ondergaan de herinneringen een constant proces van herinterpretatie en verandering. 
Nieuwe ervaringen worden op zo’n manier in ons levensverhaal opgenomen dat een coherent 
geheel wordt gecreëerd. ‘Wanneer een nieuw verhaal aan het repertoire van het levensverhaal 
wordt toegevoegd, moet het op een of andere manier ook worden gerelateerd aan de thema’s 
van de andere verhalen binnen het levensverhaal… Dat betekent… dat de verhalen binnen het 
levensverhaal constant worden herzien om ons huidige begrip van wat ons leven betekent uit 
te drukken’.17 Maar wat gebeurt er wanneer een herinnering aan een gebeurtenis zo pijnlijk is, 
dat die niet goed in het levensverhaal te integreren is? Hoe een breuk in de normaliteit in een 
narratief te gieten? Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, lukt het in geval van een 
trauma niet om woorden te vinden voor de herinnering. 
 Omgekeerd gebeurt het soms dat het narratief de herinnering juist volledig overneemt. 
Dit kan het geval zijn wanneer een bepaalde herinnering zo vaak is verteld, dat het verhaal 
kan worden verteld zonder dat überhaupt nog terug wordt gegrepen op het geheugen. De 
herinnering is tot een anekdote verworden, 18 of zelfs tot een ‘gestolde’ herinnering. Het 
vloeiende narratief van zo een verhaal kan heel aantrekkelijk zijn voor de onderzoeker omdat 
het duidelijke bouwstenen voor een analyse biedt, maar is verraderlijk. Vaak hebben 

                                                 
14 Zie Abrams (2010), p.106-110. 
15 Linde (1993), Life Stories: The Creation of Coherence, p.100 e.v., beschreven  in Abrams (2010), p.38-39. 
Zie ook Cohen & Conway (2008), p.25-26. 
16 Peneff  (1990), p.36-38 en 45. 
17 Linde (1993), p.25, geciteerd in Abrams (2010), p.41. 
18 Zie Rosenthal (2006), p.3 voor de tegenstelling tussen anekdotes en stromende vertellingen (flow of 
narration). 
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personen die vaker hun herinneringen hebben verteld of zijn geïnterviewd ‘standaard’ 
reacties, anekdotes en verhalen op de plank liggen. Omdat de verhalen al zo vaak zijn verteld, 
zijn ze sterk gestileerd, wat ze niet betrouwbaarder maakt.19  
 
2.3. Interviewer en geïnterviewde 
Welke herinneringen precies worden verteld en op welke wijze is niet alleen afhankelijk van 
de geïnterviewde, maar voor een belangrijk deel ook van de interviewer. Het is de 
onderzoeker die in de eerste plaats bepaalt dat een interview zal plaatsvinden, en het is de 
onderzoeker die met de opzet en de gestelde vragen de inhoud van het interview stuurt. Een 
te strak gestructureerd interview kan ertoe leiden dat belangrijke thema’s buiten beschouwing 
blijven, waardoor de onderzoeker uit het interview haalt wat zij er zelf in heeft gestopt.20 
Maar de invloed van de interviewer is nog veel wezenlijker, omdat een interview een 
‘dynamische interactie tussen subjectiviteiten’ inhoudt.21 Dat betekent dat zowel interviewer 
als geïnterviewde een bepaalde rol spelen, waarbij het vertelde in zekere zin een ‘optreden’ 
(performance) is voor een specifiek publiek.  

Hoewel de interviewer kan proberen de effecten van de interactie te minimaliseren, is 
de invloed hiervan nooit geheel te vermijden, omdat de geïnterviewde altijd bepaalde 
verwachtingen en veronderstellingen over de interviewer – en daarmee over het publiek – 
heeft die haar optreden beïnvloeden. Dat kan betekenen dat de belangen van de interviewer 
en geïnterviewde bij het interview sterk uiteenlopen, omdat ze een ander publiek in gedachten 
hebben.22 Omgekeerd kan een niet zo veelbelovend begin in een zeer productief interview 
uitmonden wanneer de interviewer en geïnterviewde een persoonlijke klik hebben. Zo een 
‘quasi-vriendschap’ kan tot zeer interessante resultaten leiden, maar kan ook tot ongemak bij 
de interviewer leiden over de ongelijkwaardigheid in de interviewrelatie.23 Maar of de 
interactie nu harmonieus of stroef verloopt, het interview is altijd een product van zowel de 
geïnterviewde als de interviewer.24 

Er bestaat geen eenduidig antwoord op de vraag hoe het best kan worden omgegaan 
met de rol van de onderzoeker in de constructie van het interview. Pierre Bourdieu stelt 
bijvoorbeeld dat de interviewer en geïnterviewde zo dicht mogelijk in elkaars sociale netwerk 
moeten staan en een zo gelijk mogelijke sociaal-economische achtergrond moeten hebben om 
het ‘symbolische geweld’ van de interviewrelatie zoveel mogelijk teniet te doen. Door 
klassenverschillen te neutraliseren kan worden voorkomen dat de geïnterviewde zich tot 
object gemaakt voelt.25 Ook Belinda Bozzoli betoogt dat juist sociale bekendheid en 
nabijheid van de interviewer ten opzichte van de geïnterviewden de grootste kracht van een 
interviewproject kunnen zijn.26 In een door haar besproken oral history project boden de 
informele en spontane uitwisselingen die het gevolg waren van deze sociale nabijheid de 
belangrijkste inzichten. Kathryn Anderson en Dana Jack wijzen echter op het gevaar dat een 

                                                 
19 Abrams (2010) spreekt in dit verband van ‘repeat-respondents’ (p.126).  
20 Zie Portelli (1992), p.54. 
21 Abrams (2010), p.58-63. Vgl. Hale (1991), p.123. 
22 Zie voor een voorbeeld Hale (1991), p.125 e.v. 
23 Miriam Zukas beschrijft bijvoorbeeld het ongemak dat ze ervoer als gevolg van de intimiteit en 
vertrouwelijkheid in haar interviews met vrouwen, maar laat tegelijkertijd zien dat een ‘gelijkwaardige’ 
uitwisseling van intimiteiten niet per se interessant of nuttig was. Toen ze vertrouwelijkheden over zichzelf 
losliet, kwam ze erachter dat de geïnterviewden daar niet op zaten te wachten; ze werd eerder als quasi-therapeut 
dan als quasi-vriendin gebruikt. Zukas (1993). 
24 Portelli (1992), p.54. 
25 Bourdieu (2002), p.609-610. 
26 Bozzoli (1998). 
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gedeelde achtergrond de bestaande conventies in het sociale verkeer kunnen reproduceren, en 
zo de resultaten van het interview kunnen beperken.27  

De meeste auteurs wijzen echter wel op het grote belang van ‘echt luisteren’ naar de 
geïnterviewde. De interviewer moet haar bestaande ideeën en theorieën opzij zetten en de 
analyse van het vertelde uitstellen tot na het interview.28 Door middel van haar toon en 
vragen kan zij aan de geïnterviewde laten zien dat zij in staat is om zich mentaal in de positie 
van de ander te plaatsen,29 en door de geïnterviewde ‘te accepteren’ geeft zij prioriteit aan 
hetgeen die persoon wil vertellen, niet aan wat zij wil horen.30 Bovendien moet de 
onderzoeker in de beschrijving van de onderzoeksresultaten altijd transparant zijn over de 
intersubjectieve dynamieken die zich in de interviews hebben voorgedaan.31 Juist omdat het 
interview een product is van zowel de geïnterviewde als de interviewer, moet de stem van de 
interviewer niet worden weggelaten. De onderzoeker is niet meer de alwetende verteller, 
maar zelf een personage in het verhaal.32 Om deze reden zal ik verderop in dit hoofdstuk 
uitgebreid ingaan op mijn rol als interviewer bij de totstandkoming van de interviews. 
 
2.4. Het gereconstrueerde verleden 
De aandacht voor de complicaties die de verschillende lagen van reconstructie met zich 
meebrengen, heeft ertoe geleid dat veel onderzoekers tegenwoordig herinneringen 
hoofdzakelijk nog als in het hier en nu geconstrueerde vertellingen beschouwen en hun 
onderzoeksinspanningen richten op het blootleggen van de invloeden in het 
herinneringsproces. Sinds de ‘memory turn’ in de geschiedschrijving in de jaren tachtig heeft 
de bestudering van de herinnering als sociale constructie een hoge vlucht genomen en zich tot 
zelfstandig onderzoeksveld ontwikkeld.33 Dit onderzoeksveld, waarvan de theoretische 
werken van Maurice Halbwachs, Pierre Nora en het echtpaar Jan en Aleida Assmann de basis 
vormen, biedt belangrijke inzichten in de processen die veranderingen in collectieve 
herinneringen teweegbrengen, en in de door verschillende groeperingen gevoerde 
herinneringspolitiek om die processen te beïnvloeden.34 Het inzicht dat herinnering een 
dynamisch fenomeen is dat in de interactie tussen verschillende actoren steeds weer wordt 
gereconstrueerd, vormt ook een belangrijk uitgangspunt in de bestudering van het 
interviewmateriaal in deze studie. 
 Tegelijkertijd lijkt met de bestudering van de veranderingsprocessen in de herinnering 
aan het verleden dat verleden zelf steeds meer op de achtergrond te raken. Dat is jammer, 
omdat herinneringen wel degelijk nog voor een deel terugslaan op het verleden. In het 
herinneringsproces staan reconstructie en benadering van het verleden steeds in 
wisselwerking, en door alleen op de processen van reconstructie te focussen wordt in wezen 
het kind met het badwater weggegooid.35 In deze studie wordt wel een poging ondernomen 
om het verleden te benaderen, juist door de invloeden van het reconstructieproces te 
ontsluieren. Daarbij is van belang om helderheid te geven over wat ik precies in dat verleden 
probeer te benaderen. 

