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Hoofdstuk 7. ‘Het voorstellingsvermogen is nu eenmaal zeer beperkt’. Joods/niet-joods 
samenleven na 1945 
 
 
Na het einde van de oorlog moesten joden en niet-joden een manier vinden om weer met 
elkaar samen te leven. Dat samenleven moest worden vormgegeven na een breuk in de 
normaliteit. Duitse joden hadden in de jaren na de machtsovername door Hitler ervaren dat 
zij door hun omgeving uit de bestaande gedeelde normaliteit gestoten waren. Lange tijd 
hadden ze zelf aanpassingen in hun morele normaliteit aangebracht om maar een vorm van 
existentiële normaliteit te kunnen behouden, maar dit was met de pogrom in 1938 niet meer 
houdbaar gebleken. Afhankelijk van hun ervaringen in de jaren tussen 1938 en 1945 hadden 
zij een verdere afbreuk van hun morele én existentiële kaders doorgemaakt. Zij die door 
vlucht of emigratie hadden weten te ontkomen, moesten zien te leven met het gegeven dat 
hun familie en dierbaren waren vermoord, dat hun gehele bekende, vertrouwde leefwereld 
was verdwenen. En zij die waren gedeporteerd en kampen en dodenmarsen hadden overleefd 
moesten daar bovenop een manier vinden om door te gaan nadat ze hadden meegemaakt dat 
alle fundamenten onder hun menselijkheid waren weggeslagen. Diegenen die terugkeerden 
naar Duitsland, werden omringd door mensen die hun hun menselijke waardigheid hadden 
ontnomen. 

Ook Duitse niet-joden hadden een breuk in hun normaliteit ervaren, maar van een 
geheel andere orde dan die van de Duitse joden. In de twaalf jaar dat Duitse niet-joden onder 
het nazi-regime leefden had een verschuiving in de normaliteit van de Duitse bevolking 
plaatsgevonden. De morele orde was er een geworden van fundamentele ongelijkheid tussen 
de volksgemeenschap en ‘volksvreemden’; joden waren uit de orde van gelijkwaardige 
burgers en mensen gestoten. Deze verschuiving kon morele dissonantie bij sommige niet-
joden opleveren, maar het was voor een hoger doel geweest: de zuivering en versterking van 
het Germaanse ras. Met de desillusie van de Duitse nederlaag vond een volledige omkering 
van die morele orde plaats: niet alleen waren de Duitsers verliezers in plaats van helden, ze 
waren ook de daders van de meest gruwelijke en grootschalige volkerenmoord die de wereld 
ooit had gekend. Dat wat vele jaren lang als waar en normaal was voorgesteld en 
aangenomen, bleek ontstellend abnormaal. In de naoorlogse periode van geallieerde bezetting 
moest een nieuwe normaliteit worden opgebouwd. In die verwarrende periode van nederlaag 
en verlies liepen verschillende referentiekaders door elkaar heen, en botsten op elkaar: Duits 
heldendom en slachtofferschap, trots en schaamte, antisemitisme en daderschap. 
 Aan Nederlandse zijde vond eveneens een verandering in de morele orde plaats 
gedurende de jaren onder het nazisme: een stevige afbakening tussen patriottische 
Nederlanders enerzijds en gehate Duitsers en ‘landverraders’ anderzijds. Met de toenemende 
onderdrukking door de Duitse bezetters en de steeds sterkere aanwezigheid van 
oorlogsgeweld in het dagelijks leven, verschoof voor Twentse niet-joden steeds meer de 
betekenis van wat ‘alledaags’ was. Tegelijk bleven belangrijke aspecten van de bestaande 
orde in tact; er vond geen volledige doorbreking van de normaliteit plaats zoals aan Duitse 
zijde. Na de oorlog kon daardoor relatief gemakkelijk worden teruggegrepen op al bestaande 
patronen. Er bestond enige tijd een ‘abnormale’ mengeling van euforie, misère en tekorten, 
maar daarna werden oude routines weer opgepakt.  
 Twentse joden deelden in de verschuiving van de morele orde in de eerste jaren van 
de bezetting. Afhankelijk van hun ervaringen tijdens de latere jaren van de bezetting – 
onderduik dan wel deportatie –  ervoeren zij evenals de joden aan de andere zijde van de 
grens een gedeeltelijke dan wel definitieve breuk in hun bestaande normaliteit. Maar anders 
dan de Duitse joden ervoeren zij niet dat dit proces door hun naaste omgeving in gang was 
gezet; ze waren niet door hun niet-joodse vrienden en bekenden uit de orde van 
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gelijkwaardige burgers en mensen gestoten. Toen de overlevenden na het einde van de oorlog 
terugkeerden uit de onderduik of het kamp bleek echter dat hun ervaringen in de latere jaren 
van de bezetting een onoverbrugbare kloof vormden ten opzichte van de belevingswereld van 
de niet-joodse omgeving. 

Joden en niet-joden in Twente en de Duitse grensstreek vormden dus collectieven die 
ieder hun eigen, geheel uiteenlopende ervaringen van een doorbroken normaliteit hadden. De 
vraag die hier centraal staat is hoe relaties en interacties vorm kregen tussen individuen uit 
die collectieven met zulke verschillende, wellicht botsende ervaringen. Hier zal eerst worden 
beschreven hoe de naoorlogse relaties tussen joden en niet-joden aan de Duitse zijde van de 
grens zich ontwikkelden, en vervolgens zal hetzelfde worden gedaan voor de relaties in 
Twente. Het zal duidelijk worden dat in beide gevallen zwijgen over de vervolging en 
uitroeiing van de joden een terugkerend patroon in de relaties en interacties tussen joden en 
niet-joden was. 
 
 
1. Naoorlogse relaties aan Duitse zijde 
   
1.1 Terugkeer van joodse overlevenden  
Dat in Duitsland na de oorlog überhaupt joden terugkeerden naar hun vroegere woonplaatsen 
om weer tussen Duitse niet-joden te leven, was voor velen onbegrijpelijk. Van de 500.000 
joden die voor de machtsovername door Hitler in Duitsland leefden, waren er 150.000 
vermoord door de nazi’s. De meeste anderen waren naar het buitenland gevlucht, met name 
naar de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Palestina. Slechts 15.000 Duitse joden werden 
door de geallieerden troepen levend in de concentratiekampen teruggevonden.1 Daarnaast 
leefden kort na het eind van de oorlog 53.0000 joodse displaced persons (DP’s) in het bezette 
Duitsland en Oostenrijk, een aantal dat in de jaren daarop sterk zou toenemen door het 
ernstige antisemitisme in naoorlogs Oost-Europa.2  
 Het leven van joden in Duitsland was in de naoorlogse jaren doortrokken van de 
discussie over het wel of niet uit Duitsland vertrekken. Het World Jewish Congress 
verklaarde in 1948 dat joden niet in Duitsland moesten blijven, en dit leverde een moreel 
stigma op voor diegenen die dat wel deden.3 Het werd als moreel verwerpelijk gezien om in 
het ‘land van de moordenaars’ te blijven, en veel joodse overlevenden ervoeren hun verblijf 
in Duitsland dan ook als een tijdelijke noodoplossing. Zeker de groep van joodse DP’s uit 
Oost-Europa probeerde zo snel mogelijk te emigreren, maar ook Duitse joden hadden het 
gevoel ‘op de gepakte koffers’ te leven.4 De grote meerderheid van de joden verliet Duitsland 
dan ook na de oprichting van de staat Israel, maar toch was er ook een kleine groep die 
besloot om te blijven. Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen: sommige mensen 
lukte het niet om een nieuw leven ergens anders op te bouwen, anderen hadden een Duitse 
niet-joodse partner of hadden in economische zin weer iets weten op te bouwen, en weer 
anderen hadden ideologische redenen om mee te helpen Duitsland weer op te bouwen.5  

Zo kwam het dat in 1948 weer meer dan honderd joodse gemeenschappen in 
Duitsland bestonden, die werden gevormd door 11.000 joodse DP’s en evenveel Duitse 
joden.6 In de jaren vijftig kwam daar nog een kleine groep joden bij die na emigratie naar 

                                                 
1 Rapaport (1987), p.137. 
2 Kolinsky (2004), p.137; Brenner (1997), p.15-16. 
3 Brenner (2008), p.1. 
4 Reicher (1998) , p.165. 
5 Brenner (2008), p.3-4. 
6 Brenner (1997), p.45; Kolinsky (2004), p.150. 
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Israel teleurgesteld terugkeerden naar Duitsland.7 In de Duits-Twentse grensstreek, dat van 
oudsher slechts een kleine joodse populatie kende, ging het slechts om een handvol 
individuen.8  

Het viel voor hen niet mee om na terugkeer het leven weer op te bouwen. De 
grensstreek viel onder de Britse zone en in tegenstelling tot de Amerikanen maakten de 
Britten een onderscheid tussen joodse DP’s en Duitse joden. Duitse joden werden als Duitsers 
beschouwd en behandeld, wat desastreuze humanitaire en sociale gevolgen had.9 Alles lag in 
puin en er was een tekort aan alles, vooral aan levensmiddelen en brandstof. Voor zowel de 
Duitse niet-joden als de teruggekeerde joden draaide het dagelijks bestaan dan ook 
hoofdzakelijk om het verkrijgen van voedsel, kleding en woonruimte.  

Als gevolg van de kleinschaligheid van veel van de plaatsen in de streek, kwamen de 
terugkerende joden vaak te leven tussen hun vroegere buren, kennissen en vrienden. De 
eerste ontmoetingen tussen de Duitse niet-joden en de joodse overlevenden vonden plaats in 
de eerste dagen, weken en maanden na de nederlaag van het nazi-regime. Veel overlevenden 
keerden terug naar hun geboorteplaatsen om te zoeken naar overlevende familieleden en om 
te zien wat was overgebleven van hun vroegere bezittingen. Ze keerden getraumatiseerd, 
gedesoriënteerd en murw van de jaren in het kamp of de schuilplek en de lange, vermoeiende 
reis terug, erop hopend familie of vrienden te treffen. Vaak troffen ze daarentegen hun 
woningen bezet of gebombardeerd, en werden ze door de niet-joodse bekenden ontvangen 
met ongeloof en opwinding, maar ook al te vaak met schaamte of onverschilligheid. Voor 
voedsel en een dak boven het hoofd waren ze meestal aangewezen op de goedwillendheid 
van vroegere vrienden of buren. 

In de dagelijkse omgang met de niet-joodse omgeving kregen ze te maken met een 
verwarrende mix van vriendelijk, zelfs inhalig gedrag enerzijds, en antisemitische uitingen 
anderzijds. Na de nederlaag van nazi-Duitsland was onder de Duitse bevolking het 
antisemitisme als alledaagse norm immers niet zomaar verdwenen. Het naoorlogs 
antisemitisme was echter niet slechts een voortzetting van de bestaande norm; het vermengde 
zich in de eerste periode van de geallieerde bezetting met de tegengestelde neiging om aan de 
(geallieerde) buitenwereld te willen bewijzen dat men positief en vriendelijk tegenover joden 
stond.10 In wezen ervoeren de niet-joden een morele dissonantie die omgekeerd was aan de 
dissonantie die velen in de jaren van het Derde Rijk hadden ervaren: er werd van hen 
verwacht dat zij de joden weer zouden behandelen als medeburgers en –mensen (en velen 
konden daarbij teruggrijpen op ‘oude’ waarden en ervaringen uit de tijd voor de nazi’s), maar 
de morele normaliteit van twaalf jaar verlossings-antisemitisme was niet zomaar 
weggevaagd. Evenals in de jaren in het Derde Rijk, leidde deze dissonantie tot dubbelzinnige 
interacties. 

Enkele  joodse geïnterviewden refereerden aan die dubbelzinnige opstelling van de 
niet-joodse omgeving, en aan het wantrouwen dat dat bij hen opleverde. Louis Grünberg 
(1922) uit Sögel bijvoorbeeld, die bij terugkeer was opgevangen door de moeder van een 
vroegere buurman, liet doorschemeren dat niet iedereen die hulp aanbood ook echt goede 
bedoelingen had: ‘Ze zei: ‘Louis, als je wil, we hebben een kamer vrij, kun je bij ons wonen. 
Sommigen wilden als een uithangbord iemand hebben, dat ze zeggen ‘we hebben de jood, de 
                                                 
7 Krauss (2004), p.111-112. 
8 Het Duits-Twentse grensgebied valt gedeeltelijk onder de deelstaat Nedersaksen en gedeeltelijk onder 
Noordrijn-Westfalen. De gehele Duits-joodse bevolking van die twee staten bestond in maart 1949 uit ongeveer 
2000 personen (Kolinsky, 2004, p.150). Gezien het lage vooroorlogse percentage joodse bewoners in de 
grensstreek kan er vanuit worden gegaan dat slechts een fractie van die 2000 in het Duits-Twentse grensgebied 
leefde. 
9 Dit onderscheid kwam voort uit de Britse afweging om joden niet als nationale groep te onderscheiden in 
verband met de Palestina-kwestie (Stern, 1992, p.80) 
10 Stern (1992), p. xvii.  
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jonge man in huis genomen’, dat wilden ze niet, dat hadden ze ook helemaal niet nodig. Ik 
ben daar in ieder geval een jaar geweest.’11 Carla Vosmann (geboren Cohen, 1940), een 
Nederlands-joodse vrouw, die als jong meisje begin jaren vijftig in Nordhorn was komen te 
wonen, beschreef nog een ander aspect van die ambiguïteit: ‘Een joodse man had daarmee 
schatrijk kunnen worden als hij zich had laten omkopen. Hij moest dan, samen met de 
Engelsen, zeggen of de Entnazifizierung van bepaalde mensen in orde was of niet. Als hij zei: 
‘het is oké’, dan is het oké.’ 

Waar Carla op doelde, is het fenomeen van de zogenoemde Persilscheine: door een 
‘niet-Ariër’ ondertekende certificaten die getuigden van goed gedrag jegens de joden tijdens 
de nazi-tijd. Dergelijke getuigenissen waren erg in trek, want hiermee kon denazificatie 
worden ontlopen. Dit leidde tot bevreemdende interacties waarin soms een volledige 
machtsomkering tussen joden en niet-joden plaatsvond ten opzichte van de voorafgaande 
jaren. Niet-joden benaderden joodse overlevenden bijvoorbeeld met geld en voedsel om de 
gewilde handtekening los te krijgen.12 Ook joden die Duitsland op tijd waren ontvlucht 
werden benaderd om een goed woordje te doen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de brief die het 
joodse echtpaar Bendix vanuit de Verenigde Staten  op 3 maart 1947 stuurde naar de 
voormalig burgemeester Schumann van hun vroegere woonplaats Burgsteinfurt. Zij schreven 
onder andere: 

 
8¼ heb ik erop gewacht, moest ik erop wachten, om u zo van harte te bedanken dat u voor ons in de 
tijd van nood van 1933 tot 1938, zonder op ras of religie acht te slaan, slechts uit edelmoedigheid, 
slechts uit mensenliefde, maar eigenlijk in gevaar, uw eigen bestaan op het spel zette. U hielp ons om 
naar hier te ontkomen. Nooit zullen we u vergeten, op welke vriendelijke wijze u ons als 
burgemeester en als mens heeft geholpen in de moeilijkste dagen van ons leven. (…) Tot onze 
bevreemding lazen wij uit uw brief dat u burgemeester af bent. – U heeft de stad Burgsteinfurt toch 
slechts in goede zin geholpen. U heeft de joden, in het bijzonder mij en mijn familie, tijdens de nazi-
tijd geholpen en we zijn graag bereid u dat onder ede verklarend te schrijven.13 
 
De brief roept verbazing op omdat bekend is dat Schumann als burgemeester actief bijdroeg 
aan de uitsluiting en vervolging van de joodse bewoners van Burgsteinfurt. Wat de 
achtergrond en motivatie van het echtpaar was om deze brief te schrijven, is niet te 
achterhalen; de brief was in ieder geval erg behulpzaam bij de rehabilitatie van de vroegere 
burgemeester.14 

Tegelijkertijd werden teruggekeerden joden geconfronteerd met open of meer bedekte 
vormen van antisemitisme. Uit enquête-onderzoek bleek dat negatieve attitudes richting de 
joden wijdverbreid bleven tot in de jaren 1950.15 De meeste vijandigheid gold de Oost-
Europese joodse DP’s, maar er deden zich ook scheldpartijen en geweld tegen Duitse joden 
voor.16 Hiervan werd ook gewag gemaakt in de interviews, bijvoorbeeld door Paul Spiegel 
(1937), de latere voorzitter van de Zentralrat der Juden in Deutschland. Paul groeide op in 
onderduik in België, en kwam als zevenjarige in Warendorf te wonen, de geboorteplaats van 
zijn vader. Hij herinnerde zich dat op de eerste schooldag een klasgenoot hem voor ‘vieze 

                                                 
11 Grünberg, Louis. Interview 41038. 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). 
12 Grossmann (2007), p.110-111; Stern (1992), p.147; Geis (1999), p.258-263. 
13 Brief van het echtpaar Louis en Jenny Bendix van 3 maart 1947 aan Dr. Schumann, gedeeltelijk gepubliceerd 
in Feld (2008), p.209. 
14 Feld (1996), p.177 e.v.; Feld (2008), p.83-85, 95 en 115. 
15 Goschler, (1991), p.444; Stern (1992), p.131 en 254-260. 
16 Brenner (1997), p.52. 
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jood’ uitschold.17 Er waren mensen in Warendorf die zijn vader niet groette, en op een dag 
had iemand op het station zijn vader aangesproken met: ‘hé jood, jij ook weer terug?’.  

