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5. ‘De sympathie of haat in hun ogen’. Joods/niet-joods samenleven in het Duitse 
grensgebied, 1933-1945 
 
 
Onmiddellijk na de machtsovername door Hitler op 30 januari 1933 werd begonnen met het 
nazificeren van de Duitse samenleving. Met verschillende wetten en verordeningen werd op 
zowel institutioneel niveau als op verscheidene maatschappelijke terreinen het ‘Führer-
principe’ doorgevoerd en werd begonnen met een algehele ‘gelijkschakeling’. Nazistische 
organisaties als het Deutsche Arbeitsfront, de Hitlerjugend, de Bund Deutscher Mädel, het 
Winterhilfswerk en talloze nationaal-socialistische beroepsverbanden verdrongen de 
bestaande instituties en verenigingen, en drongen zo diep het alledaagse leven van de Duitse 
bevolking binnen. Ook de publieke ruimte kreeg een sterk nationaal-socialistisch stempel: 
‘Heil Hitler’ werd als nieuwe begroeting ingevoerd, nationaal-socialistische vlaggen werden 
veelvuldig gehesen, overal verschenen hakenkruisemblemen, traditionele feesten werden 
door nazistische feesten, bijeenkomsten en optochten vervangen, en het dragen van 
uiteenlopende nationaal-socialistische uniformen raakte wijd verbreid.1  
 Tegelijk met de uitbouw van de op nazistische leest geschoeide arische 
‘volksgemeenschap’ begon de uitstoting van ‘niet-ariërs’. Via het proces van ‘arisering’ 
werden joden stap voor stap uit de Duitse economie en het beroepsleven gestoten, en met de 
Neurenberger wetten van september 1935 werd joden hun burgerrechten afgenomen en 
werden de relaties tussen joden en niet-joden strafbaar gesteld. De zogenoemde Kristallnacht, 
de pogrom van 9 november 1938, was de eerste systematisch uitgevoerde geweldsdaad tegen 
Duitse joden, en werd gevolgd door een niet-aflatende stroom van verordeningen en 
maatregelen die het leven van joden onmogelijk maakten. Na de deportaties mondde het 
proces van uitsluiting van de Duitse joden uit in massale uitroeiing. Met de deportaties, die in 
de grensstreek eind 1941 begonnen, kwam een definitief einde – zo leek het althans – aan het 
samenleven van Duitse joden en niet-joden. 
 Om de ontwikkelingen in het alledaagse samenleven van Duitse joden en niet-joden 
onder het nazisme in de grensstreek te doorgronden, en de betekenis van die ontwikkelingen 
voor de beleving van normaliteit van zowel de joodse als niet-joodse bewoners, wordt deze 
thematiek hier vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Eerst worden de alledaagse 
relaties en interacties op een conceptuele, niet-chronologische wijze geanalyseerd, om inzicht 
te vergaren in de verschillende sociale mechanismes die zich in die jaren tussen joden en niet-
joden voordeden. Vervolgens wordt het samenleven als proces beschreven: op (min of meer) 
chronologische wijze worden de veranderingen in het samenleven geschetst. Zo wordt een 
beeld verkregen van het verloop van, en de tegenstrijdigheden in, het joods/niet-joods 
samenleven. Ten slotte worden de ontwikkelingen in de niet-joodse en joodse normaliteit 
beschreven. Allereerst bespreek ik echter de verhalen die de door mij geïnterviewde Duitse 
niet-joden over het samenleven vertelden, om inzichtelijk te maken hoe over dit thema wordt 
gesproken en gezwegen. 
 
 
1. Spreken en zwijgen over joods/niet-joods samenleven in het Derde Rijk 
 
Hoewel mijn Duitse niet-joodse gesprekpartners allen zeer welwillend waren om mij te 
vertellen over hun ervaringen in het Derde Rijk, werden hun vertellingen over het contact met 
vroegere joodse bewoners gekenmerkt door afstandelijkheid en vaagheid. Het leek of de 
                                                 
1 Een zeer uitgebreide en nauwgezette beschrijving van de nazificatie van de plaats Vreden biedt Höting & 
Sodmann (2008). Bergerson (2004) beschrijft en detail de rol van de plaatselijke bevolking in de nazificatie van 
de plaats Hildesheim.  
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herinnering aan de joden versluierd was, alsof de geïnterviewden als van een verre afstand en 
door dikke mist hun samenleven met de vroegere joodse bekenden beschouwden.2 Concrete 
beschrijvingen en voorbeelden waren kort en vluchtig, vaak in een bijzin of een 
tussenopmerking verstopt. Ook de geïnterviewden die aangaven dagelijks contact met joden 
te hebben gehad, bleven vaag over de ontwikkelingen in die contacten in de nazi-tijd. Ludwig  
Hopp (1928) uit Ahaus zei bijvoorbeeld: ‘Op school heb ik jarenlang naast een jood gezeten, 
die is later in Auschwitz omgebracht’, zonder iets over de tussenliggende jaren te zeggen. In 
dezelfde algemene termen werd gesproken over contacten die anderen met joodse bewoners 
zouden hebben gehad: ‘mijn tante heeft nog wel contact met hen gehad voordat ze werden 
weggehaald’ en ‘er waren zeker nog wel burencontacten, die mensen hebben jarenlang naast 
elkaar gewoond’.   

Wanneer de geïnterviewden over uitsluitingspraktijken berichtten, plaatsten ze 
zichzelf bijna altijd in de rol van getuige die bepaalde dingen had gezien of had gehoord, 
maar hier zelf niet aan had deelgenomen. Jan-Harm Kip (1911), die in de jaren dertig in 
verschillende kleine plaatsjes in de graafschap Bentheim als leraar had gewerkt, zei dat hij 
nauwelijks iets van de vervolging had gemerkt, omdat het nazisme niet was doorgedrongen 
op het platteland. Wel hoorde men over de vervolging in de ‘grotere plaatsen’ (bijvoorbeeld 
Neuenhaus). 

Josef Klüsekamp (1928) uit Ahaus vertelde nog relatief concreet over zijn contacten 
met de joodse buren, de familie De Jong. Hij vertelde dat hij bevriend was met zijn 
buurmeisje Henny de Jong die van zijn leeftijd was, en liet foto’s zien uit 1926 en 19333 van 
het Kinderschützenfest uit zijn buurt waarop ook de joodse buurkinderen stonden. Zijn vader 
was bevriend geweest met de vader van Henny, omdat zij samen hadden gediend in de 
oorlog. Zijn ouders kwamen wel eens bij de familie De Jong over de vloer met Kerstmis of 
een verjaardag, maar ‘het was vroeger niet zo gebruikelijk om elkaar te bezoeken, ook niet bij 
andere vrienden’. Ik vroeg hem of hij in de jaren na de machtsovername door Hitler nog wel 
met zijn joodse buurmeisje Henny mocht spelen. Hij zei: ‘Ja, wie zou dat dan verbieden? Dat 
werd dan wel niet graag gezien binnen de partij, dat was ongewenst, maar we waren ook nog 
klein.’ Maar na de pogrom in 1938 had hij zijn joodse bekenden nauwelijks meer gezien: ‘Ze 
kwamen bijna niet meer op straat en niet naar school. Ze hadden weliswaar geen 
uitgaansverbod, maar bleven zoveel mogelijk thuis’. Toen ik hem vroeg wanneer hij voor het 
laatst de joodse buurkinderen gesproken had, antwoordde hij: 
 
Die waren tussendoor nog weg uit Ahaus, maar die kwamen weer terug omdat ze nergens heen 
konden. Die konden niet zomaar een kaartje op het station kopen, die moesten hun legitimatiebewijs 
laten zien en daar stond gelijk een grote ‘J’ van jood op. Dus die konden helemaal niet weg. En auto’s 
had toen nog niemand, en er was bovendien geen benzine, dat werd allemaal toegewezen. Daarmee 
kon je ook niet zomaar rijden waarheen je maar wilde of een joodse familie ergens heenbrengen. Die 
zouden zelf zijn opgepakt, die zouden mee het concentratiekamp in zijn gegaan. Na de Kristallnacht 
heb ik ze nog wel gezien, maar nauwelijks meer gesproken. 
 
Zijn reactie is typerend voor veel van de verhalen van de niet-joodse geïnterviewden. In 
plaats van een duidelijk antwoord op mijn vraag te geven, begon hij uit te leggen dat joden 
niet meer vrij konden reizen, en dat reizen überhaupt lastig was geworden. Al snel sloeg zijn 
uitleg om in een verdediging: wij konden de joden niet helpen, want dan waren we zelf in het 
                                                 
2 Welzer, Moller & Tschuggnall (2002) noemen dit een ‘lege’ ofwel nietszeggende manier van spreken: ‘Das 
‘leere Sprechen’ ist eine Redeweise, die wie keine andere das intergenerationelle Gespräch über das ‘Dritte 
Reich’ prägt: Akteure – und zwar meist die Täter – bleiben konturlos, historische Vorgänge werden nur in 
Umrissen beschrieben, so dass unklar bleibt, worum es eigentlich geht und das Geschehen fast harmlos 
erscheint.’ (p.159). 
3 De foto’s kunnen ook uit 1927 en 1934 zijn geweest. 
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kamp terechtgekomen. Het meest concrete dat hij over zijn contact met zijn buurkinderen zei, 
is: ik heb ze nauwelijks meer gesproken.  
 Sommige geïnterviewden deden tegenstrijdige uitspraken over de omgang tussen niet-
joodse en joodse bewoners in de nazi-tijd. Ze wisselden korte, algemene uitspraken over de 
uitsluiting van de joden af met opmerkingen over de goede verstandhouding die de niet-
joodse bewoners met de joden hadden gehad. Berta Nünning (1919) uit Ahaus liet 
bijvoorbeeld enerzijds met opmerkingen over ‘hatelijkheid’ en ‘pesterij’ jegens de joden 
blijken goed op de hoogte zijn van de uitsluiting van de joden in haar woonplaats, maar zei 
anderzijds: 
 
Ik zou hier niemand weten die de joden zou hebben uitgescholden of hebben gehaat. Op zich was 
iedereen goed met de joden bevriend, de joden hebben hier nooit geleden. Maar er zijn toch velen 
weggestuurd. (...) Je weet dat er zoveel mensen van de joden zijn omgekomen, maar je hebt het zelf 
niet beleefd. In de grote steden, in het Ruhrgebied, was dat anders, daar leefde dat meer. Hier is niet 
veel voorgevallen. 
 
Ook Hermann Lankhorst (1924) uit Neuenhaus zei, toen ik hem vroeg of hij nog contact met 
de joodse bewoners uit zijn dorp had gehad: ‘Dat werd steeds minder. Die joden werden dan 
wel buitengesloten. Zoals door de Stürmer.’4 Hij vertelde over de treiterijen die een joods 
jongetje op zijn school ten deel waren gevallen en over de plaatselijke voorzitter van de 
joodse gemeenschap die tevergeefs bij een christelijke familie had aangeklopt om zilveren 
voorwerpen uit de synagoge in bewaring te geven. Maar hij liet zich in soortgelijke 
bewoordingen als Berta Nünning uit over de goede verhouding tussen de joden en niet-joden:   
 
Niemand heeft in die tijd de joden wat gedaan. Die mochten niet zwart slachten, maar niemand heeft 
ze toen ook verraden. En later zijn ze simpelweg opgehaald en weg waren ze! (...) 
Ik probeer te begrijpen hoe dat was, hier kende iedereen elkaar toch, en toen waren ze opeens 
allemaal weg?! 
Maar de mensen hier hebben hen niets afgenomen. Maar vanuit de staat werden ze wel benadeeld. Ze 
kregen bijvoorbeeld minder bonnen voor levensmiddelen. Maar dat wisten we toen allemaal helemaal 
niet! De buren hebben elkaar onderling het leven niet zuur gemaakt. Dus men heeft hen niet hun 
tuinen afgenomen of zo. (...) Dus het grondakkoord van het leven toen was simpelweg dat hier 
iedereen met elkaar samen geleefd heeft. 
 
Wat zo kenmerkend is aan deze verhalen, en ook de reden waarom ik ze zo uitgebreid citeer, 
is dat de geïnterviewden in feite hun uitspraken over de goede verhoudingen tussen de joden 
en niet-joden met omgekeerde bewijslast staafden. In plaats van de goede verhouding te 
illustreren met voorbeelden van vriendschappelijke en hulpvaardige interacties, vertelden ze 
dat de joden niet werden uitgescholden of verraden, en dat niemand iets van hen afnam. De 
joden werd niets aangedaan, ergo: de verhoudingen waren prima. 
  Enkele geïnterviewden begonnen hun verhaal over het samenleven pas met de  
pogrom van november 1938 . De pogrom maakte veel indruk, wat kan worden opgemaakt uit 
de vele referenties aan deze nacht.5 Allen vertelden over het afbranden of afbreken van de 

                                                 
4 Het wekelijks verschijnende blad ‘Stürmer’ vormde een van de belangrijkste antisemitische 
propagandakanalen van de nazi’s. Het blad hing overal in zogenoemde ‘Stürmerkasten’ op belangrijke plekken 
in de publieke ruimte. 
5 Dat de meerderheid van de bevolking de pogrom afkeurde, blijkt ook uit de lokale stemmingsberichten over 
het jaar 1938. Zo schrijft de SD op 7 december 1938: ‘Unter dem Hinweis, dass die Synagogen “Gotteshäuser” 
seien, als die sie vorher insbesondere von der katholische Kirche nie angesehen wurden, wurde versucht, die 
Bevölkerung zu beunruhigen und die Befürchtung ausgesprochen, dass den Kirchen ein gleiches Schicksal 
bevorstehe. Dieses Vorgehen der katholischen Geistlichkeit hatte teilweiser zur Folge, dass die Bevölkerung in 
verschiedenen rein katholischen Orten von der Beteiligung an dem Vorgehen gegen die Juden Abstand nahm 
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lokale synagoge, en sommigen herinnerden zich ook dat er bij de joden ruiten waren 
ingeslagen. Alle niet-joodse geïnterviewden vertelden over deze nacht als getuige, als iets wat 
ze hadden gezien of gehoord, maar waar ze zelf niet bij betrokken waren geweest. Maar er 
was een uitzondering: Ludwig Hopp vertelde dat hij, als schoolgaande jongen, de volgende 
ochtend met anderen samen de heilige Thora-rollen uit de synagoge over straat had uitgerold, 
en spulletjes uit een verwoeste joodse groothandel had meegenomen. Maar ‘we deden dat niet 
uit hatelijkheid’, zei hij, en later was er een agent van de plaatselijke politie langsgekomen en 
hadden de kinderen de spullen moeten inleveren.6 
 Slechts twee geïnterviewden noemden het feit dat na de pogromnacht de joden 
moesten verhuizen naar zogenoemde jodenhuizen: Hermann Lankhorst en Josef Klüsekamp 
vertelden beiden dat de joden eerst in een huis bij elkaar waren gebracht voordat zij 
gedeporteerd werden, en Klüsekamp voegde daar nog aan toe dat de joden toen met z’n 
dertigen in een huis woonden waar vroeger drie mensen hadden gewoond. Dat de joden vanaf 
1941 een jodenster moesten dragen, lijkt minder te zijn opgevallen, of wellicht minder indruk 
te hebben gemaakt. Geen van de geïnterviewden begon hier uit zichzelf over, en in reactie op 
mijn vragen gaven Berta Nünning uit Ahaus en mevrouw Snippe (1927) uit Lage alleen aan 
dat ze de ster wel eens gezien hadden ‘op de markt of zo’ of ‘wanneer er een handelaar 
langskwam’.  
  Veel geïnterviewden vertelden dat de joden ‘opeens weg waren’. Bij de meesten werd 
het uit hun verhalen niet duidelijk of zij getuige waren geweest van de deportaties of niet. Het 
enige dat bijvoorbeeld Agnes Koertshuis (1927) uit Gronau over het contact met joden tijdens 
de nazi-tijd zei, was dat ze had gehoord dat ambtenaren niet meer bij joden mochten kopen. 
En toen was er opeens de pogrom geweest waarbij alle joodse huizen waren verwoest en 
joden waren weggehaald: ‘Daardoor kon niemand iets zeggen of er tegen doen. Als dat 
langzaam was gebeurd, dan was er protest gekomen, maar de nazi’s waren zo sluw dat ze het 
op deze manier gedaan hebben’. Behalve dat zij de ontwikkelingen in de jaren tussen 1933 en 
1938 min of meer oversloeg, leek zij zich er ook niet van bewust dat na de pogrom nog altijd 
een aantal joden in Gronau woonden die pas een paar jaar later werden gedeporteerd.7 
 Alleen Hermann Lankhorst liet – op het einde van een meer dan drie uur durend 
interview – blijken dat het samenleven met de joden wel degelijk heel wat gruwelijker 
dimensies had aangenomen dan wat treiterij. Zelf was hij lid geweest van de Hitler Jugend en 
later van de partij, maar hij had nooit in dienst gehoeven vanwege een fysieke handicap. Zo 
had hij de gehele nazi-periode in Neuenhaus doorgebracht. Hij zei: 
 
Dat we allemaal gezegd hebben, en dat heeft men ook geloofd, ‘we wisten het niet’. We wisten, ik 
wist het, dat ze de ruiten hebben ingegooid, dat ze hun meubels hebben vernield. Ik wist dat ze ze 
opeengepakt hebben. Ik wist ervan dat ze hun zilver bij iemand wilden onderbrengen. Ik behoor tot 
het volk, tot de algemeenheid. Ik heb ervan geweten. (…) Ach, ik vind het erg fijn hier eens over te 
spreken. 
 
Dit was de meest expliciete uitspraak die ik over de uitsluiting en vervolging van de joden te 
horen kreeg in de interviews met niet-joodse Duitsers. De interviews bieden ‘snippers’ 

                                                                                                                                                        
oder sogar demonstrativ Sympathien für die Judenschaft zum Ausdruck brachte. So tätigte z.B. in Vreden der 
grösste Teil der Bevölkerung am nächsten Tag ostentativ seine Einkäufe in den betriebsfähigen jüdischen 
Geschäften, andererseits wurden auch bei Ortgruppenleitern, die man für die Aktionen verantwortlich machte, 
die Fenster eingeworfen. Weiter wurden Eintopfspenden und Sammlungen der NSV unter dem Hinweis auf die 
Schande der Judenaktionen abgelehnt’. OA Mos; 500-3-316, in: Kulka & Jäckel (2010). 
6 Dit voorval wordt ook beschreven in ‘Auf der Suche nach Marga Cohen und ihrer Familie. Tagebuch einer 
Annäherung’, geschreven door leerlingen van de klassen 9a, 10a en 10d van de Anne-Frank-Realschule Ahaus, 
maart 2009, p.25-26. 
7 Zie Diekmann (1999). 
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informatie die verwerkt zullen worden in de analyse van de sociale mechanismes in de 
praktijk van het samenleven in het Derde Rijk. Maar om van de snippers tot een inzichtelijk 
beeld van de ontwikkelingen in het samenleven te komen, zullen hun verhalen worden 
aangevuld en verweven met de herinneringen van de joodse geïnterviewden, en met 
informatie uit regionale en plaatselijke stemmingsberichten, memoires en lokale secundaire 
literatuur. 
 