                                                 
27 Anderson & Jack (1991), p.13-14. 
28 Idem, p.18-19. 
29 Bourdieu (2002), p.612-613. 
30 Portelli (1992), p.54. 
31 Abrams (2010), p.62. 
32 Portelli (1992), p.54-58. 
33 Zie voor een bespreking van dit onderzoeksveld Hogervorst (2010), p.19-29. 
34 Op het terrein van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust kunnen onder meer genoemd 
worden: Novick (1999), Rousso (1991) en Lagrou (1999). In Nederland is op dit terrein belangrijk werk 
geleverd door onder andere Van Vree (1995), Van Ginkel (2011) en Hogervorst (2010). 
35 Vgl. Maubach (2009), p.38 en (2010), p.7. En zie Cohen & Conway (2008), p.73-80. 
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Veel oral historians zijn geneigd om mondelinge bronnen te verdedigen door te 
wijzen op het belang van het subjectieve karakter van dat soort bronnen: ‘mondelinge 
bronnen vertellen ons niet alleen wat mensen deden, maar wat ze wilden doen, wat ze 
dachten dat ze aan het doen waren, en wat ze nu denken dat ze deden’.36 Abrams spreekt in 
dit verband van het ‘referentiële pact’: het (impliciete) verbond dat interviewer en 
geïnterviewde sluiten dat de geïnterviewde in ieder geval probeert de waarheid te vertellen 
zoals zij die zelf ziet.37 De geïnterviewde committeert zich dus niet zozeer aan strikte 
accuraatheid wat betreft feitelijke informatie, maar aan het zo natuurgetrouw weergeven van 
de subjectieve betekenis van de herinnerde gebeurtenissen en omstandigheden. Dit is ook aan 
de orde in het door Jureit beschreven geval: de herinnering van de kampoverlevende aan 
Treblinka was dan wel niet feitelijk accuraat, maar wel op het emotioneel-beleefde niveau: de 
geïnterviewde bracht over dat hij iets overleefd had dat hij van zijn vervolgers niet had 
mogen overleven, en wat in realiteit ook nauwelijks te overleven was.38 

Het hameren op de kracht van de subjectieve beleving is terecht: die beleving is 
immers ook een historisch feit dat van belang is om het verleden te kunnen begrijpen.39 Maar 
een focus op de subjectieve beleving bergt ook twee gevaren in zich, namelijk dat de 
mogelijkheid van feitelijke accuraatheid op een zijspoor belandt, en dat wordt vergeten dat de 
subjectieve beleving evenzeer als de ‘feitelijke’ herinnering vervormd kan raken door de 
verschillende lagen van reconstructie. Eigenlijk moeten drie niveaus onderscheiden worden: 
de feitelijke historische gebeurtenis, de toenmalige beleving van die gebeurtenis, en de 
huidige beleving van die gebeurtenis.40 In een ‘subjectieve’ benadering van mondelinge 
bronnen dreigt het eerste niveau ondergesneeuwd te raken, en dreigen de complicaties in de 
relatie van het tweede tot het derde niveau uit zicht te verdwijnen.  

Wat betreft de mogelijkheid van feitelijke accuraatheid van herinneringen (niveau 1) 
is een studie die de psychologen Willem Wagenaar en Jop Groeneweg verrichtten naar de 
herinneringen van overlevenden uit het Nederlandse kamp Erika relevant.41 Ze vergeleken 
getuigenissen die kampoverlevenden aflegden in 1943-1947 met getuigenissen van dezelfde 
overlevenden in 1984-1987, en konden zo onderzoeken hoeveel en wat in een periode van 
veertig jaar vergeten was. Uit deze vergelijking bleek dat de herinneringen zeer consistent 
waren: zaken als de dagelijkse routine, de verschrikkelijke behandeling, de woonsituatie, het 
eten en de belangrijkste bewakers werden zeer goed onthouden, maar ook kleine details 
waren in veel gevallen opmerkelijk accuraat. Tegelijk bleken ook belangrijke zaken vergeten 
te zijn, waaronder heftige ervaringen als mishandeld worden, de namen en het uiterlijk van de 
folteraars, en het getuige zijn van een moord. Unieke, zeer intense ervaringen bleken geen 
garantie te zijn voor een accurate herinnering. Algemene, vaker herhaalde handelingen en 
omstandigheden werden beter onthouden, maar ook daarbij raakten aspecten verloren, zoals 
de namen van bewakers en medegevangenen.42 

Wat betreft subjectieve belevingen (niveau 2): die worden evengoed door de hier 
beschreven lagen van reconstructie beïnvloed als andere, meer feitelijke herinneringen. 

                                                 
36 Portelli (1992), p.50. 
37 Abrams (2010), p.46. 
38 Jureit (1997), p.97. 
39 Zoals in het vorige hoofdstuk bijvoorbeeld is beschreven hoe belangrijk het is om de belevingswereld en het 
zelfbeeld van de Duitse samenleving te betrekken in een verklaring voor de kracht van het naziregime.  
40 Met dank aan Inge Melchior, die deze driedeling benoemde tijdens de bijeenkomst ‘Erfahrung, Erzählung, 
Erforschung. Zeitzeugenschaft und Geschichtsschreibung im 20. Jahrhundert’ van het Graduiertenkolleg van het 
Duitsland Instituut Amsterdam, 24 februari 2012. 
41 Wagenaar & Groeneweg (1990). 
42 De bevinding dat algemene, vaker herhaalde aspecten van het verleden beter worden onthouden dan details 
van specifieke gebeurtenissen komt overeen met ander onderzoek naar de werking van het autobiografische 
geheugen. Zie voor een overzicht Cohen & Conway (2008), p. 21-90. 
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Veranderingen in de collectieve herinnering, nieuwe ervaringen en de intersubjectiviteit in de 
interviewcontext kunnen leiden tot aanpassingen en veranderingen in de visie op en beleving 
van vroegere gebeurtenissen. Maar ook in dit geval hoeven personen geen speelbal te zijn van 
de zich voordoende reconstructieprocessen; ze kunnen hun beleving afzetten tegen dominante 
discoursen en op de veranderingen in hun eigen beleving reflecteren. Vaak zijn personen 
goed in staat om hun vroegere houdingen en belevingen te reconstrueren, ook al komen die 
niet meer overeen met hun huidige interpretatie. Vaak maken ze dan gebruik van een 
ironische verteltrant.43  

Vertelde herinneringen kunnen dus zowel het feitelijke als subjectieve verleden 
benaderen, maar de uitdaging ligt erin om te verifiëren waar in de vertelling precies de 
reconstructie heeft plaatsgevonden en plaatsvindt.44 ‘Natuurlijk moeten deze getuigenissen 
met een kritisch oog worden gelezen, en met genoeg kennis van de context om het mogelijk 
te maken het goud van het ware bewijs te zeven uit de massa van ideologie, slecht geheugen 
en opzettelijke misleiding die plaatsvindt’.45 Hoewel het niet mogelijk is om ‘het goud van 
het ware bewijs’ volledig te schiften van de rest, wordt in deze studie wel een poging 
ondernomen om zo goed als mogelijk het verleden te benaderen door middel van een open 
interviewopzet, kritische analyse van het interviewmateriaal en transparante beschrijving van 
de verschillende lagen van reconstructie in de door mij geanalyseerde interviews. Omdat in 
elke fase van het interview – de voorbereiding, uitvoering en analyse – beslissingen worden 
genomen die van invloed zijn op de reconstructie van het verleden, beschrijf ik hier mijn 
keuzes in elk van de fases, en mijn overwegingen in de omgang met de verschillende lagen 
van reconstructie. 
 