Ook rond de teruggave van bezittingen (Rückerstattung) en de schadeloosstelling 
(Wiedergutmachung) bleek de dubbele bodem van de ogenschijnlijke vriendelijkheid: veel 
Duitsers reageerden vijandig op de claims van de joodse overlevenden. De meeste zagen de 
schadeloosstelling als een ‘dictaat van de bezetters’ waaraan zij slechts met tegenzin gehoor 
gaven.18 De procedures rond teruggave en compensatie sleepten zich dan ook vaak jaren 
voort. Hoewel de meeste geïnterviewden nauwelijks deze thematiek aanstipten, ging de niet-
joodse Gerhard Naber (1948), voorzitter van het Forum Juden/Christen in Nordhorn, wel 
expliciet in op deze spanningen toen hij vertelde over de joodse overlevende Siegfried 
Süskind. Süskind, een jonge man die naar Nordhorn was teruggekeerd na jaren ondergedoken 
te hebben gezeten in Nederland, had de reputatie een moeilijke man te zijn. Sommige mensen 
zeiden dat hij altijd al een lastige jongen was geweest, maar anderen weten zijn gedrag aan 
survivor guilt omdat hij als enige van zijn familie de Holocaust had overleefd. Süskind zou 
met zijn geld hebben gesmeten, en in Nordhorn werd gefluisterd dat hij beter geen 
compensatiegelden had moeten krijgen, omdat hij het toch alleen maar aan gokken en 
prostituees uitgaf.19 In deze reacties kwamen klassieke stereotypen samen met nieuwe 
naoorlogse vooroordelen en afgunst; duidelijk is dat de niet-joodse bewoners de 
compensatiegelden niet als iets beschouwden waar Süskind hoe dan ook recht op had. 

Voor teruggekeerde joden betekende de niet-joodse ambiguïteit een bron van 
onzekerheid: wie was oprecht in zijn vriendelijkheid, wie was te vertrouwen? En voor joden 
die hun woonplaats al hadden verlaten in een vroege fase van de vervolging kwam daar nog 
een extra laag van onzekerheid bovenop, omdat zij niet wisten hoe de niet-joodse bekenden 
zich in de latere jaren van het Derde Rijk hadden opgesteld. Carla Vosmann gaf hiervan een 
pijnlijk voorbeeld. Haar vader Sal Cohen was in Nordhorn opgegroeid, maar was in de jaren 
1920 in Nederland komen te wonen. Toen hij in 1952 terugkeerde naar Nordhorn om de 
slagerij van zijn vermoorde broer over te nemen, had hij het contact met een oude vriend 
hernieuwd. Carla vertelde: 
 
Toen we weer in Duitsland kwamen, kwamen we bij mijn vaders’ beste jeugdvriend. Die bleek ook 
een nazi te zijn geweest. (…) Toen hij naar Nordhorn ging, kende hij alleen hem nog. Van anderen 
wist hij niet waar ze waren of was het contact verwaterd.  
Maar die man heeft niet laten blijken dat ‘ie nazi was? 
Nee dat heeft hij niet zelf verteld, dat heeft iemand anders later verteld. Hij deed heel aardig en 
gewoon. Blij dat hij iets terug kon doen, op die manier. 
 
De trauma’s, de woede en de onzekerheid over de niet-joodse reacties; voor sommige 
overlevenden bleek het domweg onmogelijk om voor langere tijd tussen Duitse niet-joden te 
leven. Harry Hess (geboren Helmut Hess, 1920) uit Coesfeld bijvoorbeeld, die verschillende 
kampen en een dodenmars had overleefd en in 1946 naar de Verenigde Staten emigreerde, 
vertelde dat hij in de periode voor zijn emigratie zijn agressie richting Duitsers niet kon 
bedwingen: 
 

                                                 
17 Spiegel, Paul. Interview 26657. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). http://www.vha.fu-berlin.de (bekeken op 28 juli 2010). Deze gebeurtenis 
is ook beschreven in zijn memoires: Spiegel (2003), p.94-95.  
18 Winstel (2004), p.142. Winstel verwijst ook naar de Allensbach enquete, waarin 31% van de ondervraagden 
in 1949 het oneens was met de stelling dat Duitsland de plicht had om de Duitse joden die nog leefden te 
compenseren (ibidem). 
19 Naast het interview met Gerhard Naber maak ik hier gebruik van de beschrijvingen uit Naber (2003), p.242. 
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Mensen kwamen langzaam terug, maar ik kon daar niet wonen. Toen ik eenmaal mijn kracht terug 
had, was er iemand die naar me keek, alleen maar keek, en ik sloeg ‘m in elkaar. (…) Iemand maakte 
tegen iemand anders een opmerking van ‘kijk die joden’, en ik liet het hem voelen. Ik kon daar niet 
leven, ik was zo vol haat. (…) We waren al in Frankfurt om uit Duitsland weg te gaan, we gingen naar 
de bioscoop (…) het was in 1946, vlak voor we weggingen en ik had mijn vrouw beloofd dat ik niet 
meer zou vechten, dat ik me zou gedragen. We komen uit de bioscoop, mijn zus was er ook, ze zei 
tegen me: ‘weet je wat die knul zei?’, ik zei ‘nee’, hij zei: ‘zie de joden, ze lachen weer’. Ik zei: ‘wijs 
me aan wie dat was’, en ik heb hem bijna vermoord. Ik zou zeggen dat hij voor 80 procent dood was. 
Ze trokken me van hem af (…). Dat was de haat die ik had. Het was goed om weg te gaan.20   
 
1.2 Doorbroken normaliteit 
Voor de niet-joden stond het lot van de joden niet centraal. Niet alleen moesten ze doorleven 
in de verwarring van uiteengespatte dromen en verwachtingen, er moest ook in praktische zin 
worden omgegaan met de verliezen, puinhopen en tekorten van na de nederlaag. Waar de 
nederlaag van Duitsland voor andere landen een bevrijding van vreemde bezetting betekende, 
betekende het voor de Duitsers zelf juist het begin van geallieerde bezetting. In de verhalen 
van de door mij geïnterviewde niet-joden over de eerste naoorlogse periode gaat het dan ook 
overwegend over de moeilijke, ‘abnormale’ leefomstandigheden waarin ze in die jaren 
verkeerden. De één moest voor langere tijd haar huis verlaten omdat door de geallieerden een 
Sperrzone werd ingericht aan de Nederlandse grens, de ander vertelde over de vele (Duitse 
niet-joodse) vluchtelingen die ‘uit het oosten’ kwamen en door de plaatselijke bevolking in 
huis moesten worden opgenomen. Mannen keerden, vaak na een periode van gevangenschap, 
als verslagen soldaten terug naar huis. Er was door de Britten een Sperrstunde ingesteld die 
de bewegingsvrijheid inperkte, het geld was niets waard, en er werd stiekem geslacht om het 
voedsel dat men via levensmiddelenkaarten verkreeg aan te vullen.  

‘Dat waren tijden! De wereld was volledig door elkaar geschud!’. Josef Klüsekamp 
(1928), die als soldaat was opgeroepen toen hij nog geen zeventien was, keerde na de oorlog 
na een half jaar gevangenschap terug naar zijn geboorteplaats Ahaus en naar zijn aanstelling 
bij de gemeente. Met een verhaal over de Hitler-groet gaf hij een inkijkje in de naoorlogse 
verwarring over wat nu in het leven van alledag ‘normaal’ was: 
 
Het was een opluchting dat je niet meer zo hoefde te groeten. In het begin was het gek, dan dacht je: 
‘waarom groet die niet? Ach ja, dat doen we niet meer’. Dan moest je daar eerst weer aan wennen. En 
anders, als ik ’s morgens naar het gemeentehuis ging, dan groette iedereen met ‘Heil Hitler’. Maar 
toen de oorlog voorbij was, hield dat op, toen zei men weer ‘goededag’, dat had niemand verleerd. 
Privé zei je natuurlijk geen ‘Heil Hitler’. Na de oorlog was dat allemaal taboe, daar werd nauwelijks 
over gesproken. Je was blij dat je weer heelhuids thuis was gekomen. 
 
In de eerste naoorlogse jaren heerste stilte over de recente vervolging en uitroeiing van de 
joden. De historicus Frank Stern, die de verslagen van geallieerde autoriteiten in Duitsland 
bestudeerde, beschrijft de naoorlogse Duitse opstelling over het onderwerp van de joden als 
‘terloopse vermijding’.21 Volgens hem waren Duitsers vaak stomverbaasd als ze overlevende 
joden tegenkwamen. Moses Moskowitz, hoofd politieke inlichtingen van de Amerikaanse 
bezettingsmacht, schreef in de zomer van 1946: ‘Er is een soort van passiviteit en 
onverschilligheid, een totale afwezigheid van wat voor gevoel van verantwoordelijkheid dan 
ook… De rol van het antisemitisme in de opkomst van het nazisme wordt nauwelijks 

                                                 
20 Hess, Harry. Interview 5435. 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). 
21 Stern (1992), p.5. 
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publiekelijk bediscussieerd, en Duitse kranten vermijden het onderwerp.’22 Hoewel de 
geallieerden probeerden om de nazi-misdaden onder de aandacht te brengen en te houden, 
lijkt de uitroeiing van de joden min of meer afwezig te zijn geweest in het publieke en private 
discours van de eerste naoorlogse periode.23 

Ook in de verhalen van de voor deze studie geïnterviewde niet-joodse Duitsers 
kwamen joden in het geheel niet voor. Ook wanneer ik hen expliciet vroeg naar 
teruggekeerde joden in hun woonplaats, bleef het zwijgen overheersen, zowel in de inhoud 
van wat werd gezegd als in de vorm waarin de antwoorden werden gegoten. Een van de 
meest opvallende aspecten van hun narratieven was de afstandelijke manier waarop ze over 
de teruggekeerde joden spraken. Hoewel in verschillende bewoordingen, werd in reactie op 
mijn vragen steeds weer hetzelfde antwoord gegeven: ‘niemand sprak over de joden’, ‘het 
was een taboe’, en ‘wie sprak daarover? Ze waren weg.’ Josef Klüsekamp zei over zichzelf:  
 
Stelt u zich voor: zeventien jaar, zeventien en een half jaar, alles kapot enzovoort. Dan werd er niet 
over de joden gesproken. 
Nee. 
Nee, hoezo, men was blij en… zeventien jaar, doe je dan wat? Helemaal niet. Interesseer je je dan 
voor mensen die vijftig, honderd meter verderop wonen? Nauwelijks. 
 
Wanneer ik hen vroeg naar specifieke joodse individuen die naar hun woonplaats waren 
teruggekeerd na de oorlog, beschreven ze de situatie van deze individuen in algemene, bijna 
onpersoonlijke bewoordingen. De teruggekeerden ‘hadden daar en daar gewoond’, ‘hadden 
het hele gebeuren goed doorstaan’, en ‘hadden de veehandel weer opgepakt als daarvoor.’ De 
geïnterviewden maakten geen of slechts korte opmerkingen over persoonlijke ontmoetingen 
met de teruggekeerde joden: ‘ik heb ze een keer gezien, maar we hebben nauwelijks met 
elkaar gesproken’, of ‘hij kwam terug om iets te regelen voor zijn vroegere bezittingen, maar 
we hebben niet echt een gesprek gehad.’ Bij doorvragen van mijn kant antwoordden de 
meesten dat ze geen persoonlijk contact met de teruggekeerde joden hadden gehad, of gaven 
ze hele korte beschrijvingen van hun interacties met hen. Toen ik Berta Nünning uit Ahaus 
bijvoorbeeld vroeg naar twee joodse zussen die als enige van hun familie na de oorlog waren 
teruggekeerd, antwoordde ze dat ze hen voor de oorlog wel had gekend, maar dat ze na hun 
terugkeer niet meer met hen had gesproken omdat ze een aantal jaren jonger waren dan zij, en 
omdat ze gewoonweg geen tijd had gehad voor een gesprek. 
 Een voorbeeld van de abstracte en versluierde wijze waarop de meeste niet-joodse 
geïnterviewden spraken, is het interview met het echtpaar Kip uit Neuenhaus. Het zeer 
bejaarde echtpaar (Harm-Jan Kip werd in 1912 geboren en zijn echtgenote in 1922) had het 
grootste deel van hun leven in het graafschap Bentheim gewoond. Tijdens de nazi-jaren was 
de heer Kip eerst leraar geweest in het gehucht Georgsdorf, in december 1939 was hij 
opgeroepen in het leger, en na een korte gevangenschap was hij in 1945 thuisgekomen. Hij 
was getrouwd tijdens de oorlogsjaren, en zijn vrouw was in het graafschap komen wonen 
nadat haar geboorteplaats in 1943 was gebombardeerd. Toen ik hen vroeg of er na de oorlog 
werd gesproken over de tijd van het Derde Rijk, antwoordde mevrouw Kip: 
 
De meesten waren blij dat we dat allemaal achter de rug hadden. En dat we, dat we alles weer van 
voren af aan konden opbouwen en weer een normaal leven konden leiden. Het was niet zo, dat men 
dacht, dat men het wilde verdringen, zo was het helemaal niet, maar men was op een bepaalde manier 
bevrijd en wilde weer een nieuwe start. En dan moet men het oude ook eens achter zich kunnen laten. 

                                                 
22 Moses Moskowitz,‘The Germans and the Jews: Postwar Report.’ Commentary (1946), geciteerd in Stern 
(1992), p.100. 
23 Grossmann (2007), p.7. 



164 
 

Nu vindt natuurlijk de volgende generatie het erg belangrijk dat het allemaal gebeurd is, dat mag men 
niet vergeten en verzwijgen, dat moet verwerkt worden. Vooral ook voor de huidige jeugd, zodat 
zoiets nooit meer gebeurt. 
 
Niet alleen de boodschap die mevrouw Kip uitdroeg was er een van stilzwijgen (we wilden 
niet omkijken), maar ook de wijze waarop ze die boodschap formuleerde. In plaats van een 
concrete beschrijving te geven van haar eigen opstelling en die van haar man, gebruikte ze 
formuleringen als ‘de meesten waren blij’ en ‘men moet het oude dan ook eens achter zich 
kunnen laten.’ En met haar opmerking over het belang voor de volgende generatie om met 
het verleden om te kunnen gaan, ontkende ze impliciet enige vorm van verantwoordelijkheid 
voor een eigen omgang met het nazi-verleden.  

Veel Duitsers lijken de naoorlogse botsing in referentiekaders van heldendom en 
nederlaag, en van antisemitisme en daderschap, te hebben opgelost door zichzelf ervan te 
overtuigen dat ook zij slachtoffer van het nazisme waren, en misschien wel meer dan wie dan 
ook. Zo kon een schuldgevoel worden vermeden, een fenomeen dat Moskowitz beschreef als 
het enigma of irresponsibility.24 Het ontkennen van de persoonlijke schuld kon echter de 
context van de collectieve schuld niet opheffen, en zo leefde men in een spagaat van enerzijds 
een afwijzing van individuele schuld en anderzijds een besef van collectieve schuld. Een 
manier om met deze situatie van doorbroken normaliteit en morele spagaat om te gaan, was 
om net te doen alsof er nooit iets was gebeurd. Zwijgen (tegen)over de teruggekeerde joden 
was onderdeel van die strategie. 

Gerhard Naber vertelde over het gerechtelijk proces dat in 1948 had plaatsgevonden 
om de personen te veroordelen die betrokken waren geweest bij de verwoesting van de 
synagoge in Nordhorn tijdens de Kristallnacht in 1938. Hoewel algemeen bekend was wie 
hieraan hadden deelgenomen, had niemand uit Nordhorn iets willen vertellen; filmbeelden 
van de verwoesting zouden verloren zijn gegaan. Naber legde uit dat in het stadje waar 
iedereen elkaar kende, niemand een ander wilde aanklagen; men moest immers verder met 
elkaar. Drie anoniem toegestuurde foto’s van de verwoesting waren uiteindelijk behulpzaam 
geweest bij de veroordeling van veertien personen.25 Naber zei: 
 
De Hitlerij was zoiets als een onderbreking. Ik heb soms de indruk dat de nazi’s kleine groene 
mannetjes waren die van Mars of zo kwamen, hebben geprobeerd om hier de macht te grijpen, en toen 
dat niet lukte, allemaal weer zijn verdwenen naar waar ze vandaan kwamen. En men begon weer waar 
men in 1933 was gebleven. 
 