 
2. De vele gezichten van uitsluiting 
 
Om te begrijpen hoe de alledaagse contacten tussen joden en niet-joden zich in de acht à 
negen jaar tussen de machtsovername van Hitler en de deportaties ontwikkelden, en hoe 
zowel joden als niet-joden deze ontwikkelingen beleefden, is een gedetailleerd beeld nodig 
van de sociale mechanismes die zich in die jaren tussen joden en niet-joden voltrokken. 
Vanaf het moment dat de eerste boycot van ‘joodse zaken’ plaatsvond op 1 april 1933, 
merkten de joden op uiteenlopende manieren en in verschillende domeinen van hun dagelijks 
bestaan dat zij ‘er niet meer bij hoorden’. De uitsluiting was een proces met vele gezichten: 
sluipend en omzichtig kroop het onder de huid, bot en onbekommerd beukte het zich het 
bewustzijn binnen, als een klap in het gezicht. Om de verschillende gezichten, de subtiliteit 
en de bruutheid bloot te leggen, worden hier systematisch de verschillende 
uitsluitingsmechanismes beschreven die zich in het samenleven van joden en niet-joden 
voordeden. Die mechanismes vallen in drie categorieën uiteen: isolering, degradatie en 
exploitatie.  
 
2.1. Isolering 
Isolering kon op vele manieren plaatsvinden. Een eerste vorm was het bedekte proces van 
verwatering van contacten. Joden en niet-joden die in hun dagelijks leven niet heel actief met 
elkaar optrokken maar elkaar wel tegenkwamen op uiteenlopende plekken als de bakker, het 
café, de sportvereniging en het schoolplein, ontmoetten elkaar niet meer omdat joden in de 
loop van de tijd op al die plekken niet meer welkom waren. Juist vanwege het niet al te 
hechte karakter van die alledaagse contacten konden deze relaties verwateren zonder dat daar 
door de betrokkenen al teveel bij werd stilgestaan. Wanneer bijvoorbeeld een joods kind van 
school werd verwijderd, waren zijn klasgenootjes zich sterk bewust van deze uitsluiting, maar 
de kinderen in andere klassen waarschijnlijk veel minder. Omgekeerd was de betreffende 
joodse leerling zich er veel meer van bewust dat hij zijn vroegere klasgenootjes niet meer zag 
dan de kinderen uit andere klassen met wie hij hooguit wel eens op het schoolplein speelde. 
Er trad dan ongemerkt verwatering op van het contact tussen de joodse leerling en de 
leerlingen uit de andere klassen. Dit betekent dat het sociale netwerk van de joden sterk kon 
uitdunnen als een direct gevolg van de uitsluitingspolitiek van de nazi’s, maar zonder dat daar 
bewuste keuzes aan ten grondslag lagen van de betrokken personen uit het sociale netwerk. 
Het gaat dus om een passieve vorm van isolering.  
 Deze passieve verwatering van contacten ging echter hand in hand met een scala aan 
subtiele en minder subtiele isoleringspraktijken. Een van die praktijken was het door niet-
joden vermijden van interactie met joden. Veel mensen trokken zich stilletjes terug uit hun 
relaties met joodse bekenden. Ze lieten niets meer van zich horen, kwamen niet meer 
opdagen bij afspraken en mogelijke ontmoetingsplekken, lieten het contact doodbloeden. 
Deze vorm van isolering deed zich ook voor tussen beste vrienden, zoals de broer van Edith 
Goldschmidt uit Burgsteinfurt op pijnlijke wijze ervoer. De gymnasiast had een niet-joodse 
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boezemvriend met wie hij dagelijks optrok, maar van de een op de andere dag bleef deze 
vriend weg, en liet niets meer van zich horen.8 

Ook joodse begrafenissen vormden een context waarbinnen de terugtrekking pijnlijk 
duidelijk werd. De joodse Bernard Suskind (1921) uit Fürstenau vertelde: 
 
In 1931 vierden mijn grootouders (…) hun trouwdag en iedereen kwam langs, het hele dorp, een grote 
aankondiging in de krant en echt een groot ding voor zo’n klein dorp. In 1932 (...) kreeg hij een 
hartaanval en stierf. Er was een grote begrafenis voor mijn grootvader, het werd aangekondigd, van 
alles en nog wat. In 1934 stierf mijn grootmoeder, en we hadden een groot, ons eigen graf, er was een 
hooiwagen en we hadden iemand een kist laten maken, maar er was niemand. We moesten haar 
helemaal alleen wegbrengen en begraven. Hoe dat in twee jaar was veranderd, ik wilde het alleen 
even noemen. 
 
Hoewel de niet-joodse geïnterviewden nauwelijks concrete uitspraken deden over de 
uitsluiting van de joden in de jaren van het nazisme, bleek ook uit sommige opmerkingen van 
hen dat zij zich hadden teruggetrokken uit eerdere vriendschappelijke contacten. Zo zei Berta 
Nünning uit Ahaus: ‘De katholieke meisjes hebben de joodse meisjes ook wel eens op de 
koffie gevraagd. Toen Hitler kwam, werd dat moeilijker.’ 
 Een andere vorm van isolering was de verbanning van joden uit bepaalde ruimtes of 
van bepaalde activiteiten en diensten. Ten dele was dit het gevolg van anti-joodse 
maatregelen van het regime dat steeds meer delen van de publieke ruimte tot verboden gebied 
voor de joden verklaarde. Maar vaak kwam het initiatief om joden te weren ook uit de niet-
joodse bevolking zelf. Op veel plekken liepen ‘gewone’ burgers vooruit op officiële 
maatregelen van hogerhand, en namen ze, wanneer die maatregelen eenmaal waren 
afgekondigd, een actieve houding aan in de uitvoering. Herman de Leve junior uit Gildehaus 
vertelde bijvoorbeeld wat er gebeurde toen zijn vader probeerde om joodse kennissen bij het 
publieke leven te blijven betrekken: 
 
Het ging precies zo toen in dat restaurant een sportfeest van de turnvereniging was. Helga Zilversmit 
mocht als jodin daaraan niet deelnemen (…) Mijn vader heeft Helga gewoon mee naar binnen 
genomen en heeft gezegd: ‘Helga, je komt mee!’. En daar kwam een enorme opstand van op dat feest. 
Toen werden de joden al buitengesloten. 
 
Hoewel het onduidelijk is hoe het Helga Zilversmit te verstaan werd gegeven dat ze niet 
welkom was, is het duidelijk dat haar aanwezigheid door de dorpsbewoners niet werd 
gewaardeerd. Dit voorval deed zich in 1934 voor, slechts een jaar nadat Hitler aan de macht 
was gekomen. Een ander voorbeeld komt van Kurt Falkenstein (1930), die in Stadtlohn 
opgroeide. Hij vertelde dat zijn ouders veel omgingen met de overburen en een krant met hen 
deelden. Maar opeens wilden de buren dat niet meer, ‘toen konden ze geen krant meer met 
ons lezen, onder een dictatuur durven mensen dat niet’.9 En in Burgsteinfurt voerden 
plaatselijke nazi’s in samenwerking met de burgemeester in 1934 en 1935 de druk op om 
joden uit het zwembad te weren. Toen dit van hogerhand werd afgewezen omdat men in 
verband met de aanstaande Olympische Spelen wilde voorkomen dat bezoekers uit Nederland 
de uitsluiting van de joden als officieel beleid zouden zien, liet de burgemeester een bord 
ophangen waarop te lezen viel dat bezoek van niet-ariërs ongewenst was.10 
 Een manier om aan joodse bekenden duidelijk te maken dat verder contact niet 
gewenst was zonder dit expliciet te benoemen, was het plotseling negeren van die bekenden. 
                                                 
8 Goldschmidt (1992), p.29-30. 
9 In een interview op 2 mei 1988 sprak Kurt Falkenstein overigens van het niet openlijk delen van de krant: hij 
zou altijd in het donker naar de buren zijn geslopen om de krant stiekem af te halen (Spieker, 1990, p.37). 
10 Feld (1996), p.183-185. 
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Deze vorm van isolering werd veelvuldig toegepast, zowel door niet-joden die slechts 
sporadisch joden tegenkwamen als door personen die op dagelijkse basis met joden hadden 
opgetrokken. Helge Domp (1915) uit Münster vertelde bijvoorbeeld hoe zij er na de 
machtsovername van Hitler direct mee werd geconfronteerd dat er iets was veranderd: 
 
Maar heel veel, op straat en ook de overburen, die tot gisteren vrienden, goede kennissen waren, 
opeens begroetten ze ons niet meer. Plotseling. Nee, dat was heel duidelijk. (…) En dan zeiden we 
‘kijk die ook’. En tegenover woonde een generaal huhuhuh weet ik veel, die altijd … maar die was 
misschien ook bang om ons te groeten en misschien was hij van binnen ook helemaal niet bereid om 
dat te doen, maar ze waren allemaal bang voor de Hitler-regering, dat merkte je wel. 
 
De relaties werden ook actief verbroken, door expliciete opzegging van het contact. De 
ouders van Helge, die een goedlopende muziekzaak in het centrum van Münster hadden, 
ontvingen brieven van leveranciers dat zij hun niet meer zouden leveren. Kurt Falkenstein 
kreeg van buurtkinderen op straat te horen dat hij niet meer mocht meedoen met voetballen. 
En Bernard Suskind, wiens vader tot de plaatselijke Stammtisch behoorde, herinnerde zich: 
 
En de dag kwam in 1935 dat de hoteleigenaar mijn vader persoonlijk kwam waarschuwen, hij zegt: 
‘Ik wil niet meer dat je elke week komt, want dan moet ik je vertellen dat je niet meer welkom bent, 
en ik wil je dat dan niet persoonlijk zeggen. We zijn goede vrienden, dus blijf gewoon weg, want...’ 
Dus hij kon daar niet meer een keer per week heen. 
 
In sommige gevallen betekende de isolering zelfs het doorsnijden van familiebanden. Walter 
Steinweg (1926) uit Horstmar vertelde dat een tante van hem was getrouwd met een ariër:  
 
Ze hadden een zoon, en voordat het zo erg werd, dat ze (…) niet meer met joden gezien mochten 
worden, waren ze altijd bij ons. We hadden altijd koffie… Kaffeeklatsches, en we waren altijd samen 
met de familie. En toen het zo erg werd, zeiden ze zelfs tegen hun eigen zoon dat hij ons niet meer 
mocht zien, niet meer bij ons thuis mocht komen.11 
 
Het proces van isolering bestond dus uit uiteenlopende handelingen: het vermijden van 
interactie met joden, het verbannen van joden uit bepaalde ruimtes of van bepaalde 
activiteiten en diensten, het negeren van joodse bekenden en het expliciet opzeggen van het 
contact met joden. Al deze vormen van isolering vormden niet alleen middelen om de joden 
in allerlei concrete domeinen van het dagelijks leven – de handel, het verenigingsleven, de 
school – te segregeren, maar ze droegen ook bij aan de uitstoting van de joden uit de 
bestaande orde van gelijkwaardige burgers en mensen. Ze bevestigden de minderwaardigheid 
van de joden, en de nieuwe machtsongelijkheid tussen joden en niet-joden. Tegelijkertijd 
konden individuele niet-joden zelf bepalen in hoeverre ze die machtsongelijkheid in hun 
isoleringspraktijken benadrukten of juist minimaliseerden. Het maakte, met andere woorden, 
nogal wat uit of iemand zijn vroegere joodse vriend zo omzichtig mogelijk uit de weg ging, 
of er voor koos om hem bij een ontmoeting op straat uit het niets in het gezicht te spugen.12 
 
2.2. Degradatie  
Terwijl in het proces van isolering onderscheid kan worden gemaakte tussen passieve en 
actieve vormen, en er variëteit bestond in het accentueren of juist het afzwakken van de 
machtsongelijkheid tussen joden en niet-joden, was er ook een hele trits aan 
uitsluitingspraktijken die op actieve wijze de ondergeschiktheid van joden beklemtoonden. 

                                                 
11 Steinweg, Walter. Interview 12693. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 19 juni 2012). 
12 Zo een incident wordt beschreven in Henry (1984), p.110. 
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Niet-joden konden op alle mogelijke manieren de joden in hun omgeving vernederen. Door 
joden actief uit de waardigheid van medeburger en medemens te stoten, bevestigden ze dat 
zijzelf wel onderdeel uitmaakten van de arische volksgemeenschap.   
 Joden kregen in de publieke ruimte door de jaren heen steeds meer te maken met 
scheldpartijen en treiterijen. Soms ging het om relatief onschuldig geplaag, zoals de 
schoolkinderen in Ahaus die altijd heel hard ‘miauw miauw’ riepen wanneer ze langs het huis 
van de joodse familie Katz liepen.13 Maar daar bleef het niet bij. Irmgard Ohl (geboren 
Heimbach, 1927), die in Osnabrück opgroeide, vertelde: ‘Op weg naar school werd ik 
uitgejouwd, bespuugd, uitgescholden enzovoort. Ik mocht niet meer op straat spelen met de 
andere kinderen’.14 Robert Devries (geboren De Vries, 1924) uit Nordhorn herinnerde zich 
dat kinderen op het schoolplein hem soms voor ‘vieze jood’ uitscholden, en Carolina Issler 
(geboren Weyl, 1928) uit Gronau werd door andere kinderen met stenen bekogeld.15 Hoewel 
de meeste niet-joodse geïnterviewden hooguit in algemene zin spraken over het ‘lastigvallen’ 
of ‘plagen’ van joden, gaven een aantal van hen wel specifiekere voorbeelden van pesterijen 
aan het adres van joodse leerlingen en medebewoners. Zo herinnerde Hermann Lankhorst 
zich een klein joods jongetje uit zijn dorp dat altijd door oudere jongens werd getreiterd 
wanneer hij uit school kwam. Josef Klüsekamp vertelde dat de joodse familie Gumpert 
nauwelijks op straat kwam omdat ze door sommige mensen uit Ahaus werden gepest. En 
Ludwig Hopp vertelde: 
 
De joden mochten toen bijvoorbeeld niet meer met de gemeentelijke lijkwagen naar de begraafplaats 
worden gebracht. Dus die werden toen gedragen, met joodse muziek en zo, en daar zijn altijd jongeren 
op afgekomen die de processie hebben nageroepen. 
 
Joodse begrafenissen vormden dus niet alleen een moment waarop de isolering van de joden 
zichtbaar werd, maar ook een gelegenheid om joden actief te degraderen.  

Behalve scheldpartijen en getreiter kwam ook het in het openbaar vernederen van 
joden voor. Zo werd de joodse Siegmund Süskind uit Neuenhaus, die door een dorpsgenoot 
werd beschuldigd van een poging tot verkrachting van een niet-joodse vrouw, met een bus 
naar de nabij gelegen grotere plaats Nordhorn gebracht, waar hij door de straten moest lopen 
met een bord waarop stond ‘Ik ben de jood Süskind en ik wilde een Duitse vrouw 
verkrachten’.16 Robert Devries herinnerde zich dat zijn familie na de pogrom zelf de 
aangerichte schade moest herstellen. Terwijl hij als veertienjarige jongen bezig was om het 
gebroken glas op te ruimen, werd hij door een groep mensen omsingeld. ‘Ik stond op het punt 
om die bezem te pakken en hun koppen in te slaan. Ik was heel gespannen. En ze maakten 
allemaal opmerkingen. (…) Ik weet niet, ‘vieze jood, jood, ik weet niet, niks aardigs.’17 En 
Kurt Falkenstein vertelde dat zijn vader, die altijd een gerespecteerde slager was geweest, in 
de jaren na de pogrom gedwongen werd om vernederende klussen te verrichten zoals het 
vegen van de straten. 

Vaak waren pesterijen er op gericht een gevoel van dreiging bij de joodse bewoners 
op te roepen. Verschillende joodse geïnterviewden refereerden aan het lied ‘Wenn's Judenblut 

                                                 
13 ‘Auf der Suche nach Marga Cohen und ihrer Familie’ (2009), p.23. 
14 Ohl, Irmgard. Interview 22345. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 27 juli 2010). 
15 Devries, Robert. Interview 7155. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 29 juli 2010); Issler, Carolina. 
Interview 42528. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual History and 
Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 26 juli 2010). 
16 Meyer (1982), p.103. 
17 Devries, Robert. Interview 7155. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 29 juli 2010). 
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vom Messer spritzt’ dat door nazi’s die door de straten marcheerden werd gezongen. In 
Ahaus liet een leraar van de jongensschool Bernsmannskampschule zijn leerlingen langs de 
huizen van joden marcheren terwijl ze dit lied zongen. Een niet-joodse bewoonster 
herinnerde zich dat een van de leerlingen op aanwijzing van de leraar ‘Juda’ moest roepen, 
waarna de andere leerlingen ‘Verrecke!’ schreeuwden.18 

De dreiging werd versterkt door gewelddadige aanvallen op joods bezit. Hoewel de 
gewelddadigheid later flink toenam, kwamen al vanaf het moment dat de nazi’s aan de macht 
kwam geweldsincidenten voor. In Nordhorn werd al direct na de machtsovername de 
synagoge door aanhangers van de nazi-partij opengebroken en van binnen verwoest. In de 
jaren 1933-1935 werden bij verschillende joodse families de ruiten ingegooid en de huizen 
met nazi-leuzen beklad. Een niet-joods dienstmeisje dat tot 1935 bij de joodse familie 
Hopfeld in dienst was, herinnerde zich dat in die jaren tweemaal de ruiten van de familiezaak 
werden ingegooid en de ramen meermaals met teer werden besmeurd.19 In Ahaus vond op 30 
november 1934 een bomaanslag op de synagoge plaats waarbij het interieur grote schade 
opliep. De aanslag, die bleek te zijn gepleegd door vier gymnasiasten, werd in de lokale krant 
als ‘domme jongensstreek’ afgedaan en verder doodgezwegen. Journalisten van de Twentse 
krant Tubantia die bewoners over de aanslag aan de tand voelden, kregen te horen dat ze 
alleen maar gruwelpropaganda in het buitenland wilden verspreiden. De zaak werd 
onderzocht, maar er volgde geen veroordeling. In februari 1935 en januari 1936 werden 
opnieuw de ruiten van de synagoge en van de woning van de voorzitter van de joodse 
gemeente ingegooid.20 Ook Kurt Falkenstein vertelde dat bij hem thuis de ruiten door 
kinderen uit het dorp werden ingegooid, ‘die leerden dat op school. De ouderen nog niet, later 
pas.’ 

