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8. Conclusies  
 
De machtsovername door Hitler op 30 januari 1933 betekende het begin van een radicale 
verandering in het (samen)leven van joden en niet-joden. In deze studie is onderzocht hoe 
deze ontwikkeling tot uitdrukking kwam en vorm kreeg in concrete relaties en interacties, en 
wat die veranderingen betekenden voor de beleving van normaliteit van joden en niet-joden. 
Door de blik te richten op het samenleven in de Twents-Duitse grensregio konden enerzijds 
de ontwikkelingen in nazi-Duitsland worden vergeleken met die in bezet Nederland, en 
anderzijds de transnationale invloeden worden bestudeerd. En door een lange 
termijnperspectief van ongeveer dertig jaar te nemen, konden de continuïteiten en 
discontinuïteiten in het samenleven voor, tijdens en na het nazi-bewind worden onderzocht. 
 Om de inzichten die deze aanpak heeft opgeleverd zo systematisch mogelijk te 
presenteren, kies ik voor een thematische bespreking waarbij de resultaten steeds in 
samenhang met meer algemene reflecties en conclusies worden bediscussieerd. Leidend zijn 
de verschillende invalshoeken van deze studie: de focus op alledaags samenleven, het 
vergelijkende en transnationaal perspectief, en de lange-termijn-benadering. Deze opzet 
houdt in dat eerst de ontwikkelingen in de periode 1933-1945 centraal staan, dat vervolgens 
aan de hand van het vergelijkende perspectief onder meer wordt ingegaan op de divergerende 
leefwerelden aan de twee zijden van de grens vóór de machtsovername door de nazi’s, en dat 
de naoorlogse situatie bij het thema van het lange-termijn-perspectief aan bod komt. Bij alle 
drie de thema’s komen ook bredere onderwerpen aan de orde, zoals het gebruik van de 
omstander-categorie, de agency van de ‘gewone man’, en het debat over de vraag ‘waaróm de 
jóden?’. 
 
 
1. Alledaags samenleven en de beleving van normaliteit 
 
Mensen ervaren hun leven als normaal wanneer ze ervaringen opdoen die stroken met hun 
existentiële én morele verwachtingen en veronderstellingen. In deze studie werd daarom een 
onderscheid aangebracht tussen een existentiële en een morele dimensie van normaliteit. De 
beleving van existentiële normaliteit is gebaseerd op patronen en voorspelbaarheid: het gaat 
altijd op deze manier, dus er kan op vertrouwd worden dat het een volgende keer weer zo zal 
gaan. De beleving van morele normaliteit hangt samen met waarden en normen: het gaat er 
niet om dat iets nu eenmaal altijd op een bepaalde manier gaat, nee, het hóórt ook zo te gaan. 

Dit onderscheid bood de mogelijkheid om een al lang bestaande dualiteit in de 
bestaande literatuur tussen descriptieve en meer evaluerende benaderingen van normaliteit te 
verhelderen. Ook bood het de mogelijkheid om de verschillende ervaringen van joden en 
niet-joden op verschillende plekken en op verschillende momenten in de tijd gedifferentieerd 
te kunnen analyseren. Zo werd inzicht vergaard in de normaliteit in de jaren voor de 
machtsovername door de nazi’s, in de verschuivingen die zich in de existentiële en morele 
normaliteit van de joden en niet-joden aan beide zijden van de grens voordeden in de jaren 
van nazi-heerschappij, en in de wijze waarop na de oorlog weer een nieuwe normaliteit tot 
stand werd gebracht. Hier wordt nu eerst ingegaan op de ontwikkelingen tijdens de jaren van 
het Derde Rijk. 