 
3. De lagen van reconstructie onder de loep 
 
3.1. Opzet en analyse van de interviews 
Een uitgangspunt van mijn interviewbenadering was een zo open mogelijke sfeer te creëren, 
maar wel te sturen op de thema’s waarover gesproken zou worden. Het doel van de 
interviews was immers om meer inzicht te krijgen in de alledaagse contacten in de Twents-
Duitse grensstreek in de jaren voor, tijdens en na het Derde Rijk en de oorlog, en dit doel 
verwoordde ik helder in het contact met de (potentiële) geïnterviewden. Dat begon al met de 
brief die ik elke potentiële interviewpartner stuurde om mijzelf en mijn onderzoek te 
introduceren. In deze brief vertelde ik hoe of via wie ik bij deze persoon terecht was 
gekomen, beschreef ik in algemene termen mijn onderzoek46, deed ik het interviewverzoek 
waarbij ik de mogelijkheid van anonimiteit noemde en kondigde ik aan dat ik binnen twee 
weken telefonisch contact zou opnemen. Zo verschafte ik de betrokkenen de mogelijkheid 
om over mijn verzoek na te denken, wat de kans op een positieve reactie zou verhogen, zo 
hoopte ik. De overgrote meerderheid van de aangeschreven personen reageerde inderdaad 
positief.47 

                                                 
43 Portelli (1992), p.53. 
44 Idem, p.50. 
45 Bozzoli (1998), p.148 (vertaling FD). 
46 In sommige gevallen introduceerde ik mijn onderzoek als een studie naar de geschiedenis van de joodse 
bevolking in Twente en de Duitse grensstreek, in andere gevallen als een onderzoek naar de geschiedenis van 
het dagelijkse leven in deze streek. In beide gevallen gaf ik aan dat de alledaagse contacten tussen mensen, en de 
invloed van de religieuze en maatschappelijke achtergrond van de verschillende bevolkingsgroepen daarop, 
belangrijke thema’s vormden. 
47 In twee gevallen kreeg ik een e-mail van een kind van de aangeschrevene waarin werd gemeld dat 
vader/moeder (geestelijk) niet meer gezond genoeg was voor een interview; in een ander geval bleek de door 
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De interviews vonden altijd bij de geïnterviewde thuis plaats, opdat de geïnterviewde 
zich zoveel mogelijk op haar gemak zou voelen.48 Ik vroeg altijd toestemming om het 
interview met een klein digitaal opnameapparaat op te nemen, maar probeerde verder 
gedurende het gesprek zo min mogelijk aandacht aan de apparatuur te schenken, om de 
setting zo natuurlijk mogelijk te houden. Mijn beleid wat betreft het benoemen van de 
mogelijkheid van anonimiteit paste ik na enige tijd aan: in eerste instantie vroeg ik de 
geïnterviewde aan het begin van het gesprek of zij anoniem wilde blijven, maar in latere 
interviews kondigde ik aan het begin aan dat ik op het einde van het gesprek zou vragen of 
iemand anoniem wilde blijven. Zo probeerde ik een situatie te creëren waarin de 
geïnterviewde zo open mogelijk zou spreken, en zichzelf niet zou censureren omdat zij 
bijvoorbeeld aan het begin had aangegeven niet anoniem te hoeven blijven. 

Als basis voor het gesprek gebruikte ik een vragenlijst die op zowel chronologische 
als thematische wijze was geordend, maar tijdens het interview ging ik hier erg los mee om. 
Zo kon ik flexibel inspringen op hetgeen mij verteld werd, maar kon ik ook altijd terugkeren 
naar de onderwerpen die ik graag de revue liet passeren. Elk interview bereidde ik voor door 
zoveel mogelijk informatie over de te interviewen persoon en haar achtergrond te 
verzamelen, zodat ik de vragen enigszins kon toesnijden op iedere individuele geïnterviewde. 
Ik begon het interview in principe met enkele feitelijke vragen over de achtergrond van de 
geïnterviewde (wat is uw geboortejaar en –plaats?/ Klopt het dat u in 1926 in Gronau geboren 
bent? Had u broers en/of zussen? Wat was het beroep van uw vader?) en een open vraag: 
kunt u mij iets over uw jeugd vertellen? Zo gaf ik de geïnterviewde de tijd om aan de 
interviewsituatie te wennen en in ‘vertelmodus’ te komen.49 De opbouw bij elk thema was 
om van zoveel mogelijk open naar meer gesloten vragen toe te werken, dus bijvoorbeeld te 
beginnen met de vraag ‘kunt u iets vertellen over de vrienden in uw jeugd?’ en te eindigen 
met de vraag ‘waren er kinderen met wie u niet mocht omgaan omdat ze tot een andere klasse 
of religie behoorden?’. Daarbij probeerde ik zoveel mogelijk ‘sturende’ begrippen te 
vermijden, zoals bijvoorbeeld ‘antisemitisme’ en ‘daders’.  

Hoewel mijn uitgangspunt bij elk interview was om een zo open en vriendelijk 
mogelijke interviewrelatie op te bouwen,50 betekende dat niet dat ik niet af en toe probeerde 
te ‘prikken’ om iemand meer over een bepaald onderwerp te laten vertellen. In de praktijk 
van de interviewsituatie ontdekte ik dat het het beste werkte om pragmatisch met open en 
meer sturende vragen te spelen. Voor mij was het ‘accepteren’ van de geïnterviewde dus wel 
de insteek, maar niet altijd het einde van het verhaal. Zonder sturing blijven veel 
geïnterviewden in het comfort van een voor hen veilig narratief; een vraag ‘op de man af’ kan 
iemand er dan toe brengen te vertellen over een minder comfortabele herinnering. Hierover 
later meer. 

De interviews verschilden erg in lengte, maar duurden gemiddeld tweeënhalf tot drie 
uur. In een aantal gevallen nam ik meerdere interviews met een persoon af. Ongeveer een 
kwart van de interviews transcribeerde ik zelf, de rest werd door verschillende personen 
getranscribeerd; de Duitstalige interviews door een native speaker.51 De transcripten vormden 
de basis voor de analyse, hoewel ik ook zeer regelmatig teruggreep op het originele 
audiobestand om de toon van het gezegde te kunnen terughalen. De analyse van het 
                                                                                                                                                        
mij aangeschreven persoon net in het ziekenhuis te zijn opgenomen en niet aanspreekbaar te zijn. Eén persoon 
weigerde een interview. Wel had ik een telefonisch gesprek met haar waarin ik enkele vragen kon voorleggen.  
48 In één geval wilde de geïnterviewde niet thuis geïnterviewd worden en vond het gesprek bij mij thuis plaats. 
49 Soms was dit helemaal niet nodig, want begon de geïnterviewde al te vertellen nog voordat ik was gaan zitten. 
In die gevallen was het eerder zo dat ik in ‘interviewmodus’ moest komen. 
50 Ik nam bijvoorbeeld altijd een kleinigheidje mee, zoals koekjes, chocolaatjes of een plantje om mijn 
erkentelijkheid te uiten voor het feit dat iemand tijd vrij maakte om met mij te spreken. Ook stuurde ik achteraf 
een kaartje of briefje om te bedanken voor het gesprek. 
51 Met dank aan Ditte van Dulmen, Anne Tharner, Suzanne Sanders en Farah Sawed. 
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interviewmateriaal was een combinatie van een gestructureerde ontleding van, en een 
ongestructureerde onderdompeling in, het materiaal.  

Voor de gestructureerde ontleding werd gebruik gemaakt van het softwareprogramma 
MAXQDA. Met dit programma kan tekst worden gecodeerd: blokken tekst kunnen van een 
label worden voorzien, en kunnen zo thematisch worden geordend. Ook kunnen verschillende 
tekstblokken met elkaar worden vergeleken, zodat systematisch naar overeenkomsten en 
verschillen kan worden gezocht. Zo kon ik bijvoorbeeld niet alleen in een oogopslag zien wat 
er door de verschillende geïnterviewden was gezegd over burencontact in de jaren twintig, 
maar konden ook de uitspraken over dit onderwerp van bijvoorbeeld joodse en niet-joodse 
geïnterviewden met elkaar worden vergeleken. Een groot voordeel van dit programma is, 
naast het snelle thematische overzicht, dat verschillende labels aan één en hetzelfde tekstblok 
kunnen worden gehangen. Op die manier kunnen verschillende thema’s of betekenislagen 
worden uitgelicht. Een uitspraak over burencontact in de jaren twintig kon bijvoorbeeld 
onderdeel zijn van een meta-narratief over zelfbeschikking. Door alle bouwstenen van zo’n 
meta-narratief binnen een interview het label ‘zelfbeschikking’ dan wel ‘meta-narratief’ te 
geven, kon overzicht over de opbouw van dat narratief worden gecreëerd. Mogelijk bevatte 
hetzelfde tekstblok ook nog een antisemitische opmerking, en door alle antisemitische 
uitspraken van het label ‘antisemitisme’ te voorzien, kon overzicht over die betekenislaag 
worden verkregen. 

Een nadeel van zo een systematische ontleding is de fragmentatie: gedetailleerd 
inzicht in één specifiek thema of betekenislaag betekent een verlies van meer algemeen 
inzicht in het verhaal van een geïnterviewde. Wat was de toon van het interview, welk gevoel 
riep de geïnterviewde op? Hoe hingen de verschillende lagen in de vertelling met elkaar 
samen? Om die aspecten van de interviews niet kwijt te raken in de analyse, wisselde ik de 
systematische ontleding regelmatig af met het herhaalde doorlezen van, en luisteren naar, de 
afzonderlijke interviews. Zo bleef ik gevoel houden voor de sfeer van ieder interview, en 
voor het unieke in elk van de persoonlijke verhalen. Omgekeerd is het gevaar van zo een 
ongestructureerde onderdompeling in het materiaal echter dat het laatste interview altijd het 
beste blijft hangen en zo de interpretatie van het interviewmateriaal als geheel teveel kan 
kleuren. Daarom is het van belang om daarna weer terug te keren tot de systematische 
analyse, en de individuele verhalen weer in samenhang met elkaar te brengen. 
 