1.3 Sociale strategieën 
Joden die terugkeerden naar hun geboorteplaats moesten hun leven weer zien op te bouwen 
binnen dit complex van niet-joodse zwijgzaamheid en ambivalentie. Afhankelijk van de 
ervaringen die zij in het kamp of in de jaren van emigratie hadden opgedaan, hadden zij 
verschillende gradaties van een doorbroken morele en existentiële normaliteit beleefd. Maar 
allen hadden meegemaakt dat hun bestaande leefwereld was afgebroken door de eigen niet-
joodse omgeving. De ervaringen met de sociale, en later de fysieke uitroeiing, en de 
daaropvolgende onverschilligheid en ontkenning van die ervaringen, leidden tot een diepe 
kloof tussen de joodse overlevenden en hun niet-joodse omgeving; een kloof die de meeste 
overlevenden niet konden of wilden overbruggen. 
 In haar studie naar tweede generatie-joden in het Frankfurt van de jaren 1980 

                                                 
24 Moses Moskowitz, ‘The Germans and the Jews: Postwar Report; The Enigma of German Irresponsibility’, 
Commentary 2 (1946), geciteerd in Grossmann (2007), p. 7. 
25 Zie ook ‘Der Zeitgeist half den Tätern – Die Zerstörung der Nordhorner Synagoge und ihre juristischen 
Folgen’, Grafschafter Nachrichten von 9 november 1991, gepubliceerd in Titz (ed.) (2003), p.267-269. 
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beschrijft de sociologe Lynn Rapaport de symbolische muren die de joden inwendig 
optrokken tussen henzelf en de Duitse omgeving.26 Ze beschouwden Duitsers als een 
‘vervuilde’ categorie van (potentiële) moordenaars, nazi’s en antisemieten, terwijl zijzelf een 
‘zuivere’ categorie van joodse slachtoffers vormden. Door middel van deze categorisering 
trokken ze morele scheidslijnen tussen zichzelf en de mensen met wie zij in het dagelijks 
leven in interactie stonden. Wat Rapaport laat zien, is dat zo een categorisering een moreel 
kader biedt waarmee mensen anderen psychologisch op afstand kunnen houden. Dit gold ook 
voor de joden die na de oorlog terugkeerden naar hun geboorteplaatsen. 
 Maar tegelijkertijd ervoeren zij in de praktijk van alledag een sterke nabijheid tot de  
Duitse niet-joden. De historica Atina Grossmann, die de naoorlogse ontmoetingen en 
interacties van joden, Duitsers en geallieerden in bezet Duitsland onderzocht, laat zien dat 
joden en Duitsers, ondanks de tegengestelde herinneringen en ervaringen, continu met elkaar 
in contact stonden.27 Ondanks de trauma’s en verliezen maakte deze realiteit van dagelijkse 
interactie het voor de joodse overlevenden moeilijk, zo niet onmogelijk, om de Duitsers te 
haten. Grossmann concludeert daarom dat de beslissing van veel overlevenden om Duitsland 
te verlaten wellicht niet alleen voortkwam uit hun weerstand om in het land van de 
moordenaars te leven, maar ook uit hun angst dat ‘duur en nabijheid tot meer contact zouden 
leiden en zelfs – tegen alle herinneringen en oordelen in – tot persoonlijke en economische 
banden.’28 Dit was precies wat er gebeurde met de joodse overlevenden die terugkeerden naar 
hun geboorteplaatsen in de grensstreek. Zij ervoeren op ten minste drie verschillende 
manieren nabijheid tot de niet-joden. 
 In de eerste plaats deelden zij letterlijk dezelfde ruimte. In het alledaags leven troffen 
zij elkaar in de publieke ruimte van de straat, de winkels en de plaatselijke verenigingen. 
Verschillende teruggekeerde mannen namen de veehandel weer op en reisden de omgeving af, 
waar ze het contact hernieuwden met de boeren uit de streek. Hun kinderen bezochten de 
lokale scholen en sportclubs. Ten tweede was sprake van economische nabijheid: de 
teruggekeerden waren economisch afhankelijk van de niet-joodse omgeving. De meeste 
teruggekeerde joden waren zelfstandig ondernemer: ze handelden in vee, huiden of oude 
metalen, of runden kleine textielzaken. Hun klandizie bestond uit de lokale gemeenschap van 
hun woonplaats en uit de boeren uit de omgeving. En ten derde bestond er nog steeds een 
vorm van emotionele nabijheid. Hoewel economische redenen een belangrijke factor vormden 
bij hun beslissing om in Duitsland te blijven, gold voor alle teruggekeerden dat deze 
praktische aspecten verweven waren met emotionele: een sterke verbondenheid met hun 
geboortestreek en een behoefte om de normaliteit van weleer te herbouwen.  

Wat daarbij opvalt is dat het hoofdzakelijk de mannen waren die geneigd waren om 
terug te keren: vrouwen hadden veel minder de behoefte, of hadden juist moeite, om terug te 
gaan. Er is een zekere continuïteit waar te nemen met de situatie in de jaren dertig, toen ook 
vooral de mannen moeite hadden om de knoop door te hakken om Duitsland te verlaten. Dit 
kan hebben samengehangen met hun plek, en daaraan verbonden status, die ze met hun werk 
en hun activiteiten in het gemeenschapsleven hadden opgebouwd in de publieke ruimte. De 
meeste van hen waren geboren en getogen in de grensstreek en hadden de handel van hun 
vaders geleerd. Ze wisten niet waar naartoe te gaan en hoe een nieuw leven op een andere 
plek op te bouwen. En ondanks alles wat ze hadden doorstaan, voelden ze zich nog altijd 
Duits en verbonden met hun Heimat. 
 De teruggekeerde joden ervoeren dus, evenals de niet-joden, morele dissonantie: 
enerzijds pasten in reactie op de ervaringen in de nazi-tijd slechts haat en afwijzing jegens de 
niet-joden, anderzijds voelden ze zich nog altijd verbonden met die niet-joodse omgeving en 
                                                 
26 Rapaport (1997), p.39-82. 
27 Grossmann (2007). 
28 Idem, p.234. 
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hadden ze heimwee naar de vroegere normaliteit waarin ze er nog wel bijhoorden. De 
dagelijkse interacties met de niet-joden zette de tweestrijd tussen afstand en nabijheid op 
scherp: steeds moest worden gezocht naar een manier om met de nabijheid om te gaan binnen 
nog moreel te accepteren grenzen. Met wie kon je omgaan, en wie was te vertrouwen?  

In de praktijk van alledag was het daarbij nog relatief gemakkelijk om deze vragen te 
beantwoorden voor de personen aan de uiteinden van het morele spectrum: de ‘echte’ daders 
en de ‘goede’ Duitsers die actief joden waren blijven steunen. Contact met personen die zich 
in het Derde Rijk als actief nazi hadden ontpopt, werd onder alle omstandigheden vermeden. 
In Gildehaus bijvoorbeeld, was de Kreisleiter van de NSDAP, de bekende arts Ständer, een 
overtuigd nazi die grafstenen van de joodse begraafplaats had gebruikt om zijn tuin mee te 
plaveien. Heinz Wertheim, een teruggekeerde kampoverlevende die had aangedrongen op de 
vervolging van deze man (wat overigens resulteerde in een gevangenisstraf van een jaar 
wegens verduistering van gestolen goederen29) bleef zijn hele leven bevreesd dat hij ooit in 
het weekend een dokter nodig zou hebben en dan met dokter Ständer geconfronteerd zou 
worden. 30 Omgekeerd waren de niet-joden die altijd steun waren blijven bieden in de nazi-
jaren, degenen op wie de joodse overlevenden terugvielen in de eerste periode na hun 
terugkomst. De relatie met deze mensen was hartelijk en open. De niet-joodse Hermann de 
Leve jr. 31 uit Gildehaus beschreef bijvoorbeeld de hechte vriendschap tussen zijn familie en 
de joodse dorpsbewoners. De vriendschap was in de jaren 1920 ontstaan en was nooit 
doorbroken. Na de oorlog was het joodse echtpaar Zilversmit een vaste gast bij de 
familiefeesten van de De Leves, en de teruggekeerde joodse Erich Neter bezocht de familie 
elke zondag. 

Veel moeilijker en dubbelzinniger waren de contacten met de rest, met de meerderheid 
die geen duidelijke dader of helper was geweest. De teruggekeerde joden moesten bepalen 
hoe ze de houding van deze mensen tijdens het nazisme moesten interpreteren, en hoe ze zich 
tegenover hen moesten opstellen. Dit waren de contacten waarbij de tegengestelde impulsen 
van afstand en nabijheid zich het sterkst deden gelden in de praktijk van het alledaags 
samenleven. Om die complexe realiteit het hoofd te bieden, ontwikkelden de teruggekeerden 
verschillende sociale strategieën. 

Een eerste strategie was er een van ongecompliceerd contact op economisch terrein, 
maar terugtrekking in alle andere domeinen van het samenleven. Mevrouw H. (1942) 
bijvoorbeeld, die een Twents-joodse moeder en Duits-joodse vader had, vertelde dat haar 
vader in 1950 was teruggekeerd naar zijn geboorteplaats Lingen. Ze zei dat ze niet wist van 
enig contact dat haar vader met de omgeving had gehad buiten zijn zakelijke relaties. Hij 
handelde in huiden, oude metalen en honing, en was veel onderweg. Hij was in zijn element 
wanneer hij handelde met de boeren in de omgeving, maar maakte op geen enkele andere 
manier contact met de niet-joodse omgeving. Dit gebrek aan contact was zeker geen gevolg 
van onbekendheid, want hij kende alle families in de omgeving. Mevrouw H. zelf, opgegroeid 
in Enschede, kwam in 1960 bij haar vader in Lingen te wonen. Toen ik haar vroeg om haar 
leven daar te beschrijven, zei ze: 
 
Toen ik daar was in 1960, dat was vijftien jaar na de oorlog, hoe kan ik het beschrijven. Ik bedoel het 
enige contact dat ik had was bij de kruidenier en zo. Ik dacht altijd, ik voelde me soms zo slecht. Ik 
had er soms problemen mee om daar te wonen, ik zei tegen mijn vader: ‘waarom moeten we hier 
wonen?’. Maar ik bedoel de mensen waren aardig, maar de Duitsers zijn anders dan de Nederlanders... 
ze waren op zich aardig. 
Waarom voelde je je zo? Was het omdat je heimwee had? 
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Nee! 
Of omdat je je bewust was van wat er was gebeurd? 
Ja! Wanneer ik bepaalde boeken las, of wanneer ik dacht: ‘dit zijn de mensen waar ik tussen leef’. 
 
Hetzelfde gold voor de Wertheims in Gildehaus. Hella Wertheim (geboren Sass, 1928), die 
zelf niet uit de streek afkomstig was, vertelde dat haar overleden echtgenoot Heinz nooit 
meer de relaties had opgebouwd met de niet-joodse dorpsbewoners die hij voor de vervolging 
had gehad: ‘Dat was allemaal heel moeilijk voor hem. Het was een zachtaardige kerel, maar 
de ervaringen zaten diep. Hij kon daar niet doen alsof er niets was gebeurd.’ Het echtpaar had 
dagelijks contact met de klanten in hun winkel, maar leidde verder een teruggetrokken 
bestaan. 
 Deze teruggekeerden definieerden alleen diegenen als betrouwbaar die henzelf (of 
andere joden) actief hadden ondersteund tijdens de nazi-tijd. Binnen hun morele kader vielen 
alle andere onder de categorie ‘potentiële daders’. Zij leefden met de constante verdenking dat 
de niet-joodse bevolking om hen heen nog altijd antisemitische opvattingen had. De 
Wertheims hadden altijd het gevoel dat de bewoners van Gildehaus hen vermeden, iets dat 
Heinz Wertheim had doen verzuchten dat ze nog altijd de jodenster droegen, al was die 
onzichtbaar.32 Hij bleef de rest van zijn leven bang om weer gekwetst te worden, en trok zich 
meer en meer terug. Ruth Foster (1922), een joodse overlevende uit Lingen die na de oorlog 
naar Groot-Brittannië was geëmigreerd, beschreef deze sociale strategie heel helder toen ze 
over familieleden sprak die naar Duitsland waren teruggekeerd: ‘Ze voelen zich veiliger in 
joodse... tussen joodse mensen. Ze kijken nog altijd over hun schouder. Tijdens het zakendoen 
komen ze in contact met de buitenwereld. Maar wat betreft vriendschap denk ik niet...dat is 
mijn mening als toeschouwer.’33 

Een tweede strategie lijkt op de eerste, maar hierbij werden niet alleen economische 
relaties, maar ook contacten in de publieke sfeer weer opgebouwd. Een voorbeeld is de heer 
D. die vijf jaar in concentratiekampen overleefde, en de veehandel weer oppakte toen hij naar 
zijn geboorteplaats terugkeerde. Volgens zijn weduwe was hij weer vrij gemakkelijk 
geïntegreerd na zijn terugkomst: hij was actief in de lokale sportclubs en kegelvereniging, en 
bezocht alle dorpsfeesten. Mevrouw D. benadrukte echter dat hij deze relaties alleen 
onderhield vanuit zakelijk oogpunt: voor het slagen van zijn veehandel was hij afhankelijk 
van de goede relaties met de omgeving. Meer intieme contacten bouwde hij echter niet meer 
op. Mevrouw D., die niet afkomstig was uit de streek, had zelf ook altijd afstand gehouden tot 
de niet-joodse bevolking. Evenals de Wertheims voelde ze zich nooit op haar gemak bij niet-
joden, en vermoedde ze antisemitische sentimenten onder de oppervlakte van de dagelijkse 
interacties. Ze was van mening dat haar kinderen een gemakkelijker leven hadden gehad 
wanneer ze hen had laten dopen, omdat ze dan niet waren behandeld alsof ze anders waren. 
 Een derde strategie was een sociale restauratie in alle domeinen van het samenleven. 
Sommige teruggekeerde joden namen hun oude zaken weer op, positioneerden zich actief in 
het lokale publieke leven, en hernieuwden de contacten met oude vrienden en bekenden. Een 
voorbeeld is de familie van de eerder genoemde Paul Spiegel. Zijn vader keerde na zijn 
bevrijding uit Dachau terug naar zijn geboorteplaats Warendorf, waar hij werd herenigd met 
zijn vrouw en zoontje. Volgens Paul Spiegel hadden zijn ouders veel niet-joodse vrienden en 
waren ze zo actief in het dorpsleven dat zijn vader begin jaren 1960 tot schutterskoning was 
uitgeroepen: een duidelijk teken van populariteit en sociaal aanzien.34 Op ongeveer dezelfde 
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manier pakte het echtpaar Frank hun leven weer op zoals ze dat hadden achtergelaten in 1938. 
Het echtpaar overleefde de oorlog samen met hun twee dochters in Twente en keerde vrij snel 
na het eind van de oorlog terug naar hun vroegere woonplaats Goldenstedt. De bijna 
volwassen dochters besloten om in Nederland te blijven wonen. Een van hen, Els Denneboom 
(1928), zei over haar vader: 
 
Toen is hij ook direct weer met de handel begonnen, oma had nog wat geld bewaard.  
En hoe was dat, hij kwam als jood terug in Duitsland? 
Niks aan de hand, ook een klein dorp, vanaf de eerste dag hebben de boeren weer met hem gehandeld.  
En vond hij het zelf niet moeilijk? 
Nee, ik geloof het niet. (…) 
En uw ouders voelden zich ook meteen weer thuis?  
Ja, dat geloof ik wel, ik heb er ook nooit wat van gehoord. Ze hadden ook meteen weer kennissen, 
vrienden weet ik niet, maar goede kennissen wel. 
 
Blijkbaar probeerden deze teruggekeerden de veranderde omstandigheden te negeren en hun 
oude leven zo snel mogelijk weer op te pakken. In het spanningsveld tussen het op afstand 
houden van, en het toenadering zoeken tot de niet-joden, categoriseerden zij de meerderheid 
van de niet-joodse omgeving als betrouwbaar en veilig. Het lijkt erop dat ze hierbij uitgingen 
van de ‘opgerekte’ morele normaliteit die veel Duitse joden in de eerste jaren van het Derde 
Rijk hadden ontwikkeld om de veranderingen in hun leefwereld te kunnen duiden: de 
uitsluiting en vervolging was het werk van actieve nazi’s, en de gewone bevolking – de 
kennissen en vrienden – hadden hier machteloos tegenover gestaan. Toen met de nederlaag 
van nazi-Duitsland de ‘bezetting’ door de nazi’s tot een einde kwam, konden de relaties met 
de oude vrienden en bekenden dan ook weer gewoon worden hernomen. 
 De teruggekeerde joden gingen dus nogal verschillend om met de tegenstelling tussen 
de noodzaak en de onmogelijkheid om te vergeten dat hun normaliteit was doorbroken. Maar 
welke strategie ze in de alledaagse praktijk van het samenleven met niet-joodse Duitsers ook 
hanteerden, ze ervoeren allemaal de niet-joodse zwijgzaamheid over de recente vervolging en 
uitmoording. De voor deze studie geïnterviewde joden benoemden allemaal die stilte. Maar in 
tegenstelling tot de niet-joodse geïnterviewden, koppelden ze het zwijgen in meer of minder 
expliciete bewoordingen aan het thema van niet-joodse schuld. Volgens Hella Wertheim 
bijvoorbeeld, had iedereen net gedaan alsof er niets aan de hand was, omdat ze anders 
gedwongen waren geweest om hun eigen schuld toe te geven: 
 
Maar zeker in de eerste jaren hebben ze zich hier allemaal aan onttrokken, die wilden daar allemaal 
niets van weten, daar is helemaal niet over gesproken. (…) Dat was zoiets als een schuldbekentenis, 
nietwaar, ‘we wisten het niet, we wisten het niet’, ze wisten het allemaal. (…) Hier in Bentheim was 
het wisselstation, nietwaar, die kwamen van Westerbork uit Holland, al die eh, al die treinen, 
nietwaar. Dus men wist het ook in Bentheim. Ook hier, ook de spoorwegbeambten, die wisten het 
allemaal wel, maar toch hebben ze niets gezegd. 
 