De meest directe manier van machtsuitoefening over, en degradatie van, de joden was 
het gebruik van geweld tegen personen. De pogrom in de nacht van 9 november 1938 vormde 
voor de meeste joden de waterscheiding tussen ervaren dreiging en daadwerkelijk geweld. 
Maar dat betekende niet dat in de jaren daarvoor helemaal geen gewelddadigheid voorkwam. 
In Ahaus werd de joodse Adolf de Jong in april 1934 door SA-mannen in zijn eigen huis in 
elkaar geslagen.21 Hermann de Leve senior (1909) uit Gildehaus vertelde dat de SA het plan 
had om de joodse Dietrich Zilversmit (de broer van Helga Zilversmit die niet naar het 
turnfeest mocht komen) dood te slaan. Het plan kwam uit omdat een broer van een SA-man 
hierover uit de school klapte bij De Leve.22 Veel joodse kinderen kregen niet alleen te maken 
met pesterijen door andere leerlingen, maar moesten hen vaak letterlijk van zich af slaan. Eric 
Meier (1921) uit Burgsteinfurt en Bernard Grunberg (1923) uit Lingen vertelden dat ze 
regelmatig op het schoolplein of op weg naar huis in elkaar werden geslagen.23 Max Meyers 
(1928) uit Stadtlohn herinnerde zich dat de moeilijke tijd op school rond 1936 begon: 
 
Er waren veel gevechten en dat soort dingen. 
Vertel daar eens over. 
Iemand noemde je een vieze jood, je vecht terug. Je sloeg ‘m op zijn hoofd met een baksteen of zo, je 
doet iets. (…) We konden niet meer naar de plaatselijke school, dus gingen we naar een, nou ja, het 
was niet een echte officiële joodse school, maar er was een joodse leraar en alleen maar joodse  

                                                 
18 ‘Auf der Suche nach Marga Cohen und ihrer Familie’ (2009), p.23-24 
19 Naber (2003), p.237 en 245. 
20 ‘Auf der Suche nach Marga Cohen und ihrer Familie’ (2009), p.21-22. 
21 Spieker (1988), p.29. 
22 Interview met Hermann de Leve senior, gepubliceerd in Titz (2003), p.170-172. Aldaar p.171. 
23 Meier, Eric. Interview 19197. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 21 juni 2012);  
Grunberg, Bernard. Interview 40678. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 21 juni 2012). 
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kinderen. (…) Dat was in Burgsteinfurt, dat was anderhalf uur van waar we woonden. Het kostte me 
twee uur, twee en half uur om daar te komen, waaronder een half uur om de andere kinderen van me 
af te slaan. (…) Niet-joodse kinderen, want die wisten dat het een joodse school was. Maar dat was 
prima, dat was goed, oké. Kon je je agressie kwijt.24 

 
Degradatie was de meest offensieve vorm van buitensluiting van de joden. Terwijl de 
isolering op bedekte wijze en via omwegen kon plaatsvinden, maakten niet-joden met het 
uitschelden, treiteren, vernederen, bedreigen en het plegen van geweld tegen bezit en 
personen in een klap aan joden duidelijk dat zij er niet meer bij hoorden. Met de degradatie 
werden joden niet alleen buitengesloten van alledaagse activiteiten en ruimtes, maar werden 
ze ook actief uit de orde van gelijkwaardige individuen gestoten. 

 
2.3. Exploitatie 
Een ander verschijnsel dat de uitsluiting van de joden begeleidde was de exploitatie van joden 
door niet-joden. De voortgaande uitsluitingspolitiek van de nazi’s maakte het voor niet-joden 
erg gemakkelijk om een slaatje te slaan uit het leed van de joden. Ze konden voor relatief 
weinig geld huizen en bezit van joden op de kop tikken, en zonder noemenswaardige 
repercussies waardevolle spullen roven en huizen plunderen. Wat het verschijnsel van 
exploitatie anders maakt dan de isolering en de degradatie, is dat exploitatie alleen in 
bepaalde gevallen ook daadwerkelijk als uitsluitingsmechanisme kan worden bestempeld. 
Wanneer bijvoorbeeld niet-joden joden uitbuitten door voor een schijntje of zelfs helemaal 
niets hun huizen over te nemen, of wanneer ze openlijk spullen uit hun huis roofden, vormde 
de exploitatie zowel een bevestiging van de uitsluiting als onderdeel van het 
uitsluitingsproces. Maar bij het opkopen of plunderen van joods bezit nadat de joden weg 
waren – gevlucht of gedeporteerd – was de exploitatie per definitie niet meer onderdeel van 
de uitsluiting, maar alleen een bevestiging daarvan. In die gevallen kan beter gesproken 
worden van symbolische uitsluiting. 
 Het profijt trekken uit het leed van de joden door hen ‘een poot uit te draaien’ lijkt op 
grote schaal te hebben plaatsgevonden. Van joodse kant bestaan hierover zeer veel verhalen. 
Helge Domp vertelde bijvoorbeeld over de verkoop van de muziekzaak van haar ouders in 
Münster: 
 
En toen zei die man dat hij de zaak wel wilde kopen, en hij kon betalen in Franse francs, ‘want mijn 
vrouw is Frans’. En dat zou fantastisch zijn, het was natuurlijk heel goed, want het Duitse geld was 
niets meer waard. Dus toen mijn ouders weg wilden zei mijn vader: ‘en ik wil graag met u afrekenen.’ 
En toen zei die man: ‘afrekenen, hoezo afrekenen? Ik wil die zaak wel, maar ik betaal u niets. En als u 
dat niet wilt, gaat u maar naar de Gestapo.’ Niets, geen cent. 
 
Ook de familie Zilversmit uit Gildehaus, die in 1936 over de grens naar Hengelo vluchtte, 
werd door de verkoper van hun huis afgezet. Hermann Zilversmit (1910, de broer van Helga 
en Dietrich) vertelde dat zijn vader al jaren op het geld van de verkoop wachtte, maar dat het 
bedrag op de bank bleef staan. Al snel nadat Duitsland Nederland in 1940 had bezet, kwam 
de koper van het huis in nazi-uniform en samen met een SS-er naar Hengelo en dwong 
Hermanns vader om een document te ondertekenen waarin hij afstand deed van het recht op 
de koopsom.25 Ook de bedrijven van joden die een emigratie of vlucht planden, werden met 
graagte door lokale niet-joodse ondernemers voor kleine bedragen overgenomen. Na de 
pogrom van november 1938 nam deze vorm van exploitatie een grote vlucht; zo gingen in 

                                                 
24 Meyers, Max. Interview 7205. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 25 juni 2012). 
25 Interview met Hermann Zilversmit, gepubliceerd in Titz (2003), p.174-178. Aldaar p.175. 
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Neuenhaus binnen vier jaar 27 van de 57 grondstukken die in joods bezit waren geweest over 
in handen van niet-joodse particulieren.26 In Nordhorn werd de voorzitter van de joodse 
gemeente gedwongen om de grond waarop de synagoge had gestaan voordat die tijdens de 
pogromnacht afbrandde, voor een schijntje aan een buurman te verkopen.27 
 Van niet-joodse kant werd nauwelijks gerept over de uitbuiting van de joden. Slechts 
twee van de niet-joodse geïnterviewden refereerden aan de koop van joodse huizen door niet-
joden. Hermann Lankhorst uit Neuenhaus zei: ‘Er waren ook mensen die daarvan hebben 
geprofiteerd. Die hebben toen goedkoop huizen en grondstukken gekocht. Maar die hebben 
zich daarop verkeken, die moesten na de oorlog nog een keer betalen.’ Hij koppelde de 
uitbuiting dus meteen aan de compensatie die hier na de oorlog voor betaald moest worden. 
Berta Nünning noemde de uitbuiting zelfs alleen in het kader van de naoorlogse 
terugbetaling: ‘Naderhand moesten de mensen die die huizen hadden gekocht, allemaal nog 
geld nabetalen.’ 
 Maar het bleef niet alleen bij het goedkoop opkopen van joodse bedrijven en huizen. 
Sommige personen gingen over tot openlijke diefstal en plundering. De vader van Fred Hertz 
(1921) uit Coesfeld bewaarde bijvoorbeeld contant geld in huis. In 1934 kwam een groep SA-
ers naar zijn ouderlijk huis om geld op te eisen: ze vroegen 1500 Mark. Slechts door ingrijpen 
van een buurman bleef het bij deze roof en werd Freds vader niet opgepakt.28 In Ahaus werd 
in de pogromnacht van november 1938 de hele inventaris van de lederwarenzaak Löwenstein 
op straat gegooid. De volgende ochtend namen schoolkinderen al het mogelijke van de 
inventaris mee, maar moesten dat al snel afgeven aan een lokale politieman die alle spullen 
innam.29 Bernard Suskind beschreef een nog directere vorm van roof: 
 
Mijn ouders hadden een hoop antiek, ze hadden een antiekzaakje aan huis (…). En wanneer er iets 
gerepareerd moest worden, dan had je Mensink, dat was een timmerman, die kon antiek oplappen. 
Toen de Hitlertijd kwam, kwam hij regelmatig naar mijn huis. En dan gaf hij mijn ouders wat geld, 
dat was hoe ze leefden. En uiteindelijk kwam hij het hele huis opruimen en stal hij alles van ze, mijn 
ouders dachten altijd dat hij het na de oorlog zou teruggeven, maar hij gaf helemaal niets terug. (...) 
En wanneer stal hij dit? 
Vlak voordat ze weggingen. Dus dat soort dingen gebeurden. 
 
Eenzelfde vorm van roof wordt beschreven in het geval van de joodse familie Buchheimer uit 
Burgsteinfurt. Toen bekend werd dat de familie naar Nederland zou emigreren, kwamen 
profiteurs langs de deur die hen dwongen hun inrichting voor weinig te verkopen, of hun 
spullen brutaalweg meenamen.30 

Hoewel in de meeste interviews plundering niet ter sprake kwam – de meeste joodse 
geïnterviewden waren Duitsland al ontvlucht voordat plundering plaatsvond en de niet-joodse 
geïnterviewden lieten dit onderwerp onbesproken – was er een niet-joodse geïnterviewde die 
hier in een bijzin aan refereerde. Toen ik mevrouw Kip (1921) uit Neuenhaus vroeg of ze wel 
eens een Stürmerkast had gezien, antwoordde ze: ‘Nee, heb ik niet gezien. We hebben echter 

                                                 
26 Meyer (2003), p.304. 
27 De synagoge werd voor 544 RM verkocht. Na de oorlog probeerde de joodse gemeenschap de grond terug te 
krijgen, maar dat mislukte. De geallieerden hadden namelijk bepaald dat goederen met een waarde onder de 
1000 RM niet vergoed hoefden te worden (Naber, 2003, p. 238;  interviews met Carla Vosmann en Gerhard 
Naber). 
28 In Hertz (2002) is een document  uit 1950 gepubliceerd waarin een buurman onder ede over deze afpersing 
bericht (p.37). 
29 Dit voorval werd al beschreven door Ludwig Hopp in 5.1. 
30 Feld (2008), p.89. 
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wel meegekregen dat de winkels geplunderd werden en zo, maar hoe dat dan precies verder is 
gegaan, dat weet je niet.’31  
 Het profiteren van het leed van de joden ging door nadat de joodse bewoners waren 
gevlucht of gedeporteerd. In Ahaus werden de verlaten ‘jodenhuizen’ door enkele personen 
uit de plaatselijke bevolking leeggehaald.32 In Schüttorf werden de meubels en goederen van 
de gedeporteerde joden in een zaaltje van een plaatselijke Gastwirtschaft geveild33, en in 
Neuenhaus werden meubels van joden uit Nederland in de turnhal verkocht. Hermann 
Lankhorst zei hierover: ‘Maar achteraf heeft niemand meer toegegeven dat ze daar meubels 
gekocht hebben. En achteraf heeft men gezegd ‘hoe kan je dat nou doen’. 
 De exploitatie van de joden door de niet-joden kon dus verschillende vormen 
aannemen: ‘een poot uitdraaien’ bij het kopen van bedrijven en huizen, het stelen van joods 
bezit en het plunderen van joodse huizen, en het opkopen van meubels en spullen van 
gedeporteerde joden. Wanneer de exploitatie openlijk in interactie met of in bijzijn van de 
joden plaatsvond, droeg het bij aan de uitsluiting van de joden; het maakte nog eens pijnlijk 
duidelijk dat de joden ‘er niet meer bij hoorden’.  
 
2.4. Schemergebieden 
Hoewel de verschillende aspecten van het uitsluitingsproces – isolering, degradatie, 
exploitatie – hier als drie afzonderlijke categorieën zijn besproken die alle drie ook weer zijn 
onderverdeeld in subcategorieën, waren in de alledaagse praktijk de scheidslijnen tussen deze 
categorieën niet altijd even scherp. Er bestonden schemergebieden en handelingen waarin 
verschillende aspecten van uitsluiting samenkwamen. Een voorbeeld van een schemergebied 
is het onderscheid tussen passieve en actieve isolering. Er loopt maar een dunne scheidslijn 
tussen de passieve verwatering van contacten en de actieve terugtrekking van een van de 
partijen uit het contact. Het onderscheid is vaak afhankelijk van persoonlijke interpretatie: het 
is goed mogelijk dat de joodse betrokkene de ontwikkeling in het contact als het terugtrekken 
van de niet-joodse bekende ervoer, terwijl de niet-joodse betrokkene het meer zag als 
verwatering. Het is daarom niet altijd even duidelijk in hoeverre de isolering het gevolg was 
van actief handelen. 
 Vaak kwamen in bepaalde handelingen of gebeurtenissen ook verschillende aspecten 
van de uitsluiting samen. Een goed voorbeeld hiervan is verraad. Verschillende joodse 
geïnterviewden vertelden over ernstig verraad door een niet-joodse bekende. Zo vertelde de 
joodse mevrouw D.34 over haar latere echtgenoot die eind jaren dertig in een grindgroeve 
werkte: 
 
Hij heeft wel eens gezegd dat hij zijn kind nauwelijks gezien heeft omdat dat ’s ochtends als hij 
wegging nog sliep, en ’s avonds als hij thuiskwam ook alweer sliep. Dus hij heeft meer verdiend dan 
zijn voorman, en het verraad kwam voort uit jaloezie. Die heeft toen gewoon iets beweerd. En de 
eigenaar van de grindgroeve heeft nog gezegd dat hij het moest terugnemen, omdat niemand anders 
het gehoord had. ‘Ja, maar ik heb het gehoord’, heeft ‘ie beweerd, en hij heeft niets teruggenomen. En 
mijn man is uit zijn huis gehaald en heeft niemand meer gezien. Hij zat twee jaar in Neuengamme, 
twee jaar in Sachsenhausen en twee jaar in Auschwitz door verraad.’ 
 

                                                 
31 Dit vond overigens niet in Neuenhaus plaats, maar in Mühlheim waar mevrouw Kip tot 1943 woonde. 
32 ‘Auf der Suche nach Henny de Jong. Brief an eine in Auschwitz ermordete 16-Jährige aus Ahaus’ (2005) 
geschreven door leerlingen uit de klas 10a van de Anne Frank Realschule in het kader van het project 
‘Stolpersteine’, p.20. 
33 Titz (2003), p.217. 
34 Omdat mevrouw D. erom verzocht dat enkele uitspraken van haar niet tot haar terug te voeren zouden zijn, 
laat ik hier informatie over haar geboortejaar en woonplaats weg. 
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Ook Bernard Suskind had ernstig verraad meegemaakt. Een van de huisvrienden van de 
familie, die getuige was geweest op het huwelijk van Bernards ouders en door Bernard ‘oom’ 
werd genoemd, was tijdens de pogrom van november 1938 het huis binnengekomen en had 
naar Bernards vader gevraagd. Bernards moeder had daarop gezegd dat haar man net even 
weg was, en op dat moment kwam Bernard naar beneden en had ‘oom’ blij begroet. Die had 
gezegd ‘O Bernard, nu je er toch bent, kom met me mee’ en hij had ‘m mee naar buiten 
genomen waar twee SA-ers hen opwachtten. Hij droeg Bernard aan hen over met de woorden 
‘Hier, ik vond nog een jood’.  
 In de daad van verraad komt een extreme vorm van isolering samen met extreme 
degradatie. De verrader verbreekt niet alleen op zeer grove wijze de bestaande relatie met de 
joodse bekende, maar maakt tegelijk op niet mis te verstane wijze duidelijk dat hem of haar 
het lot van de joodse bekende koud laat. Het is een uitgesproken voorbeeld van onderwerping 
waarin de ongelijkwaardigheid van de joodse bekende centraal staat. Wanneer het verraad 
ook nog tot voordelen voor de verrader leidde, kwamen de drie aspecten van isolering, 
degradatie en exploitatie samen. 
 Een ander voorbeeld van het samengaan van isolering en degradatie is de manier 
waarop werd omgegaan met gestorven joden en niet-joden die waren blijven omgaan met 
joden. In Nordhorn stierf in oktober 1935 de niet-joodse Hans Korner, die met een joodse 
vrouw was getrouwd. Niemand wilde hem begraven. Uiteindelijk werd iemand bereid 
gevonden om hem voor wat geld stiekem in de ochtendschemering te begraven.35 In 
Neuenhaus stierf op 7 juli 1942 de joodse Sophie van der Reis. Omdat niemand haar wilde 
begraven, werd ze op een meubelkar naar de joodse begraafplaats vervoerd. De heer Kip 
refereerde waarschijnlijk aan deze gebeurtenis, toen hij mij suggesties deed voor personen die 
ik mogelijk ook nog zou kunnen interviewen: ‘En dan was er in Neuenhaus een 
Ortsgruppenleiter, die heeft zich nog bereid verklaard om een dode jodin naar de 
begraafplaats te rijden, wat verder niemand meer wilde doen.’ 
  