3.2 Herinneringsmoleculen en signalen van reconstructie 
Om ‘het goud van het ware bewijs’ te zeven uit de vertellingen van de door mij 
geïnterviewde personen, heb ik gebruik gemaakt van verschillende aanwijzingen die door 
uiteenlopende auteurs zijn gegeven om met de vervormingen als gevolg van de verschillende 
reconstructieprocessen om te gaan. Het gaat daarbij enerzijds om het opvangen en analyseren 
van signalen die wijzen op een reconstructieproces, en anderzijds om een focus op bepaalde 
typen herinneringen die relatief minder ontvankelijk zijn voor vervorming.  
 Om met dat laatste te beginnen: zoals uit het onderzoek van Wagenaar en Groeneweg 
is gebleken, worden algemene aspecten van alledaagse omstandigheden en sfeer beter 
onthouden dan unieke details. Zowel Lutz Niethammer als Andrew Bergerson hebben 
concepten ontwikkeld die op dit inzicht aansluiten. Niethammer beschrijft dat het geheugen 
beeldend (versus tekstueel), zintuigelijk en associatief (versus systematisch) en ruimtelijk 
(versus tijdsgebonden) is. De meest betrouwbare herinneringen zijn dan ook  
scenische, emotioneel geladen ‘ervaringsbeelden’.52 Deze ‘herinneringsmoleculen’ zijn het 
meest interessant wanneer ze andere delen van de vertelling tegenspreken, omdat ze dan 

                                                 
52 Dit komt grotendeels overeen met wat Gabriele Rosenthal (2006) een ‘stromende herinnering’ noemt: 
‘indrukken, beelden, zintuigelijke en fysieke gevoelens en elementen van de herinnerde situatie komen op, 
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volgens Niethammer ‘naar de kelderlucht van het verleden ruiken’.53 Ook bij de door 
Bergerson beschreven ‘gewoonteherinnering’ (habit memory) draait het om het scenische, 
zintuigelijke herinneren. Gewoonteherinneringen zijn herinneringen aan aspecten van het 
eigen handelen en de omgeving die zo’n herhalend, routinematig karakter hebben, dat ze als 
het ware in het lichaam zijn opgeslagen.54 Voorbeelden zijn manieren van begroeting, de 
zondagse wandeling, en huishoudelijke taken als koken en boodschappen doen. 
 Om zoveel mogelijk de ruimtelijke en gewoonteherinneringen van de geïnterviewden 
te stimuleren, stelde ik – meestal na een open, algemene vraag die een nieuw thema 
introduceerde – vragen naar specifieke aspecten van alledaagse, routinematige handelingen 
en interacties, bijvoorbeeld ‘waar speelde u met de kinderen uit de buurt? Kwam u ook wel 
eens bij dat vriendje thuis? Welke aanspreekvorm gebruikte u tegenover zijn moeder?’. Ook 
probeerde ik bij een algemene uitspraak (‘toen verbraken ze opeens al het contact met ons’) 
door te vragen naar concrete beschrijvingen: ‘kunt u beschrijven hoe dat verliep met die 
schoolvriend over wie u net vertelde? Wat gebeurde er toen u elkaar in de klas weer zag? Hoe 
maakte hij u duidelijk dat hij geen contact meer met u wilde? Zeiden jullie nog iets tegen 
elkaar? Keken jullie elkaar daarna nog wel eens aan?’. Aan niet-joodse Duitse 
geïnterviewden vroeg ik bijvoorbeeld ook naar het gebruik van de ‘Heil Hitler’ begroeting: 
werd die begroeting bijvoorbeeld tegenover iedereen gebruikt, of alleen bij bepaalde 
personen of in bepaalde situaties? Hoe bepaalde de geïnterviewde wanneer en bij wie wel de 
begroeting te gebruiken en bij wie niet? Daarnaast probeerde ik tijdens het interview ruimte 
te laten voor spontane uitspraken en herinneringen door af en toe een stilte te laten vallen en 
rustig af te wachten of de geïnterviewde nog uit zichzelf iets wilde toevoegen of bespreken. 
 Ook in de analyse van de interviews heb ik speciale aandacht besteed aan concrete en 
beeldende verhalen en beschrijvingen. Bevestigde het verhaal de algemene vertelling, of 
ontkrachtte die het juist? In welke context werd dit verhaal verteld: was het als illustratie van 
een stelling bedoeld, was het eerder een terloopse opmerking, of werd het als een grapje 
gebracht?  

Naast deze focus op herinneringsmoleculen en gewoonteherinneringen, ben ik zowel 
tijdens het interviewen als in de analyse van het interviewmateriaal gespitst geweest op 
signalen van reconstructie. In de praktijk kan de interviewer namelijk vaak horen wanneer 
een geïnterviewde probeert om narratieve coherentie te creëren in geval van discrepantie – of 
dit nu om een discrepantie tussen een persoonlijke herinnering en een publiek discours gaat, 
om een discrepantie tussen twee versies van het eigen levensverhaal, of om een discrepantie 
als gevolg van vergeetachtigheid.55 Een van de weinige auteurs die een poging ondernomen 
heeft om een systematische methode te ontwikkelen om zowel de beleefde als de vertelde 
levensgeschiedenis te reconstrueren en het verschil daartussen bloot te leggen, is Gabriele 
Rosenthal. Zij betoogt dat op basis van onder andere een sequentiële analyse van de 
biografische gegevens van een geïnterviewde en een thematische veldanalyse van het 
vertelde een contrasterende vergelijking tussen het levensverhaal en de levensgeschiedenis 
kan worden gemaakt.56 Jureit is echter kritisch over Rosenthals uitgangspunt dat uit de 
huidige vertelling de verschillende fases van de zich voorgedane reconstructieprocessen 
kunnen worden gedestilleerd. Zij stelt dat een discours-analytische benadering, waarin naar 
stijlelementen wordt gezocht die op verschillende tijdsgebonden en sociaal-culturele 
contexten kunnen terugslaan, eerder vruchten kan afwerpen. Bij zo een analyse moet de 

                                                                                                                                                        
waarvan sommige niet in onze huidige situatie passen en waaraan we al lange tijd niet hebben gedacht’ (p.3, 
vertaling FD). 
53 Niethammer (2003), p.36. 
54 Bergerson (2004), p.266-269 en 275. 
55 Vgl. Abrams (2010), p.49. 
56 Rosenthal (1993 en 2006). 



47 
 

onderzoeker echter niet alleen op de hoogte zijn van die verschillende discoursen, inclusief 
hun premissen, concepten en symbolen, maar ook de betekenis en invloed kunnen inschatten 
van de verschillende sociale groepen waartoe de geïnterviewde behoorde.57 Zo een analyse 
vraagt dus nogal wat van de onderzoeker. 

In de analyse van het interviewmateriaal is gebruik gemaakt van zowel de inzichten 
van Rosenthal als van Jureit: ik heb zowel signalen van reconstructie bestudeerd zoals 
Rosenthal voorstelt, als mogelijke patronen gezocht in bepaalde zegswijzen of 
argumenteringen die op een bepaalde tijdsgebonden context kunnen wijzen. 58 Hier bespreek 
ik kort de verschillende soorten signalen van reconstructie waarop ik tijdens het interviewen 
en in de analyse van het interviewmateriaal alert ben geweest. Daarbij geef ik voorbeelden 
van dergelijke signalen uit mijn eigen interviewmateriaal. Het is van belang daarbij te melden 
dat het hier dus om aspecten van het materiaal gaat die niet in de empirische analyse zijn 
opgenomen, maar hier juist uit zijn gefilterd. 
 