Maar ondanks hun verbittering over de stilte aan niet-joodse zijde, bleven de teruggekeerde 
joden zelf ook zwijgen. Ik zal later terugkomen op dit thema van zwijgzaamheid en op de 
redenen voor het zwijgen aan zowel niet-joodse als joodse zijde. Maar eerst worden de 
naoorlogse relaties tussen joden en niet-joden aan Twentse zijde geschetst en vergeleken met 
de situatie aan Duitse zijde. 
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2. Naoorlogse relaties aan Twentse zijde 
 
2.1 Eerste indrukken 
Aan Nederlandse zijde vonden de eerste ontmoetingen tussen joden en niet-joden (afgezien 
van die tussen onderduikers en onderduikgevers) weer plaats op het moment van de 
bevrijding; in Twente was dat begin april 1945. Theresa Wertheim schreef hierover op 3 april 
aan haar zuster: 
 
De brief gaat niet op de post voordat ik jullie niet over de eerste dag in vrijheid verteld heb. Deze dag 
heeft veel weer goed gemaakt. (…) We zijn nog geen tien stappen gelopen en we worden geroepen en 
aangesproken. He, gelukkig Wertheim, leef je nog? We komen niet veel verder. Mensen die we niet 
kennen groeten ons met veel warmte en drukken ons heel hartelijk de handen. (…) We dronken echte 
koffie, heerlijk! ’s Middags aten we bloemkool, aardappelen, vlees en rijst met frambozensap. In de 
namiddag echte thee en ’s avonds Russische eieren. De weg naar huis was weer een triomf. Hoeveel 
handen we geschud hebben weet ik niet meer maar uit ieders gezicht sprak echte vreugde. ’s Nachts 
waren E. en ik beiden een beetje ziek; onze magen konden de echte kost nog niet goed verwerken.35 
 
Ook de joodse geïnterviewden die met de bevrijding weer ‘opdoken’, beschrijven de reacties 
van de niet-joodse omgeving als blij en uitgelaten. Benno Elkus (1915) uit Denekamp 
vertelde bijvoorbeeld dat toen hij en zijn broer in het dorp aankwamen, ze door ‘tien of 
twintig’ meisjes in de armen werden gesloten: ‘het hele dorp was enthousiast en in 
feeststemming’.36 Nettie Manasse-de Leeuw (1923) uit Enschede vertelde: ‘Toen mocht ik de 
straat op! (…) En toen hoorden we iemand zeggen: ‘ik wilde nu weleens dat ik een jood zag’. 
Ja, was goed bedoeld hoor. En toen zei m’n pleegzus: ‘nou, hier heb je d’r één!’. Vergeet je 
nooit, hè, zoiets.’ En Friedje Weyl (1930), wier joodse vader ondergedoken had gezeten, 
vertelde: ‘zoals ik het ervaren heb, was je verschrikkelijk blij dat je vrij was, mijn vader kon 
weer tevoren komen, die is ook tijdens het bevrijdingsfeest dat iedereen stapelgek was, 
opgehaald en op een auto of een wagen door Enter gereden.’ 
  Overeenkomstig de situatie aan Duitse zijde, draaide het in die naoorlogse dagen 
vooral om het op orde krijgen van de praktische leefomstandigheden: het verkrijgen van 
voedsel, het in contact komen met vrienden en familie, werk en onderwijs weer op de rails 
krijgen. Maar in tegenstelling tot Duitsland, gebeurde dat in een stemming van opluchting en 
euforie: eindelijk vrij! De geïnterviewden beschreven het als een ‘rommelige’ en 
‘verwarrende’ tijd. Enerzijds werd er volop gefeest, anderzijds was er nog een tekort aan alles 
en lag het openbaar vervoer plat. De niet-joodse Chetty ter Kuile (1916) beschreef de 
naoorlogse periode als: 

 
Een ongeremde tijd. De meest keurige dames werden met de auto opgehaald en gingen dansen met de 
Amerikanen. (…) Het was heel lang een abnormale tijd nog, je kon nog niets krijgen. Er was nog even 
weinig te krijgen als in de oorlog. Er werd ontzettend gefeest met Amerikanen en Engelsen. (…) Er 
was niets te krijgen, het was grote misère.37 
 
Emmy Menko, die in juli 1945 met haar man Sig terugkeerde uit Theresienstadt, probeerde 
aan familie in de Verenigde Staten de in haar woorden ‘wonderlijke wereld’ te beschrijven. 
Over haar dochter schreef ze bijvoorbeeld op 28 september 1945: ‘Ze komt of ‘liftend’ of per 

                                                 
35 Dagboekbrieven van Theresa Wertheim, geschreven tussen oktober 1943 en april 1945 
(www.joodscheraadenschede.nl, bekeken op 12 januari 2012).   
36 Elkus, Benno. Interview 18500. 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). 
37 Interview door Rieky Geritz en Lizelot Karseboom op 9 februari 1993, persoonlijk archief van Rieky Geritz 
en Lizelot Karseboom. 
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trein. (…) ‘Liften’ is een methode die vroeger onnet werd beschouwd. Je houdt de autorijders 
aan of je hebt een grote kaart in je hand die je opheft waarop je einddoel vermeld staat of een 
van de tussenstations.’ En in dezelfde brief: ‘Er zijn veel huwelijken gesloten tussen 
Enschedeërs en Canadezen en er zijn ook veel echtscheidingen gekomen hierdoor en – heel 
veel ziekten.’38 
 Uit de brieven van Emmy en Sig komt nog een ander aspect van die naoorlogse 
transitietijd tot uitdrukking: de door elkaar geschudde sociale verhoudingen. Velen hoopten na 
de bevrijding op een sociale vernieuwing waarbij klassentegenstellingen zouden worden 
doorbroken. Dit moest onderdeel zijn van een wederopbouw op de fundamenten van de in 
bezettingstijd ontstane orde: de gemeenschap van standvastige Nederlanders die moedig 
zoveel ellende hadden doorstaan zou saamhorig een nieuw, en wellicht beter, Nederland dan 
voor de oorlog opbouwen. Sig en Emmy, als fabrikantenechtpaar typische representanten van 
de gevestigde elite, waren in het geheel niet te spreken over deze vernieuwing. Sig schreef 
bijvoorbeeld: ‘Wij leven natuurlijk in een gistingstijd zoals na de vorige oorlog en die tijd 
moeten wij met geduld en tact zien door te worstelen. De arbeidsschuwheid is ongewoon 
groot (…).’ Ook verzuchtte hij dat de regering: ‘ook de gave moest bezitten om in een paar 
jaar het beschavingspeil der arbeiders snel naar boven te werken; daarop zal veel stranden wat 
men goed bedoelt.’39 Ook Emmy klaagde steen en been over de ‘moderne gewoonten’ van het 
personeel dat heel vaak vrij nam en veel meer salaris vroeg dan vroeger: ‘dat zijn nu eenmaal 
de methoden van onze nieuwe tijd; het zijn voorschriften die we aan vrind Hitler hebben te 
danken.’ Op 11 september 1945 schreef ze: 
 
Jullie moeten je het leven hier niet al te mooi voorstellen: veel is anders geworden en veel nieuwe 
gebruiken zijn er intussen gekomen. Ook in de fabriek schijnt men tegenwoordig een andere toon en 
andere gebruiken in de omgang te hebben. Alles is democratischer geworden en soms is het of de 
leider er is voor de arbeider in plaats van omgekeerd. 
 
En over de joodse gemeente: ‘De nieuwe tijd heeft ook hier sterk zijn invloed gehad. Er 
wordt veel gepraat en gehetzt. Plutocratie, democratie enz. enz.’ Op 14 november van dat jaar 
keek ze met ‘gemengde gevoelens’ uit naar een bezoek dat de familie uit de VS aan 
Nederland zou brengen: 'Enerzijds is het zo fijn weer saam te komen, anderzijds ben ik bang 
dat je teleurgesteld zult zijn van je bezoek. Holland en het leven hier is erg veranderd en niet 
verbeterd en je zult moeite hebben je aan de nieuwe toestanden te wennen.’40 
 Voor velen gold echter dat die ‘nieuwe toestanden’ op een deceptie uitliepen. Al vrij 
snel bleek dat van de idealen in de praktijk niet zoveel terechtkwam en dat het een 
behoorlijke tijd vergde om weer tot een acceptabele levensstandaard te komen. Dit leidde tot 
breedgedeelde teleurstelling en chagrijn.41 Niettemin konden niet-joden aan Nederlandse 
zijde het leven weer vorm geven binnen een veel duidelijker omschreven kader dan de niet-
joden aan Duitse zijde. Hun bestaande leefwereld was wel tijdelijk doorbroken geweest, maar 
de fundamenten waren niet wezenlijk aangetast zoals aan Duitse zijde. Ze konden terugvallen 
op bekende normen en structuren, en de naoorlogse periode draaide dan ook vooral om een 
herstel van de oude normaliteit. 
 De joden hadden daarentegen wel een scherpe breuk in hun normaliteit ervaren. Na de 
jaren van vervolging, onderduik en tergende onzekerheid over het lot van dierbaren, kwam nu 
pas de werkelijke klap. Met de bevrijding kwam ook het besef over wat met geliefden, familie 
en vrienden was gebeurd. In totaal kwam ongeveer 75 procent van de joodse bevolking om; in 

                                                 
38 In Magnus (2005), p.174-175. 
39 Brieven van 27 juli en 27 september 1945, in Magnus (2005) p.155-156 en p.173. 
40 Idem, p. 163-165, 177, 183 en 188. 
41 De Jong, (deel 12, 1988), p.83 e.v.; Van der Heijden (2011), p.157-175; Van Liempt (2014), p.95 e.v. 
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Twente lag dit percentage op meer dan 50 procent. Joodse overlevenden keerden, in de 
woorden van de historica Evelien Gans, terug naar een ‘verdwenen wereld’, waarin ontelbare 
geliefden, vrienden en bekenden de dood hadden gevonden.42  

In de brieven die de joodse Cecile Kanteman uit Enschede in de naoorlogse periode 
ontving van enkele joodse bekenden, wordt een inkijkje gegeven in de wijze waarop joodse 
overlevenden over hun verliezen met elkaar communiceerden. Martin Cohen, een oude vriend 
uit Amsterdam, schreef op 7 juni 1945 bijvoorbeeld dat hij hoopte de vriendschap met Cecile 
te kunnen herstellen; ‘het aantal vrienden is eerder zo enorm verminderd.’ Over zijn vader, die 
‘tegen duiken’ was en in Bergen-Belsen was omgekomen, schreef hij: ‘ik noemde zijn geloof 
in het woord misdadig. Hij had nog teveel vertrouwen in het woord der moffen. (…) Dat ik 
vader mis hoef ik jou natuurlijk niet te zeggen. Je kent onze goede verhouding.’43 Jaap 
Loewenberg, met wie Cecile voor de oorlog enige tijd verloofd was geweest, schreef op 1 
januari 1946: ‘Door je bezoek bij Annie zul je wel een beetje op de hoogte zijn van de 
toestand van onze familie. Het gemis van Bertha, Jacques en de kinderen weegt mij 
persoonlijk wel heel zwaar, maar net als met zoveel andere dingen moet je er in berusten.’44  
 Veel teruggekeerde joden hadden moeite om weer te wennen aan het ‘normale leven’ 
en dat gold zeker voor kampoverlevenden, die een mentaliteit hadden ontwikkeld waarin alles 
draaide om het pure overleven in een vijandige omgeving.45 Hoe te ‘berusten’ in een wereld 
waaruit zoveel geliefden waren verdwenen en die zo onherstelbaar was veranderd? Ook uit de 
brieven van Emmy Menko blijkt dat ze grote moeite had om haar draai te vinden in het 
‘gewone leven’ in Enschede dat eigenlijk helemaal niet meer zo gewoon was. Hoewel ze 
tijdens de vierenhalf week durende repatriëring uit Theresienstadt de tijd had gehad om ‘weer 
een gewoon mens te worden’, bleef ze terug in Enschede lang last houden van ‘nervositeit’. 
Op 1 augustus 1945 schreef ze: ‘We zijn nu al veertien dagen in huis. Voor ons lijkt de oorlog 
toen pas geëindigd en alles is nog vreemd en druk. (…) Het is alles zo reuze droef. Geen 
familie is er hier onder de joden die niet verliezen heeft geleden. En men heeft het te 
aanvaarden.’ En op 11 september:  
 
Sinds een paar dagen heb ik me een beetje losgemaakt van alles omdat ik me zo door en door afgemat 
voelde en nerveus. In het gewone leven had ik op reis gegaan helemaal alleen, maar nu gaat dat niet. 
(…) Alles maakt me nerveus en ik leef nog voortdurend in een soort onnatuurlijke spanning; vervelend 
voor mezelf en mijn omgeving. 
 
Twee weken later schreef ze over een door een familielid uit Westerbork verstuurde kaart die 
ze had bewaard: ‘Wanneer je dan die briefjes leest (het was geloof ik in 1941), dan is het net 
of alles niet waar en slechts een droom is.’46 

Bovendien bleken de verhoudingen tussen de joodse overlevenden en de niet-joodse 
bevolking een stuk minder rooskleurig dan in die eerste dagen van bevrijding had geleken.  
Voor joodse kampoverlevenden die, in tegenstelling tot ‘opgedoken’ joden, pas weken of 
maanden na de bevrijding in Nederland terugkeerden, was de terugkeer en het eerste contact 
met de niet-joden vaak juist een teleurstelling.47 De meeste hadden niets meer, zelfs geen dak 
boven hun hoofd. De Nederlandse overheid maakte in haar beleid geen onderscheid tussen 
joden en niet-joden, wat leidde tot een formalistische opstelling in de hulp aan joodse 

                                                 
42 Gans (2008), p.373. 
43 Brief van Martin Cohen aan Cecile Kanteman, 7 juni 1945, persoonlijk archief van Henk van Gelderen. 
44 Brief van Jaap Loewenberg aan Cecile Kanteman, 1 januari 1946, persoonlijk archief van Henk van Gelderen. 
45 Gans (2007), p.380-381. 
46 In Magnus (2005), p.157-158, 164, 168-169. 
47 Zie Hondius (1998), p.210; Citroen (1999). 
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terugkerenden en later tot een publieke ontkenning van het specifieke lot van de joden.48 De 
kille bureaucratische omgang met de joodse overlevenden blijkt bijvoorbeeld uit het bekend 
geworden voorbeeld van kampoverlevenden die elektriciteits- of gasrekeningen toegezonden 
kregen over de periode dat zij in een concentratiekamp hadden gezeten.49 Joden konden geen 
aanspraak maken op extra hulp en waren daardoor, net zoals de joodse terugkerenden aan 
Duitse zijde, in eerste instantie afhankelijk van hulp en ondersteuning van vrienden en 
kennissen. Veel van hen woonden een tijdlang in bij (joodse) kennissen, of bleven nog enige 
tijd bij hun onderduikgevers in huis. Veel joodse geïnterviewden spraken dan ook met enige 
verbittering over het gebrek aan opvang. ‘Je had het gevoel dat je nergens recht op had’ en 
‘als onderduiker was je rechteloos’. Mevrouw J. (1925) uit Enschede zei: ‘Je moet niet 
denken dat we met open armen werden ontvangen. Het was zoiets van: ‘o god, daar heb je die 
ook nog. Wat moeten we daar nou weer mee?’.’ Bert Woudstra (1932), die als dertienjarige 
jongen van zijn onderduikplek naar zijn woonplaats Enschede terugkeerde, zei: 
 
Het gekke was toen ik op school terugkwam, niemand vroeg naar mijn verleden. ‘Waar ben je 
geweest? Wat heb je meegemaakt?’. Kennissen van mijn ouders die je tegenkwam in de stad zeiden 
‘hallo’ en liepen door he, ik bedoel, je... Daardoor och, zo voel ik dat nog steeds, kwam je als een 
besmet iemand op straat. Een melaats iemand, zoiets eh. Iedereen ging met een boog om je heen want 
ze wisten niet wat ze met je aan moesten. Ten eerste was je natuurlijk ondergedoken geweest. Ik heb 
wel eens gezegd, mensen zijn, vonden het jammer dat je terugkwam, maar dat is heel onaardig he, ik 
denk ook niet dat dat zo is, maar dat gevoel had ik wel. Eehm, ik denk, ik denk dat men niets wist wat 
ze je wel en niet konden vragen. Dat ze het heel, heel eng vonden.  
 
2.2 Oude en nieuwe contacten 
Net als aan Duitse zijde waren er Twentse dorpen waar geen of nauwelijks joodse 
overlevenden terugkeerden. In Denekamp waren bijvoorbeeld Benno Elkus en zijn broer de 
enige joodse overlevenden. Nadat ze met enthousiasme in het dorp waren ontvangen, gaf de 
burgemeester te kennen dat hun woning, waar op dat moment een NSB-er woonde, niet voor 
hen beschikbaar was. ‘Hij zei dat hij ons het dorp uit zou zetten als we problemen zouden 
maken’.50 De broers vertrokken al snel uit het dorp en emigreerden allebei niet lang daarna. 
Ook in dorpen als Enter en Haaksbergen keerden slechts enkele joden terug. De niet-joodse 
geïnterviewden uit deze plaatsen hebben daardoor nauwelijks herinneringen aan naoorlogse 
contacten met teruggekeerde joden.  

In plaatsen waar wel meer joden terugkeerden, vooral in Enschede, bleken veel van de 
vroegere joodse/niet-joodse contacten verwaterd te zijn. Dit verlies aan contact werd 
beschreven als het gevolg van de veranderde omstandigheden na de oorlog, bijvoorbeeld het 
praktische gegeven dat veel joodse overlevenden niet meer in hun oude buurt terugkeerden, 
maar ook als gevolg van een kloof die door de oorlog tussen de ervaringswerelden van joden 
en niet-joden was ontstaan. Joodse geïnterviewden vertelden dat ze waren vervreemd van 
vroegere niet-joodse vrienden: ‘we wisten niet meer wat we met elkaar moesten’ en ‘ik vond 
dat de meiden met wie ik voor de oorlog omging zulke tutten waren geworden die niks 
hadden meegemaakt. Ik vond ze zo oppervlakkig, zo kinderachtig.’ Ook de niet-joodse Corrie 
Schukkink (1926), die goed bevriend was geweest met de joodse Karel Denneboom, vertelde 
dat hij hem pas ongeveer een half jaar na de bevrijding weer had gezien, ‘maar toen was de 

                                                 
48 Van Vree (1995), p. 95. Hondius (1998) stelt dat deze opstelling van de overheid niet per definitie principieel 
was, als wel een continuering van een houding van ‘non-involvement’ en het afwijzen van verantwoordelijkheid 
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49 Beschreven in Gans (2008), p.416. 
50 Elkus, Benno. Interview 18500. 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). 
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intimiteit een beetje weg. (...) Daarna heb ik verder geen contact gehad. Soms kwam hij met 
de auto langs en dan zwaaien, maar we hebben het nooit over die tijd gehad.’     