 
3. Het uitsluitingsproces 
 
De beschrijving van de verschillende uitsluitingsmechanismes die zich tussen niet-joden en 
joden voordeden in het Derde Rijk, biedt inzicht in de verschillende manieren waarop niet-
joden met veel of juist weinig machtsvertoon joden uit de orde van gelijkwaardige burgers en 
mensen konden stoten. Maar deze opsomming biedt geen inzicht in de praktijk van de 
relaties: hoe ontwikkelden die relaties zich over tijd, wat was het verloop van de 
verschillende uitsluitpraktijken, en hoe verhielden die praktijken zich tot elkaar? Door de 
alledaagse relaties als een proces te beschrijven, wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 
leefwerelden van niet-joden en joden steeds meer uit elkaar gingen lopen, en hoe 
onvoorspelbaar en tegenstrijdig die divergentie voor joden was. Terwijl sommige joden 
bijvoorbeeld meteen na de machtsovername door Hitler ervoeren dat zij door de mensen om 
hen heen werden genegeerd, zoals de eerder aangehaalde Helge Domp uit Münster, 
beschreven anderen juist hoe traag en onduidelijk de relaties veranderden. Bernard Suskind 
vertelde bijvoorbeeld: 
 
Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, veranderde er eerst niets. Het leven ging gewoon door, (...) 
maar dan beginnen zaken langzaam te veranderen. (...) En het volgende jaar werd het weer een beetje 
slechter, nu mocht geen jood meer het park in, geen jood mocht naar een hotel, geen jood mocht naar 
de film. Je vrijheden werden ingeperkt, maar het was niet... je kon nog steeds leven, de buren spraken 
nog met je. En de buren zeiden vaak: ‘Maak je geen zorgen, hij is niet tegen jullie, hij is tegen de 

                                                 
35 Naber (2003), p.232-233. 
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anderen, tegen de grote, jullie zijn onze vrienden, jullie zijn onze buren’. En dat ging zo door, totdat 
ze plotsklaps niet meer met ons konden praten, dus toen spraken we niet meer met elkaar. 
 
De niet-joodse bevolking reageerde heel wisselend en vaak ambivalent op de anti-joodse 
maatregelen, wat er toe leidde dat joden heel verschillende ervaringen met uitsluiting konden 
hebben. De mate en het verloop van de uitsluiting kon bijvoorbeeld erg verschillen per stad of 
dorp, iets dat goed duidelijk wordt aan de hand van de ervaringen die kinderen op school 
hadden. In hoeverre joodse kinderen werden buitengesloten hing sterk af van de opstelling 
van de schoolleiding en van de individuele leraren. Ruth Foster (1922) uit Lingen vertelde 
bijvoorbeeld dat toen er een nazi-gezind schoolhoofd op haar gymnasium kwam, ze apart 
achter in de klas moest zitten en ze niet meer met haar klasgenotes mocht spreken. Haar 
vriendinnen meden haar vanaf dat moment omdat ze bang waren te worden betrapt.36  
Bernard Suskind, die nog geen dertig kilometer verderop woonde, zat in de klas tussen zijn 
beste vriend en vriendin in. Hoewel hij in de pauzes door zijn klasgenoten werd genegeerd, 
kon hij tijdens de les stiekem met de vrienden die naast hem zaten blijven communiceren. 
Elke ochtend moest de klas het Duitse volkslied zingen, en Bernard stond in de houding 
tussen de anderen in en zong mee.  

Wilhelm Heimann (1915), die op het gymnasium in Burgsteinfurt zat, schreef in 1933 
of 1934 in een opstel dat hij een product was van zijn omgeving, van de literatuur die hij las 
en van de liederen die hij zong, en dat de rassenleer onzin was. Hij kreeg het hoogste cijfer 
van de klas. Toen hij op een dag met zijn klas samen de school uit marcheerde – hij als enige 
niet in uniform – begonnen zijn klasgenoten opeens allerlei nazistische liederen te zingen. 
Wilhelm stapte uit de rij, en de groep hield terstond op met zingen. Toen hij in 1934 
eindexamen deed, mocht hij de afscheidsspeech voor zijn jaar geven.37 Zijn drie jaar jongere 
zus Antonia had tot 1934 evenmin slechte ervaringen op de privéschool voor meisjes die zij 
bezocht, maar daarna werd de isolering door haar vroegere vriendinnetjes zo ondraaglijk, dat 
ze van school wilde.38 Enkele tientallen kilometers verderop, in Ahaus, ging Marga Cohen 
(1923) daarentegen nog vrolijk op de schoot van haar niet-joodse vriendinnetje Bärbel 
Sümmermann zitten voor de klassenfoto van 1937.39 

De mate van uitsluiting kon dus per school en per plaats verschillen, maar ook binnen 
dezelfde plaats verliep de uitsluiting niet volgens een vast stramien. Terwijl bijvoorbeeld de 
economische boycot ertoe leidde dat joodse ondernemers vaak al binnen een paar jaar hun 
deuren moesten sluiten, konden joodse veehandelaren nog relatief lang hun hoofd boven 
water houden omdat de boeren uit de omgeving stiekem met hen handel bleven drijven.40 
Mevrouw H. (1942), wier vader altijd in de omgeving van Lingen handel had gedreven, 
vertelde dat toen de nazi’s de boeren verboden nog met joden zaken te doen, ze hadden 
gereageerd met ‘wij hebben al die jaren met Gustav gehandeld, u kunt ons niet zeggen wat te 
doen.’ Ook in Ahaus werden in die tijd joodse veehandelaren nog door niet-joodse jongens 
geholpen met het omladen van vee op het station. Ludwig Hopp vertelde dat hij en zijn 
kameraden er 10 pfennig mee konden verdienen en daarom altijd heel blij waren wanneer ‘de 
joden er weer waren’. En bijvoorbeeld de gebroeders Davids uit Burgsteinfurt hadden van 

                                                 
36 Foster, Ruth. Interview 9538. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 16 juli 2010). 
37 Heimann, Wilhelm. Interview 9335. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 22 juni 2012). 
38 Stern, Antonia. Interview 24641. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 26 juni 2012). 
39 Zie ‘Auf der Suche nach Marga Cohen und ihrer Familie. Tagebuch einer Annäherung’ (2009), p. B6. 
40 Zie ook Fischer (2011) die in een studie naar de relaties tussen joodse veehandelaren en niet-joodse boeren in 
Midden-Franken tussen 1919 en 1939 laat zien hoe bestaand economisch vertrouwen zeer lang standhield in de 
context van toenemend antisemitisch geweld. 
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1933 tot 1936 zelfs stijgende inkomsten; boeren uit de omgeving bleven in het geniep handel 
met hen drijven, en kochten zelfs in hun plaats vee op zodat ze hun handel konden 
voortzetten.41 

In hoeverre het alledaagse leven van joden werd bepaald door isolering, degradatie en 
exploitatie kon dus van moment tot moment en van relatie tot relatie verschillen. Terwijl 
Adolf de Jong in Ahaus in 1934 in zijn eigen huis in elkaar werd geslagen, deden zijn 
kinderen in datzelfde jaar én nog in 1937 mee met het Kinderschützenfeest dat in de buurt 
werd georganiseerd.42 Bernard Suskind vertelde dat, omdat joodse kinderen in 1934 uit de 
plaatselijke voetbalteams werden gezet, er overal joodse voetbalteams werden opgericht. 
Toen het joodse team uit Bremen naar Fürstenau kwam om tegen het joodse team daar te 
spelen, ‘kwamen alle niet-joden kijken, omdat ze van voetbal hielden en de teams erg goed 
waren.’ Hoe onvoorspelbaar de alledaagse contacten waren geworden, komt ook goed naar 
voren in een herinnering van Kurt Falkenstein:  
 
Ik weet, met Pasen, dan werden in alle straten de tegels eruit gehaald, en dan werden er bomen 
ingezet, dan was er processie. Dan mocht ik niet naar buiten. Ik hielp wel met het stenen eruit halen, 
maar op de dag van de processie mocht ik niet naar buiten van mijn ouders. (…) We spreken van de 
risjes43-tijd, dus mijn ouders waren bang dat mij iets overkomen zou, dus dan mocht ik niet naar 
buiten. Och, mijn moeder was zo bang. 
 
Waarom ik dit verhaal aanhaal, is niet zozeer om het feit dat Kurts ouders bang waren dat 
hem iets zou overkomen, maar om het gegeven dat Kurt wel van tevoren in het dorp meehielp 
om de processie voor te bereiden. Dit geeft een aardig beeld van de ambivalentie in de 
contacten tussen joden en niet-joden in de loop van de jaren dertig. Die tweeslachtigheid 
komt ook goed naar voren in de verhalen van verschillende joodse geïnterviewden over 
‘goede’ nazi’s. Zo vertelde Robert Devries over een lerares van hem die de leiding had over 
de lokale vrouwenafdeling van de NSDAP, maar altijd heel aardig tegen zijn moeder was 
blijven doen en hem goed behandelde.44 Bernard H. (1908)45 en Bernard Grunberg 
suggereerden allebei dat bepaalde bekenden die zich als nazi afficheerden, dit slechts voor de 
bühne waren. Bernard H. vertelde: ‘De eerste dag dat de nazi’s aan de macht waren, kwamen 
twee van mijn beste vrienden (…) ’s morgens in hun SS-uniformen naar het werk! Ik viel zo 
wat flauw. (…) Ze zeiden ‘maak je geen zorgen over ons, we moesten wel. Maar je bent nog 
steeds onze vriend’.’46 En Grunberg zei over een schoolvriendje:  
 
Ik herinner me zijn ouders als zo anti-nazi als je maar kan zijn. Zijn vader was zo iemand die een 
bruin hemd van buiten droeg, maar een ander hemd van binnen. Ze droegen alleen maar een bruin 
hemd omdat ze moesten, om hun baan te behouden. (…) Maar ze waren heel, heel aardig en bleven de 
hartelijkheid bewaren, en hij is ook de enige van wie ik me herinner dat hij de vriendschap aanhield.47  
 

                                                 
41 Feld (2008), p.86. 
42 Het zou kunnen zijn dat de foto’s in 1933 en 1938 zijn genomen in plaats van 1934 en 1937. De foto’s zijn 
gepubliceerd in ‘Auf der Suche nach Henny de Jong’ (2005). 
43 ‘Risjes’ is het Jiddische woord voor ‘anti-joodse gezindheid’ en ‘kwaadaardigheid’.   
44 Devries, Robert. Interview 7155. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 29 juli 2010). 
45 Bernard H. was de broer van Gustav H., en een oom van mevrouw H. 
46 H., Bernard. Interview 25182. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 26 juli 2010). 
47 Grunberg, Bernard. Interview 40678. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for 
Visual History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 21 juni 2012). 
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Maar het kon nog dubbelzinniger. In Gildehaus waren de arts Ständer en zijn vrouw zeer 
actieve nazi’s die met overtuiging meededen aan de uitsluiting van joden en ‘volksvijanden’ 
(Ständer gebruikte in latere jaren de grafstenen van de joodse begraafplaats om zijn 
achtertuin te plaveien). Hermann de Leve junior vertelde dat dit echtpaar ondertussen wel de 
joodse slager Zilversmit verzocht om in het geniep vlees bij hen te bezorgen. Ze wilden graag 
gebruik blijven maken van zijn diensten, maar zonder dat anderen dat zouden zien.48 

De omgang tussen joden en niet-joden was niet alleen doorspekt met 
dubbelzinnigheden, maar kende ook een zekere gelaagdheid omdat een beëindiging van de 
relaties in de publieke ruimte lang niet altijd het einde van het contact inhield. Door de 
publieke uitsluiting ontstond een steeds sterkere afscheiding tussen de openbare en de private 
sfeer. Sommige niet-joden bleven namelijk stiekem contact met hun joodse bekenden 
houden, in het donker in de achtertuin, of thuis met de luiken dicht. Helge Domp vertelde dat 
haar ouders, die tot 1937 in Münster waren blijven wonen, altijd contact hadden gehouden 
met een paar van de buren. Ze kwamen stiekem ’s avonds bij elkaar over de vloer. Bernard 
Suskind vertelde dat zijn moeder regelmatig aan de achterkant van het huis in het donker met 
een buurvrouw stond te praten. Ook hijzelf bleef contact houden met zijn beste vriend en 
vriendin van school, zoals eerder beschreven. Hoewel de geïnterviewden zich hier niet 
expliciet over hebben uitgelaten, moet dit hebben betekend dat er een dubbele bodem in de 
alledaagse relaties tussen joden en niet-joden ontstond: sommige personen die de joden 
overdag negeerden, onderhielden ’s avonds in het geniep vriendschappelijke contacten. Het is 
daarbij  niet ondenkbaar dat veel niet-joden onderling best van elkaar wisten dat ze heimelijk 
nog contact met joodse bekenden onderhielden. Zo lang dergelijk contact bedekt plaatsvond, 
fungeerde het als een publiek geheim dat de verschuiving in de morele orde niet in de weg 
zat, en misschien zelfs versterkte. 
 Maar ook in het geval dat er niet stiekem contact werd onderhouden, hoefde de 
verbreking van het contact niet het einde van de communicatie te betekenen, zoals Bernard 
Suskind op treffende wijze beschreef: 
 
Nee, je keek elkaar ook aan, mensen keken elkaar in de ogen. Je kon de sympathie of haat recht uit de 
ogen lezen. Je werd er heel bedreven in wanneer je iemand tegenkwam om te zien of hij sympathie 
voor je had of medeleven, of dat hij je echt haatte, je kon dat zien aan mensen. Hij kon zelfs knipogen. 
Je kon zien dat er gevoel was. 
 
En zo was het samenleven van joden en niet-joden verworden tot een situatie waarin de joden 
door sommigen (onbekenden en bekenden) werden getreiterd, bedreigd en uitgebuit, door 
velen in de publieke ruimte werden genegeerd, en door enkelen werden begroet of, al dan niet 
stiekem, werden ondersteund. Wel bleven ook in die latere jaren, tussen pakweg 1935 en 
1938, de ervaringen van verschillende joden in verschillende plaatsen flink uiteenlopen. 
Terwijl Kurt Falkenstein in Stadtlohn als jonge joodse jongen niet meer over straat kon 
zonder te worden bedreigd en aangevallen, vertelde Bernard Suskind dat hij in Fürstenau 
nooit bang was geweest: ‘Niemand werd in elkaar geslagen of zoiets. Het was gewoon een 
dissociatie van elkaar. (…) Er gaat tijd overheen, zodat je er eigenlijk gewend aan raakt.’ 
 De pogrom in de nacht van 9 november 1938 betekende een scherpe breuk in die 
gewenning. Synagoges werden in brand gestoken, joodse huizen werden verwoest en veel 
joodse bewoners – zowel mannen als vrouwen – werden in elkaar geslagen. De joodse 
mannen werden opgepakt en gevangengezet. Bernard Suskind werd samen met zijn vader en 
de andere joodse mannen uit Fürstenau naar Buchenwald overgebracht:  
 

                                                 
48 De vader van Hermann de Leve sprak in dit verband van ‘de familie van een hoge NSDAP-partijfunctionaris’. 
Zie het interview met Hermann de Leve senior, gepubliceerd in Titz (2003), p.170-172. Aldaar p.171. 



98 
 

Er kwam een bus aanrijden met daarop een groot bord: ‘Auszug nach Palestina’ en we werden op die 
wagen gezet. En het hele dorp keek toe en niemand zei iets. De meesten waren rustig, maar dit was 
echt een grote gebeurtenis in mijn geboortedorp, er gebeurt daar niets, klein dorp. Maar waar je ook 
keek waren mensen (…), mannen en vrouwen (…), en tussen die mensen stonden mijn tante, mijn 
moeder, mijn zus en alle andere joodse vrouwen, en ze schreeuwden: ‘laat onze mannen gaan, laat 
onze mannen gaan’, maar het deed niemand iets. En de jonge lui waren er, met hun leraren, natuurlijk 
om dingen te roepen als ‘vuile jood, sterf’, en dat soort dingen.49  
 
Na enkele weken of maanden werden de gevangen mannen vrijgelaten op voorwaarde dat ze 
binnen korte tijd Duitsland zouden verlaten. Voor de joden die nog niet uit Duitsland 
vertrokken waren, vormde de pogrom het moment waarop definitief duidelijk werd dat er 
voor hen geen toekomst meer was in Duitsland. Veel van de joodse geïnterviewden wisten in 
de jaren daarna Duitsland te verlaten via een vlucht over de Nederlandse grens, een 
kindertransport, of door het verkrijgen van de benodigde papieren voor emigratie. Hierdoor is 
de informatie over het verdere verloop van de contacten tussen de joden die achterbleven en 
hun niet-joodse omgeving in de Duitse grensstreek in deze interviews beperkt. Ook de 
verhalen van de niet-joodse geïnterviewden blijven op dit punt fragmentarisch, maar bij 
elkaar rijst uit de beschikbare informatie een beeld op van verdergaande isolering, degradatie 
en exploitatie.  

In het voorjaar van 1939 moesten joden gedwongen hun huizen en grondstukken 
verkopen en op een gepakt in zogenoemde jodenhuizen gaan wonen; een ‘getto zonder 
muren’.50 Velen werden gedwongen te werk gesteld in de bewapeningsindustrie en de bouw. 
Vanaf het uitbreken van de oorlog werd het leven nog moeilijker. In rap tempo volgenden 
anti-joodse maatregelen elkaar op:  joden mochten eerst vanaf acht uur ’s avonds, later vanaf 
4 uur ’s middags hun huis niet meer verlaten; de mogelijkheden om inkopen te doen werden 
sterk ingeperkt; joden mochten zonder toestemming hun woonplaats niet meer verlaten; joden 
kregen geen kledingbonnen meer; joden vanaf 6 jaar moesten een jodenster gaan dragen.51 In 
deze jaren werden de achtergebleven joden steeds afhankelijker van de enkelingen die hen 
bleven steunen. Bernard Süskind vertelde bijvoorbeeld dat twee verkoopsters van de 
groentezaak vaak stiekem extra eten voor zijn ouders in hun mand deden, en dat onbekenden 
wel eens zomaar eten voor de voordeur achterlieten. De niet-joodse Berta Nünning vertelde 
dat een collega van haar bezittingen van een joodse bekende doorverkocht zodat die nog wat 
inkomsten had, en Hermann de Leve junior vertelde dat zijn tante stiekem de was deed voor 
joodse bekenden.  

Een goede inkijk in de steeds ambivalenter wordende betekenis van ‘samen’ in het 
samenleven van joden en niet-joden in de jaren na de pogrom, biedt het verslag dat Lotte 
Herz (1895) uit Burgsteinfurt in april 1948 voor haar zoon schreef over haar ervaringen in de 
periode tussen de nacht van de pogrom en haar vlucht uit Duitsland in oktober 1940.52 
Hoewel het de ervaringen van een gemengd echtpaar betreft – Lotte was als niet-joodse met 
een joodse man getrouwd – bieden haar beschrijvingen toch een helder inzicht in de 
voortdurende dubbelzinnigheid in de opstelling van de niet-joodse omgeving tegenover ‘niet-
Ariërs’.  