 
1.1 Duitse niet-joden: morele dissonantie 
Voor niet-joden aan de Duitse zijde van de grens betekende het leven onder nazi-heerschappij 
in de eerste plaats de stapsgewijze nazificatie van de existentiële orde: bestaande praktijken 
en routines werden een voor een vervangen door, of aangepast aan, nazistische instituties en 
symbolen. Zo raakte het alledaagse leven doordesemd van het nazisme: of men het nu 
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toejuichde of juist afkeurde, de Hitler-groet, de swastika-vlaggen, het Deutsche Arbeitsfront 
en de Hitlerjugend werden alomtegenwoordige en vertrouwde onderdelen van de alledaagse 
realiteit, ze werden met andere woorden normaal in existentiële zin. Hoewel die nazificatie 
was ingebed in het alledaagse leven, betekende het echter geen wezenlijke aantasting van de 
existentiële orde; de meeste domeinen van het alledaags leven bleven functioneren (en leken 
in eerste instantie zelfs beter te functioneren dan daarvoor). Die stabiliteit werd pas wezenlijk 
doorbroken gedurende de oorlog, toen steeds meer mannen naar het front vertrokken en 
sneuvelden, en de tekorten en bombardementen steeds meer het leven van de rest van de 
bevolking gingen bepalen. 
 Het leven in het Derde Rijk betekende ook een nazificatie van de morele orde. Er 
vond een verschuiving in de morele orde plaats waarin het normaal werd om joden als 
fundamenteel ongelijkwaardig aan niet-joden te beschouwen. Terwijl al voor de oprichting 
van het Derde Rijk de status van joden als gelijkwaardige burgers ter discussie werd gesteld, 
werd hun nu in nazi-Duitsland hun gelijkwaardigheid als mens ontnomen. Dit proces van 
morele ontkoppeling kwam tot uitdrukking en kreeg vorm in concrete interacties van niet-
joden met joden, maar kon van persoon tot persoon verschillen, en ontwikkelde zich 
bovendien door de tijd heen. Een belangrijke factor in de opstelling van de niet-joden was 
hun ideologische overtuiging en de mate waarin zij al langer antisemitische ressentimenten 
koesterden; die personen die zich aangetrokken voelden tot de nazi-ideologie en het daarin 
besloten virulente antisemitisme, liepen voorop in de morele ontkoppeling door in de praktijk 
van alledag actief bij te dragen aan de isolering, degradatie en exploitatie van joden.   

Een tweede centrale factor wordt echter vaak over het hoofd gezien: de mate waarin 
men in het leven van alledag contact met joden onderhield. Diegenen die joodse bekenden 
hadden, of joden in het dagelijks leven tegenkwamen, zagen zich gedwongen zich actief te 
positioneren ten aanzien van de verander(en)de morele orde. Voor hen betekende de 
verschuiving in de morele orde per definitie dat zij iets moesten doen, of dat nu de actieve 
degradering, vermijdende isolering, of ondersteuning van de joodse bekenden was. Voor 
personen die vanaf het begin overtuigd waren van het nazistische antisemitisme, was dit een 
onproblematisch aspect van het leven onder het nieuwe regime. Maar voor diegenen die in 
eerste instantie minder op hadden met de jodenhaat van de nazi’s, kon dit anders liggen.  

In hun interacties met joodse bekenden werden zij geconfronteerd met het feit dat 
deze bekenden iets werd aangedaan dat in de vroegere morele orde, waarin het samenleven 
dan wel duidelijke grenzen en sociaal antisemitisme kende, maar joden wel als 
gelijkwaardige mensen werden beschouwd, als immoreel en ongepast zou zijn beschouwd. 
Sterker nog, zij werden op zulke momenten geconfronteerd met het feit dat zijzelf onderdeel 
waren van die uitsluiting. Dit leidde tot morele dissonantie: was de uitsluiting in morele zin 
normaal, of was die eigenlijk vreselijk abnormaal? Door de morele dissonantie was voor deze 
personen de ontkoppeling van de joden lang niet altijd een gladjes verlopend, onbewust 
proces, maar ging het gepaard met ongemakkelijkheid en schaamte. Daarmee is niet gezegd 
dat zij niet alsnog zelf bijdroegen aan de uitsluiting, maar wel dat zij zich, zeker in de eerste 
jaren van het nazisme, ambivalent tegenover hun joodse bekenden opstelden.  

Voor diegenen die niet of nauwelijks joden in hun omgeving hadden en dus ook geen  
relaties met hen onderhielden, kon de uitstoting van de joden een relatief abstract paradigma 
blijven. Zij konden profiteren van hun deelname aan de arische volksgemeenschap, en van de 
uitsluiting van de joden, zonder veel gedachten te hoeven wijden aan de daarmee 
samengaande morele verandering. Zij hadden dus meer ruimte om een goede Volksgenosse te 
zijn zonder concrete uitsluitingspraktijken toe te hoeven passen – wat overigens zeker niet 
betekent dat iedereen binnen deze groep hier dan ook vanaf zag. 
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Toespitsing van de omstander-categorie 
De systematische ontleding van de uiteenlopende isolerings-, degradatie- en 
exploitatiepraktijken die niet-joden in het samenleven ten aanzien van de joden toepasten, 
heeft inzicht gegeven in de verschillende strategieën waarmee niet-joden met veel of juist met 
weinig machtsvertoon de joden konden uitsluiten. Door de uitsluiting als een proces te 
onderzoeken werd bovendien de gelaagdheid en tegenstrijdigheid in die uitsluiting en in de 
morele ontkoppeling zichtbaar. Veel niet-joden droegen met hun gedrag bij aan de 
verschuiving in de morele orde, maar probeerden hun aandeel daarin tegelijkertijd zo veel 
mogelijk te ontkennen. Ze verbraken bijvoorbeeld het contact in de publieke sfeer maar 
bleven in de private sfeer relaties onderhouden, ze droegen bij aan de uitsluiting in bepaalde 
domeinen van het dagelijks leven maar niet in andere, of probeerden de uitsluitende 
handelingen zelf te relativeren met een vriendelijk woord of een kwinkslag. 