Veel joden kregen te maken met ongevoelige of zelfs antisemitische reacties. Dit was 
niet iets specifieks Twents: al aan het eind van de bezetting hadden verschillende illegale 
bladen een toename van antisemitisme in Nederland geconstateerd.51 Dit werd geweten aan 
het isolement van de joden en aan spanningen tussen onderduikers en onderduikgevers. Na de 
bevrijding deed zich in de zomer van 1945 een opleving van antisemitisme voor, die ongeveer 
een half jaar duurde.52 Veel van de joodse geïnterviewden herinnerden zich naoorlogse 
antisemitische incidenten, hoewel niet altijd duidelijk werd wanneer die precies hadden 
plaatsgevonden. Mevrouw H. bijvoorbeeld, die eerder werd aangehaald over de ervaringen 
van haar Duitse vader in Lingen, woonde tot 1960 bij haar moeder in naoorlogs Enschede, en 
ervoer daar verschillende keren antisemitisme. Ze werd wel eens uitgescholden voor ‘vieze 
jood’ en hoorde ook eens een naar versje dat over haar vader, die nog tot 1950 bij hen 
woonde, werd gezongen:  
 
‘In de Veenstraat 82, woont een vieze dikke jood, nananananana, dood.’ Het rijmde op jood. Dus 
zulke dingen herinner ik me. Dat moet in 1949, 1948 zijn geweest. (…) Ik liep op straat, op weg naar 
huis van school. En ik kwam twee meisjes tegen die ik kende van zien uit de buurt, en die kwamen 
dichterbij en ik was net op het punt hallo te zeggen en dat meisje gaf me een schop tegen mijn knie. Ik 
viel, ik kende hen helemaal niet. Ze zeiden ook vieze jood of zoiets.  
 
Margot van der Veer (1914) kreeg te maken met een meer indirecte vorm van antisemitisme. 
Toen haar niet-joodse man kort na de oorlog als personeelschef in de textielfabriek van 
Jordaan in Haaksbergen kwam te werken, kreeg hij te horen dat het ‘geen bezwaar’ hoefde te 
zijn dat zijn vrouw joods was. En Noor de Vries Robbé, de eind jaren dertig geboren dochter 
van Henri Corwin, schreef dat zij en haar zussen in het naoorlogse Oldenzaal geregeld werden 
geconfronteerd met hun ‘anderszijn’. Ze werden door kinderen op straat nagejouwd voor ‘jör’ 
en met stenen bekogeld. Processies en de in de openlucht opgevoerde passiespelen werden 
door hen als enigszins bedreigend ervaren, en hun vader waarschuwde hen vaak om op te 
passen aan wie ze vertelden dat ze joods waren, want ‘je wordt maar al te vaak in de mensen 
teleurgesteld’.53 

De bezetting lijkt de mate en de vorm van Nederlands antisemitisme echter niet 
structureel te hebben beïnvloed. Ook na de oorlog bestond een latent, vooral sociaal 
antisemitisme. De historica Dienke Hondius stelt dat wellicht juist die continuïteit in het 
bestaande antisemitisme door joodse overlevenden als zo schokkend werd ervaren: wat voor 
de oorlog misschien werd gewaardeerd als tolerantie, kon na de gruwelen ervaren worden als 
grove onverschilligheid, ontkenning van wat er gebeurd was en onbegrip.54 

Een andere factor die sterke invloed had op de relaties tussen joodse en niet-joodse 
bekenden was het wel of niet terugkrijgen van bezittingen. De joodse overlevenden ervoeren 
dat ze van de één hun eigendommen meteen en in goede staat terugkregen, terwijl ze bij de 
ander voor een dichte deur kwamen te staan. Dit waren pijnlijke en teleurstellende 
ervaringen, ervaringen die zij overigens met heel veel Nederlandse joodse overlevenden 
deelden.55 Nu werden de joden aan Nederlandse zijde geconfronteerd met een gegeven dat 
Duitse joden al in de jaren dertig hadden ervaren, namelijk dat niet-joodse bekenden 
voordelen hadden behaald uit hun ellende. Veel niet-joden hadden, zeker in de jaren van 

                                                 
51 Hondius (1998), p.69-70. 
52 Idem, p.210-211.; Sanders (1992), p.261. 
53 De Vries-Robbé (2010), p.193-194. 
54 Hondius (1998), p. 211. 
55 Zie idem, p.155-159. 
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schaarste tijdens de bezetting, dankbaar gebruik gemaakt van de door de joodse 
gedeporteerden en onderduikers achtergelaten bezittingen. Huizen waren ingenomen, kleding 
werd opnieuw gedragen, weckflessen werden leeggegeten. Dat velen van hen onverschillig of 
ontkennend reageerden op de vraag om teruggave, en niet eerlijk vertelden dat ze de spullen 
hadden gebruikt, versterkte de teleurstelling en verbittering van de joodse teruggekeerden. 
Reina Tempelman (1926) uit Enschede herinnerde zich bijvoorbeeld: 
 
Sommigen ontvingen mij vriendelijk, maar anderen helemaal niet. Bijvoorbeeld de mensen die de 
sieraden hadden, waren ontzettend kwaad (...) Die man wilde het horloge van mijn broer hebben, maar 
dat wilde ik niet missen. Ik heb het met moeite teruggekregen. Zo waren er wel meer mensen, die 
waren er echt niet blij mee. Dan zeiden ze: ‘moet je dat spul echt nog wel  terug hebben?’, terwijl je 
niks had. Ze zeiden dat ze die koffers nooit gehad hadden, terwijl ik de pyjama’s van mijn broer 
achter bij de was zag liggen. Waarom dan niet zeggen dat ze die kleren nodig hadden gehad? Dat was 
geen punt geweest.56 
 
De ‘bewariër’ werd een bekend fenomeen, maar hier tegenover stonden ook veel positieve 
ervaringen met personen die zeer meewerkend waren, of uit eigen beweging joodse 
overlevenden benaderden om bezittingen van omgekomen familieleden te overhandigen. 

En dan was er nog het contact met onderduikgevers. Hoewel veel onderduikers de rest 
van hun leven een warme en hechte band met hun onderduikgevers behielden, waren er ook 
voorbeelden van moeizaam of verbroken contact. Mevrouw J. bijvoorbeeld, die met 
gemengde gevoelens op haar onderduiktijd terugkeek, vertelde dat ze al vrij snel het contact 
met haar onderduikgevers was verloren. Toen ze de vrouw van het gezin eens was 
tegengekomen op het station, was die zomaar aan haar voorbij gelopen. Mevrouw J. had hier 
erg mee gezeten, omdat ze zich bleef afvragen of haar ouders de onderduikgevers wellicht 
iets hadden beloofd dat ze na de oorlog niet hadden waargemaakt: ‘Daar heb ik echt veel last 
van gehad, ik denk, wat hebben mijn ouders gezegd tegen hen? Van: ‘u krijgt een huis van 
mij cadeau als u mijn dochter...’? Het is een gissing van mij, ik weet het niet. En dat ze het 
niet gedaan hebben. Ik weet het niet.’   
 In het contact tussen voormalige onderduikers en onderduikgevers deden zich, nu de 
machtsongelijkheid van de bezettingstijd was opgeheven, ook weer de oude sociale 
scheidslijnen voelen. Corrie Schukkink, zelf afkomstig uit een arbeidersgezin, sprak 
bijvoorbeeld negatief over de joodse onderduikers die zijn familie in huis had gehad. Toen de 
oorlog voorbij was had de vader van het joodse gezin het contact verbroken, volgens Corrie 
omdat hij zich te goed voor hen voelde: 
 
Toen zeiden we: ‘wat is het toch ongelijk verdeeld. De beste, fijne mensen gaan dood en de slechtsten 
blijven leven’. Zijn houding was… als ik dan hoor van andere mensen die joden hebben geholpen, en 
die mensen komen elk jaar nog terug uit Amerika, uit dankbaarheid. (…) We hadden het idee dat hij 
zo dacht: de oorlog is afgelopen en nu ging ieder z’n eigen weg. Met andere woorden: ik ben niets aan 
jou verschuldigd of hoe of wat dat ik me ieder jaar moet melden. 
 
Omgekeerd schreef Edith Menko na de oorlog over de onderduik:  
 
Ik ben geweldig bevoorrecht geweest in de familie, waar ik gewoond heb. (…) De mensen, die 
gedoken geweest zijn bij gezinnen van heel ander genre dan zijzelf, waar geen conversatie mee 
mogelijk was, hebben het heel wat moeilijker gehad, en dat waren de meesten.57 
 

                                                 
56 Tempelman, Reina. Interview 7063. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). Gezien in Joods Historisch Museum, 19 januari 2012. 
57 Brief van Edith Menko op 11 september 1945, in Magnus (2005), p.168. 



175 
 

Toch was de naoorlogse situatie van samenleven wezenlijk anders dan aan Duitse zijde. In de 
Duitse grensstreek werden de contacten tussen joden en niet-joden in de eerste plaats 
getekend door de ervaringen die tijdens de nazi-tijd waren opgedaan. De verschuiving die zich 
in het morele kader had voorgedaan waarbij joden uit de orde van gelijkwaardige burgers en 
mensen waren gestoten, de volledige breuk in normaliteit die dat voor joden had opgeleverd, 
de vervolging en latere uitroeiing, leidden tot een zo goed als onmogelijk te overbruggen 
kloof tussen Duitse joden en niet-joden. Aan Nederlandse zijde bleven joden en niet-joden 
daarentegen in de eerste jaren van de bezetting een moreel kader delen. Hoewel de 
vervolging, de onderduik-, en zeker de kampervaringen tot een breuk in de 
normaliteitsbeleving van de joden leidden, konden zij in die jaren blijven vasthouden aan de 
morele tweedeling tussen betrouwbare maar onderdrukte Nederlanders enerzijds, en 
gevaarlijke Duitse en NSB-vijanden anderzijds. 

Met de naoorlogse kennis over de vernietigingskampen, de gaskamers en de uitroeiing 
van de grote meerderheid van de joodse bevolking kwamen ook de vragen en verwijten over 
de passiviteit en wellicht onverschilligheid van de niet-joodse bevolking op. Uit de verhalen 
van de joodse geïnterviewden komt naar voren dat aan Nederlandse zijde teleurstelling over,  
en eventuele kritiek op, de opstelling van de niet-joodse bevolking pas achteraf werd 
geformuleerd, toen bij iedereen de omvang en reikwijdte van de georganiseerde vervolging 
en uitroeiing van de joden was doorgedrongen. Mevrouw J. zei bijvoorbeeld dat zij met haar 
joodse bekenden overwegend negatief sprak over die opstelling, maar ‘je kon ook niet zeggen 
dat ze je in de steek gelaten hadden, als ze me in de steek gelaten hadden was ik er niet meer 
geweest.’ Helge Domp (1915) vertelde: 
 
We wisten na de oorlog dat de Nederlanders niet aardig waren. Er waren er maar een paar. Je kunt 
natuurlijk niet zeggen allemaal, dat is natuurlijk onzin. (…) Ik bedoel Nederland was zeer schuldig hè. 
Duitsland was schuldig omdat ze meeliepen, maar Nederlanders hebben dat ook gedaan en vooral de 
officiëlen, de politie. Gewoon de mensen opgehaald. Dan hadden ze hun leven moeten riskeren en niet 
meewerken aan de moord van joden en dat hebben ze toch gedaan. Maar niemand verder. Iedereen 
was zeer behulpzaam. 
 
En toen ik Herbert Zwartz (1928) vroeg naar de houding van de niet-joodse bevolking tijdens 
de bezetting, antwoordde hij na een stilte: 
 
Wat ik nu zeg….is gebaseerd op ervaringen van na de oorlog. Dus ik denk niet dat je er iets aan hebt. 
Toen in die naoorlogse jaren die cijfers bekend werden van de mensen die werden afgevoerd en de 
weinige gelegenheid die ze hadden om onder te duiken… ja. Toen realiseerde je je niet, je voelde niet 
van ‘er hadden wel wat meer hun nek uit mogen steken voor ons’. Pas later dacht je: ‘ja de 
Nederlanders waren zo dapper, nou maar een paar procent was zo dapper’.  
 
Een zelfde soort proces van initiële dankbaarheid richting twijfels en (bedekte) kritiek is 
terug te lezen in de brieven van de Menko’s. Op 27 juli 1945 schreef Sig, die toen kort 
daarvoor naar Enschede was teruggekeerd, dat de eerste dienst van de joodse gemeente 
‘binnenkort zal worden gevolgd door een dankdienst om de vele mensen uit Enschede te 
bedanken voor alles wat ze voor de joden gedaan hebben. Dat is ontzaglijk veel.’ In dezelfde 
brief schreef hij dat ‘dankzij de vele medewerking’ zeer veel meubels en schilderijen waren 
terechtgekomen, maar wel was persoonlijke kleding door ‘bewariërs’ gestolen. Daarna 
werden de berichten negatiever: veel van de inboedel is gestolen en de meeste mensen 
hebben in deze tijd ‘het verschil van mijn en dijn verloren.’ Het hout en de kolen zijn 
gestolen; huizen en vroegere joodse eigendommen moeten vanzelfsprekend teruggegeven 
worden, ‘het is evenwel nog niet bekend op wie wij de ontstane vorderingen krijgen.’ Ook 
werd bedekte kritiek geleverd op de opstelling van de fabrikanten: ‘In het algemeen heeft het 
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fabrikantendom geldelijk veel gesteund, maar niet met de daad.’ En op 14 december 
verzuchtte Emmy: ‘Je kunt de huizen niet aflopen om je eigendommen van vroeger op te 
sporen.’58 

De teleurstellingen en kritiek veranderden echter niet wezenlijk de al bestaande 
schuldtoekenning: de Duitsers en de Nederlandse verraders werden in de eerste plaats als 
schuldig aan de vervolging en uitmoording beschouwd. De Twentse joden liepen dan ook met 
net zo’n grote bocht om NSB-ers heen als de Duitse joden om de bekende nazi’s; dát waren 
de daders die ten alle tijden vermeden dienden te worden. Maar het betekent ook dat zij de 
rest van de niet-joodse bevolking niet als (hoofd)schuldig aan hun lot achtten. Twentse joden 
hadden niet zoals de joden aan de andere kant van de grens het gevoel in het land van hun 
moordenaars te leven. De alledaagse contacten tussen vroegere joodse en niet-joodse 
bekenden waren zeker niet altijd gemakkelijk of vrij van spanningen, maar Twentse joden 
leefden niet in de spagaat tussen afstand en nabijheid waarin joden in de Duitse grensstreek 
leefden.59 

Naast de negatieve ervaringen van verwatering, verbittering over niet teruggekregen 
goederen en antisemitisme, was dan ook ruimte voor positieve hernieuwingen van vroegere 
relaties en het ontstaan van nieuwe contacten tussen joodse en niet-joodse Twentenaren. Oude 
vrienden en buren zochten elkaar op en vroegere klanten bezochten weer heropende joodse 
winkels. Mevrouw H. werd bijvoorbeeld dik bevriend met een buurmeisje uit een streng 
christelijk gezin. Op school zaten nauwelijks andere joodse leerlingen, en op straat speelde ze 
met een grote groep niet-joodse buurkinderen. Ook Bert Woudstra, die zo teleurgesteld was 
over de reacties van vroegere bekenden op zijn terugkeer, bloeide op door nieuwe contacten 
bij de padvinderij en op de Mulo. Zowel Kurt Falkenstein (1930) als de heer F. (1930) 
spraken positief over hun naoorlogse schooltijd op de Mulo in Haakbergen. En Nettie 
Manasse-de Leeuw, die aangaf wel vooral joodse bekenden te hebben gehad, herinnerde zich 
leuk contact met aardige niet-joodse collega’s in de dekenfabriek waar zij in de naoorlogse 
jaren had gewerkt. Toen ik haar vroeg of haar houding richting niet-joden was veranderd door 
haar ervaringen tijdens de bezetting, antwoordde ze: ‘Ik geloof niet dat je dan nog rancunes 
had, die konden er ook niets aan doen. (…) het waren toch niet allemaal NSB-ers?’. 