Het echtpaar ervoer brute degradatie en grove exploitatie: tijdens de pogromnacht en 
de daarop volgende dagen werd Lottes man gevangen gezet, hun afgelegen villa in de as 

                                                 
49 Suskind, Bernard. Interview 19140. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 27 juni 2012). 
50 Kwiet (2012), p.118. 
51 Kaplan (1998), p.145 e.v.; Feld (1996), p.203-208. 
52 ‘Bericht von Lotte Herz, geb. Kappesser, 9. November 1938 – 24. Oktober 1940’, gepubliceerd in Feld 
(2008). 
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gelegd, en hun bezittingen geplunderd. Op straat sprak daarna niemand Lotte aan, en de 
toegestroomde mensenmassa bij het afgebrande huis bood geen enkele hulp toen zij samen 
met een buurman enkele zware meubels probeerde te redden. De dag na de aanslag liet de 
bakker, die normaal gesproken langskwam, zich niet zien. Boeren uit de omgeving kwamen 
informeren of zij de koe en de bijen goedkoop konden overnemen. Toen Lottes man enkele 
dagen later werd vrijgelaten, kon het echtpaar niet bij haar moeder overnachten omdat er was 
gedreigd dat dan haar huis ook zou worden afgebrand. Ook konden ze niet bij niet-joodse 
vrienden of bekenden terecht. Later werd Lotte onder druk gezet om van haar man te 
scheiden. Toen het echtpaar gedwongen werd hun land te verkopen, probeerden de 
geïnteresseerden het als veel goedkoper ‘akkerland’ te bemachtigen vanwege het afgebrande 
huis dat op de te verkopen grond stond. En toen het echtpaar ter voorbereiding op hun vertrek 
uit Duitsland de kleermaker opdracht gaf om van met moeite bemachtigde lappen stof enkele 
kledingstukken te vervaardigen, liet hij na enkele dagen weten dat de stoffen in een donkere 
treinwagon gestolen waren. 

Tegelijk beschrijft Lotte verschillende voorbeelden van hulpvaardig gedrag. In de 
pogromnacht zelf kwamen twee oude bekenden – hun vader werkte nog als knecht voor 
Lottes grootvader – haar hun hulp aanbieden omdat haar man was opgepakt. Twee 
buurvrouwen vroegen haar de volgende dag om bij hen te komen eten (maar het viel Lotte 
wel op dat hun echtgenoten daarbij niet aanwezig waren). Een groep oud-gymnasiasten uit 
Burgsteinfurt – ‘oudere heren’53 – bood aan om de studie van hun zoon te bekostigen 
wanneer dat Lotte en haar man onmogelijk zou worden gemaakt; ze wilden daarmee 
goedmaken wat de jongere generatie hun zoon op het gymnasium had aangedaan. En er deed 
zich iets geks voor: toen de Landrat van het Kreis Steinfurt na een onderhoud met Lotte 
bekend maakte dat de plunderingen bestraft zouden worden, vond Lotte in de dagen daarna 
enkele geplunderde bezittingen terug in haar garage, zoals een zilveren bestek, een tapijt en 
een kristallen schaal. 

Toen het echtpaar in oktober 1940 Burgsteinfurt verliet, kwam op het laatste moment 
nog een bekende uit het nabij gelegen Borghorst etenswaren brengen. Over het afscheid 
schrijft Lotte: 
 
We laten veel vrienden achter, bijna allen heeft Hitler ons afgenomen. (…) Alleen mevrouw Von 
Hamm stuurt ons een afscheidsgroet. Als laatste en moeilijkste komt het afscheidsmoment van mijn 
moeder, die ik wel niet meer terug zal zien, van mijn moeder, die altijd goed was een leven lang en 
die in de laatste jaren verscheurd werd tussen de ophitserijen van Hitler en plicht en zorg om haar 
dochter.54 
 
In december 1941 vond de eerste grote deportatie plaats van joden uit de grensstreek; dit 
transport voerde naar Riga. Er volgden nog enkele deportaties; de laatste eind juli 1942 naar 
Theresienstadt. Hiermee was aan het samenleven van joden en niet-joden in de grensstreek 
een einde gekomen. Ook na de deportaties deden zich echter nog sporadisch contacten voor 
wanneer niet-joodse mannen in dienst vroegere joodse bekenden uit hun woonplaats troffen. 
Zo zou een soldaat uit Ahaus de joodse hoedenmaker Moritz Cohen in Riga ontmoet hebben, 
en vertelde een andere bewoner uit Ahaus dat hij als Wehrmachtsoldaat in de buurt van 
Leningrad de groeten van een joods meisje met de naam De Jong overgebracht had gekregen. 
Het meisje had op straat in Riga gehoord dat twee soldaten uit Stadtlohn en Ahaus Platt met 
elkaar spraken, en had hen aangesproken.55 Bernhard Nieborg uit Havixbeck had als 

                                                 
53 Idem, p.38. 
54 Idem, p.53. 
55 Vermoedelijk ging het om Ilse of Marianne de Jong uit Ahaus. ‘Auf der Suche nach Marga Cohen und ihrer 
Familie’ (2009), p.39.  
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chauffeur in Riga dagelijks joden naar hun werkplaats vervoerd, en had daarbij zijn vroegere 
plaatsgenoot Kurt Gerson getroffen. Hij zou hem zo lang als mogelijk aan levensmiddelen 
hebben geholpen.56 Verwijzingen naar dergelijke contacten zijn echter zeer schaars en geven 
geen nader inzicht in het verloop van de interacties tussen de vroegere joodse en niet-joodse 
bekenden. 
 
 
4. Niet-joodse normaliteit 
 
In de Duitse grensstreek waren al jaren voor de machtsovername nazi’s actief. Na de 
machtsovername werd de uitsluitingspolitiek veelal door lokale mensen uitgevoerd, en uit 
lokale en regionale stemmingsberichten blijkt dat overal personen waren die actief deelnamen 
aan ‘de strijd tegen het jodendom’.57 Maar de niet-joden waren niet opeens vanaf de dag dat 
Hitler de scepter zwaaide en masse jodenhaters geworden. Uit dezelfde berichten komt 
duidelijk naar voren dat deze vroege nazi’s (nog) niet de opvattingen van de lokale bevolking 
representeerden. Grote delen van de bevolking in deze streek stonden onverschillig, zo niet 
afwijzend, tegenover de anti-joodse maatregelen.58 Een rode draad in de berichten over de 
stemming in het Regierungsbezirk Münster (waar het Westmünsterland onder viel) en het 
Regierungungsbezirk Osnabrück (waar de graafschap Bentheim en het Emsland onder viel) 
in de jaren 1933-1937 wordt gevormd door klachten over de positieve opstelling van boeren 
tegenover joodse veehandelaren, en over het onbegrip van het katholieke bevolkingsdeel voor 
de strijd tegen het jodendom. Zo schrijft de NSDAP Kreisleitung Ahaus in augustus 1934 dat 
een sterke boycot merkbaar is tegen ambtenaren die zich actief voor de partij inzetten, terwijl 
de omzet van joden en ‘kruiperige burgers’ stijgt.59 In december van datzelfde jaar wordt 
gemeld dat de joden in de ogen van diegenen die niet nationaal-socialist zijn, ‘fatsoenlijke 
mensen’ zijn.60 De Stapostelle Regierungsbezirk Münster schrijft in zijn ‘Lagebericht für Mai 
1935’ dat in de afgelopen week veel aandacht is besteed aan anti-joodse propaganda door 
Stürmerkasten op te stellen, joodse winkels te boycotten, en in een enkel geval joodse zaken 
aan te vallen. Maar dit heeft niet het gewenste effect gehad: 
 
De ervaring leert dat de aard van de strijd zoals die momenteel gepropageerd wordt op geen enkele 
manier geschikt is om de joden effectief te bestrijden, omdat ondanks alle oproepen tot boycot er in de 
joodse zaken wordt gekocht als hiervoor. Helaas moet steeds weer worden vastgesteld dat de vrouwen 

                                                 
56 Hagemann (1990), p.133-134. 
57 Zo werden door de jaren heen in veel plaatsen – Sögel, Lathen, Ahaus, Südlohn, Dülmen, Borghorst en 
Münster worden genoemd – ruiten bij joodse families ingegooid en grafstenen op joodse begraafplaatsen 
omgeworpen. In Wettringen werd in 1934 een anti-joods bord bij de ingang van het dorp geplaatst, dat later 
door de politie werd verwijderd. In Nordhorn ontstond in 1935 onrust over een, naar later bleek onterecht, 
bericht in Der Stürmer dat de lokale firma Rabe ‘joodsvriendelijk’ zou zijn. Meerdere opdrachten aan de firma 
werden ingetrokken en verschillende klanten eisten opheldering. GStA I. HA Rep. 90P, Bd. 14,6 en Bd. 3,9; 
BArch R 58/3709, 3038 d, 3040 c en 3043 c; BArch R1501/127079/61, allen in Kulka & Jäckel (2010). 
58 In het graafschap Bentheim werd de weerstand tegen de nazi’s onder de linkse arbeiders al in maart 1933 
gebroken, doordat de nazi’s er voor zorgden dat een door de textielfabrikanten gewenste loondaling niet 
doorging. De SA eiste onder dreiging van geweld dat de lonen niet gekort zouden worden en had, na de 
gelijkschakeling van de politiek, succes. Zo wisten de nazi’s de bestaande conflictlijnen tussen arbeiders 
enerzijds en fabrikanten en rechts-georiënteerden anderzijds te doorbreken, en was na twee maanden na de 
machtsovername van Hitler al geen sprake meer van een proletarisch blok tegen de nazi’s (Wagner, 2004, p.173 
en p.603). Deze dynamiek, die een gedeeltelijke verklaring voor de snelle toename van de nazi-aanhang vormt, 
heeft weinig van doen met antisemitische ressentimenten.  
59 STAM, Gauleitung Westfalen-Nord, Gauinspekteure, Nr.10, in Kulka & Jäckel (2010). 
60 Idem. 
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van partijleden, verder ook veel ambtenaren, en zelfs leden van de beweging nog in joodse zaken 
kopen.61 
 
In juni wordt gemeld dat in Gronau het glas van de Stürmerkast is ingeslagen.62 In dezelfde 
maand wordt in Borghorst bericht dat het gebruik van de Heil Hitler-groet afneemt, en dat er 
partijgenoten zijn die joden ter begroeting een hand geven.63 In het bericht van de Stapostelle 
Regierungsbezirk Münster over augustus 1935 wordt vervolgd: 
 
Een groot deel van de bevolking staat echter negatief tegenover de strijd tegen het jodendom en kan 
geen begrip voor de getroffen maatregelen opbrengen. Vaak is men in het bijzonder in katholieke 
kringen van mening dat de maatregelen tegen de joden te ver gaan, omdat ze slechts een geringe 
fractie van de gehele bevolking vormen, vaak in bescheiden leefomstandigheden verkeren en hier al 
sinds lang gevestigd zijn. Vaak worden zulk soort strijdmaatregelen ook op religieuze gronden 
afgewezen. De uitschakeling van de veejoden is de boerenbevolking zeer onwelgevallig, omdat de 
afzet van het vee daardoor gevoelig verstoord zou zijn geraakt. Enkele grootindustriëlen die veel naar 
het buitenland uitvoeren vrezen dat de Duitse export sterk zal teruglopen door de actie tegen de 
joden.64 
 
Een maand later meldt het Lagebericht van de Stapostelle Regierungsbezirk Osnabrück dat de 
propaganda toch zijn vruchten afwerpt: de joodse winkels worden door de meerderheid van 
de bevolking gemeden. De situatie in de veehandel is echter nog niet verbeterd:  
 
Er zijn nog genoeg boeren die stellen dat aangezien de handel met joden nog niet wettelijk verboden 
is, zij die ook niet hebben nagelaten. Veel boeren missen gewoon nog de eigenlijk vanzelfsprekende 
houding dat omgang met joden voor alle nationaal-socialistisch denkende mensen onmogelijk is.65 
 
In december 1935 lijkt het effect van de boycot in het Regierungsbezirk Münster alweer 
uitgewerkt: met de kerstdagen was het weer erg druk in de joodse winkels. Vooral de 
plattelandsbevolking koopt het liefst bij joden, omdat ze goedkoop zijn.66 Ook in het 
daaropvolgende jaar blijft de Stapostelle klagen over het beperkte effect van de boycots. 
Bovendien wordt gewaarschuwd voor ‘onhandig’ opereren van vertegenwoordigers van de 
nazi-beweging. In het plaatsje Hopsten heeft een spreker van het Reichsnährstand namelijk 
beweerd dat de moeders van de paus en van de aartsbisschop van Posen allebei jodinnen 
waren, en dit heeft de katholieke bevolking erg gekwetst. In de werving voor het nationaal-
socialistische wereldbeeld moet meer rekening worden gehouden met de mentaliteit van de 
bevolking van het Münsterland, want anders wordt juist het tegendeel bereikt.67 In beide 
Regierungsbezirke ligt in 1936 de veehandel nog steeds vooral ‘in joodse handen’, en in 1937 
meldt de SD dat de joodse veehandelaars in het Bezirk Münster, ondanks de maatregelen, hun 
invloed zelfs hebben vergroot.68  

Uit de stemmingsberichten rijst een beeld op van een bevolking die zich, zeker in de 
jaren tussen 1933 en 1938 nogal onwillig tegenover de anti-joodse maatregelen opstelde.69 

                                                 
61 BArch; R 58/3038d, in Kulka & Jäckel (2010). 
62 GStA; I. HA  Rep. 90P, Bd. 14,6, in Kulka & Jäckel (2010). Zie ook Wiltfang (1998), p.150. 
63 Brood & Grönefeld (1989), p.11. 
64 GStA; I. HA  Rep. 90P, Bd. 14,5, in Kulka & Jäckel (2010). 
65 BArch; R 58/3039c, in Kulka & Jäckel (2010). 
66 GStA; I. HA  Rep. 90P, Bd. 14,5, in Kulka & Jäckel (2010). 
67 BArch: R 58/3043 c, in Kulka & Jäckel (2010). 
68 Idem en FfZ; 93121, in Kulka & Jäckel (2010). 
69 Zie hierover ook Feld (1996), p.185-186. Wat betreft het graafschap Bentheim concludeert Wagner (2004), 
die een gedetailleerde studie naar de Gestapo in de Duits-Nederlandse grensstreek schreef, dat in de bevolking 
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Ondertussen was wel sprake van een steeds verder gaande nazificatie van de samenleving. 
Een voorbeeld ter illustratie: de lokale krant in Gronau berichtte op 15 februari 1936 dat de 
Hitler Jugend nu met meer dan 90 procent vertegenwoordigd was op het Reformgymnasium, 
en dat daar daarom de HJ-vlag gehesen mocht worden; op 7 mei van datzelfde jaar gold 
hetzelfde voor de overige scholen in Gronau.70 Een half jaar daarvoor was bekend gemaakt 
dat de gemeente alleen nog opdrachten zou verstrekken aan leden van het Deutsche 
Arbeitsfront.71 De nazificatie ging hand in hand met een steeds sterker wordende segregatie 
van het joodse bevolkingsdeel.  
 
4.1 Omgaan met machtsongelijkheid 
Voor een deel van de bevolking in de grensstreek betekende de uitsluiting van de joden niet 
veel meer dan ‘erbij staan en er naar kijken’. Omdat joden hier maar een zeer kleine 
minderheid van de bevolking uitmaakten, hadden maar weinig niet-joden persoonlijk contact 
met hen. Voor diegenen die slechts sporadisch bij de joodse slager in het dorp verderop  
inkochten, of wel eens een joodse veehandelaar tegenkwamen, hield de uitsluiting daarom 
niet meer in dan hun passieve isolering: joden ‘verdwenen’ simpelweg uit het publieke 
domein en daarmee uit hun blikveld. Zij konden profiteren van de voordelen die het bracht 
om deel uit te maken van de arische volksgemeenschap zonder zich in het leven van alledag 
bezig te hoeven houden met de negatieve implicaties die het voor anderen had om er niet bij 
te horen. 

Verschillende niet-joodse geïnterviewden gaven aan nooit veel contact te hebben 
gehad met joden. Mevrouw Snippe uit het kleine plaatsje Lage antwoordde bijvoorbeeld op 
mijn vraag of ze joodse klasgenoten had gehad: 
 
Nee, ik geloof dat er in Lage helemaal geen joden waren. In Neuenhaus wel. Maar die kende ik alleen 
van naam. Er was bijvoorbeeld een veehandelaar. Maar ik ben de naam vergeten. 
Van der Reis? 
Ja, kan zijn. Süskind ken ik ook nog. De meesten waren handelaren. Maar we hadden eigenlijk niks 
met hen te maken. 
 
Toen ik haar vroeg of de joden werden geïsoleerd, antwoordde ze: 
 
Ja, maar dat kreeg je allemaal niet zo precies mee. 
En kunt u zich nog herinneren dat men niet meer bij de joden mocht kopen? 
Ja, dat kreeg je wel mee, maar we kwamen daar ook niet zo vaak, niet zoals tegenwoordig. 
 