Signalen van vergeten 
Het vergeten is theoretisch de meest duidelijke vorm van vervorming: er vallen gaten in de 
herinnering. Helaas is het in de praktijk niet altijd zo simpel om te achterhalen waar 
vervorming door vergeetachtigheid optreedt, omdat lang niet iedereen expliciet benoemt dat 
zij iets niet meer weet. Vaak proberen personen door middel van logisch doorredeneren op 
basis van datgene dat nog wel onthouden is uitspraken te doen over aspecten die zij zich in 
feite niet meer herinneren. Een aanwijzing hiervoor is een vertelling die is doorspekt met 
zelfrechtvaardigingen in de trant van ‘op je vijftiende ben je echt nog te jong om op dat soort 
dingen te letten of ‘in je jonge jaren interesseer je je toch niet voor dat soort zaken’. Hoewel 
het uiteraard goed mogelijk is dat de geïnterviewde daadwerkelijk niet geïnteresseerd was in 
hetgeen haar nu wordt gevraagd zich te herinneren, worden dergelijke redeneringen ook vaak 
gebruikt om niet te hoeven zeggen dat zij het zich gewoon niet meer herinnert. Minder 
expliciet, maar wel goed op te sporen, zijn verhalen in de vorm van een redenering, 
bijvoorbeeld ‘ik weet nog dat mijn moeder erg teleurgesteld thuiskwam, dus de buurman zal 
toen wel hebben geweigerd de spullen terug te geven’. De interviewer moet daarom niet 
alleen bedacht zijn om gaten in de vertelling op te sporen, maar ook op de mogelijke (en vaak 
onbewuste) opvulling van die gaten door de geïnterviewde. 
 Dit is extra ingewikkeld bij een geïnterviewde die warrig is of (licht) dementeert, 
omdat voor al haar verhalen geldt dat ze moeilijk in een context te plaatsen zijn. Een 
voorbeeld: in een van de interviews kwam ik er al vrij snel na binnenkomst achter dat de 
geïnterviewde licht dementerend was, omdat hij voortdurend dezelfde anekdotes herhaalde, 
onafhankelijk van welke vraag hem werd gesteld. In het telefonische contact dat ik van 
tevoren met zijn vrouw had gehad, had zij gewaarschuwd dat hij zich niet meer zoveel 
herinnerde, maar hier had ik niet uit opgemaakt dat hij dementeerde. Ik probeerde gedurende 
ongeveer een uur mijn vragen te stellen en antwoorden te ontlokken, en rondde toen beleefd 
af. Ik twijfelde hoe ik de telkens herhaalde anekdotes moest beoordelen: als die zaken die hij 
zich juist wél herinnerde, of als een soort ‘harnas’ van een geconstrueerd verhaal waarachter 
hij zijn verwardheid probeerde te verbergen. Ik was extra op mijn hoede omdat hij in het 
praatje dat ik bij binnenkomst met hem voerde vrij stellig een ontkennend antwoord gaf op 
mijn vraag of zijn woonplaats was gebombardeerd tijdens de oorlog, terwijl dit wel degelijk 
het geval was. Ik besloot het interview niet in mijn analyse op te nemen. 

                                                 
57 Jureit (1997), p.97-99. 
58 Als gevolg van de opzet van mijn interviews was het interviewmateriaal niet geschikt om geheel volgens de 
methode van Rosenthal te analyseren. Ook een analyse zoals voorgesteld door Jureit was praktisch niet haalbaar 
bij de hoeveelheid interviews die voor deze studie zijn gebruikt; zo een benadering is beter geschikt in geval een 
of enkele interviews worden geanalyseerd. 
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In dit verband is het ook van belang jeugdherinneringen te onderscheiden van 
herinneringen die hun oorsprong in de (jong)volwassenheid hebben. De overgrote 
meerderheid van de door mij geïnterviewde personen was na 1920 geboren, wat in veel 
gevallen betekende dat men jeugdherinneringen aan de jaren dertig had en jongvolwassen 
herinneringen aan de jaren veertig. Dit had enerzijds gevolgen voor de mate van 
vergeetachtigheid – grofweg: hoe jonger, hoe minder herinneringen59 - , maar ook voor het 
type herinneringen. De belevingswereld van kinderen wordt veel meer dan die van 
volwassenen ingeperkt door hun cognitieve en taalkundige vaardigheden: omdat kinderen 
nog geen grote verbanden kunnen leggen begrijpen ze vaak niet de context van een ervaring 
of gebeurtenis. Iets dat niet wordt begrepen, wordt in veel gevallen ook niet opgeslagen; er is 
dan geen kader om de beleving in te plaatsen.60 Dat heeft tot gevolg dat kinderherinneringen 
heel direct en scenisch, maar ook nogal fragmentarisch zijn; in wezen lijken ze nogal op de 
door Niethammer beschreven herinneringsmoleculen.  

Een ‘typische’ jeugdherinnering is bijvoorbeeld het joodse klasgenootje dat opeens 
verdwenen was. De geïnterviewde vult deze herinnering vaak aan met later opgedane kennis: 
dat klasgenootje was ondergedoken of gedeporteerd. In de analyse van jeugdherinneringen is 
het daarom van belang om zowel de gaten als de latere opvulling van de gaten op te sporen. 
De dan overblijvende herinneringsmoleculen kunnen een sprekend, maar ook fragmentarisch 
beeld opleveren. Een verbreding van het perspectief, bijvoorbeeld met informatie over de 
interacties die de ouders van de geïnterviewde met joodse kennissen hadden, is niet mogelijk 
omdat de geïnterviewde die interacties niet doorgrondde. Verbreding en contextualisering 
van dat beeld moet niet worden gezocht binnen het interview zelf, maar in de verbinding van 
de herinneringen van verschillende geïnterviewden, en in de verbinding met andere, 
contemporaine bronnen. 

 
Taboes en vermijding 
Er kan ook een ‘gat’ in de vertelling vallen omdat de geïnterviewde zwijgt over voor haar 
pijnlijke episodes of taboes. Ik heb me dan ook altijd goed proberen voor te bereiden op de 
mogelijke taboes en belangen van de verschillende geïnterviewden, en een zo open en 
vertrouwelijk mogelijke sfeer tijdens het interview proberen te creëren. Soms probeerde ik 
met een naïeve opstelling of ‘domme’ vragen een geïnterviewde te verleiden een gevoelig 
onderwerp te bespreken, of stelde ik vragen expres in een meer algemene dan persoonlijke 
vorm (‘hebben mensen wel eens’ in plaats van ‘heeft u wel eens’). Een andere weg was om 
zo concreet mogelijke vragen te stellen: ‘u vertelde dat u goed contact had met uw joodse 
buurjongen Sam; wanneer zag u hem weer voor het eerst na de bevrijding?’). Maar soms 
kwam ik ook pas tijdens het interview achter een taboe van de geïnterviewde, bijvoorbeeld 
bij de geïnterviewde die ontkennend antwoordde op mijn vraag of er in zijn jeugd sprake was 
geweest van klassenverschillen. Toen ik hem even later vroeg of zijn school vooral door 
kinderen uit de elite werd bezocht, antwoordde hij: ‘nou ja, als je dat woord wilt gebruiken, 
er kwamen ook kinderen uit eenvoudiger milieus’. Door deze reactie begreep ik dat zijn 
ontkenning niet per se betekende dat hij geen verschillen had ervaren, maar dat hij het niet 
prettig vond om ze zo te expliciteren. 

                                                 
59 Over tijd vindt een verlies aan informatie en levendigheid van een herinnering plaats. Wel doet zich een 
reminiscentie-effect voor: men herinnert zich meer uit de periode tussen het tiende en dertigste levensjaar dan 
uit andere perioden (Cohen & Conway, 2008, p.49-60). In de praktijk van het interviewen van kleine aantallen 
personen was dit echter geen wet van Meden en Perzen: sommige geïnterviewden hadden een veel beter 
geheugen dan anderen, wat betekende dat de een zeer gedetailleerd over ervaringen op haar zevende kon 
vertellen, terwijl de ander slechts in algemene bewoordingen over ervaringen in haar adolescentie sprak. 
60 Cohen & Conway (2008), p.49-60. 
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Zwijgen kan een letterlijk gebrek aan woorden inhouden, maar kan ook andere 
vormen aannemen. De meest simpele vorm is een openlijke afwijzing van een vraag: ‘daar 
wil ik niet over praten’. Of de interviewer nu wel of niet probeert om de geïnterviewde dan 
toch over dit onderwerp te laten spreken, het is in ieder geval duidelijk dat hier een gat zit. 
Maar vaak probeert de geïnterviewde op meer impliciete manieren het thema te vermijden. 
Aanwijzingen hiervoor zijn het gebruik van de passieve in plaats van de actieve vorm (‘de 
joden werden toen naar een jodenhuis overgeplaatst’), een afstandelijke, soms geheel 
emotieloze manier van spreken, en het overgaan van een persoonlijk naar een meer algemeen 
narratief. Deze vormen van zwijgen waren in deze studie nadrukkelijk aanwezig in de 
verhalen van de niet-joodse Duitse geïnterviewden over hun contacten met joodse 
dorpsgenoten. Ik kom hier uitgebreid op terug in de hoofdstukken 5 en 7. De meest 
ingewikkelde vorm van vermijding is echter het letterlijke niet-vertellen, omdat de 
interviewer niet altijd kan achterhalen dat iets niet is verteld. Zo kwam ik er pas tijdens de 
analyse van mijn interviewmateriaal achter dat er nauwelijks iets was gezegd over naoorlogse 
ervaringen met restitutie en compensatie, noch door de joodse, noch door de niet-joodse 
geïnterviewden. Ook was er, op een uitzondering na, in de verhalen van de niet-joodse 
Twentenaren geen enkele aanwijzing te vinden voor een mogelijke, directe of verre, 
betrokkenheid bij de jodenvervolging. Het is mogelijk dat de geïnterviewden niemand in hun 
omgeving kenden die op wat voor manier dan ook betrokken was bij de vervolging – geen 
ambtenaren, politieagenten of spoorwegbeambten –, of niet op de hoogte waren van hun 
eventuele ervaringen met de vervolging en deportaties, maar het is evengoed mogelijk dat zij 
er vanaf hadden gezien mij hierover te vertellen. Dat valt niet meer te achterhalen. 
 