Ook in de Enschedese textielelite werden de banden weer aangehaald. Henk van 
Gelderen (1921), die de bezetting in Amsterdam had doorgebracht, vertelde dat bijna al zijn 
vroegere, niet-joodse vrienden die tijdens de studietijd waren uitgevlogen, na de oorlog naar 
Enschede terugkeerden: ‘dat clubje hervormde zich weer, vonden elkaar weer. Zo kwam je 
weer in de oude molen terug.’ Herbert Zwartz, die de oorlog in onderduik had overleefd, 
vertelde dat hij met de bevrijding gelijk naar een van zijn vrienden was gegaan die in de buurt 
woonde. Hoewel hij een klas lager werd geplaatst en zijn oude vrienden dus niet meer elke 
dag om zich heen had, hernieuwde hij het contact met hen op het hockeyveld en de 
tennisbaan. Omdat zoveel joodse bekenden waren weggevallen, werden de banden tussen de 
joodse en niet-joodse elite versterkt. De niet-joodse Benno van Delden (1926) verwoordde het 
als volgt: ‘Er kwam meer contact met joodse mensen, maar er waren er minder.’ Ook Emmy 
Menko schreef op 7 oktober 1945: ‘Ja, we hebben tegenwoordig allerlei andere mensen als 

                                                 
58 Brieven van Sig en Emmy Menko op 27 juli, 16 augustus, 11 september, 27 september, 28 september en 14 
december 1945, in Magnus (2005), p.154-155, 160, 164, 170, 176, 198. 
59 De moeilijke naoorlogse situatie en teleurstellende reacties van de niet-joodse omgeving leidden er wel toe dat 
migratie een reële optie werd. Tussen 1946 en 1953 emigreerden ruim 4400 Nederlandse joden, vooral naar 
Israel en de Verenigde Staten. De helft was onder de dertig jaar, en dat was meer dan een kwart van degenen die 
uit de generaties geboren tussen 1915 en 1948 waren overgebleven De oprichting van de staat Israel in 1948 was 
een belangrijke impuls, evenals de vrees voor een nieuwe wereldoorlog aan het begin van de jaren vijftig. Onder 
degenen die naar Israel vertrokken, bevonden zich zeer veel leden en leiders van de zionistische 
jeugdverenigingen (Sanders, 1992, p.229). Nadien zette de migratie zich, met name naar Israel, gestaag voort. 
55 procent daarvan keerde echter na verloop van tijd weer terug naar Nederland (Berg & Wallet, 2010, p.12). 
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conversatie. We zijn ook heel bevriend geworden met Mieke Sytsema en Betsy Herman de 
Groot. Ik schrijf jullie dit om je een beeld van ons leven te geven.’60 

Noor de Vries Robbé wijst echter op het gegeven dat de naoorlogse niet-joodse 
contacten van haar ouders zelden tot echte vriendschappen leidden, eerder werden het goede 
kennissen. Ze schrijft: ‘Dat ligt niet alleen aan de anderen, maar ook aan henzelf. Waar is toch 
de wereld gebleven waarin je je werkelijk thuis voelde?’.61 Een vraag waar veel joodse 
overlevenden, zeker van de oudere generaties, mee worstelden. 
 Echter, of hun contacten nu moeizaam of soepel verliepen, ook in naoorlogs Twente 
zwegen joden en niet-joden over de Holocaust. Ook hier beschreven zowel de niet-joodse als 
de joodse geinterviewden een situatie van naoorlogse non-communicatie over de recente 
vervolging en uitroeiing van het joodse bevolkingsdeel. Bijvoorbeeld de niet-joodse Grietje 
Beltman-de Groot (1928), die veel joodse buren had gehad, vertelde dat geen van hen was 
teruggekeerd na de oorlog; niemand sprak over hen. Ze beschreef dat de ontmoetingen met de 
enkele joodse bekenden die wel terugkeerden hartelijk waren, maar: ‘vrijwel niemand zei iets. 
‘We hebben het goed gehad. We hebben het overleefd. We zijn er weer.’ Ook herinnerden 
verschillende niet-joodse geïnterviewden die in de naoorlogse jaren op de middelbare school 
zaten, zich joodse klasgenoten van wie ze enkel wisten dat ze de oorlog in onderduik 
overleefd hadden. De joodse klasgenoten hadden nooit over hun ervaringen gesproken, en de 
niet-joodse geïnterviewden hadden hen er blijkbaar nooit naar gevraagd. Ook de joodse 
geïnterviewden vertelden dat ze met hun niet-joodse omgeving niet over hun ervaringen 
hadden gesproken, ook niet met vroegere niet-joodse vrienden of bekenden Gezien de 
wezenlijke verschillen in de naoorlogse verhoudingen tussen joden en niet-joden aan Duitse 
en Twentse zijde, is dit een opvallende overeenkomst.  
 
 
3. Naoorlogs zwijgen62 
 
In hoofdstuk 2 is beschreven dat personen die een trauma hebben opgelopen, vaak niet in staat 
zijn om over de traumatische gebeurtenis te spreken. Ook het naoorlogs zwijgen van de 
joodse overlevenden in deze studie kan zeker gedeeltelijk worden teruggevoerd op hun 
traumatische ervaringen. Bijvoorbeeld Marga Spiegel, de tante van de eerder aangehaalde 
Paul Spiegel, die de oorlog overleefde in onderduik bij boeren in het Münsterland en na de 
oorlog naar haar woonplaats terugkeerde, beschrijft de afstomping die veel overlevenden na 
de oorlog ervoeren, en die leidde tot een staat van apathie en zwijgzaamheid. 63 Voor velen 
karakteriseerde dit zwijgen alle interacties, waaronder die met hun meest intieme relaties. Dit 
blijkt ook uit de interviews die in het kader van deze studie zijn geanalyseerd. Verschillende 
geïnterviewden gaven aan nooit te hebben gesproken over hun ervaringen, en er nog steeds 
niet over te kunnen spreken.64  

Hoeveel moeite het kostte zich over de eigen ervaringen te uiten, komt bijvoorbeeld 
goed naar voren in het interview dat met Max Meyers (1928) uit Stadtlohn werd afgenomen. 
Op meerdere momenten in het interview toonde hij zich onwillig om op de vragen van de 
interviewer te antwoorden. Volgens eigen zeggen voegden zijn persoonlijke herinneringen 
                                                 
60 In Magnus (2005), p. 178. Mieke Sytsema was de dochter van een academicus en werkte bij de fabriek van de 
Menko’s. Betsy Herman de Groot was lerares. 
61 De Vries Robbé (2010), p.178. 
62 Delen van deze tekst zijn eerder verschenen in Demant (2013). 
63 Spiegel (2009), p.119-120. 
64 Zie bijvoorbeeld 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); 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). 
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niets toe aan het al bekende beeld van bijvoorbeeld de Kristallnacht. Zijn ongemak 
culmineerde in een moment waarop hij een boer liet en zei: ‘Pardon, het spijt me. Maar het is 
niet zo gemakkelijk om over te praten. Ik moet huilen of boeren, een van de twee, en ik geef 
de voorkeur aan boeren.’65  Zelf maakte ik tijdens een interview een meningsverschil mee 
tussen een door mij geïnterviewde joodse man en zijn echtgenote, die er op tegen was dat hij 
zich liet interviewen omdat dat onnodig veel herinneringen en emoties  zou oproepen. 

Een andere reden voor het zwijgen is gelegen in het feit dat in die tijd in het algemeen 
veel minder over persoonlijke problemen werd gesproken dan we heden ten dage gewend zijn. 
Men was veel terughoudender in het uiten van gevoelens. De norm was dat men niet al teveel 
moest klagen over eigen leed en dat men zich vooral moest richten op de toekomst, en die 
norm gold ook binnen de gemeenschap van joodse overlevenden.66 Het naoorlogs zwijgen van 
joden en niet-joden aan beide zijden van de grens was echter meer dan een stilte als gevolg 
van individueel trauma en een norm van ‘doorzetten’. Er was sprake van een collectief 
zwijgen tussen groepen met verschillende ervaringen van doorbroken normaliteit. Ook 
personen die zich in private omstandigheden wel uitten over hun ervaringen  - en die waren er 
zeker ook67 – liepen in de publieke ruimte op tegen een muur van stilte.  

Hoe valt dit collectieve zwijgen aan beide zijden van de grens te duiden? In hoofdstuk 
2 is de indeling van Jay Winter in liturgisch, politiek en essentialistisch zwijgen beschreven: 
zwijgen als altijd bestaand onderdeel van publieke omgang met oorlog en geweld, zwijgen om 
conflict te vermijden, en zwijgen uit onzekerheid over wie er recht op heeft om te spreken. 
Ook kwam de notie van een ‘complot van zwijgen’ van Eviatar Zerubavel aan de orde. Met de 
inzichten uit het werk van Zerubavel en Winter kan meer licht worden geworpen op het 
naoorlogs zwijgen in de Duitse grensstreek en Twente. Hier zal worden onderzocht welke 
functie(s) het zwijgen vervulde in het naoorlogs samenleven van joden en niet-joden aan 
beide zijden van de grens, en in hoeverre het zwijgen als een complot van stilte kan worden 
beschouwd. 
 
3.1 Aan Duitse zijde: het zwijgen doorbreken 
Om het zwijgen over de vervolging en vernietiging van de joden aan Duitse kant te kunnen 
duiden, wordt hier gebruik gemaakt van een indirecte benadering: er worden enkele gevallen 
beschreven waarin het zwijgen tussen joden en niet-joden wél werd doorbroken. Door deze 
uitzonderlijke momenten te analyseren wordt meer duidelijk over de precieze functie van het 
zwijgen. 

Het eerste geval werd beschreven door mevrouw D., die vertelde dat haar echtgenoot 
relatief vroeg in een concentratiekamp was beland als gevolg van verraad door een niet-joodse 
collega die jaloers was geweest op zijn inkomen. Na de oorlog was de heer D., zoals eerder 
beschreven, relatief gemakkelijk gereïntegreerd in zijn oude woonplaats. Maar toen deed zich 
het volgende voorval voor: 
 
We waren weer eens op een feest, ik weet niet, kermis, schuttersfeest, zoiets. (…) Mijn man zat 
tegenover me, op de bank, er was misschien nog een plekje, een stukje. En de muziek stond zo hard 
dat je elkaar niet kon verstaan. En opeens kwam er een man aan, ik zie dat een man met een glas bier 
in zijn hand naar mijn man toekomt, en ik zie dat mijn man een steeds roder hoofd krijgt en met hem 
spreekt, en steeds roder, opeens springt hij op, zo! Springt op. En ik weet niet of hij iets gezegd heeft 

                                                 
65 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). 
66 De sociologe Jolande Withuis verklaart de stilte in de decennia na de oorlog onder andere uit het ontbreken 
van een ‘slachtoffercultuur’ in die tijd (Withuis, 2002). 
67 Enkele Duits-joodse geïnterviewden beschreven de steun die zij hadden ervaren door hun afschuwelijke 
ervaringen met hun partners te delen. De open communicatie hielp hen om met hun verleden om te gaan.  
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of niet, ik kon niks horen, en de ander liep weg met zijn glas. En mijn man wenkte me en zei: ‘kom, 
laten we naar huis gaan’. En dat was ongewoon om zo middenin het feest naar huis te gaan, niet dat ik 
er zo graag wilde zijn, maar het kwam me vreemd voor. En toen zei hij: ‘dat was (…)’, zo heet ie, ‘dat 
was (…) die ervoor heeft gezorgd dat ik in het kamp terechtkwam. Die kwam op me af en zei: ‘(…), 
zullen we het maar eens vergeten?’. Zo een type was het. Nou ja, we moesten het maar eens vergeten, 
hij wilde met hem klinken, begrijpt u.’ 
 
Het tweede geval werd verteld door Carla Vosmann, wier familie, zoals beschreven, in de 
jaren vijftig in Nordhorn was komen te wonen als gevolg van de restitutie van de slagerij van 
haar oom. Het gezin was bevriend met de twee joodse broers Salomons uit Nordhorn, die de 
oorlog hadden overleefd en in Londen woonden. Een van die broers bezat nog een huis in 
Nordhorn en kwam daar zo nu en dan op bezoek. Carla was mij aan het vertellen wat het voor 
haar betekende om als joodse in Duitsland te leven, toen ze me het volgende voorval begon te 
beschrijven: 
 
Kwam ik bij de apotheek en kwam zo’n oude nazi-kop aan en die zegt ja ich soll doch Herr 
Salomonson zeggen of vragen vanwege eh en of ie ‘m vergeven kon en weet ik veel. En ik heb gezegd  
‘ah ah, dat doe je zelf maar’, en ik weet dat Salomonson die had ‘m vierkant eh uitgemieterd. Want ik 
kan niet eh dat denken ze altijd, ik kan niet vergeven voor dingen die ze mijn familie aangedaan 
hebben. Ik kan alleen vergeven als iemand mij iets gedaan heeft, kan ik zeggen ‘nou ok’. Maar ik kan 
toch niet mensen die dood zijn, kan ik toch niet he? Soms hebben ze zo dat idee. Dat de mensen die 
dan over zijn, die moeten dan eh, als je een beetje vriendelijk bent, dan denken ze ‘ja dat is allemaal 
ok’, maar dat is helemaal niet ok. Ik kan dat toch niet? Ik kan toch niet voor ooms en tantes en weet ik 
wat, ik kan toch niet zeggen ‘ja jongens, het is niet zo erg’. 
 
Het derde geval werd beschreven door de niet-joodse Josef Klüsekamp, die na de oorlog was 
teruggekeerd naar zijn baan bij de gemeente van Ahaus. Daar ontmoette hij Marga en Miriam 
Cohen, twee joodse zussen die als enige van hun familie de vervolging en uitroeiing hadden 
overleefd. Ze hadden verschillende concenctratiekampen en een dodenmars doorstaan en 
keerden in augustus 1945 naar Ahaus terug. Toen ik Josef vroeg of hij na hun terugkeer wel 
eens met de meisjes had gesproken, antwoordde hij: 
 
Ja, heb ik eigenlijk helemaal niks mee te maken gehad. Die kende ik van gezicht, maar ook niet meer 
dan dat. En toen die hierheen kwamen, waren ze zo… arrogant (hochnäsig) zegt men hier wel. 
Wat betekent dat? 
Dus die, nou ja, die konden de anderen niet verdragen, die spraken helemaal niet meer met ons. (…) 
Nou goed, die hadden ook veel meegemaakt. (…) En die kwamen bij ons naar de stadsbank en 
haalden hun geld op, ze hadden toen een toewijzing en wij moesten dat uitbetalen. Maar daar kon 
geen gesprek mee gevoerd worden, nee. 
Hoezo niet? 
‘Jullie zijn allemaal nazi’s’, zo ongeveer. En we waagden het niet om daar iets op terug te zeggen. We 
waren geen nazi’s, maar we waren letterlijk en figuurlijk erbij (mit gefangen, mit gehangen), ja zo kan 
je het zeggen. Is zo een goedkope manier van spreken hierover hè, zo kun je dat denken, maar het was 
echt niet goedkoop, we waren blij dat we leefden, dat we de oorlog doorstaan hadden. 
 
Deze voorbeelden laten zien dat de communicatie over de vervolging van de joden niet los te 
zien was van de gevoelige onderwerpen van schuld en verantwoordelijkheid. De eerste twee 
gevallen zijn beschreven vanuit het perspectief van de joodse teruggekeerden, en het is 
daarom niet mogelijk om inzicht te krijgen in de motieven van de betreffende niet-joden om 
het zwijgen te verbreken. Het is echter wel duidelijk dat hun gedrag veel twijfels en 
ongemakkelijkheid aan joodse zijde opriep: hoe dit doorbreken van het zwijgen te 
interpreteren? Als schaamte of zelfs berouw? Of als een belediging; als een poging om ‘er 
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vanaf te komen’? Zowel mevrouw D. als Carla Vosmann volgden duidelijk die laatste 
redenering: beiden interpreteerden het verbreken van de stilte als een poging van de niet-joden 
om zichzelf op een gemakkelijke manier van hun bezwaarde geweten te bevrijden. 
 Het derde geval werd beschreven vanuit niet-joods perspectief en was enigszins 
dubbelzinnig geformuleerd, waardoor het openstaat voor verschillende interpretaties. 
Enerzijds kan het worden gezien als een voorbeeld van wat er gebeurde met joden die zich 
niet aan de norm van zwijgen conformeerden: ze werden als ‘arrogant’ bestempeld. Josef 
Klüsekamp ervoer het verbreken van het stilzwijgen door de zussen Cohen als een belediging; 
een belediging die hem (en tegelijk ook de meeste andere niet-joodse bewoners) de mond 
snoerde. Josef maakte echter niet duidelijk of de zussen daadwerkelijk tegen hem ‘jullie zijn 
allemaal nazi’s’ hadden gezegd. Een alternatieve verklaring is dat de zussen hem in 
werkelijkheid nooit hadden beschuldigd, maar dat hun aanwezigheid, en alles waar hun 
aanwezigheid voor stond, hem nerveus en onzeker maakte. Het is mogelijk dat hij zijn eigen 
gevoelens van ongemakkelijkheid en schuld op hen projecteerde. Maar of de zussen hem nu 
in werkelijkheid beschuldigd hadden of dat hij zich dit slechts inbeeldde, het resultaat was 
hetzelfde. Wat hij feitelijk zei, was: hun beschuldigingen waren ongegrond en daarom 
moesten we hen uit de conversatie uitsluiten. Daarmee keerde hij de relatie van stilte en 
schuld om. In deze context is het relevant te vermelden dat andere niet-joodse bewoners van 
Ahaus zich herinnerden dat de zussen eens enkele personen voor ‘nazi-varken’ hadden 
uitgemaakt toen zij hun fietsen niet mochten lenen. 68 De zussen verlieten Ahaus een half jaar 
later om nooit meer terug te keren. Een van de zussen woont nog altijd in New York en 
vertelde me dat ze alle Duitsers haat en niets met hen te maken wil hebben.69 
 Uit de voorbeelden wordt duidelijk dat de stilte over de recente vervolging en 
vernietiging van de joden een functie had in de complexe en gespannen naoorlogse relaties 
tussen joodse overlevenden en niet-joodse Duitsers. Het taboe op het onderwerp van de 
uitmoording van de joden beschermde zowel de niet-joden als de joden. Lynn Rapaport, die 
dezelfde stilte aantrof in haar studie naar de relaties tussen tweede generatie-joden en 
Duitsers, betoogt dat het doorbreken van dat taboe de precaire relaties kon ondermijnen, en zo 
een sociale crisis kon veroorzaken. Het kon leiden tot gêne bij zowel de niet-joden als de 
joden, of het kon zelfs op een openlijk conflict uitmonden. Rapaport refereert in dit verband 
aan de beroemd geworden observatie van Theodor Adorno: ‘In het huis van de beul begin je 
niet over de strop. Dat roept wrevel op.’70 Tegelijk moesten de teruggekeerde joden het feit 
dat het merendeel van hun vroegere buren en kennissen zich hadden geschikt in hun 
vervolging en destructie, in overeenstemming brengen met hun beslissing om weer tussen 
diezelfde personen te gaan wonen. In deze situatie was het zich conformeren aan de norm van 
stilzwijgen een noodzakelijkheid. Op een bepaalde manier vormde de stilte een scheidslijn 
tussen de wreedheid en onvoorspelbaarheid van het nazi-verleden en de relatieve veiligheid 
van de naoorlogse situatie. Bovendien behielden de meeste joden een fundamenteel 
wantrouwen in het type informatie dat door de niet-joden zou worden gecommuniceerd in het 
geval van het doorbreken van de stilte.71 
 Atina Grossmann heeft de naoorlogse interacties tussen Duitse joden en niet-joden 
beschreven als een onderhandeling en strijd over ‘herinneringen, definities, en de mate van 
slachtofferschap, over het recht op de slachtofferstatus, en de materiële en morele 
consequenties van dat predicaat.’72 Maar uit deze analyse van gevallen van doorbroken 
zwijgen blijkt dat eerder het omgekeerde het geval was. Duitse niet-joden zwegen over de 