Zo biedt de focus op de concrete interacties van joden en niet-joden 
aanknopingspunten voor een toespitsing van de ‘omstander’-categorie binnen de driedeling 
dader – slachtoffer – omstander. Het is daarbij van belang de vraag te stellen wat precies de 
misdaad was waarvan men dader, slachtoffer of omstander was. De driedeling wordt over het 
algemeen gehanteerd in verband met de genocide, dus met de daadwerkelijke uitmoording 
van de joden. Deze studie draait echter om het voorafgaande proces van uitsluiting, en dat 
proces valt in verschillende handelingen uiteen. Daarbij zijn de slachtoffers van die 
handelingen steeds dezelfden, namelijk de joden, maar doet zich een wisselende 
betrokkenheid van verschillende niet-joodse actoren voor. Die actoren moesten steeds weer 
voor zichzelf beslissen wat te doen en wat te laten; hoe zich te positioneren binnen het kader 
van door hen gepercipieerde mogelijkheden en beperkingen van de huidige situatie. In plaats 
van de niet-joodse bevolking in daders en omstanders in te delen, kan zij daarom beter als een 
sociaal systeem worden beschouwd waarin verschillende sociale actoren op verschillende 
momenten verschillende rollen speelden. Met dat perspectief wordt het mogelijk om de 
diverse rollen, en daarmee de uiteenlopende, en over de tijd wisselende, mate van 
betrokkenheid van de niet-joodse actoren te onderscheiden. 
 
De agency van de ‘gewone man’ 
Wat zegt dit nu over de agency van de niet-joden in het uitsluitingsproces van de joden? In 
een overgesocialiseerde benadering van menselijk handelen zou worden geconcludeerd dat 
zij eigenlijk geen keuze hadden: ze zaten nu eenmaal gevangen in een sociaal systeem dat 
hen een nazi-moraal liet overnemen waar de joden buiten vielen. Binnen een 
ondergesocialiseerd mensbeeld zou daarentegen worden vastgesteld, dat zij wel degelijk hun 
eigen handelen konden bepalen: ieder voor zich had er ook voor kunnen kiezen om niet die 
rol in het sociale systeem op zich te nemen, maar men zag (bewust) van die optie af. In de 
benadering van de sociologen Berger en Luckmann, die het uitgangspunt voor deze studie is, 
wordt een middenpositie ingenomen: zij stellen dat mensen hun eigen wereld creëren, maar 
deze creatie tegelijk als een objectief gegeven ervaren. Met andere woorden: ze hebben de 
mogelijkheid om hun werkelijkheid te beïnvloeden en doen dat feitelijk ook, maar ze zijn 
zich hier niet van bewust. Om een uitspraak over de agency van de niet-joden te kunnen 
doen, is het van belang om beide delen van deze stelling, namelijk 1) mensen creëren hun 
eigen wereld en 2) ze nemen dit als gegeven, nog eens nader onder de loep te nemen. 

Wat betreft het eerste deel van de stelling, kan worden geconcludeerd dat de niet-
joden de uitsluiting van de joden, en daarmee de verschuiving in de morele orde, zelf 
bewerkstelligden door ieder voor zich een rol in het sociale systeem van de 
uitsluitingspraktijken te spelen. Wanneer zij dit niet hadden gedaan, had de ingezette anti-
joodse politiek niet zo een veelomvattende uitstoting uit de maatschappij en bestaande orde 
betekent als nu het geval was. Maar hier moet wel aan worden toegevoegd dat dit niet 
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betekent dat elk individu de macht van verandering in handen had: het sociale systeem zou 
niet meteen instabiel of zelfs doorbroken zijn geworden wanneer één of zelfs meerdere 
individuen hun rol niet hadden gespeeld. De uitsluitingspraktijk was in wezen een complex 
samenspel van verschillende actoren die afhankelijk van elkaar waren. Dat die actoren de 
mogelijkheid hadden om de verschuivingen in de bestaande orde om te buigen of zelfs stop te 
zetten moge duidelijk zijn; welke actoren op welke momenten en met z’n hoevelen dit 
hadden kunnen bewerkstelligen, is veel minder helder. 