Maar voor de mensen die wel alledaagse contacten met joden onderhielden, zoals de boeren 
die handel dreven met joodse veehandelaars, de kinderen die joodse medeleerlingen in de 
klas hadden, en de buren die elkaar met dagelijkse klussen bijstonden, betekende de 
veranderende moraal meer dan dat. Vanaf het moment dat de eerste mannen met de borden 
‘Koop niet bij joden’ voor de deuren van joodse zaken verschenen, moesten ze in hun 
interacties met joodse bekenden hun positie bepalen. Negeerde je de SA-er voor de deur van 
de joodse slager of kwam je maar liever de volgende dag even terug? Knoopte je een praatje 
aan met de joodse buurman op straat of liep je met een korte groet snel door? Zeker in de 
eerste jaren van het nazi-bewind leidden onduidelijkheden en ambivalenties in de 

                                                                                                                                                        
een brede acceptatie van het nazisme hand in hand ging met strikte afwijzing, maar dat de verhouding 
daartussen niet goed valt te bepalen (p.598). 
70 Wiltfang (1998), p.152. 
71 Idem, p.151. 
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doorvoering van de anti-joodse maatregelen tot ‘ongedefinieerde situaties’ waarin ieder voor 
zich moest bepalen hoe op deze maatregelen te reageren.72 
 Voor hen die enthousiast het nieuwe regime omarmden, leverde dit geen probleem op. 
Binnen de Duitse bevolking was een grote groep die met graagte en vol overtuiging meedeed 
aan de doorvoering van de norm van fundamentele ongelijkheid tussen de arische 
volksgemeenschap en ‘volksvijanden’. Dit waren de mensen die vanaf dag één actief 
betrokken waren bij de isolering, degradatie en exploitatie van de joden. Zij herdefinieerden 
het samenleven als een situatie waarin zij de nieuwe machtsongelijkheid van joden konden 
benadrukken en uitspelen. Soms ging het daarbij niet alleen om machtsongelijkheid, maar 
zelfs om een algehele machtsomkering. In Nordhorn bijvoorbeeld ondersteunde de joodse 
slager Isaak Cohen een arme, niet-joodse familie. Met de boycot van 1 april 1933 stond de 
vader van dat gezin als SA-man in uniform voor de slagerij. Toen een klant hem erop 
aansprak dat hij van Cohen hulp had aangenomen en hem nu probeerde te schaden, 
verkondigde de man luid dat hij Cohen in de nabijgelegen rivier wilde gaan verzuipen. 
Daarop drong hij daadwerkelijk het huis van Cohen binnen en nam hem mee de straat op. 
Cohen kon met moeite, en met de hulp van een buurman, ontkomen.73  
 Maar voor de overige niet-joden gold dat ze juist in hun alledaagse interacties met 
joodse bekenden – het praatje met de buurman, de onderhandeling met de veehandelaar, de 
ontmoeting bij de Stammtisch – geconfronteerd werden met de verander(en)de morele orde 
en hun eigen rol daarin. Dat de meeste mensen met hun passieve aanpassing zelf bijdroegen 
aan die verandering, werd pas echt goed zichtbaar op de momenten dat ze joodse bekenden 
tegenkwamen. Om het verfoeide wereldjodendom de schuld te geven van alle ellende die de 
Duitse natie ten deel was gevallen, was één; om daar de consequentie aan te verbinden dat je 
het contact met de bevriende joodse buren moest verbreken was een tweede. Uit de 
ongemakkelijke en tegenstrijdige interacties die tussen joden en niet-joden plaatsvonden, kan 
worden opgemaakt dat veel niet-joden op zo’n moment iets ervoeren dat het best te 
omschrijven valt als morele dissonantie: oude en nieuwe normen kwamen pijnlijk bewust met 
elkaar in botsing.  

Ze probeerden daarom om de norm van uitsluiting van de joden zo onnadrukkelijk 
mogelijk te volgen. Ze gingen hun joodse bekenden uit de weg om een confrontatie te 
vermijden, of probeerden hun beëindiging van het contact te verzachten of zelfs te ontkennen. 
Zo maakte Hermann Zilversmit mee dat hij een van de SA-ers die tijdens de boycot voor de 
deur van zijn vaders’ slagerij postte, herkende uit de voetbalclub waarin ze allebei speelden. 
De man stond in uniform en met een geweer over de schouder voor de deur en fluisterde 
‘Hermann, speel je morgen wel weer mee?’.74 Aan de vriendjes van Walter Steinweg werd 
thuis verteld dat ze niet meer met hem gezien mochten worden. ‘Vaak wanneer ik ze tegen 
kwam, zeiden ze: ‘O Walter, jij bent niet slecht, maar sommige joden zijn heel slecht, maar jij 
bent prima, jij bent oke.’75 Ook het eerder aangehaalde verhaal van de café-eigenaar die de 
vader van Bernard Suskind persoonlijk kwam waarschuwen niet meer naar het café te komen, 
is een goed voorbeeld van het vermijden van een openlijke confrontatie.  

                                                 
72 Ongedefinieerde situaties zijn interacties waarin geen duidelijkheid of consensus  over de normen, waarden, 
hiërarchische relaties en de rol van de verschillende betrokkenen in de interactie bestaat. Volgens Goffman 
(1959), die deze term muntte, zijn interacties altijd optredens waarin de actoren een bepaalde, vaak vooraf 
vastgelegde rol spelen. In ongedefinieerde situaties moeten die rollen weer worden bepaald om tot een coherente 
interactie te komen. 
73 Piechorowski (1976), p.37. Kaplan (1998) wijst ook op de machtsomkeringen die konden plaatsvinden tussen 
niet-joodse huishoudelijke hulpen en hun joodse werkgevers (p.39-40). 
74 Interview met Hermann Zilversmit, gepubliceerd in Titz (2003), p.174-178. Aldaar p.175. 
75 Steinweg, Walter. Interview 12693. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 19 juni 2012). 
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Voor velen vormde het elkaar ontlopen en negeren een probaat middel om met zo min 
mogelijk vertoon van machtsongelijkheid het bestaande contact op te heffen. Bernard 
Suskind formuleerde het zo: ‘Mensen spraken niet meer met je op straat, ze gingen aan de 
andere kant van de straat lopen, alleen om je te vermijden. Misschien dat ze er niet echt zo 
over dachten, maar om niet geconfronteerd te worden, liepen ze weg.’76 Soms kon zelfs met 
een kwinkslag over en weer de nieuwe machtsongelijkheid worden ontkend, zoals in 
Neuenhaus waar tijdens een boycot de joodse Van der Reis zich tot de SA-man voor zijn deur 
wendde en zei: ‘Wordt dat staan daar niet een beetje te lang voor je?’ ‘Och, dat kan ik niet 
zeggen, hier kan ik het wel volhouden.’ 77 Met zulk soort vermijding konden niet-joden 
bijdragen aan de uitsluiting van de joden terwijl mogelijke morele dissonantie tot een 
minimum werd beperkt. Zo konden ze zichzelf blijven voorhouden dat er niets aan de hand 
was, dat alles ‘normaal’ verliep.  
 Of ze nog iets voelden of nadachten over de joden die waren gedeporteerd, en wat die 
gevoelens en gedachten dan inhielden, blijft gissen. Het onderwerp is omgeven door 
stilzwijgen. Sommigen lijken vanaf het begin onverschillig te hebben gestaan tegenover het 
lot van de joden, en voor hen betekenden de deportaties weinig tot niets. Mevrouw Kip zei 
bijvoorbeeld: 
 
Ik heb niets van anti-joodse maatregelen meegekregen. Er waren wel vooroordelen, maar ik heb niet 
meegekregen dat er iets gebeurd is. Maar de communicatie was ook niet zoals tegenwoordig. 
Toentertijd was iedereen op zichzelf gericht en moest je ervoor zorgen dat je inkomen had en dat je 
verder met rust werd gelaten. (…) We hebben wel meegekregen dat de winkels geplunderd werden en 
zo, maar hoe dat dan precies verder is gegaan, dat wist je niet. We waren ook weg na ’43. We waren 
dan ook blij dat we onze rust hadden en konden slapen en ons eten hadden op het land. 
 
Veel geïnterviewden gaven aan dat ze wel iets anders aan hun hoofd hadden dan het lot van 
de joden. Met het ‘verdwijnen’ van de joden uit het blikveld van de niet-joden werden de 
ongemakkelijkheid en morele dissonantie opgeheven die sommigen waren blijven ervaren in 
de dagelijkse confrontatie met de uitsluiting van de joden. Men kwam de joden niet meer 
tegen, en dus hoefde men ook niet meer over hun lot na te denken. Zoals eerder beschreven, 
maakten velen gebruik van hun afwezigheid door goedkoop meubelen en huisraad uit joodse 
huizen aan te schaffen. Voor sommigen bleef dit echter een stap te ver gaan. De vader van 
een bewoner uit Schüttorf vond bijvoorbeeld dat de plaatselijke veiling van de joodse 
huisraad een groot onrecht inhield en verbood zijn vrouw en zoon om er naar toe te gaan.78 
En in Ahaus, waar op 22 december 1941 de inventaris uit de huizen van de gedeporteerde 
joden werd geveild, zouden de burgemeester en het districtshoofd van de Kreis Ahaus morele 
bezwaren hebben geuit en hebben geweigerd om de overgebleven joodse eigendommen op te 
slaan.79 Deze stemmen waren echter zeer beperkt. Zoals Lotte Herz het verwoordde:  
 
Met ontzetting ziet men hoe belachelijk klein het aandeel mensen is dat in staat is om kritisch te 
denken. Het ontbreekt deze fractie van de mensen echter aan moed om in de gebeurtenissen in te 
grijpen. De grote brede massa is in ieder geval al gelukkig wanneer ze de dag doorkomt zonder 
verantwoordelijkheid te hebben. 
 
 
 

                                                 
76 Suskind, Bernard. Interview 19140. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 27 juni 2012). 
77 Sager (1982), p.117. 
78 Titz (2003), p.217 
79 ‘Auf der Suche nach Marga Cohen und ihrer Familie’ (2009), p. 32. 
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4.2 Antisemitisme en sociale druk  
Hoe zijn deze tegengestelde tendensen nu met elkaar te rijmen? Hoe is de tegenstrijdigheid te 
verklaren van een bevolking die niet per se erg antisemitisch was, maar wel massaal toekeek 
én bijdroeg aan de uitsluiting van de joodse medemens uit de orde van gelijkwaardige burgers 
en mensen? Voor diegenen die vanaf het begin actief meededen aan de uitsluiting van de 
joden, zal hebben gegolden dat ze dit uit volle overtuiging deden. Hun opstelling vloeide 
voort uit een virulent antisemitisme, uit afgunst, of simpelweg uit het gevoel dat de joden 
eens een lesje moest worden geleerd. Maar veel niet-joden in de grensstreek lijken in ieder 
geval in eerste instantie moeite te hebben gehad met hetgeen van hen werd verwacht en geëist 
door het regime als het om de omgang met de joodse medemens ging. Toch voldeden zij in 
de loop van de tijd precies aan die verwachtingen en eisen.  
 In recente studies naar het Derde Rijk bestaat veel aandacht voor het enthousiasme 
voor het nazisme onder de bevolking, en voor de aantrekkingskracht van het door de nazi’s 
gepropageerde idee in een ‘volksgemeenschap’ op te gaan.80 Dit is ten dele in reactie op 
vroegere studies die de nadruk legden op dwang en terreur als verklarende factoren voor de 
opstelling van de Duitse niet-joden. Enerzijds omdat steeds duidelijker is geworden dat 
ongehoorzaamheid over het algemeen geen levensbedreigende consequenties had voor niet-
joden, anderzijds omdat met een nadruk op dwangmechanismen de brede instemming van de 
bevolking met het nazi-regime wordt ontkend en zo apologetische benaderingen in de hand 
worden gewerkt. Maar deze studie naar de praktijk van alledaagse relaties laat zien dat het 
niet duidelijk het één of het ander was: men werd niet geterroriseerd door een aloverheersend 
regime, noch liet men zich massaal meeslepen door de verlokkingen van de 
volksgemeenschap, onverschillig voor de consequenties daarvan voor diegenen die buiten de 
gemeenschap vielen. De verandering in de morele orde waarin het individuele belang 
onderschikt werd gemaakt aan dat van het volk, en joden als volksvijand nummer één werden 
verketterd en uitgestoten, was een proces van morele ontkoppeling; een proces dat tijd kostte 
en met horten en stoten ging. 
 Om dat proces te doorgronden, is een studie van de sociologen Willer, Kuwabara en 
Macy relevant, waarin wordt getoond hoe een norm die in eerste instantie nauwelijks aanhang 
vindt, via een sneeuwbal-effect kan uitgroeien tot een norm die door een ogenschijnlijke 
meerderheid wordt aangehangen.81 Zo’n effect treedt op wanneer diegenen die de norm niet 
aanhangen maar zich er wel aan conformeren, anderen onder druk gaan zetten om zich ook 
aan deze norm te conformeren. De conformisten voeren deze druk uit, omdat ze met de 
handhaving van de norm kunnen laten zien dat ze oprecht zijn. Met andere woorden: 
personen die eigenlijk twijfelen aan een nieuwe norm, kunnen juist heel actief bijdragen aan 
de doorvoering van die norm om aan anderen te laten zien dat ze overtuigd aanhanger van de 
norm zijn. Zo wordt de illusie gecreëerd dat ‘iedereen’ de nieuwe norm aanhangt, en wanneer 
maar genoeg mensen de kleren van de naakte keizer gaan bewonderen, zal geen kind de 
illusie meer kunnen doorprikken.82  
 Hoewel er genoeg oprechte nazi’s en actieve antisemieten in de grensstreek 
rondliepen, hoeft de opstelling van de bevolking in het algemeen dus niet per se een uiting 
van daadwerkelijk enthousiasme voor de volksgemeenschap of van overtuigd antisemitisme 
te zijn geweest. Dit gold ook voor diegenen die expliciet degraderend gedrag vertoonden. We 
kunnen niet achterhalen wat zich in het hoofd van de SA-man voor de slagerij van Cohen 

                                                 
80 Zie de paragraaf ‘De gewone man en zijn agency’ in hoofdstuk 2 voor een bespreking. 
81 Willer, Kuwabara & Macy (2009). 
82 De verwijzing naar het sprookje van de kleren van de keizer komt van Willer, Kuwabara & Macy (2009). In 
hun studie laten ze zien dat het mechanisme van de handhaving van impopulaire normen een betere verklaring 
biedt voor dergelijke sneeuwbal-effecten dan bijvoorbeeld kuddegedrag. Het mechanisme van de handhaving 
van impopulaire normen zal vooral plaatsvinden wanneer er onzekerheid bestaat over de norm. 
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afspeelde, of wat de motieven van de familievriend van de Süskinds was om Bernard te 
verraden. Maar het is mogelijk dat hun opstelling niet zozeer voortvloeide uit een oprechte 
overtuiging van het nazisme, als wel uit hun drang om aan anderen te bewijzen dat ze ‘echte’ 
nazi’s waren. Ze kunnen de afweging hebben gemaakt dat het verraad van hun joodse 
bekenden hen heel wat minder kostte dan de mogelijke twijfel van hun omgeving aan hun 
plaats binnen de volksgemeenschap.  
 Dat zich in het geval van de niet-joodse bevolking in de grensstreek een dergelijk 
proces van het zich collectief conformeren aan een nieuwe norm heeft voorgedaan, is 
aannemelijk, zeker wanneer de niet geringe sociale druk die na de machtsovername door 
Hitler ontstond om zich te conformeren aan de verwachtingen en eisen van het regime in 
ogenschouw wordt genomen. Blokleiders van de NSDAP, die de onderste laag van de 
partijhiërarchie vormden en elk een eigen wijk onder zich hadden, kenden de sociale 
verhoudingen in de buurt en waren daardoor – evenals postbodes – goed in staat ‘ongewenst 
gedrag’ op te merken. Zij hadden definitie- en beslismacht: ze bepaalden of bepaald gedrag 
als ongewenst moest worden beschouwd, en of het de moeite waard was om te melden of 
niet.83 Duitse niet-joden die met joden om bleven gaan, werden op allerlei manieren geprest 
om van dit contact af te zien: van publieke vernedering door openlijke veroordelingen en 
herkenbare foto’s in het door iedereen te lezen antisemitische blad Der Stürmer, de 
ontzegging van voordelen die leden van de volksgemeenschap ten deel vielen, de dreiging 
van teruglopende inkomsten of zelfs ontslag, tot dreigende gevangenneming. Een voorbeeld 
van die druk is het volgende bericht over ‘Judengenossen in Horstmar’ dat in 1936 in Der 
Stürmer verscheen: 
 
Hoewel we hier in Horstmar, district Münster, op een zichtbare plek een prachtige Stürmerkast 
aangebracht hebben en ook verder de bevolking krachtdadig over de jodenvraag voorlichten, zijn er 
bij ons nog altijd jodenkameraden. We hebben hier lokaal genoeg winkels die een goed assortiment 
hebben. Maar toch kopen de families Viktor Wagner en Gesch. Gescher nog altijd in de j o o d s e 
manufacturenwinkel. De huishoudster van Antonie Gebing (lid van de nazi-vrouwenbond!), die bij 
het café van Ludwig Empting werkzaam is, laat zich zelfs door joden in de auto rondrijden en neemt 
deel aan de begrafenissen van de vreemd-rassigen. K..84 
 
Ook een kleine greep uit de berichtgeving in Gronau in de jaren tussen 1933 en 1938 geeft 
een goed beeld van die druk. Al in augustus 1933 wordt bericht dat in het nieuw opgerichte 
concentratiekamp Börgermoor in het Emsland 1000 politieke gevangenen uit het Ruhrgebied 
zijn vastgezet; in augustus 1935 wordt, zoals al genoemd, bekendgemaakt dat alleen leden 
van het Deutsche Arbeitsfront nog opdrachten van de gemeente verstrekt zullen krijgen.85 In 
september 1937 worden de cel- en blokleiders opgeroepen om de ‘trage zielen’ aan te sporen 
om de hakenkruisvlag te hijsen; op 22 augustus 1938 wordt bericht van het ontslag van een 
‘hardleerse christen’ die alleen aan christelijke doelen schenkt; op 27 augustus van datzelfde 
jaar wordt gemeld dat scholieren aardappelkevers moeten zoeken die de vijand opzettelijk 
naar binnen gesmokkeld heeft.86 
 In de eerste jaren van het Derde Rijk groeide de illusie dat iedereen de verschuiving in 
de morele orde steunde. Met de invoering van de Neurenberger wetten werden de contacten 
met joodse bekenden niet alleen ongewenst, maar strafbaar verklaard. Het aanhouden van die 
contacten leverde niet alleen op sociaal vlak gezichtsverlies op, maar ook een feitelijke 
dreiging van criminalisering. Er ontstond een zichzelf controlerende samenleving waarin 