Haperende en vloeiende narratieven 
Het ‘gladstrijken’ van een contradictie of inconsistentie kan leiden tot een zekere hapering in 
het narratief. Er zit dan een ‘haakje’ in het verhaal: de geïnterviewde doet ambivalente 
uitspraken, spreekt zichzelf tegen, of lijkt eerder iets te betogen dan te beschrijven. Het 
‘haakje’ kan zitten in een terloopse opmerking of grapje, of in een meta-uitspraak waarin de 
geïnterviewde reflecteert op wat zij zegt. Vaak komen op zo een moment verschillende, soms 
botsende, interpretaties van het verleden bij elkaar. Er kan ook sprake zijn van wat Rosenthal 
een ‘toelichtend’ narratief  (exemplifying narrative) noemt: een weinig specifiek, enigszins 
stereotiepe vertelling die tot doel heeft een bepaalde lijn van argumentatie te ondersteunen.61 
Een voorbeeld is het antwoord dat een van de niet-joodse Twentse geïnterviewden gaf op 
mijn vraag of joodse bekenden zich na het einde van de oorlog anders, wellicht 
wantrouwender, opstelden:  
 
Nooit iets van gemerkt, nee.  Maar dat was ook zo’n hectische tijd, want dan krijg je die 
wederopbouw, he. Die mensen die uit concentratiekampen terugkwamen kregen ook geen enkele 
aandacht, he. Net als die militairen die terugkwamen uit Indië. Er werd opgebouwd, vooruitgekeken, 
het was verleden tijd. Dat is kennelijk de menselijke aard. Er werd nauwelijks over gepraat. 
 
Hoewel dit oppervlakkig gezien een antwoord op de gestelde vraag lijkt, zegt de 
geïnterviewde bij nader inzien nauwelijks iets over zijn eigen ervaring met de naoorlogse 
opstelling van joodse bekenden. In plaats daarvan geeft hij een nogal algemene beschrijving 
van de naoorlogse omgang met het recente oorlogsverleden, waarvan het zeer wel mogelijk is 
dat die gebaseerd is op een latere reconstructie. 
 Een nieuwe ervaring kan tot een nieuwe interpretatie van het verleden leiden. Dat kan 
leiden tot een vervorming van de herinnering, maar zoals eerder gezegd, zijn mensen vaak 
goed in staat om die nieuwe interpretatie af te zetten tegen hun vroegere interpretatie. Zo 
                                                 
61 Rosenthal (2006), p.4. 
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vertelde een van de joodse geïnterviewden uit Twente dat hij zeer teleurgesteld was geweest 
over de reacties van niet-joodse bekenden op zijn terugkeer uit de onderduik. Hij had het 
gevoel dat hij als een besmet iemand op straat kwam, en hij vergeleek die ervaring met een 
latere ervaring in zijn leven, toen zijn zoon een dodelijke ziekte bleek te hebben: 
 
Iedereen ging met een boog om je heen want ze wisten niet wat ze met je aan moesten. Denk dat men 
niet wist wat ze je wel en niet konden vragen. Dat ze het heel eng vonden. Dat syndroom ben ik later 
gaan herkennen (…) Mensen weten niet hoe met de ellende van iemand anders om te gaan. Het was 
geen reactie van ‘jammer dat je terugkomt’ zoals ik dat na de oorlog voelde, maar eerder: ‘wat moet 
ik met je’.  Achteraf begrijpelijk maar toen erg aangrijpend. Ik was daar heel erg geschokt door. 
 
Ook het omgekeerde van een ‘haakje’, een te ‘glad’ en afgerond narratief, is een signaal van 
reconstructie. Bourdieu heeft gewaarschuwd voor te sterk gestileerde antwoorden en 
personen die ‘de rol van geïnterviewde’ spelen. Wanneer ze dat in termen doen die bij de 
interviewer herkenning oproepen, kan de interviewer door deze antwoorden ‘verleid’ 
worden.62 Zeker bij personen die vaker zijn geïnterviewd, of zelf actief met hun 
herinneringen bezig zijn geweest omdat ze bijvoorbeeld hun levensherinneringen hebben 
opgeschreven, is vaak sprake van sterke stilering, zelfs in die mate dat van een gestolde 
herinnering kan worden gesproken. In zo een geval is de vertelling zo vastgelegd dat de 
intersubjectieve dynamiek zo goed als teniet wordt gedaan; de geïnterviewde vertelt het 
verhaal dat zij wil vertellen onafhankelijk van wie haar interviewt. In een aantal gevallen had 
ik in mijn interviews te maken met dergelijke ‘professionele’ vertellers. Omdat mijn 
inschatting was dat het weinig zin had om deze personen te proberen te dwingen om een 
ander pad te volgen, probeerde ik in eerste instantie ‘mee te bewegen’: ik liet de 
geïnterviewde haar verhaal doen om daarna ruimte te creëren voor andere verhalen en 
invalshoeken. Ik probeerde vervolgens de geïnterviewde te prikkelen om opnieuw te gaan 
herinneren in plaats van een bestaand verhaal te reproduceren door zo concreet mogelijke 
vragen te stellen. Ook werkte het in een aantal gevallen in mijn voordeel dat ik niet alleen 
geïnteresseerd was in de ervaringen tijdens het nazisme, maar ook in de ervaringen in de 
perioden voor en na het nazi-tijdperk; dit waren ervaringen waarover vaak veel minder 
uitgebreid en frequent was gesproken.  
 In alle gevallen, ook in die waar het niet om vaak vertelde herinneringen ging, heb ik 
geprobeerd te analyseren welk verhaal de geïnterviewde over zichzelf probeerde te vertellen. 
Zo kreeg ik zicht op het meta-narratief dat het interview stuurde en kon ik onderzoeken in 
hoeverre en op welke punten dit narratief werd doorbroken, en waar zich contradicties 
voordeden. Zo kwam ik erachter dat de een vooral wilde laten zien dat zij altijd haar eigen lot 
in handen had gehouden, terwijl de ander veeleer een aanklacht tegen de nazi’s deed. In 
sommige gevallen had het meta-narratief in wezen niet zoveel te maken met het onderwerp 
van het interview, zoals bij een vrouw wier antwoorden doorspekt waren met negatieve 
opmerkingen over haar moeder. Pas ver in het interview vertelde zij dat haar vader zichzelf 
van het leven had beroofd en dat zij haar moeder hiervoor verantwoordelijk stelde.  
  