Ook het tweede deel van de stelling, wat betreft het (gebrek aan) bewustzijn van de 
eigen invloed op de sociale werkelijkheid, dient genuanceerd te worden. Deze ‘eigen invloed’ 
is immers tweeledig: enerzijds komt in de alledaagse handelingen van mensen de bestaande 
orde tot uitdrukking, en zijn zij dus onderdeel van die orde; anderzijds geven zij in hun 
handelen ook vorm aan die orde, en zijn zij daarmee dus ook de schepper van (veranderingen 
in) die orde. Deze studie toont dat niet-joden zich wel degelijk bewust waren van de 
veranderingen in de bestaande orde die zich na de machtsovername van Hitler voltrokken, en 
ook van het feit dat zij onderdeel van die veranderingen waren. De veranderingen in de 
morele orde openden mogelijkheden voor handelingen, zoals het degraderen of beroven van 
joden, die voor die tijd onmogelijk waren geweest. Zeker personen die joodse bekenden 
hadden, werden in hun interacties met die bekenden met hun neus op de eigen betrokkenheid 
gedrukt. Velen reageerden daarop met ongemakkelijkheid en vermijding, anderen juist met 
een benadrukking van die betrokkenheid.  

Of zij zich echter bewust waren van het feit dat zij in hun handelen niet alleen 
meededen aan een nu eenmaal bestaand proces van uitsluiting, maar ook bijdroegen aan het 
verwerkelijken van die uitsluiting, en dus aan de objectivering van die uitsluiting, is moeilijk 
te bepalen. Een dergelijk bewustzijn vereist de capaciteit om op de eigen situatie en het eigen 
handelen te reflecteren, en vereist daarmee een zekere abstractiegraad in denkvermogen. Het 
is de vraag of iedereen hier toe in staat was. Bovendien hangt bewustzijn over de eigen 
mogelijkheden tot verandering samen met werkelijke of gepercipieerde beperkingen. Zeer 
waarschijnlijk leverde de hoge sociale druk om zich te conformeren aan de veranderende 
normen in ieder geval gepercipieerde beperkingen aan de eigen agency op. De nadelen die 
samenhingen met het zich niet conformeren konden er bovendien toe leiden dat veel mensen 
niet de moeite wilden nemen om op hun eigen mogelijkheden te reflecteren. 

De niet-joodse Duitsers hadden dus wel degelijk een grote mate van agency, maar die 
agency werd tegelijkertijd voor verschillende personen op verschillende niveaus beperkt: 
zowel op het niveau van de realiteit van het sociale systeem waarvan men onderdeel was, als 
in de door de betrokkenen gepercipieerde realiteit. 
 
1.2 Duitse joden: morele oprekking 
Doordat de niet-joodse bevolking steeds meer vanuit de veranderde orde van 
ongelijkwaardigheid en uitsluiting ging handelen, pasten de schema’s en verwachtingen die 
joden koesterden in hun contacten met niet-joden op basis van de pre-nazistische orde niet 
meer op de sociale werkelijkheid. De ambivalenties en tegenstrijdigheden in de opstelling 
van veel niet-joden maakten het de joden echter niet gemakkelijk om de verandering te 
kunnen doorgronden. De onvoorspelbaarheid in het gedrag van de niet-joodse omgeving 
leidde ertoe dat zij steeds weer moesten zoeken naar een logica in dat handelen, en dat ze 
keer op keer moesten schakelen tussen verschillende verwachtingspatronen. Het leidde er 
bovendien toe dat zij in hun interacties met niet-joden nauwelijks meer initiërend, maar 
vooral nog reactief konden handelen. Ondertussen werden steeds meer ankerpunten onder 
hun existentiële orde weggeslagen: omdat hun de zekerheden van inkomen, werk, opleiding 
en woning stuk voor stuk werden ontnomen, werd het steeds moeilijker om dagelijkse 
routines te behouden of herop te bouwen. 
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In deze situatie van steeds verder ingeperkte agency deden ze pogingen om patronen 
en een zekere mate van voorspelbaarheid in hun leefwereld te ontdekken. Daarbij vond een 
oprekking van hun morele normaliteit plaats. Ze herdefinieerden het gedrag van hun niet-
joodse bekenden en pasten hun morele standaarden aan om het gedrag van hun niet-joodse 
omgeving als begrijpelijk te kunnen ervaren. Dit gold met name voor die gedragingen van de 
niet-joden, waarin weinig machtsvertoon werd tentoongespreid, zoals isolering via 
vermijding, negeren, of via vriendelijke opzegging van het bestaande contact. Dit soort 
gedragingen konden worden geïnterpreteerd als opgelegd, dus als iets dat de bekenden nu 
eenmaal moesten doen om zelf niet in gevaar te komen. Dat gold echter niet voor 
degraderend gedrag of openlijke exploitatie; dat soort handelingen die de machtsongelijkheid 
tussen joden en niet-joden benadrukten, bleven buiten de opgerekte morele orde vallen, dus 
werden in morele zin nog steeds als abnormaal ervaren. 