                                                 
68 ‘Auf der Suche nach Marga Cohen und ihrer Familie (2009), p.10. 
69 Telefoongesprek met Marga Cohen op 12 september 2011. 
70 Rapaport (1997), p. 73.  
71 Vgl. idem, p.68-76. 
72 Grossmann (2007), p.9. 
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vervolging en uitroeiing van de joden om niet met de schuldvraag geconfronteerd te worden 
en hun eigen slachtofferrol niet te hoeven bediscussiëren en te bevragen. En hoewel veel 
teruggekeerde joden het gevoel hadden dat hen door de niet-joodse omgeving de mond werd 
gesnoerd, hadden zijzelf ook belang bij de stilte. Het beschermde hen tegen ambiguïteit, 
dissonantie en sociaal conflict. Dus in tegenstelling tot onderhandeling en strijd, was de norm 
er een van conflictvermijding om potentiële problemen te voorkomen. Uiteindelijk was er niet 
zoveel te winnen bij een confrontatie met de personen die je in de nabije toekomst steeds zou 
blijven tegenkomen. 
 De stilte aan Duitse zijde was dus in de eerste plaats een gevolg van politiek zwijgen. 
Hoewel zich – zeker binnen de gemeenschap van joodse overlevenden – ook liturgisch en 
essentialistisch zwijgen zal hebben voorgedaan, functioneerde de stilte vooral als buffer tegen 
openlijk conflict tussen de joodse overlevenden en hun niet-joodse omgeving. Het gaat echter 
een stap te ver om hier de door Zerubavel genoemde term ‘complot van stilte’ te gebruiken. 
Het begrip ‘complot’ suggereert dat de deelnemers een gelijkwaardige positie naar elkaar toe 
innemen, en allen evenveel belang hebben bij de samenzwering. Dat was hier niet het geval. 
De enkele joodse overlevende die naar zijn geboorteplaats terugkeerde, zag zich omringd door 
niet-joden van wie hij op verschillende vlakken afhankelijk was. Wilde hij op die plek weer 
een leven opbouwen, dan had hij zich aan te passen aan het zwijgen van die niet-joodse 
omgeving. Daarom is het toepasselijker om de naoorlogse relaties tussen Duitse joden en niet-
joden te karakteriseren als een ‘pact van stilte’.73  
 Ten slotte nog een geval van doorbroken stilte dat door Carla Vosmann werd 
beschreven. Toen ik haar vroeg of er in haar jeugd over het nazi-verleden werd gesproken, 
vertelde ze: 
 
Er kwam een keer een kennis bij hem (haar vader, FD) die zei: ‘Salomon, ik ben Gauleiter geweest’. 
Had ook in de bak gezeten daarvoor in Emden. ‘Heb dit en dat gedaan. Als je me er nu uitgooit dan is 
dat oké.’ Mijn vader vond het heel goed dat hij uit zichzelf toegaf dat hij verkeerd was. Wij waren ook 
bevriend met die kinderen, zaten samen in de zwemvereniging. 
 
In dit geval pakte het doorbreken van de stilte goed uit. Het was echter zowel vanuit niet-
joods als vanuit joods oogpunt een uitzonderlijk geval: de niet-joodse bekende benoemde 
expliciet zijn eigen rol en legde het oordeel hierover in handen van de oude joodse bekende; 
en die joodse bekende bleek ruimte te hebben om binnen de grenzen van zijn eigen morele 
kader het contact te doen herleven. 
 
3.2 Aan Nederlandse zijde: zwijgen uit onbegrip 
Aan Nederlandse zijde werd ook gezwegen, maar, anders dan aan Duitse zijde, hadden 
Twentse joden niet het gevoel dat ze in het ‘huis van de beul’ leefden. Het zwijgen hing 
eerder samen met het onbegrip dat voortkwam uit de geheel verschillende ervaringen die de 
verschillende groepen hadden opgedaan. De door joden ervaren scherpe, en in veel gevallen 
volledige, afbraak van de bestaande leefwereld was zo fundamenteel anders dan de 
ervaringen (en het leed) van de niet-joden, dat die verschillende belevingen botsten en tot 
onbegrip en teleurstelling leidden. Veel niet-joden waren gepreoccupeerd met hun eigen 
zorgen en hadden weinig oog voor – of waren domweg niet geïnteresseerd in – het leed van 

                                                 
73 De term ‘pact van stilte’ werd oorspronkelijk gebruikt om de decennia-lange Spaanse stilte over de repressie 
onder Franco en de Spaanse fascistische partij Falange te beschrijven. Dit ‘pacto de silencio’ werd ingesteld 
door de Spaanse beleidsmakers die verantwoordelijk waren voor de overgang naar de democratie. Het pact 
kwam wettelijk tot uitdrukking in de Amnestie Wet van 1977 (zie voor meer informatie onder andere het  
Spanish Civil War Memory Project, http://libraries.ucsd.edu/speccoll/scwmemory/ , bekeken op 18 juli 2012). 
Ik wil graag Selma Leydesdorff bedanken voor het wijzen op de herkomst van deze uitdrukking. 
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de joodse teruggekeerden. De kloof in beleving leidde bovendien tot gevoelens van onmacht, 
verlegenheid en ongemakkelijkheid. Edith Menko verwoordde het in een brief van 5 januari 
1946 als volgt: ‘Iedereen is in zo volledig verschillende sferen geweest, niemand kon zich 
indenken, wat de andere gevoeld heeft. Het voorstellingsvermogen van de mens is nu 
eenmaal zeer beperkt.’74 

De sociologe Jolande Withuis heeft het zwijgen geduid als een gevolg van het feit dat  
verschillende groepen in de Nederlandse samenleving verschillende ‘oorlogen’ moesten 
verwerken, die soms rivaliserend of zelfs onverenigbaar waren.75 Er was een collectieve 
interpretatie van het recente verleden nodig, maar er viel niet zomaar een harmonieus geheel 
uit al de verschillende ervaringen te smeden. De collectieve, nationale visie werd die van 
onderdrukking en verzet, bezetting en herrijzenis,76 en bouwde daarmee voort op het al 
bestaande kader van trouwe, patriottische burgers die waren onderdrukt door de gehate 
bezetter. In de jaren voordat ze waren ‘verdwenen’ door onderduik of deportatie, hadden 
Nederlandse joden binnen dit kader gepast als onderdeel van de gemeenschap van 
onderdrukte Nederlanders. Maar het feit dat Nederland het joodse bevolkingsdeel niet had 
kunnen of willen beschermen, paste niet in het nationale zelfbeeld en werd daarom 
ondergeschikt gemaakt aan dit nationale discours. ‘De vervolging en vernietiging fungeerde 
primair als illustratie van de Duitse perversiteit en als exemplificatie van het leed dat 
Nederland had getroffen.’77  

Dit was een geheel andere context voor het samenleven dan die van de collectieve 
schuld aan Duitse zijde; niet-joden aan Nederlandse zijde voelden zich niet schuldig aan het 
lot van de joden. Het betekende dat joodse overlevenden vooral als slachtoffers werden 
gezien die alleen maar aan hun lot hadden kunnen ontkomen door hulp van buitenaf, en 
daarom vooral dankbaar ten aanzien van hun helpers moesten zijn.78 En het betekende ook 
dat het bestaande sociale antisemitisme zonder al teveel bijgedachten kon worden voortgezet. 
Dat dit ook nog steeds voor de huidige tijd geldt, blijkt uit de vrij onbekommerde wijze 
waarop verschillende Twentse niet-joden spraken over hun eventuele teleurstellingen en 
vooroordelen richting joden. Een voorbeeld is het eerder aangehaalde verhaal van Corrie 
Schukkink over zijn teleurstelling over de joodse onderduiker die geen dankbaarheid toonde. 
Andere geïnterviewden gaven openlijk blijk van hun antisemitische vooroordelen; een van de 
geïnterviewden vertelde bijvoorbeeld dat joden ‘iets irritants hebben’ maar ook slimmer zijn 
dan niet-joden. Toen ik hierover doorvroeg zei hij: 
 
En ze hebben ook geen verstand van wijn. Ik heb net een fles wijn van een joodse man gekregen en 
die is niet te zuipen, kind. Typisch joods, die hebben nooit geleerd ergens te settelen, een wijnkelder 
aan te leggen. Als jood kun je zo weg moeten, dat zit in hun aard. Ook voor de oorlog, dat is altijd zo 
geweest, omdat ze zo vaak verschoppelingen zijn. Maar dat is mijn visie. 
 
Voor de joden gold dat ze enerzijds zwegen als gevolg van het feit dat ze geen gehoor voor 
hun verhalen vonden. Maar anderzijds hadden veel joden, zoals beschreven, de bezetting ook 
daadwerkelijk ervaren als een onderdrukking van buitenaf waar Nederlandse burgers maar 
weinig tegenin konden brengen. De meeste geïnterviewden hadden bovendien  in onderduik 
overleefd en hadden zelf dus de ervaring te zijn gered door niet-joden. Ze hadden daarin 
wisselende ervaringen, maar allemaal een diep besef (en vaak schuldgevoel) over het in 
gevaar brengen van de onderduikgevers. Mevrouw J. zei bijvoorbeeld: 

                                                 
74 In Magnus (2005), p.203. 
75 Withuis (2002), p.106. 
76 Idem, p.109. 
77 Van Vree (1995), p.93. 
78 Gans (2008), p.383.  
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Je was helemaal afhankelijk van andere mensen, of die je opnamen of niet. En die wilden ook hun 
vrijheid weleens weer terug hebben, zonder dat er altijd een paar grieten over de vloer liepen. (…) Het 
is natuurlijk een afschuwelijke situatie geweest, maar als je zegt ‘het was niet leuk’ dan betrekken de 
mensen het op zich, en dat wil je niet, dat wil je absoluut niet. Ik zou ze gewoon te kort doen als ik het 
zou doen, zij hebben hun leven voor mij gewaagd hè. (…) Nee, onderduiken was niet leuk. Het was 
niet zo dat je zei ‘god, wat heb ik toen een prettige tijd gehad’. Je voelde je al overbodig, want als er 
wat met mij gebeurt, en ze pakken meneer (naam onderduikgever) ook nog op, en ze zetten hem vast, 
die man was niet sterk, dan gaat ie door mijn schuld dood. Dat zit allemaal in je hoofd.  
 
Verschillende joodse geïnterviewden stelden zichzelf hardop de vraag: wat zouden we zelf 
hebben gedaan? En meerdere geïnterviewden oordeelden, ook achteraf, positief over de 
opstelling van de niet-joodse bevolking. Margot van der Veer zei bijvoorbeeld: ‘het was toch 
heel erg moeilijk, die bezetting. Voor die Nederlanders, de bezetting, om zich een houding te 
geven. Het was gevaarlijk.’ Meier Meibergen (1919) zei dat na de oorlog het idee was 
ontstaan dat het een mythe was dat Nederland goed was geweest. ‘Daar ben ik het helemaal 
niet mee eens. Want hoe moeilijk was het niet om met je eigen leven borg te staan voor 
vreemde mensen, voor andere Nederlanders? (…)  Er zijn inderdaad Nederlanders geweest 
die uitstekend hebben geholpen, ze konden niet iedereen helpen. Het is geen mythe.’79 In 
deze reacties klinken discussies over de houding van de Nederlandse bevolking door uit 
latere decennia; een teken dat het onderduikverleden voor velen nog springlevend is. Nog 
altijd proberen de voormalig onderduikers hun eigen ervaringen te relateren aan de 
(ontwikkelingen in de) collectieve herinnering aan de bezettingstijd.  
 De negatieve onderduikervaringen, maar ook de naoorlogse teleurstellende interacties 
met niet-joden en het besef van de hoge aantallen gedeporteerde joden, zetten het in de 
bezettingstijd ontwikkelde morele kader onder druk: de gemeenschap van pattriotische 
Nederlanders bleek minder eensgezind en solidair dan men zich had voorgesteld. Maar het 
deed, zoals gezegd, niet wezenlijk afbreuk aan de fundamentele schuldtoewijzing: de vijand 
was van buiten gekomen. Dat betekende dat joden een nieuwe normaliteit moesten opbouwen 
in een niet-joodse omgeving die wellicht onverschillig voor, maar niet schuldig aan, de breuk 
in hun vroegere normaliteit was geweest. De tegenstrijdige ervaringen met sympathiserende 
passiviteit, levensreddende actie, ingewikkelde of zelfs negatieve onderduiksituaties, en 
naoorlogs onbegrip en spanningen over de teruggave van eigendommen, leverden een 
allesbehalve eenduidig kader op om het samenleven met de niet-joodse omgeving vorm te 
geven. De meest logische reactie op deze situatie was: zwijgen. 

Aan Nederlandse zijde had het zwijgen dus, evenals aan Duitse zijde, vooral de 
functie van het vermijden van tegenstelling en conflict. Toch moet het zwijgen, zoals Withuis 
stelt, niet worden gezien als iets dat simpelweg tussen twee ‘partijen’ bestond, maar als een 
aspect van een complex netwerk waarin de betrokkenen via allerlei lijnen verbonden waren 
en elkaar beïnvloedden.80 Er was niet alleen sprake van politiek zwijgen, maar ook van 
liturgisch en essentialistisch zwijgen: zwijgen als inherent onderdeel van de omgang met 
verlies en zwijgen uit onzekerheid over de vraag wie er mag spreken. Joden zwegen niet 
alleen tegenover de niet-joodse omgeving, maar ook binnen de joodse gemeenschap zelf. 
Helge Domp vertelde bijvoorbeeld over de joodse gemeenschap: 
 

                                                 
79 Meibergen, Meier. Interview 3966. Visual History Archive. USC Shoah Foundation. The Institute for Visual 
History and Education © (1994-2014). Gezien in Joods Historisch Museum, 20 april 2012. 
80 Withuis (2002), p.111. 
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Want de ene vertelde de ander wat hij mee had gemaakt, het moest een keer… niet uit zijn, maar niet 
elkaar nog meer vertellen. Alsjeblieft niet. En de ene had nog meer meegemaakt dan de ander, 
natuurlijk, ik had alleen ondergedoken gezeten, anderen kwamen terug uit het kamp! 

 
Verschillende joodse geïnterviewden verklaarden het zwijgen van de niet-joodse omgeving 
zelfs uit hun eigen zwijgen: ze gingen ervan uit dat niet-joodse bekenden niet naar hun 
ervaringen vroegen omdat ze er zelf niet over begonnen. Mevrouw A. uit Enschede zei 
bijvoorbeeld: ‘Mensen durfden er ook niet naar te vragen, en een vriendin zei eens: ‘je hebt er 
nooit over gepraat, terwijl we elkaar zo lang kennen’.’  

Aan Duitse zijde beschreven de joodse geïnterviewden het zwijgen enkel in termen 
van de niet-joodse vermijding van de schuldvraag. Dat betekent niet dat zich aan Duitse zijde 
geen liturgisch en essentialistisch zwijgen voordeed, maar het betekent wel dat het politiek 
zwijgen centraler stond dan aan Nederlandse zijde. De niet uitgesproken botsing over de 
toewijzing van schuld en slachtofferschap hing aan Duitse zijde als een zware, verstikkende 
deken over het contact tussen joden en niet-joden. Aan Nederlandse zijde had het zwijgen een 
ander karakter. Hoewel de meeste joodse geïnterviewden het zwijgen in negatieve termen 
beschreven, koppelden ze de naoorlogse stilte niet aan thema’s van schuld en 
verantwoordelijkheid. Zelfs degenen die zich het meest negatief uitlieten over het zwijgen, 
beschreven het in termen van onverschilligheid en ongemakkelijkheid. Bert Woudstra 
bijvoorbeeld die, zoals eerder beschreven, zeer teleurgesteld was over de afstandelijke 
reacties van bekenden op zijn terugkeer, interpreteerde hun zwijgen niet in termen van een 
slecht geweten, maar als gevoelens van ongemakkelijkheid. Hij vergeleek het met een later 
moment in zijn leven toen hij overeenkomstige afhoudende reacties had ervaren op de 
dodelijke ziekte van zijn zoon.  