3.3. Het interview als dialoog: intersubjectieve dynamieken  
Elke interviewsituatie is anders, en met elke geïnterviewde is de dynamiek anders. Vaak 
gebeuren onverwachte dingen. De geïnterviewde is overvallen omdat zij de afspraak is 
vergeten; een partner blijkt in de kamer te zitten; de schoonmaakster komt onverwachts 
binnen. De ene geïnterviewde staat er na het gesprek op je uit te nodigen voor een lunch in 
een restaurant om de hoek, de ander vergeet dat je om thee had gevraagd en zet je zwarte 
koffie voor. Het is onmogelijk om voor elk interview dit soort aspecten te beschrijven. Wat ik 
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hier zal doen is die zaken te beschrijven die voor elke interviewsituatie gelijk waren, namelijk 
die kenmerken van mijzelf die ik niet kon veranderen maar die wel de houding en vertelling 
van de geïnterviewde konden beïnvloeden. Het gaat daarbij om drie aspecten die alle 
geïnterviewden van mij wisten: mijn sekse, leeftijd en nationaliteit, en een aspect wat men 
niet zeker kon weten: mijn al of niet joods-zijn. 
 Het gegeven dat ik een vrouw ben die tientallen jaren jonger is dan mijn 
gesprekspartners, betekende in veel gevallen dat ik een soort kleindochter-rol vervulde. Veel 
geïnterviewden schatten mij nog jonger in dan ik feitelijk was, en dachten soms dat ik het 
interview hield in het kader van een studieproject of scriptie in plaats van een promotie-
onderzoek. Vaak werd het positief bevonden dat ik als ‘jong persoon’ geïnteresseerd was in 
het verleden. Soms had dat tot gevolg dat de geïnterviewde veel ging uitleggen, maar het kon 
ook betekenen dat iemand het lastig vond om over te brengen ‘hoe het in die tijd was’. In 
enkele gevallen zat het jong-zijn mij in de weg, omdat de geïnterviewde daardoor vergat dat 
ik onderzoek deed op het terrein waarover ik haar bevroeg en dus wel enige kennis van zaken 
had. Dan werd de vertelling wel erg basaal (‘heb je wel eens van de Kristallnacht gehoord?’), 
en moest ik een manier vinden om met mijn eigen irritatie om te gaan. Ik probeerde in die 
gevallen niet heel expliciet te gaan ‘showen’ met mijn kennis, maar wel af en toe een vraag 
op basis van gedetailleerde kennis te stellen. Met een geïnterviewde in de Verenigde Staten 
werd het mij duidelijk dat hij mij gelijkstelde aan Amerikaanse jongeren die nauwelijks 
kennis hebben over nazi-Duitsland en de Holocaust; hij was blij verrast toen ik hem vrij 
gedetailleerd over zijn ervaringen bevroeg. 
 Bij enkele mannelijke geïnterviewden deed zich nog een andere dynamiek voor: zij 
stelden zich enigszins flirterig en/of als autoriteit op, in de zin van ‘meisje, ik zal je wel even 
uitleggen hoe het zat’. Hier stoorde ik mij niet aan, omdat het hun vertelling niet in de weg 
zat. In tegendeel: soms ging ik bewust in deze dynamiek mee door mij naïef-enthousiast op te 
stellen en zo verder door te kunnen vragen. Een mogelijk gevolg van deze dynamiek zou 
kunnen zijn dat deze geïnterviewden minder over zaken wilden vertellen die hen ‘zwak’ 
konden doen overkomen, zoals ervaringen van pijn of machteloosheid. Dit was – voor zover 
ik dat kan beoordelen – echter niet het geval: in alle gevallen werd openlijk over angst en 
onmacht gesproken, of schemerden die emoties door de vertelling heen.  
 Het feit dat ik Nederlands ben had belangrijke consequenties, in de eerste plaats 
taalkundige. Aan Nederlandse zijde nam ik de interviews in het Nederlands af, aan Duitse 
zijde in het Duits, en in de Verenigde Staten in het Engels. Met name in de Duitstalige 
interviews betekende dat een verlies aan subtiliteit. Ik kon mijn vragen minder precies 
verwoorden dan in het Nederlands, en ik had minder goede voelsprieten voor de nuances en 
subtiliteiten in de vertellingen van de geïnterviewden. Soms had dit het negatieve gevolg dat 
een geïnterviewde in een bepaald narratief ‘bleef hangen’ omdat ik haar met mijn vragen niet 
goed kon uitdagen om dieper op een onderwerp in te gaan of een ander pad te gaan 
bewandelen. Maar het kon ook positief uitpakken wanneer de geïnterviewde door mijn 
enigszins onbeholpen vragen extra haar best deed om iets helder te verwoorden of goed 
inzichtelijk te maken. Een enkele keer kon ik mijn gebrek aan taalvaardigheid uitbuiten, 
bijvoorbeeld toen een niet-joodse Duitse man een terloopse opmerking maakte over twee 
joodse zussen die na hun terugkeer uit het concentratiekamp ‘hochnäsig’ zouden zijn 
geweest. Door te spelen dat ik niet begreep wat hij bedoelde, kon ik hem vragen hier iets 
dieper op in te gaan. 
 In de tweede plaats leidde mijn Nederlands-zijn tot een zekere ongelijkheid tussen de 
interviews met Nederlandse en Duitse geïnterviewden, omdat ik aan Duitse zijde meer een 
buitenstaander was dan aan Nederlandse zijde. Het is heel waarschijnlijk dat de Duitse 
geïnterviewden zich door mijn Nederlandse achtergrond meer geroepen voelden om zichzelf 



52 
 

naar mij toe te rechtvaardigen.63 Tegelijk was ik ook voor de geïnterviewden aan Nederlandse 
zijde tot op zekere hoogte een buitenstaander, omdat ik geen Twentenaar maar een 
Randstedeling ben. Dat de geïnterviewden goed doorhadden dat ik niet uit Twente afkomstig 
ben, bleek alleen al uit het feit dat geen enkele geïnterviewde mij in het Plat aansprak. De 
ongelijkheid bestond dus wel, maar was niet dusdanig groot dat van een insider-outsider 
onderscheid kan worden gesproken.  
 Dan een ingewikkeld aspect omdat het niet duidelijk ‘af te lezen’ is: mijn al dan niet 
joodse achtergrond. Ik heb een joodse vader en een niet-joodse moeder, en heb in mijn 
opvoeding weinig joodse religieuze en culturele tradities meegekregen. Mijn familie van 
vaderskant is getroffen door de Holocaust, een gegeven waar ik wel zeer bewust mee ben 
opgegroeid. Het thema van het onderscheid tussen joods en niet-joods, en het belang van de 
eigen identiteitsconstructie daarbij, geldt dus evenzeer voor mijzelf als voor de door mij 
geïnterviewde personen. Ik was mij er vanaf het begin van deze studie van bewust dat mijn 
achtergrond, juist bij dit thema, van invloed kon zijn op de interviewsituatie. Ik vroeg me af 
of ik expliciet mijn achtergrond moest benoemen, en zo ja, hoe dan. Enerzijds wilde ik mij 
open en transparant opstellen tegenover de geïnterviewden, van wie ik immers ook vroeg 
persoonlijke herinneringen met mij te delen, anderzijds wilde ik de mogelijke invloed van 
mijn achtergrond op hun vertelling zo klein mogelijk houden. Ik besloot om in principe open 
te zijn over mijn achtergrond wanneer de geïnterviewde daarnaar vroeg, en dan te vertellen 
dat ik een joodse vader en een niet-joodse moeder heb. De indeling in joods dan wel niet-
joods liet ik aan mijn gesprekspartner over. 
 Er deed zich in dit verband een opvallend verschil voor tussen de joodse en de niet-
joodse geïnterviewden. Bijna alle joodse geïnterviewden informeerden naar mijn 
achtergrond, soms indirect door naar de herkomst van mijn achternaam te vragen. Soms had 
mijn antwoord een positief effect, omdat de geïnterviewde daardoor een spoor van 
lotsverbondenheid veronderstelde. In een enkel geval waarin ik ongemak of wantrouwen bij 
de geïnterviewde bespeurde, besloot ik zelf over mijn achtergrond te beginnen; dit leidde tot 
meer vertrouwen. Soms had het onderwerp van mijn achtergrond iets lastigere gevolgen voor 
mij, wanneer de geïnterviewde mij bijvoorbeeld duidelijk wilde maken dat ik mij meer in het 
jodendom moest verdiepen, of wanneer zij veronderstelde dat ik bepaalde politieke meningen 
met haar deelde.  

Niet-joodse geïnterviewden vroegen daarentegen bijna nooit naar mijn achtergrond. 
Aan Nederlandse zijde leken weinig niet-joodse geïnterviewden ook maar stil te staan bij de 
mogelijkheid dat ik een joodse achtergrond heb. Aan Duitse zijde was minder duidelijk in 
hoeverre de niet-joodse geïnterviewden deze mogelijkheid overwogen: zij waren over het 
algemeen sowieso erg voorzichtig in hun uitspraken, iets waar ik later nog op terugkom. 
Slechts in één geval werd openlijk naar mijn achtergrond gevraagd. Toen ik een van de niet-
joodse Duitse geïnterviewden vroeg naar zijn herinneringen over een bepaald aspect van de 
jodenvervolging in zijn dorp, vroeg hij mij opeens of ik joods ben, om daar meteen aan toe te 
voegen: ‘want ik wil niemand beledigen’. Hier werd een gevolg van de intersubjectiviteit 
expliciet gemaakt waar ik voor vreesde: de geïnterviewde sprak niet open en vrij over zijn 
herinneringen vanwege gevoeligheden die hij bij de interviewer veronderstelde. Ik probeerde 
hem uit te leggen dat ik graag wilde weten wat hij zich herinnerde en dat hij niet bang hoefde 
te zijn mij voor het hoofd te stoten, maar of dat de intersubjectieve dynamiek veranderde is 
lastig te bepalen. 

                                                 
63	Maar het valt niet goed in te schatten of hun vertelling wezenlijk anders was geweest wanneer de interviewer 
een Duitse vrouw van mijn leeftijd was geweest; ook bij een interviewer van de Duitse ‘derde generatie’ zou 
waarschijnlijk een zekere mate van zelfrechtvaardiging een rol spelen. 
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Ten slotte wil ik een aspect van de ethiek in de intersubjectieve dynamiek noemen. In 
de literatuur is enige aandacht voor de spanning die de interviewer kan ervaren wanneer 
uitspraken worden gedaan die zij eigenlijk wil tegenspreken,64 maar ik ervoer vooral 
omgekeerd spanning wanneer ik de geïnterviewde de ruimte – mogelijk teveel ruimte – bood 
om in mijn ogen afkeurenswaardige uitspraken te doen.65 In veel gevallen stelde ik dan een 
neutrale vervolgvraag, zoals ‘o ja?’ of ‘wat bedoelt u daarmee?’. De betreffende onderwerpen 
zijn relevant voor dit onderzoek – antisemitische uitspraken, ongevoelige of ronduit nare 
reacties op terugkerende joodse kampoverlevenden, vooroordelen over niet-joden – maar 
leidde soms tot het gevoel dat ik de geïnterviewde ‘erin liet lopen’. Vaak werden de 
uitspraken gedaan door personen die aangaven niet anoniem te hoeven blijven. Dit leidde tot 
soms lastige overwegingen bij de verslaglegging: waren de geïnterviewden zelf 
verantwoordelijk voor hun uitspraken en kon ik hen dus met naam en toenaam noemen, of 
moest ik hen tegen zichzelf in bescherming nemen? En betroffen de uitspraken waarvoor ik 
overwoog hen in bescherming te nemen niet eerder mijn eigen taboes dan die van hen? Ik heb 
in veel gevallen ervoor gekozen de uitspraken anoniem weer te geven, zeker wanneer er zich 
in mijn ogen weinig verlies van informatie voordeed. Maar ik noem vaak ook juist een 
geïnterviewde wel bij naam en toenaam, vooral in gevallen waarin ik mijn eigen gevoeligheid 
niet de overhand wil laten nemen. Het blijft een lastige afweging. 
 