Naast degradatie, exploitatie en actieve isolering is nog een vierde vorm van 
uitsluiting onderscheiden: passieve isolering. Het gaat hierbij om de ‘verwatering’ van niet al 
te actief onderhouden contacten, zoals die tussen kinderen die bij elkaar op school zitten maar 
weinig met elkaar optrekken, of tussen personen die elkaar bij een vrijetijdsvereniging 
tegenkomen maar weinig woorden met elkaar wisselen. Wanneer een van de partijen niet 
meer welkom is op school of in de vrijetijdsvereniging, raakt men elkaar uit het oog zonder 
dat een van de partijen actief iets heeft gedaan. De verwatering kan daarom als een 
‘bijproduct’ van een actief uitsluitingsproces worden gezien: er liggen geen individuele 
handelingskeuzes aan ten grondslag. Hoewel de passieve isolering een heel belangrijk aspect 
van het uitsluitingsproces vormde, drong deze vorm veel minder sterk door in de leefwereld 
van de joden dan de actieve isolering, de degradatie en de exploitatie. Zoals in het tweede 
hoofdstuk van deze studie is besproken, fungeert de sociale buitenwereld in principe als een 
soort koor dat de subjectieve realiteit van individuen bevestigt. In het ‘koor’ van personen die 
de leefwereld van de joden bekrachtigden, namen deze losse contacten echter geen 
fundamentele posities in. Dit aspect van de uitsluiting had daarom de minste gevolgen voor 
hun subjectieve realiteit. Dit is een belangrijk inzicht: de ‘zwakke schakels’ uit iemands’ 
sociale netwerk kunnen systematisch worden afgebroken zonder dat dit de 
vanzelfsprekendheid van het alledaagse leven fundamenteel hoeft aan te tasten.  

Voor veel joden kwam met de zogenoemde Kristallnacht, de pogrom in november 
1938, de opgerekte normaliteit tot een einde. De bruutheid, vernedering en het geweld deden 
velen inzien dat aanpassing niet meer mogelijk was, dat in de leefwereld van het Derde Rijk 
voor joden geen plaats was. De orde waarin ze hadden geleefd bestond niet meer; ze moesten 
alles achterlaten en ergens anders opnieuw beginnen. Diegenen voor wie het onmogelijk was 
of onmogelijk werd gemaakt om Duitsland te verlaten, wachtten een onzekere en angstige 
toekomst. 
 