Dat de stilte in Twente een iets minder gespannen en verstikkend karakter had dan aan 
Duitse zijde, blijkt ook uit de hier beschreven ongeremde manier waarop de niet-joodse 
geïnterviewden over hun naoorlogse contacten met teruggekeerde joden spraken, en hoe ze 
zich in het algemeen over joden uitten. Het zo vrij uiten van eigen vooroordelen was aan 
Duitse zijde ondenkbaar; daar lijkt men vooral bezig te zijn geweest ‘niets verkeerds’ te 
zeggen en ‘niemand te beledigen.’ Mogelijke vragen over schuld en de eigen positie in het 
Derde Rijk dienden vermeden te worden, en elke zweem van antisemitisme was dan ook 
taboe. De niet-joodse geïnterviewden aan Nederlandse zijde ervoeren dit taboe niet. 
 Jay Winter wijst erop dat het doorbreken van zwijgen vaak wordt gezien als een eerste 
stap in een proces van genezing en vergeving. Publieke herinnering, acceptatie en erkenning 
zouden de sleutel zijn tot berouw en vergiffenis. Dit idee ligt aan de basis van de memory 
boom van de jaren negentig en het ontstaan van waarheidscommissies zoals in Zuid-Afrika.81 
Winter is kritisch over deze benadering: het is onduidelijk hoe herinnering leidt tot berouw en 
vergiffenis, en veel overlevenden van grootschalig geweld voelen zich terecht oncomfortabel 
bij zo een religieuze of spirituele zienswijze. Maar afgezien van de vraag of het doorbreken 
van stilte de verhoudingen tussen daders en slachtoffers op termijn zou kunnen verbeteren, 
kan uit de analyse van de naoorlogse verhouding tussen joden en niet-joden in Twente en de 
Duitse grensstreek worden geconcludeerd dat zwijgen een primaire, door alle partijen 
gedeelde reactie was. Zwijgen staat misschien een gezamenlijke verwerking in de weg, maar 
in de jaren vlak na de vervolging en vernietiging van de joden was zo een verwerking in het 
geheel nog niet aan de orde. In de door tegenstellingen verscheurde Duitse samenleving 
waarin vragen rond schuld en slachtofferschap centraal stonden, en binnen het aan 
Nederlandse zijde heersende kader van een moedige verzetsnatie waarin het joodse leed geen 
plaats vond, was het al heel wat wanneer op dagelijkse basis interactie tussen joden en niet-
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joden plaatsvond. De stilte over de vernietiging van de joden was niet door iedereen gewenst, 
maar vormde wel het smeermiddel dat die interactie mogelijk maakte. 
 
 
4. Grensoverschrijdend contact na de oorlog 
 
Tot nu toe zijn in dit hoofdstuk de naoorlogse joods/niet-joodse verhoudingen onderzocht 
door een vergelijking te maken tussen de Duitse en de Twentse zijde van de grens. Met die 
vergelijking zijn aspecten van dat samenleven blootgelegd die voor een deel specifiek zijn 
voor deze streek, maar grotendeels ook samenhangen met meer algemene structuren binnen 
de naoorlogse Duitse en Nederlandse samenleving. Maar de grensstreek vormt ook een 
bijzondere context voor het onderwerp van het joods/niet-joods samenleven na de oorlog juist 
door de nabijheid van de grens. Die nabijheid hield in dat Duitsers en Twentenaren hier, meer 
dan in delen van het land die verder van de grens liggen, hun positie naar elkaar toe moesten 
bepalen. Duitse en Twentse joden en niet-joden woonden vlak bij elkaar en werden daardoor 
gedwongen zich tot elkaar te verhouden, of dat nu afwijzing of juist een voortzetting van 
contact inhield.  

In het morele kader dat in de naoorlogse periode in Nederland leidend was, waren 
Duitsers de vijand. De mof had Nederland onder de voet gelopen en op brute wijze 
onderdrukt, maar nu was die vijand verslagen. Twentenaren, zowel joodse als niet-joodse, 
stonden na de bevrijding dan ook in het algemeen zeer afwijzend tegenover Duitsland en alles 
wat Duits was. Ze gaven aan dat ze in de eerste jaren na de oorlog niks met Duitsland te 
maken wilden hebben, en al zeker niet de grens over waren gegaan. Slechts één 
geïnterviewde gaf aan helemaal niet anti-Duitsgezind te zijn geweest: de niet-joodse Bernard 
Gering (1925) uit Buurse vertelde dat hij tijdens de werkzaamheden die hij tijdens de oorlog 
in Alstaette had moeten verrichten, vrienden had gemaakt met de Duitse familie waar hij 
verbleef. Volgens hem speelde de anti-Duitse sentimenten veel minder op het platteland dan 
in de steden. Dit werd echter niet bevestigd in de interviews met andere Twentenaren. Wat 
wel opvalt is dat joodse Twentenaren zich iets concreter over hun anti-Duitse gezindheid 
uitlieten dan de niet-joodse Twentenaren. Waar niet-joden spraken in termen van ‘niks mee te 
maken willen hebben’ en ‘moeite hebben met’, vertelden verschillende joodse 
geïnterviewden over de bijna fysieke weerzin die hen in die tijd overviel wanneer ze Duits 
hoorden spreken. ‘Ik was eerst verbitterd, ik kon geen Duits horen’, ‘ik kon niet goed tegen 
Duits’ en ‘Duits heeft heel lang een nare klank gehouden.’  
 De grens bleef na de oorlog enige jaren gesloten. Er werd een verboden strook van 
500 meter aan weerszijden van de grens ingesteld, en men had een speciaal legitimatiebewijs 
nodig om in deze strook te mogen verblijven.82 De Twentenaren maakten hier weinig 
woorden aan vuil; ze wilden toch de grens niet over. Omgekeerd benoemden verschillende 
Duitse niet-joden deze beperking in veel negatievere zin: ze mochten van de Nederlanders de 
grens niet over. Ze spraken met enige verbittering of sarcasme over de vijandige houding van 
de Nederlandse buren. Josef Klüsekamp zei bijvoorbeeld: ‘De grens was jarenlang voor de 
Duitsers gesloten. De Hollanders wilden ons niet hebben. (…) Voor de oorlog was het heel 
normaal, maar na de oorlog heeft het vele jaren geduurd voordat het weer normaal werd.’  

De Duitse geïnterviewden vertelden over de negatieve reacties die ze hadden 
gekregen toen ze eenmaal weer eens de grens over gingen, bijvoorbeeld op de markt in 
Enschede. Uit hun verhalen sprak een zekere gekwetstheid omdat ze door de mensen aan de 
overkant van de grens afgewezen werden. Hoewel uit hun toon op te maken viel dat ze dit 
eigenlijk onterecht vonden, gaven verschillende geïnterviewden wel aan te weten waar de 
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vijandigheid vandaan kwam. Josef Klüsekamp zei bijvoorbeeld: ‘De Hollandse bevolking 
was niet erg vriendelijk tegen ons, omdat zoveel Duitse soldaten er daar een rotzooitje van 
hebben gemaakt.’ En Ludwig Hopp uit Ahaus zei: ‘De Hollanders hebben ons wel laten 
merken dat we niet zo gewenst waren. Je kan je dat ook wel voorstellen, zoals wij de 
Hollanders behandeld hebben.’ 
Wat ook kwaad bloed zette was het feit dat Nederland de grondstukken die Duitse boeren uit 
de grensstreek aan de Nederlandse zijde van de grens bezaten, in beslag nam.83 Bovendien 
wilde Nederland een gedeelte van het Duitse grensgebied, waaronder het graafschap 
Bentheim en de disctricten Ahaus en Steinfurt, annexeren als compensatie voor de geleden 
oorlogsschade. In Gronau maakte men zich bijvoorbeeld grote zorgen om de Nederlandse 
aanspraak op de katoenspinnerij Eilermark op Gronaus grondgebied.84 De plannen mondden 
wat betreft het Twents-Duitse grensgebied uit op enkele kleine ‘grenscorrecties’ bij 
Denekamp, Losser en Rekken in 1949, maar de gebiedjes werden in 1963 bijna allemaal weer 
teruggegeven.85 Ludwig Hopp zei over de annexatie-eisen: ‘In het begin werden de 
Hollanders hier gehaat. In eerste instantie wilden de Hollanders hier ook hele stukken land 
annexeren, zogenaamde grenscorrectie. Maar dat is gelukkig niet gelukt.’ 

De Nederlandse vijandigheid verhinderde echter niet dat in de naoorlogse jaren 
grootschalige smokkelhandel plaatsvond. De Duitsers probeerden alle mogelijke waren te 
ruilen voor voedsel, en in latere jaren voor bijvoorbeeld dameskousen, schoenen en 
fietsbanden. Pas na de Währungsreform in 1948 nam de smokkel sterk af, omdat de meeste 
artikelen toen ook op legale wijze te verkrijgen waren.86 

Veel niet-joodse Twentenaren gaven ook aan dat hun vijandigheid in de loop van de 
jaren langzaam afnam en dat men zich vanaf ongeveer begin jaren vijftig weer eens over de 
grens waagde in het kader van een schoolreisje of om inkopen te doen. Maar voor veel joodse 
Twentenaren bleef dit een brug te ver. Uit de gesprekken met de joodse geïnterviewden blijkt 
hun worsteling om zich in de naoorlogse jaren een houding te geven tegenover het nabije 
Duitsland. Veel van hen weigerden in eerste instantie om de grens met Duitsland over te 
steken, maar het omgekeerde kwam ook voor. Henk van Gelderen vertelde dat hij juist al vrij 
snel door Duitsland was gereisd: 
 
Ik ben met vriend Ter Kuile in ‘46 nog door heel Duitsland gereden. Alles bekeken. Voor een half 
pakje sigaretten de hele auto laten nakijken want die had kuren. (…) We gingen naar Denemarken, 
maar het ging om de manier waarop. Al die kapotte steden hebben we bekeken. We werden goed 
ontvangen door de Engelse bezettingsmacht, die regelden een slaapplaats voor ons. En al die slaven 
die lieten we voor ons werken voor een paar sigaretten. Apen waren we natuurlijk. Dat was een soort 
Wiedergutmachung. 
 
Ook Bert Woudstra zag het naoorlogse Duitsland: hij mocht als vijftienjarige in de 
kerstvakantie van 1947 met zijn neef mee op een reis naar Oostenrijk. Wat hij in Duitsland 
aantrof had echter een heel ander effect op hem dan op Henk van Gelderen. De verwoesting 
en de vrouwen die met kruiwagens puin aan het ruimen waren, deden hem beseffen dat de 
Duitsers ook slachtoffers waren. ‘Het waren voor een groot deel misschien nazi-aanhangers, 
maar het waren mensen. Dat heeft mij zeer gevormd.’ 

Ook op een ander vlak bleek hoe ingewikkeld het voor de Twentse joden was om te 
bepalen hoe zij zich tegenover Duitsers moesten opstellen, namelijk in het contact met de 
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vroegere Duitse dienstmeisjes. Henk van Gelderen vertelde dat hij na de oorlog zijn oude 
dienstmeisje in Duitsland was gaan opzoeken, maar dat was zeker niet vanzelfsprekend. Zo 
vertelde Nettie Manasse-de Leeuw over haar vroegere dienstmeisje: 
 
En na de oorlog kregen we een brief van haar, want ze wilde zo graag weten hoe het met ons was 
gegaan. En ik heb er heel veel spijt van, ik heb nooit geantwoord. Ja, je was toen zo kwaad op alles. 
Ze was een Duitse, en je was zo kwaad op Duitsland. Maar daar heb ik toch wel spijt van gehad. Want 
als ze geen interesse had gehad, had ze geen brief geschreven.  
 
Joodse vluchtelingen die voor de oorlog vanuit de Duitse grensstreek naar Twente waren 
gevlucht, hadden een nog ingewikkelder positie dan de Twentse joden: zij woonden soms 
letterlijk om de hoek van hun vroegere woonplaats. De vraag waarmee Twentse joden en 
niet-joden zich geconfronteerd zagen, speelde voor hen nog in sterkere mate: moest weer 
contact worden opgenomen met de vroegere bekenden, en zouden ze zich na alles wat was 
gebeurd weer op Duits grondgebied begeven? Hoewel minder urgent dan voor de joden die 
naar Duitsland terugkeerden, moesten de Duitse joden die in de Nederlandse grensstreek 
woonden ook een manier vinden om met de tegenstelling afstand-nabijheid om te gaan. Nog 
altijd bestaande emotionele bindingen werkten in tegen de impuls om zoveel mogelijk afstand 
te bewaren; velen ervoeren ondanks de trauma’s en de haat ook verbondenheid en heimwee. 
Hoewel velen in de eerste naoorlogse jaren weigerden om naar hun vroegere woonplaatsen af 
te reizen, nam hun weerstand met de jaren af. Veel van hen behielden of hernieuwden het 
contact met oude vrienden en met personen die hen in de nazi-tijd hadden gesteund. Een 
typisch voorbeeld is Hermann Zilversmit uit Gildehaus, die de oorlog in onderduik in Twente 
overleefde en daar na de oorlog bleef wonen: ‘Na de oorlog zei ik eerst: ‘daar ga ik nooit 
meer heen’, maar toen, na zo’n drie jaar ben ik toch weer eens gegaan. Tegenwoordig, nu ik 
met pensioen ben, ga ik regelmatig de oude vrienden van vroeger bezoeken. Voor een kopje 
koffie ofzo.’87  

De geografische nabijheid van Duitsland betekende ook een nabijheid in economische 
zin: de economie was een van de eerste domeinen waarin contacten tussen Duitsers en joden 
(weer) werden opgebouwd. Personen die een bedrijf in het grensgebied wilden beginnen of 
herbouwen, werden geconfronteerd met het type economische nabijheid dat teruggekeerde 
Duitse joden ook ervoeren: ze konden Duitsland gewoonweg niet negeren wanneer ze hun 
onderneming wilden doen slagen. Welke keuzes met deze economische nabijheid 
samenhingen, komt goed naar voren in de verhalen van de twee joodse zussen Els 
Denneboom en Friedje Weyl (geboren Frank), die voor de oorlog samen met hun ouders uit 
Duitsland naar Twente waren gevlucht. Els Denneboom had samen met haar man een 
florerende handel in oud papier opgezet. Zij vertelde dat ze al heel snel na de oorlog waren 
begonnen om zakelijke banden met Duitsland op te bouwen: 
 
En als wij niet met de Duitse papierfabrieken deden, dan konden wij geen bestaan hebben. (…) 
Maar vond u het toentertijd moeilijk om wel zaken te moeten doen met Duitsland, met Duitsers?  
Nee, ik denk het eigenlijk niet, ik denk ook dat je geen keus had. En ze waren allemaal natuurlijk even 
vriendelijk, want ze wilden ook zaken met ons doen, terwijl ze best wisten dat je jood was. Maar nee, 
ik weet eigenlijk niet of ik het moeilijk vond. 
 
Haar zus Friedje was getrouwd met Max Weyl, een joodse man die in Gronau was geboren. 
Zijn familie had een slagerij in Gronau gehad en had na hun vlucht in 1938 weer een slagerij 
geopend in Enschede. Het echtpaar bouwde het bedrijf na de oorlog weer op; het was een tijd 
van hard werken en weinig inkomsten. Max overwoog serieus om terug te keren naar Gronau, 
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omdat hij dacht daar de zaak veel gemakkelijker weer op te kunnen bouwen met behulp van 
compensatiegelden. Maar Friedje had in alle toonaarden geweigerd, en het echtpaar had 
uiteindelijk een bloeiend bedrijf in Enschede weten op te bouwen. 

Het naoorlogse contact met Duitsers dat uit de geografische en economische nabijheid 
voortkwam, leidde bij veel joden in Twente tot tegenstrijdige gevoelens. Evenals aan Duitse 
zijde gold dat, misschien ongewild, het regelmatige contact met Duitse niet-joden tot 
sympathie en vriendschappelijke gevoelens kon leiden. Sal van Gelderen (1928), die voor 
zijn handel op de markt handelswaar over de grens betrok, vertelde bijvoorbeeld: 
 
In het begin had ik er heel grote moeite mee, maar je had twee hele goede fabrieken in Nordhorn daar 
en die had je hier niet. (…)  
Hoe was het om weer met Duitsers om te gaan?  
Dat was heel moeilijk in het begin. Maar je had ook redelijke goeie overal. Die ene verkoper van die 
fabriek had zich ook wel beseft wat de Duitsers gedaan hadden en die heeft me ook wel gematst 
eigenlijk. Er waren ook enkele goeien natuurlijk, maar de meesten niet.  
 
Joden in Twente zagen zich door de nabijheid van Duitsland geconfronteerd met een 
dilemma dat lijkt op dat van Duitse joden die terugkeerden naar hun geboorteplaats. Ze 
leefden dan wel niet in ‘het land van de moordenaars’, maar ook zij kregen in het leven van 
alledag te maken met die ‘moordenaars’. Daar waar teruggekeerde Duitse joden strategieën 
ontwikkelden om zich zoveel mogelijk te distantiëren van, of juist het contact aan te gaan 
met, de niet-joodse omgeving, kozen veel joden in Twente voor een strategie waarin ze 
beperkingen stelden aan hun aanwezigheid in Duitsland. Ze vertelden bijvoorbeeld dat ze wel 
zaken deden in Duitsland, maar dat ze er alleen doorheen reden en er nooit wilden 
overnachten. Of dat ze nooit op vakantie zouden gaan in Duitsland. Een ander vaak gehoorde 
opmerking was dat ze nooit een Duitse auto zouden aanschaffen. Terwijl de concrete grenzen 
vervaagden, trokken ze dus symbolische grenzen tussen henzelf en de Duitsers op. Els 
Denneboom gaf blijk van een scherp inzicht in de dubbelzinnigheid van die symboliek toen 
ze zei: 
 
Mijn schoonmoeder is in Sobibor omgekomen, dus tja, natuurlijk wordt er over gesproken. Maar niet 
dat je nou, hoe moet ik dat zeggen, met heel veel haat. Dat hebben we nooit gehad. Maar ja, dat kan 
ook niet. Als je er zaken mee doet, kun je ook niet haten. Dat is natuurlijk zo inconsequent als maar 
kan, hè. Ik zeg dat altijd, je wilt er wel aan verdienen, maar verder zit je er op te hakken. Dat kan toch 
niet? Net zo goed dat wij er niet op vakantie gingen, wat is dat nu voor onzin. Je wilt daar wel 
verdienen, maar er niet op vakantie. 
 
Hoewel dus zeker continuïteit in de grensoverschrijdende relaties valt waar te nemen tussen 
de jaren voor de machtsovername door de nazi’s en de jaren na de ineenstorting van het 
Derde Rijk, vond dit contact in de naoorlogse jaren plaats tegen de achtergrond van 
afgrenzing en vijandigheid. In de dubbele betekenis van nabijheid en afscheiding die de grens 
bezat, bleef het aspect van afscheiding, zeker voor joodse overlevenden aan Twentse zijde, 
nog geruime tijd van eminent belang. 
 