3.4. Eigen en eerdere interviews 
Een interview is dus een product van zowel de geïnterviewde als de interviewer; de vertelling 
wordt beïnvloed door zowel oncontroleerbare als controleerbare aspecten van de dynamiek 
tussen die twee, en van de interviewsetting. In het geval van hergebruik van al bestaande 
interviews vervalt de mogelijkheid van sturing: de onderzoeker heeft het te doen met het 
product van een dynamiek tussen de geïnterviewde en een andere interviewer. Dat betekent 
dat het beschikbare interviewmateriaal de grenzen bepaalt van wat de onderzoeker kan 
bestuderen, maar ook dat het van belang is om het doel en de context van het eerdere 
interview te kennen om het vertelde zo goed mogelijk te kunnen plaatsen.66 Hoewel de 
hergebruikende onderzoeker de interviewdynamiek nooit zo dicht kan benaderen als de 
interviewer zelf, bieden zo compleet mogelijke weergaven van de afgenomen interviews 
handvatten om de invloed van de interviewcontext en –dynamiek te kunnen bestuderen. Voor 
hergebruik van interviews zijn video-opnamen daarom te prefereren boven audio-opnamen; 
audio-opnamen zijn te prefereren boven transcripten. In het geval de onderzoeker enkel 
transcripten ter beschikking staan, is het van belang dat het transcript zo precies mogelijk het 
verloop van, en de interacties binnen, het interview weergeeft. 
 In deze studie heb ik, naast de door mijzelf afgenomen interviews, ruim zestig al 
bestaande interviews uit eerdere studies en projecten gebruikt. In ruim de helft van de 
gevallen had ik een video-opname tot mijn beschikking, in de overige gevallen een audio-
opname. Bij de video-opnames ging het om interviews uit het Visual History Archive van de 
USC Shoah Foundation met 35 joodse personen uit de Twents-Duitse grensstreek. Deze 
interviews zijn tussen 1994 en 1999 afgenomen in het kader van één van de grootste 

                                                 
64 Zie bijvoorbeeld Abrams (2010), p.61; en zie Maubach (2010) over de door Alexander Plato voorgestelde 
‘twistfase’ van het interview, waarin de interviewer op het einde van het interview in discussie kan treden met 
de geïnterviewde over haar uitspraken (p.6). 
65 Barbara Henkes sprak in dit verband over de ‘collaborerende interviewer’ tijdens de bijeenkomst ‘Erfahrung, 
Erzählung, Erforschung. Zeitzeugenschaft und Geschichtsschreibung im 20. Jahrhundert’ van het 
Graduiertenkolleg van het Duitsland Instituut Amsterdam, 24 februari 2012. 
66 Freund (2009), p.29; Gillies & Edwards (2005);  http://ukdataservice.ac.uk/use-data/guides/methods-
software/qualitative-reuse.aspx (bezocht op 19 maart 2014). 
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wereldwijde projecten om getuigenissen van Holocaust-overlevenden vast te leggen.67 De 
interviews werden volgens een vaststaande procedure afgenomen door vrijwilligers die hier 
een cursus voor hadden gevolgd. Van alle 35 interviews heb ik de video-opnamen bekeken en 
geanalyseerd; in enkele gevallen stond mij daarnaast het transcript van het interview ter 
beschikking. Omdat het hoofddoel van deze interviews was getuigenissen over de Holocaust 
vast te leggen, lag de focus op de ervaringen van vervolging en uitroeiing. Daarnaast werd 
ook aandacht besteed aan andere aspecten van de levensgeschiedenis van de geïnterviewde, 
zoals de vooroorlogse thuissituatie en ervaringen met antisemitisme.68 Hoe uitgebreid en 
gedetailleerd de levensgeschiedenis werd verteld, verschilde in de praktijk echter sterk van 
interview tot interview. Dit hing in belangrijke mate af van de geïnterviewde, maar evenzeer 
van de interviewer. Ondanks de vaststaande procedure was de invloed van de interviewer 
duidelijk merkbaar: waar de een zich vrij strak aan een vragenlijst hield, liet de ander veel 
meer de geïnterviewde bepalen wat wanneer aan de orde kwam; waar de een vooral stuurde 
op feitelijke kennis, was de ander meer geïnteresseerd in beleving en emoties. Dit betekende 
dat in de praktijk in het ene interview veel uitgebreider het alledaagse leven en de alledaagse 
interacties aan de orde kwamen dan in het andere.  

In de overige gevallen ging het om audio-opnamen van interviews die in het kader 
van verschillende projecten in de jaren tachtig en negentig zijn afgenomen met (joodse en 
niet-joodse) inwoners van Haaksbergen, Borne en Enschede. Van de interviews uit Borne 
waren daarnaast thematisch geordende transcripten beschikbaar. De interviews werden door 
lokale (amateur-)historici afgenomen om meer inzicht te krijgen in de lokale joodse 
geschiedenis of in de lokale gebeurtenissen tijdens en na de bezetting. Van de studies in 
Haaksbergen en Enschede lagen publicaties voor die op basis van de afgenomen interviews 
tot stand waren gekomen; in het geval van Borne was een publicatie beschikbaar die, evenals 
deze huidige studie, de eerder afgenomen interviews als bron gebruikte.69 Omdat de 
verschillende projecten uiteenlopende kennisinteresses hadden, was de mate waarin het 
onderwerp van alledaagse contacten en interacties ter sprake kwam ook in deze interviews 
zeer uiteenlopend.  

Voor alle interviews die ik heb hergebruikt, geldt dat ik, evenals in de door mijzelf 
afgenomen interviews, in de analyse de focus heb gelegd op uitspraken over concrete 
interacties met concrete anderen. Hoewel ik als onderzoeker geen invloed had op wat en hoe 
er was verteld door de geïnterviewden, kon in de analyse van de interviews wel worden 
gezocht naar gewoonteherinneringen en herinneringsmoleculen, en konden signalen van 
reconstructie en van tijdsgebonden discoursen worden opgevangen en ontleed. Zo kon ook in 
de al bestaande interviews het verleden zo goed mogelijk worden benaderd. 
 
 
4. Weergave van het interviewmateriaal in de studie 
 
Hoewel het als gevolg van het grote aantal interviews niet mogelijk is om alle geïnterviewden 
uitgebreid te introduceren, wordt van iedereen die in de lopende tekst wordt aangehaald in 
principe aangegeven of hij of zij joods dan wel niet-joods, en Duits dan wel Nederlands is. 
Ook wordt altijd het geboortejaar van de geïnterviewde gemeld, evenals die 
achtergrondinformatie die relevant is om zijn of haar uitspraken te kunnen plaatsen. In de 
gevallen waarin het van belang is om de vragen en/of opmerkingen van de interviewer te 
kennen voor inzicht in de context van bepaalde uitspraken van de geïnterviewde, zijn die 

                                                 
67 Het gaat om 52.000 interviews in 56 landen en 32 talen. Zie voor meer informatie: http://vhaonline.usc.edu en 
http://www.vha.fu-berlin.de (bezocht op 19 maart 2014).  
68 Zie: http://www.vha.fu-berlin.de/media/pdf/vha_interviewer_guidelines.pdf (bezocht op 19 maart 2014). 
69 Geritz-Koster & Karseboom (1999); Van Zuijlen (1983); Evertzen (2010). 
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schuingedrukt weergegeven. Alle citaten zijn in het Nederlands weergegeven. Achterin het 
boek zijn de originele Duitse en Engelse citaten te vinden. 
 Sommige personen zijn geanonimiseerd. Wanneer werd verzocht om de eigen naam 
niet weer te geven, maar verder geen restricties werden opgelegd wat betreft 
achtergrondinformatie, is een persoon aangeduid met een eerste letter van de achternaam 
(‘mevrouw B.’). Deze letter hoeft niet overeen te stemmen met de eerste letter van de 
werkelijke achternaam. Van deze personen wordt wel de achtergrondinformatie, bijvoorbeeld 
geboortejaar en geboorteplaats, genoemd. Er deden zich ook enkele gevallen voor van 
personen die aangaven niet anoniem te hoeven blijven, maar die wel vertrouwelijke 
uitspraken deden. Wanneer over deze uitspraken wordt bericht, is alle achtergrondinformatie 
van deze geïnterviewden weggelaten, zodat de uitspraken niet naar hen herleidbaar zijn. 
Achterin het boek is een lijst met alle geïnterviewden opgenomen. 
   
  