1.3 Twentse niet-joden en joden: morele tweedeling 
Ook aan de Twentse zijde van de grens had vanaf 1940 het leven onder nazi-bewind een 
verschuiving in de bestaande morele orde tot gevolg. De bezetting leidde tot een ervaren 
tweedeling tussen enerzijds trouwe, maar onderdrukte landgenoten, en anderzijds bezetters en 
landverraders. In tegenstelling tot de situatie aan de Duitse zijde van de grens, deed zich geen 
uitstoting van de joden uit de orde van gelijkwaardige burgers en mensen voor. Joden vielen 
onder de categorie van onderdrukte landgenoten, waarbij het wel duidelijk was dat zij méér 
werden onderdrukt dan andere landgenoten. Hoewel de jodenvervolging over het algemeen 
als verwerpelijk en on-Nederlands werd ervaren, werd het in de loop van de tijd wel steeds 
meer een bekend gegeven. De vervolging raakte dus steeds normaler in existentiële zin. Een 
zekere mate van afstomping en toenemende anti-joodse gezindheid onder de niet-joodse 
bevolking kon er bovendien toe leiden dat de morele abnormaliteit van de vervolging iets 
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minder abnormaal ging aanvoelen: ‘de joden hadden het toch ook een beetje aan zichzelf te 
danken’. In de praktijk van de alledaagse relaties betekende deze verandering in de morele 
orde enerzijds dat de joden nauwelijks werden geïsoleerd, gedegradeerd of geëxploiteerd, en 
dat zij bij praktische moeilijkheden vaak zelfs werden gesteund, maar dat anderzijds gelaten 
op hun vervolging werd gereageerd. Deze houding is hier als ‘sympathiserend-passief’ 
gekenschetst: niet-joden ervoeren de jodenvervolging over het algemeen als een 
afschuwelijk, maar onvermijdelijk gegeven waaraan zij weinig konden veranderen. 
 Hoewel de bezetting een stempel drukte op het dagelijkse leven van niet-joden, bleven 
de bestaande routines in principe gewoon functioneren. De existentiële normaliteit van de 
niet-joden bleef dus in eerste instantie in tact, en de jodenvervolging, hoe schokkend ook, 
veranderde daar weinig aan. Pas in de loop van de bezetting en de oorlog, toen 
bombardementen en (dreigende) arbeidsinzet de bekende structuren van het bestaan 
doorbraken, werd deze existentiële normaliteit aangetast. Maar toen waren de joden al uit de 
publieke ruimte verdwenen – gedeporteerd of ondergedoken. 
 Voor de joden betekende de bezetting daarentegen vrijwel vanaf het begin een aanslag 
op de existentiële orde waarin ze tot dan toe hadden geleefd. De anti-joodse politiek van de 
bezetters leidde, evenals in Duitsland, stap voor stap tot een doorbreking van de structuren en 
routines waarop zij altijd hadden kunnen varen. De vervolging had echter veel minder 
ingrijpende gevolgen voor hun samenleven met niet-joden dan aan Duitse zijde. Actieve 
isolering, degradatie en exploitatie door de niet-joodse omgeving kwamen niet zoveel voor, 
en konden daardoor als incidenten worden blijven beschouwd. Passieve isolering, de 
verwatering van contacten als gevolg van de opgelegde segregatie, kwam wel veel voor, maar 
had weinig gevolgen voor hun beleving van normaliteit. De vervolging werd dan ook vooral 
ervaren als iets dat van buitenaf op hen afkwam; zij werden door de Duitse bezetter en door 
landverraders in hun bestaan bedreigd, maar werden omringd door niet-joodse landgenoten 
die ook onder het juk van de bezetting leden. Zowel de incidentele ervaringen met uitsluiting 
als de breed gedeelde sympathiserende passiviteit van de niet-joodse omgeving werden 
binnen dit kader begrepen, respectievelijk als het werk van landverraders en als het gevolg 