                                                 
83 Wagner (2004), p. 252-253. 
84http://www.zeitzeichen-horstmar.de/archive2013.html (bekeken op 8 mei 2014). 
85 Wiltfang (1998), p.143 en 151. 
86 Idem, p. 157 en 160. 
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burgers elkaar om velerlei redenen – vaak meer in de sfeer van persoonlijk conflict en 
belangentegenstelling dan van politieke aard – aangaven bij de Gestapo. Men voelde zich 
bespioneerd en werd dat feitelijk ook; men bespioneerde elkaar.87 Geruchten over 
levensbedreigende repercussies en reële dreiging van verlies van aanzien en inkomen 
vormden binnen deze context voor het merendeel van de mensen die zich in eerste instantie 
niet aangetrokken voelden tot de volksgemeenschap voldoende grond om toch aan de 
opgelegde verwachtingen te voldoen.88 
  Het zich conformeren aan de nieuwe norm kan vervolgens hebben geleid tot een 
verandering in onderliggende overtuigingen, dus dat men door de norm te handhaven ook zelf 
in de norm ging geloven.89 Daarbij trad een effect op over tijd: eerst vond je het 
antisemitisme van de nazi’s maar ordinair, maar conformeerde je je eraan om praatjes door de 
buren te voorkomen, en naarmate je vaker joden had afgewezen en uitgebuit, raakte je er 
meer van overtuigd dat je dat deed met een reden: de joden waren toch ook eigenlijk 
minderwaardige figuren die niet konden worden getolereerd. De verandering in de morele 
orde betekende bovendien dat zich mogelijkheden openbaarden die vroeger niet hadden 
bestaan: men was opeens in staat, werd zelfs aangemoedigd, om anderen te vernederen en te 
exploiteren. Joodse buren konden straffeloos van hun bezittingen worden beroofd, en 
jongeren groeiden op in een context waarin zij joodse volwassenen konden uitschelden of 
zelfs mishandelen zonder dat hier van hogerhand negatieve consequenties aan werden 
verbonden.90 ‘...in alle gevallen bood het officiële, rassenbiologische antisemitisme ook aan 
diegenen een gemakkelijke, openlijk gesanctioneerde legitimering, die uit pure hebzucht, 
wraaklust of andere, niet per se anti-joodse motieven handelden.’91 
 Al met al kan de opstelling van de niet-joodse bevolking worden beschreven als een 
complex mengsel van rabiate antisemitische ressentimenten, het nastreven van materieel 
eigenbelang, bange aanpassing om het eigen hachje te beschermen, verwarring en 
schuldgevoelens, het najagen van orde en zekerheid, en bedekte vormen van ontevredenheid 
en ongehoorzaamheid. Aan het eind van de jaren dertig was de sociale dood van de joden een 
feit, en de Gestapo in Münster kon op 22 maart 1941 tevreden vaststellen: 
  
Tegenwoordig hebben velen die vroeger aanmerkelijk anders ingesteld waren eindelijk de juiste 
mening over het jodendom gekregen. (…) ’s Avonds bij een glas bier zegt de schilder dat hij vandaag 
gaat proberen om een jood uit zijn huis gezet te krijgen. Het is hem nu toch duidelijk geworden dat de 
joden schuld hebben aan bijna alle oorlogen. Je kan van zo een voorbeeld-mens die dit ingezien heeft 
niet verlangen met deze mensen onder een dak te wonen. Men zou in Münster allang alles wat er nog 
aan joden is in een getto samen moeten schuiven. Beter nog om ze helemaal uit Münster te zetten.92  
 
 
 

                                                 
87 Robert Gellaty (1996), die onderzoek deed naar de sociale controle onder de bevolking in nazi-Duitsland, 
spreekt van een ‘atmosfeer van beschuldiging’ (p.947-948 en 952). Zie ook Wagner (2004), p. 612. 
88 Zie ook Wildt (2007) die schrijft: ‘Man kann sich unschwer ausmalen, wie stark der durch solche 
Bekanntmachungen ausgelöste soziale Druck gerade in kleineren Ortschaften war. Wer mit voller 
Namensnennung öffentlich angeprangert wurde, hatte sowohl mit handfesten wirtschaftlichen Nachteilen wie 
mit gesellschaftlicher Ächtung zu rechnen. Wer wollte es schon mit einem ‘Judenfreund’ zu tun haben, wenn 
die Machtverhältnisse im Ort nachdrücklich dazu aufforderten, die jüdischen Nachbarn zu meiden und die 
materielle Sicherheit wie die Zugehörigkeit zur dörflichen Gemeinschaft wichtig waren?’ (p.192). 
89 Deze mogelijkheid wordt door Willer, Kuwabara & Macy (2009) ook besproken (p. 49-50). 
90 Wildt (2007), p.211-213. 
91 ‘…in jedem Fall bot der offizielle, rassenbiologische Antisemitismus auch denen eine wohlfeile, öffentlich 
sanktionierte Legitimierung, die aus bloßer Habgier, Rachsucht oder anderen, nicht unbedingt anti-jüdischen 
Antrieben handelten.’ (idem, p.373). 
92 Std MS; Amt 43 E Nr.33, in Kulka & Jäckel (2010). 
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5. Joodse normaliteit 
De steeds verdergaande anti-joodse verordeningen en wetten hadden grote invloed op het 
dagelijks bestaan van de Duitse joden. Hun fysieke en sociale bewegingsvrijheid en 
economische zelfstandigheid werden steeds verder ingeperkt, waardoor hun leefwereld 
kleiner en kleiner werd. Toch verschilden Duitse joden heel erg in hun inschatting van het 
gevaar dat uitging van de nazi’s, en in hun overwegingen of, en zo ja wanneer, het 
noodzakelijk was om hun thuisland te verlaten. Van de ongeveer 500.000 joden die voor 
1933 in Duitsland woonden, emigreerden ongeveer 37.000 in 1933. In de daaropvolgende 
jaren verlieten zo’n 23.000 joden per jaar Duitsland, met een nieuwe golf van 40.000 
vluchtelingen in 1938 als gevolg van de toenemende vervolging. In totaal verliet ongeveer 
een kwart van de Duitse joden hun land voor 1938.93 Een zeer groot gedeelte van deze groep 
emigranten en vluchtelingen bestond uit jonge mensen en kinderen. Tussen juni 1933 en 
september 1939 nam het aantal Duitse joden onder 39 jaar af met ongeveer 80 procent, terwijl 
het aantal joden boven de zestig slechts met 27 procent afnam.94 
 In 1938 woonde nog driekwart van de joden in Duitsland. Gezien de vele obstakels 
die bij emigratie moesten worden overwonnen, is het waarschijnlijk dat een deel van deze 
groep wel graag uit Duitsland weg wilde, maar dit streven (nog) niet tot uitvoer had kunnen 
brengen. Maar er was ook een grote groep die de beslissing om weg te gaan uitstelde, of 
emigratie zelfs helemaal niet overwoog. Ook in de grensstreek waren er maar weinigen die in 
de eerste jaren wegtrokken. In Ahaus bijvoorbeeld woonden in 1933 66 joden en ten tijde van 
de pogrom in 1938 nog 64 joden. Er waren in de tussentijd wel enkele joodse bewoners 
vertrokken, maar er waren ook mensen naar Ahaus toegekomen, vooral ouders van al in 
Ahaus wonende joden. Het lijkt erop dat de meeste joodse families zich relatief veilig 
waanden.95  
  De sterk uiteenlopende inschattingen van het gevaar dat van de nazi’s uitging moeten 
worden gezien in het licht van het hiervoor beschreven geleidelijke en vaak tegenstrijdige 
proces van uitsluiting door de niet-joodse omgeving. Na de machtsovername door de nazi’s 
was de opstelling van niet-joodse Duitsers tegenover joden niet in één klap veranderd; joden 
werden niet de volgende ochtend wakker in een volstrekt andere wereld waarin zij opeens 
door iedereen om hen heen werden buitengesloten. Terwijl sommige niet-joden vanaf dag één 
de joodse buurman niet meer groetten, verliepen de interacties tussen joden en niet-joden in 
meerderheid nog precies hetzelfde als daarvoor. Dat betekent dat de ervaring met uitsluiting 
samenhing met de kans dat precies jouw buurman een van die mensen was die al meteen 
besloot joden uit de weg te gaan. Bovendien verschilde de opstelling van niet-joden tegenover 
hun joodse medeburgers niet alleen van persoon tot persoon, maar ook van gelegenheid tot 
gelegenheid: de gehate nazi die je het leven zuur maakte wilde tegelijk wel graag van je 
kopen, en de persoon die in moeilijke tijden enige financiële steun bood, roofde later je huis 
leeg, zoals in het eerder weergegeven verhaal van Bernard Suskind. Door deze ambivalenties 
in de opstelling van de niet-joodse omgeving, was het voor veel joden niet duidelijk dat er 
zich een fundamentele verandering in de morele orde voordeed. Je zou kunnen zeggen dat 
veel van hen ervoeren dat de bestaande realiteit en een nieuwe realiteit steeds over elkaar 
heen schoven: terwijl het ene moment een alledaagse interactie verliep zoals hij altijd had 
verlopen – en alles dus geruststellend bij het oude leek te blijven – , verliep op een volgend 
moment een ontmoeting schokkend anders en bleek de wereld dus heel anders in elkaar te 
zitten dan vroeger.  

Anderzijds konden personen sterk verschillen in de subjectieve beleving van bepaalde 
interacties met niet-joden. Waar de één het negeren door de buurman als diepe afwijzing 
                                                 
93 Kaplan (1998), p. 72-73. 
94 Idem, p.143. 
95 ‘Auf der Suche nach Marga Cohen und ihrer Familie’ (2009), p.2 en 24-25. 
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ervoer en er een signaal in zag dat joden moesten opletten of er nog wel plek voor hen was in 
nazi-Duitsland, ervoer een ander het hooguit als een beetje onprettig maar niet als iets om je 
nu vreselijk zorgen over te maken. De wisselende inschattingen reflecteren dus niet alleen de 
verschillen in objectieve omstandigheden, maar ook in de subjectieve beleving van die 
omstandigheden: de uiteenlopende manieren waarop verschillende individuen de uitsluiting 
een plek probeerden te geven in de normaliteit van hun alledaags leven. 
 Voor veel joden gold dat het sluipende proces van passieve isolering, waarbij 
contacten verwaterden als gevolg van de vele verboden voor joden, nauwelijks opviel en 
daarom weinig invloed had op hun beleving van normaliteit. Deze vorm van uitsluiting werd 
dan ook nauwelijks genoemd door de joodse geïnterviewden. Maar ook de ervaringen met 
actieve isolering, degradatie en exploitatie werden door veel joden in de eerste jaren als 
incidenten afgedaan, als voorvallen die hen weliswaar schokten, maar niet de normale loop 
der dingen verstoorden. Robert Devries zei bijvoorbeeld:  
 
De nazi’s kwamen aan de macht en er was veel retoriek over de joden, de joden dit en de joden dat. 
Het werd een beetje onprettig maar het leven was nog een beetje normaal. Men besteedde er niet 
zoveel aandacht aan, behalve de echte (…) nazi’s die ons probeerden te vermijden. Maar verder was 
alles vrij normaal, maar het werd steeds erger en erger.96  
 
Toen hun wereld door de toenemende uitsluiting steeds abnormaler werd in morele zin, 
probeerden velen uit alle macht de wereld zo normaal mogelijk te houden in existentiële zin: 
ze bleven zoeken naar een logica en naar consistentie in de opstelling van de buitenwereld, en 
naar controle over hun eigen leven. 

Waarden en opvattingen uit de ‘oude’ normaliteit vormden daarbij vaak een 
richtsnoer. Veel joden bleven bijvoorbeeld vasthouden aan de overtuiging dat de niet-joden 
op een gegeven moment toch niet anders konden dan inzien hoe ‘gek’ Hitler was en hem dan 
aan de kant zouden schuiven. Dan zou alles weer goed komen. Robert Devries vervolgde zijn 
verhaal bijvoorbeeld met:  
 
We werden een beetje meer buitengesloten van dingen, dus je moest wat voorzichtiger zijn met wat je 
deed, want als je het verkeerde zei, pakten ze je meteen op en zetten ze je waarschijnlijk gevangen, of 
zonden je ergens heen. Dus het werd meer ingeperkt, en dat werd erger en erger (…) Maar we hadden 
hoop: ‘dit is slechts tijdelijk, het zal overwaaien, het kan niet slechter worden, het zal weer normaal 
worden’.97  
 
Een andere ‘oude’ waarde, waarin met name mannen zekerheid dachten te vinden, was het 
patriottisme en de daaraan verbonden status die aan oorlogsveteranen was toegekend. Velen 
waren ervan overtuigd dat de mannen die in de oorlog hadden bewezen ‘ware Duitsers’ te 
zijn en offers voor hun vaderland hadden gebracht, nooit door de nazi’s aangepakt konden 
worden. De verwijzing naar vaders of echtgenoten die zich met hun IJzeren Kruis 
onschendbaar voor de nazi’s waanden, keert als een refrein steeds weer terug in de verhalen 
van bijna alle joodse overlevenden. Walter Steinweg zei bijvoorbeeld:  
 
En zeker mijn vader, mijn vader was soldaat geweest in de Eerste Wereldoorlog en had het IJzeren 
Kruis gekregen. En mijn vader zei: ‘dat zal mij nooit overkomen’. En hij kende veel Duitse families, 
veel Duitsers, en die zeiden ook: ‘Louis, wees alsjeblieft niet bang, jou zal nooit iets overkomen.98  

                                                 
96 Devries, Robert. Interview 7155. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 29 juli 2010). 
97 Idem. 
98 Steinweg, Walter. Interview 12693. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 19 juni 2012). 
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Wilhelm Heimann zei: ‘Omdat mijn vader zo Duits was, zei hij ‘er is niets om bang voor te 
zijn. (…) Ik als ex-soldaat die het IJzeren Kruis heeft verdiend, niets zal mij en mijn familie 
overkomen’.’99  

Dit vasthouden aan de overtuiging onschendbaar te zijn kan worden gezien als een 
psychologische reactie om de dreiging en vernedering die op hen afkwamen af te kunnen 
schudden. Maar tegelijkertijd was het ook een logische voortzetting van een waarde uit de 
normaliteit waarin men altijd had geleefd. Oorlogsveteranen genoten flink aanzien en veel 
joodse veteranen waren lid van veteranenclubs.100 In feite bleven deze mannen leven in de 
normaliteit waarin ze altijd hadden geleefd, terwijl in de wereld om hen heen de norm van 
minderwaardigheid van de joden de oude norm overschreef. Dat veel mannen deze 
verandering niet waarnamen, was niet zo verwonderlijk, aangezien het in de eerste jaren ook 
reëel leek dat de nazi’s de oude status zouden blijven respecteren. Oorlogsveteranen werden 
in eerste instantie van bepaalde maatregelen vrijgesteld,101 en konden zelfs nog een nieuwe 
onderscheiding voor hun bewezen diensten toegekend krijgen.102 Het hooghouden van de 
status van oorlogsveteraan is een uitgesproken voorbeeld van de pogingen die veel joden 
deden om hun eigenwaarde te behouden. De meeste probeerden op alle mogelijke manieren 
hun rug recht te houden in de dagelijkse confrontaties met isolering, degradatie en uitbuiting. 
Voor hen was het niet minder dan een manier om psychologisch te overleven, maar tegelijk 
refereerden ze daarmee aan de vroegere normaliteit waarin ze gerespecteerde medeburgers en 
medemensen waren geweest. Deze normaliteit werd echter door hun omgeving niet meer 
gedeeld.103 

Ook de wijze waarop bestaande standsverschillen opzij werden geschoven ten faveure 
van de nieuwe scheidslijn tussen ariërs en niet-ariërs, was zeker voor personen uit de hogere 
middenklasse een onthutsende ervaring. Dit gold ook voor de al eerder aangehaalde Lotte 
Herz, die getrouwd was met een joodse man en daarom buiten de arische volksgemeenschap 
viel. Lotte kwam uit een vooraanstaande en zeer patriottische en militaristische familie, en 
had, zoals veel dochters uit de hogere middenklasse, de Höhere Töchterschule bezocht. Zij en 
haar man sympathiseerden bijna vanaf het begin van de Weimar Republiek met de 
conservatief-nationalistische en monarchistische Deutschnationale Volkspartei, en bleven die 
partij ook steunen toen die openlijk met de NSDAP begon te heulen. 104  Lotte geeft in haar 
beschrijvingen van haar ervaringen tussen 1938 en 1940 duidelijk blijk van haar verbijstering 
over de nieuwe verhoudingen. Uit haar relaas valt op te maken dat Lotte de veranderingen in 
haar leefwereld interpreteert als een strijd tussen haar oude Heimat en een nieuw, crimineel 
Duitsland. De brandweer die haar woning tijdens de pogrom van de vlammen probeert te 
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redden, beschrijft ze als ‘het oude goede Duitsland’; ‘fatsoenlijke, oudere burgers zijn het’.105 
Wel vaker maakt ze een onderscheid tussen jonge, fanatieke partijleden en oudere, 
‘fatsoenlijke burgers’. Door de ontwikkelingen als een generatieconflict voor te stellen, kan 
zij logica aanbrengen in de geheel veranderde wereld om haar heen. Het is een strijd tussen 
goed en kwaad, en: ‘Nieuw-Duitsland heeft overwonnen!’.106 Over de man die haar 
echtgenoot na de pogromnacht in november 1938 gevangen kwam nemen, schrijft Lotte met 
onverholen minachting:  
 
Sturmbahnführer van de SA Paul Schmidt, ambtenaar van de regionale bank in Burgsteinfurt, die voor 
zijn glorietijd knecht op een nabije boerderij was en in Burgsteinfurt op de kermis verscheen met een 
schommelschip, deze Paul Schmidt staat in de hal. Nee, staan kan hij niet meer, hij wankelt in zijn 
mooie hoge laarzen heen en weer, zo dronken is hij.107 
 
En over haar vertrek uit Duitsland in oktober 1940: ‘Zo trek ik weg uit mijn geboorteland als 
kind van een oude, vooraanstaande, hooggeachte familie. Verbannen door schurk Adolf 
Hitler.’ 
 Hoe pijnlijk en vernederend de sociale devaluatie was, blijkt bijvoorbeeld ook uit een 
opmerking van Antionia Stern (1918) uit Borghorst, die ook uit een gegoede familie kwam. 
Haar vader, die altijd een bloeiend bedrijf had gehad, had in 1939 niet meer genoeg middelen 
om zijn dochter Duitsland uit te krijgen, en had haar er daarom op uitgestuurd om een klusje 
op te knappen dat voor hem te confronterend was:  
 
We hadden een stuk land dat mijn vader aan een fabriek had verkocht (…) En ik moest naar de 
fabriekseigenaar gaan om het geld te vragen om weg te kunnen gaan. Dat was wel iets, want ik was 
nog behoorlijk jong in die tijd, maar mijn vader was te trots om het te doen, dus vroeg hij mij om het 
te doen.108 
 
5.1 Nieuwe waarden en definities 
Naast het vasthouden aan oude waarden en logica, zochten veel joden ook naar nieuwe 
morele ijkpunten om de veranderingen in hun leefwereld te kunnen duiden. Uit de verhalen 
van joodse overlevenden blijkt bijvoorbeeld het belang van incidentele positieve interacties 
met niet-joden.109 Mevrouw D., die als verpleegster in Keulen had gewerkt, vertelde 
bijvoorbeeld: 
 
En zo ben ik eens een winkel ingegaan, en daar kwam een vrouw naar buiten, die stond zo’n beetje bij 
een ingang die van de straat af niet goed te zien was. Toen ik naar buiten kwam, stond ze er nog 
steeds. Dat vond ik een beetje onprettig, omdat we toch vaak vijandig benaderd werden. En toen ik 
voorbij liep, pakte ze mijn arm en zei: ‘zustertje, draagt u die ster met trots’. Moet je je voorstellen: 
dat is zeventig jaar geleden, en ik ben die vrouw nooit vergeten. Aan dat soort mensen heb ik me 
vastgehouden toen ik diep, diep in de put zat. Dat ik gedacht heb: ze zijn niet allemaal zoals dat 
volledig bruine moeras. 
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Bernard H., die uit Lingen afkomstig was, was bevriend met de beroemde autocoureur Bernd 
Rosemeyer, uit dezelfde woonplaats. In de jaren dertig werkte Bernard in Halle, maar in 1937 
was hij even terug in zijn geboorteplaats en kwam Bernd op straat tegen:  
 
Dus hij kwam vanaf de andere kant, hij ziet me en ik wilde de andere kant op kijken. Ik wilde hem 
niet in verlegenheid brengen, want in die jaren, als ze hem met een jood zagen, zouden ze misschien 
achter hem aangaan. Hij komt naar me toe en zegt: ‘hoe gaat het met je Bernard?’ en we praatten wat. 
En ik zei: ‘Zeg, is het niet gevaarlijk voor je om met mij gezien te worden?’, en hij zei ‘het maakt me 
niet uit wat ze zeggen, ik doe wat ik doe’.110  
 
Dat dit voorval grote indruk op Bernard maakte, blijkt uit het feit dat zijn nicht, mevrouw H., 
in haar gesprek met mij het verhaal bijna letterlijk herhaalde:  
 
En hij vertelde ons altijd over een vriend in Lingen. Iemand met wie hij op school had gezeten. Toen 
hij langskwam in de jaren dertig, kwam hij die vriend op straat tegen, en niemand zei verder hallo of 
zo tegen hem. En hij kwam naar hem toe en schudde zijn hand, en was niet bang om met hem gezien 
te worden. En hij was een coureur, hij had een prijs gewonnen. 
 