van de onderdrukking door de vijand.  
 De ervaren tweedeling bood existentieel houvast, want hoewel van de vervolging een 
allesdoordringende dreiging uitging, was zij in een helder schema in te passen waar een 
duidelijke logica vanuit ging. Terwijl Duitse joden lange tijd moesten zoeken naar een vorm 
van orde in hun ervaringen van uitsluiting en vervolging, hoefden de joden aan Twentse zijde 
nimmer te twijfelen aan de morele abnormaliteit van de vervolging. Ze konden dan ook de 
verwachting koesteren dat ze, indien ze het einde van de oorlog zouden beleven, in een met 
de niet-joden gedeelde morele orde zouden terugkeren. Ervaringen tijdens de onderduik, 
waarin men werd geconfronteerd met de grote machtsongelijkheid tussen joden en niet-joden, 
zetten druk op het morele schema, maar leidden niet tot een wezenlijke aantasting.  
 Aan zowel de Duitse als de Nederlandse zijde van de grens vonden dus onder nazi-
heerschappij verschuivingen in de morele orde plaats, hoewel zeer verschillend van aard. 
Terwijl in Duitsland een proces van morele ontkoppeling hand in hand ging met sociale 
uitsluiting, vond aan Nederlandse zijde morele ontkoppeling noch grootschalige uitsluiting 
plaats. Dit betekent echter niet dat aan Nederlandse zijde een brede beweging van actieve 
hulp aan de joden op gang kwam; de houding van de niet-joden kan eerder als gelaten worden 
beschreven. Hoewel morele ontkoppeling er toe leidt dat hulp aan de uitgestotenen wordt 
ontzegd, kan dit verband dus niet worden omgedraaid: minder morele ontkoppeling gaat niet 
per se samen met meer hulpgedrag. Om het actieve hulpgedrag van de enkele, en het 
ontbreken daarvan bij de meeste Nederlandse niet-joden te verklaren, moeten dus andere 
factoren in ogenschouw worden genomen. 
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Dit inzicht is onder meer relevant in het kader van het recente debat onder 
Nederlandse historici over de vraag waarom Nederlandse niet-joden in de bezettingsjaren niet 
meer hebben gedaan om de vervolgde joden te helpen. De aanleiding van het debat, een 
studie van de historicus Van der Boom over de mate van kennis die gewone Nederlanders 
over de Holocaust bezaten, is in hoofdstuk 6 besproken. Terwijl Van der Boom het gebrek 
aan hulp verklaart uit een gebrek aan kennis over de directe uitmoording van de joden bij hun 
aankomst in de vernietigingskampen, wijzen critici op alternatieve verklaringen als 
antisemitisme en onverschilligheid. Uit deze studie komt echter nog een andere factor naar 
voren die in de discussie mijns inziens te weinig aandacht heeft gekregen: angst. Veel niet-
joden ervoeren de bezetting als een kwaad dat hen overkwam en waar zij machteloos 
tegenover stonden; het kwam niet eens in hen op dat ze joden een onderduikplek konden 
aanbieden. En voor diegenen bij wie dit wel opkwam, stond het gevaar dat zijzelf en hun 
gezin zouden lopen vaak centraal in de afweging om al dan niet hulp te bieden. De 
optimistisch-rationele redenering van Van der Boom dat meer kennis tot meer hulp zou 
hebben geleid, is niet per se de meest logische gevolgtrekking uit het inzicht dat ons over de 
niet-joodse belevingswereld in de bezettingsperiode ter beschikking staat. Daaruit valt op te 
maken dat veel mensen, ondanks hun sterke vermoeden dat de deportaties levensgevaar voor 
de joden inhield, op geen enkele manier hulp overwogen. Sommigen waren zelfs te bang om 
bezittingen van opgeroepen joden in bewaring te nemen. Of inzicht in de situatie in de 
vernietingskampen hierin daadwerkelijk verandering zou hebben gebracht, valt te 
betwijfelen. 
  