Dat dergelijke ontmoetingen zoveel indruk maakten dat men ze zich nog tientallen jaren later 
herinnerde, geeft aan hoe uitzonderlijk zulke positieve ervaringen waren geworden in een 
wereld waarin iedereen wegkeek of begon te schelden wanneer je langs kwam lopen. Maar 
het laat ook zien dat joden hun standaarden over wat normaal vriendelijk gedrag was, sterk 
hadden bijgesteld. De groet op straat of het praatje met de buren dat vroeger zo normaal was 
dat je er niet bij had stilgestaan, was nu een baken van hoop geworden: zo lang er nog zulke 
‘goede Duitsers’ waren, was nog niet alles verloren. De wereld was nog steeds begrijpelijk;  
alles kon nog steeds goed komen. 
 In het verhaal van Bernard H. valt nog iets op, namelijk dat hij zelf het contact met 
zijn niet-joodse bekende uit de weg ging. Hierin was hij zeker geen uitzondering: veel joden 
spiegelden het ontwijkende gedrag van niet-joodse bekenden. Wanneer ze een bekende 
tegenkwamen die opeens niet meer groette, dan groetten ze ook niet meer en negeerden de 
ander bij een volgende ontmoeting. Soms werd het initiatief tot het verbreken van het contact 
zelfs van joodse kant genomen. De niet-joodse Ulrike Preuhs uit Gildehaus, wier vader de 
Gaststätte ‘Zum Turm’ dreef, herinnerde zich bijvoorbeeld: 
 
Op een dag hing er bij de ingang van ons café opeens een bord: ‘CAFE PALESTINA – hier komen 
alleen joden!’. De enige jood die tot de Stammtisch behoorde was de heer Zilversmit. De heer 
Wertheim kwam zelden. Na dit voorval vroeg M. Zilversmit aan mijn vader of het beter was om zich 
verre te houden van de Stammtisch. Maar mijn vader wilde dat niet.111 
 
In Neuenhaus wilde iemand een praatje aanknopen met zijn joodse bekende Jacob, die hij al 
lang niet had gezien. Jacob stak zijn hand op, maar bleef niet staan. Hij zei: ‘We mogen niet 
met elkaar spreken, dat is voor jou en voor mij gevaarlijk. Tot ziens!’.112 Wilhelm Heimann, 
die in Borghorst was opgegroeid maar in 1934 in Hamburg kwam te werken, vertelde: ‘Toen 
ik in Hamburg was, werden de Neurenberger wetten ingevoerd. In die tijd had ik een niet-
joods vriendinnetje en het meisje en ikzelf zouden in het kamp terecht zijn gekomen als we 
dat hadden doorgezet. Dus schreef ik haar een dramatische afscheidsbrief.’ Ook de isolering 
van zijn ouders in zijn geboortedorp beschreef hij als een door hen zelf gemaakte keuze: 
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‘Toen begonnen de dingen oncomfortabel te worden. Mijn ouders begonnen zich te beperken 
tot een paar mensen, alleen diegenen die niet lid waren geworden van de partij.’ 113 Ook Fred 
Hertz hield in het midden wie het initiatief nam tot het verbreken van het contact toen hem 
werd gevraagd of zijn vrienden zich van hem hadden afgekeerd: ‘Niet dat ik weet. Ik denk 
het niet, zo erg was het niet. We speelden niet meer met elkaar. Ik weet dat ik nog een aantal 
vrienden had, en ik herinner me dat ik hen nog thuis bezocht. Maar in het algemeen waren we  
niet meer zo dik met elkaar als we waren geweest.’114  

De redenen die door de joodse geïnterviewden hiervoor werden genoemd, lagen 
vooral in de sfeer van de ander niet in de problemen willen brengen. ‘We hebben op straat 
niet meer naar elkaar gekeken want dat was te gevaarlijk’, ‘je wilde de ander beschermen’, en 
‘je wilde dat de mensen ook niet aandoen, jezelf niet en de anderen niet’. Bernard Suskind 
gaf de meest uitgebreide uitleg voor zijn eigen opstelling in de contacten met niet-joodse 
bekenden: 
 
Het kwam van beide kanten. We beëindigden het om de ander niet in gevaar te brengen. Je ging niet 
naar de overkant van de straat om met zo’n jongen te praten. Je bracht hem daarmee in een slechte 
positie, wat zou hij doen, wegrennen? Dus je liet het aan de ander over, en die kwam niet naar je toe 
om te praten, want dat bracht hem in gevaar. Het is een hele moeilijke situatie, je wist niet wie goed 
en wie slecht was. (...) De andere knul, met wie je ooit bevriend was geweest, je wilde aan niemand 
laten merken dat je vrienden was. Je wilt hem net zoveel beschermen als dat hij niet met je om wilt 
gaan om zichzelf te beschermen. Je kon niet naar hem toegaan en zeggen: ‘Hermann, hoe is het met 
jou?’. Zodat hij moet zeggen: ‘ga alsjeblieft weg, kom niet naar me toe’. Je vermijdt het contact. 
 
De historicus Andrew Bergerson heeft het actieve verbreken van contacten door joden zelf 
beschreven als een strategie waarmee zij de normaliteit probeerden te beschermen.115 
Volgens hem konden ze hun gevoel van normaliteit behouden door de dissonante elementen 
uit die normaliteit, namelijk zichzelf, te verwijderen. Zo behoedden ze hun vrienden voor 
moeilijke ethische kwesties en konden ze voor zichzelf verbloemen dat ze er niet meer bij 
hoorden, maar in feite hielpen zij op die manier hun niet-joodse omgeving om zich aan te 
passen aan de nazi-principes. Wat Bergerson hiermee suggereert, is dat joden hun beleving 
van normaliteit beschermden door hun eigen positie te herdefiniëren: van gerespecteerde 
medeburgers tot dissonante elementen die zichzelf het best konden verwijderen. In feite 
zouden ze dus mee zijn gegaan in de verschuiving in moraal waarin zij als fundamenteel 
minderwaardig werden beschouwd. Het is mij in deze redenering echter niet duidelijk wat 
voor vorm van normaliteit Bergerson in gedachten heeft die de joden hiermee in stand 
hielden; het was in ieder geval niet de normaliteit waarin zij altijd geleefd hadden.  

Hoewel ik de interpretatie van Bergerson deel dat de joden met het zelf verbreken van 
contacten probeerden een vorm van normaliteit in stand te houden, is in mijn optiek het 
onderliggende mechanisme iets anders dan Bergerson stelt. De joden herdefinieerden niet hun 
eigen positie, maar juist die van hun niet-joodse omgeving. Door het gedrag van die 
omgeving te interpreteren in het licht van dwang en onderdrukking door de nazi’s, konden ze 
goed ‘begrijpen’ waarom hun vroegere buren en vrienden nu niet meer met hen om wilden 
gaan. Het contact met joden zou hen immers in groot gevaar brengen. Met dit ‘begrip’ voor 
de penibele positie waarin hun omgeving zich zou bevinden, konden zij het monster van de 
uitsluiting van zijn tanden ontdoen. Door zich niet te verzetten tegen die uitsluiting, er zelfs 

                                                 
113 Heimann, Wilhelm. Interview 9335. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for 
Visual History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 22 juni 2012). 
114 Hertz, Fred. Interview 35023. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 27 juli 2010). 
115 Bergerson (2004), p.159-162. 



114 
 

op te anticiperen, beschermden ze hun vrienden tegen vreselijk onheil, hielden ze zichzelf 
voor. Een dergelijk begrip voor de houding van de niet-joodse omgeving blijkt bijvoorbeeld 
uit de eerder weergegeven citaten van Helge Domp en Kurt Falkenstein over hun isolering. 
Helge Domp zei over een buurman die niet meer groette dat hij misschien wel helemaal niet 
bereid was om haar familie te negeren, maar dat hij bang was voor het Hitler-regime. Kurt 
Falkenstein, wiens buren niet meer de krant met zijn familie wilden delen, zei: ‘onder een 
dictatuur durven mensen dat niet meer’. Ook Robert Devries gaf blijk van begrip voor de 
opstelling van zijn omgeving toen hij zei: ‘Men moest ons ontwijken, ze ontweken ons. Ze 
waren niet allemaal slecht, maar ze waren bang om te worden gezien, om contact te hebben 
met joodse mensen. Dus ze moesten weg blijven (…). We werden vergif, ‘blijf weg van 
vergif’, zoiets.’116 En Gerda Friedeman-Waldeck (1914) uit Münster zei:  
 
Na 1933 toen Hitler aan de macht kwam, veranderde ons leven drastisch. Onze vrienden uit de niet-
joodse gemeenschap voelden zich daar naar over en we spraken hier vaak over. Maar al snel kwam de 
tijd dat ze me via de achterdeur moesten bezoeken, geheime bezoeken. En nog wat later stopten ze 
ook hiermee, omdat ze zichzelf in gevaar brachten als ze het huis van een joods persoon bezochten.117 
 
Ook hier vond dus een herijking van oude waarden plaats: joden herdefinieerden feitelijk de 
betekenis van vriendschap zodat zij ook personen die nu niet meer met hen om wilden gaan 
als vrienden konden blijven beschouwen.118 Tegelijkertijd konden zij met deze opstelling hun 
eigenwaarde behouden doordat ze op autonome wijze zelf bepaalden of en hoe de relaties met 
hun omgeving werden beëindigd. 
 Het lukte echter lang niet altijd om een confrontatie met de veranderde moraal te 
vermijden. Soms werden de signalen van uitsluiting te laat opgepikt. In Nordhorn 
bijvoorbeeld zou Isaac Cohen het bord ‘Joden niet gewenst’ dat bij zijn stamcafé hing, niet 
serieus hebben genomen. Toen hij naar binnenstapte, kreeg hij van de waard te horen dat hij 
geen bier meer kreeg. Hij zou huilend en met zijn hoofd schuddend naar huis zijn gelopen.119 
In het samenleven van joden en niet- joden in het Derde Rijk was het ‘normaal’ dat joden 
zich zonder tamtam terugtrokken wanneer niet-joden hun duidelijk maakten dat ze er niet 
meer bijhoorden. Hoewel in dit specifieke geval niet valt te controleren of Cohen 
daadwerkelijk huilend door de straten heeft gelopen, maakt dit verhaal wel duidelijk dat het 
opviel wanneer joden ‘het spelletje niet meespeelden’.  

Natuurlijk waren er ook mensen die überhaupt het spelletje niet mee wilden spelen, en 
juist via de open confrontatie hun eigenwaarde probeerden te verdedigen. Mevrouw H. 
vertelde bijvoorbeeld dat haar vader een keer gevochten had tijdens de nazi-jaren omdat hij 
zich beledigd voelde. En Walter Steinweg vertelde dat in zijn dorp Horstmar de 
melkdistributie werd verzorgd door de broer van de nazi-burgemeester. De familie van 
Walter bestond uit een groot gezin met negen kinderen, en nu werd hun de melk ontzegd. 
‘Mijn vader ging ernaar toe en confronteerde hem hiermee, en zei: ‘we zijn een grote familie 
en mijn kinderen hebben melk nodig. Hij maakte het hem erg moeilijk. (…) En ze kregen 
ruzie.’ Het gevolg was dat Walters vader gevangen werd gezet. Hij had geluk: na drie weken 
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gevangenschap kwam hij vrij naar aanleiding van Hitlers verjaardag. Maar toen was het wel 
duidelijk geworden dat de familie Horstmar moest verlaten.120  

Maar ook voor diegenen die in de loop van de tijd gewend raakten aan hun status van 
paria, bleef de uitsluiting een pijnlijk schurend gegeven. Terwijl velen de isolering nog 
konden begrijpen als een strategie van de niet-joden om zichzelf te beschermen, en zij met dit 
begrip een vorm van existentiële normaliteit voor zichzelf konden handhaven, kon de 
degradatie slechts worden opgevat als een directe aanval. Voor de meeste joden betekende 
het onderscheid tussen deze twee verschillende vormen van uitsluiting dan ook de grenslijn 
tussen ‘echte’ nazi’s en de rest van de bevolking die zich uit angst, onmacht of onwetendheid 
aan de nazi-normen conformeerde. 
 De situatie van aanpassing aan deze ‘abnormale normaliteit’ hield voor heel veel 
joden op met hun ervaringen tijdens de pogrom van november 1938. De dreiging, het geweld 
en de opsluiting van grote aantallen joodse mannen maakte die nacht tot een breukpunt in de 
beleving van normaliteit. De snel daaropvolgende maatregelen maakte hun het leven zo goed 
als onmogelijk121: joden moesten zelf de tijdens de pogrom veroorzaakte schade vergoeden, 
moesten bovendien als ‘verzoening’ collectief 1 miljard Reichsmark aan het Duitse Rijk 
betalen, en dienden hun tegoeden en waardevolle bezittingen aan de overheid over te dragen. 
Nog bestaande bedrijven werden gedwongen geariseerd, joodse kinderen mochten geen 
‘Duitse’ scholen meer bezoeken, en zo goed als alle publieke ruimten werden ‘voor joden 
verboden’ verklaard. Ook voor diegenen die tot dat moment zo goed en zo kwaad als het ging 
hadden doorgeleefd, hopend op betere tijden, was het nu duidelijk dat er geen plaats voor 
joden meer was in de leefwereld van de nazi’s. Bijna iedereen probeerde dan ook vanaf dat 
ogenblik Duitsland te ontvluchten. Degenen die achterbleven waren overwegend personen 
die het onmogelijk was gemaakt om weg te komen, of die te oud of te ziek waren om te 
emigreren. 
 Walter Steinweg vertelde over de laatste jaren voor de deportatie naar Riga. Als 
gevolg van de vervolging en uitsluiting in Horstmar was het grote gezin in 1937 naar Krefeld 
verhuisd. Nadat de joodse middelbare school gesloten werd, bracht Walter voor een wasserij 
was rond op de fiets. Ook zijn zus werkte bij de wasserij. Ze waren blij met de inkomsten, 
want zijn vader en broer hadden slechts tijdelijke en onvolledige banen. Het gezin woonde in 
een kleine flat die werd gesubsidieerd door de joodse gemeenschap. Geruchten deden de 
ronde dat joden werden weggezonden, en een joods gezin enkele huizen verder pleegde 
zelfmoord. Toen werd zijn zus met haar gezin naar Minsk gedeporteerd.  
 
We probeerden er achter te komen of ze er waren gekomen, wat er was gebeurd, en we kregen hele 
vage geruchten terug. En we konden geen stappen ondernemen, we konden er niet achter komen wat 
er echt was gebeurd. (…) Sommige geruchten waren dat ze goed waren aangekomen, anderen zeiden 
‘nee, ze zijn meteen vermoord’. (…) Maar we konden het niet geloven, mijn vader kon het niet 
geloven. En die geruchten die terugkwamen van die transporten…Niemand kon geloven dat het 
mogelijk was, menselijk mogelijk was dat iemand vermoord zou worden enkel omdat hij joods was. 
(…) We wisten toen dat we waarschijnlijk naar Riga zouden gaan, dus we bereidden ons voor. (…)  
We zaten vijf of zes uur in de trein, en we begonnen al achter de slechte zaken van al dit gebeuren te 
komen. Want er was geen water, water was het ergst. (…) Het begon erg warm in de trein te worden. 
We konden geen raam open doen, het was niet toegestaan de ramen te openen. En iedereen dacht: 
‘nou, wanneer gaan we stoppen? Wanneer gaan we wat te eten krijgen, en wanneer krijgen we wat 
water?’. Nou, niets van dat alles. (…) In onze wagon was een meisje van zestien, zeventien jaar oud, 
die haar verstand verloor. Ze begon te schreeuwen en te huilen, en zegt ‘we gaan allemaal vermoord 
worden’. (…) Toen we eindelijk ’s nachts stopten, zagen we Duitse SS-ers in uniform die langs de 
                                                 
120 Steinweg, Walter. Interview 12693. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 19 juni 2012). 
121 Zie voor een opsomming van die maatregelen Kaplan (1998), p.145 e.v.; Feld (1996), p.203-208. 
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trein marcheerden. Ze zeiden: ‘oké, er mag één persoon per wagen uit om water te halen’. (…) We 
begonnen een leven te zien zonder enige echte, zonder enige organisatie, alledaags leven weet je wel, 
het begon het leven van dieren te worden. (…) Ik begon te denken: ‘o mijn god, heeft dat meisje 
gelijk? Is het waar wat ze zegt? Gaan we allemaal vermoord worden?’.122 
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