 
2. Een vergelijkend en transnationaal perspectief 
 
2.1 Vergelijking 
Door de mechanismen van uitsluiting – de isolering, degradatie en exploitatie  waarmee de 
niet-joden hun samenleven met joden minimaliseerden –  systematisch te analyseren en te 
vergelijken aan beide zijden van de grens, is duidelijk geworden hoezeer de situatie aan 
Nederlandse zijde verschilde van die aan de Duitse zijde. In Twente deden zich de 
onderscheiden mechanismen in veel minder sterke mate voor dan in het Duitse grensgebied. 
De vergelijking levert daarmee inzicht op in de processen van compartimentalisering, 
desidentificatie, morele uitsluiting en ontmenselijking die in hoofdstuk 2 zijn besproken als 
mogelijk relevant voor een begrip van de ontwikkelingen in het joods/niet-joods samenleven 
onder nazi-heerschappij. 
 Wat betreft morele uitsluiting is het nuttig om nog eens terug te keren naar hetgeen in 
hoofdstuk 2 is gezegd over onderzoek dat de ontwikkelingen in het Derde Rijk als een 
verandering in moraal percipieert. Harald Welzer heeft betoogd dat in het Derde Rijk sprake 
was van een nationaal-socialistische moraal waar joden buiten vielen, waardoor de uitsluiting 
van de joden nauwelijks werd gevoeld door de niet-joden. Chistopher Browning en Abram de 
Swaan hebben deze invalshoek bekritiseerd als te simplistisch, omdat hierin enerzijds wordt 
ontkend dat ook andere, niet-nationaal-socialistische waarden konden blijven voortbestaan, 
en omdat anderzijds de sociale en psychologische tegenstrijdigheden die in mensen leven 
worden genegeerd. In dit onderzoek is getoond dat zich een proces van morele ontkoppeling 
van joden bij niet-joden in de Duitse grensstreek voordeed, maar dat dit niet een verandering 
van de ene dag op de andere was. Het was een proces dat tijd kostte en zich bovendien niet 
voor alle niet-joden in gelijke mate en met gelijke tred ontwikkelde. De ongemakkelijkheid 
en tegenstrijdigheid die zich in veel joods/niet-joodse interacties voordeden, wijzen op 
morele dissonantie aan de zijde van de niet-joden. Hiermee wordt de kritiek van Browning en 
De Swaan dus bevestigd: andere normen en waarden dan de nationaal-socialistische bleven 
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bestaan en maakten dat Duitse niet-joden zich maar al te vaak ambivalent en tegenstrijdig 
naar joden toe opstelden. Deze studie geeft daarmee niet alleen dieper inzicht in het proces 
van ontkoppeling, maar maakt ook inzichtelijk hoe moeilijk het voor joden was om dat 
proces in de eerste jaren van het Derde Rijk te doorgronden, en om te bepalen hoe erop te 
reageren. 
 Aan zowel Duitse als Twentse zijde van de grens deed zich compartimentalisering 
voor: het onderscheiden en afscheiden van de slachtoffers van de rest van de bevolking. De 
vergelijking van de ontwikkelingen aan beide zijden van de grens maakt duidelijk dat 
maatschappelijke en sociale compartimentalisering echter niet altijd hoeft samen te gaan met 
morele ontkoppeling. Aan allebei de zijden leidden de anti-joodse maatregelen tot een 
vergaande segregatie, maar waar dat aan Duitse zijde samenging met een uitstoting uit de 
orde van gelijkwaardige burgers en mensen, was dat aan Twentse zijde veel minder het geval. 
Hetzelfde geldt voor desidentificatie: aan Duitse zijde ging de compartimentalisering samen 
met een veel sterker proces van desidentificatie dan in Twente. Aan Twentse zijde deed zich 
een zwakke vorm van desidentificatie voor: het anti-joodse beleid leidde tot een 
benadrukking van het onderscheid tussen joden en niet-joden, tot een zekere afstomping aan 
niet-joodse zijde, en tot verhoogd antisemitisme. 
 Deze studie laat echter ook zien dat compartimentalisering en desidentificatie geen 
eenduidige fenomenen zijn. Aan Duitse zijde bestond een scherp onderscheid tussen de 
publieke en private sfeer: waar in de publieke sfeer de compartimentalisering na enige tijd 
leidde tot de volledige isolering van joden, en later tot ‘judenrein’ verklaarde oorden, 
bestonden in de private sfeer nog lange tijd vormen van contact. En terwijl het samenleven in 
het ene domein al snel onmogelijk was, bleef het in andere domeinen nog lang functioneren. 
Dit gold zeker voor het economische contact: de relaties tussen joodse veehandelaren en niet-
joodse boeren, en tussen joodse slagers en niet-joodse klanten, bleven veel langer in tact dan 
bijvoorbeeld de contacten in het verenigingsleven. Dit betekent dat de desidentificatie 
consistent noch volledig was; eerder was sprake van een ambivalent, en bij vlagen zelfs 
tegenstrijdig proces. 
 Van de processen die genoemd zijn als mogelijk relevant voor een analyse van de 
ontwikkelingen in het samenleven van joden en niet-joden tijdens het nazisme, lijkt het 
proces van ontmenselijking het minst goed van toepassing. Ontmenselijking wordt vaak 
genoemd als een factor bij genocidaal geweld: door het slachtoffer als dierlijk, niet-menselijk 
of zelfs anti-menselijk te beschouwen, kan hij zonder wroeging worden vermoord. De 
veronderstelling is dus dat de daders van genocidaal geweld de ontmenselijking 
psychologisch nodig hebben om tot het geweld tegenover hun slachtoffers te kunnen komen.1 
Ook voor een goed begrip van de rol van ontmenselijking in het samenleven in de jaren vóór 
dat collectieve geweld, is het van belang om een onderscheid te maken tussen een sociaal en 
een psychologisch aspect van ontmenselijking. In de nazi-ideologie werd gebruik gemaakt 
van beelden en taal die de joden ontmenselijkten (door hen bijvoorbeeld als duivels af te 
beelden, of hen varkens te noemen), en in de praktijk van alledag werden joden niet zelden 
door niet-joden voor ‘varken’ uitgemaakt. Ontmenselijking was dus een aspect van de sociale 
omgang van niet-joden met joden.  

In hoeverre zich ook een psychologisch proces van ontmenselijking voordeed waarin 
niet-joden joden steeds minder als mensen gingen beschouwen, is echter moeilijk te bepalen. 
Dat hangt enerzijds samen met conceptuele onhelderheid over wat ontmenselijking nu precies 

                                                 
1 Overigens wordt de rol van ontmenselijking bij genocidaal geweld door Lang (2010) ter discussie gesteld. Hij 
betoogt dat het geweld eerder een middel is om macht over een ander mens uit te oefenen zonder de sociale 
relatie te beëindigen. 
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is, en hoe het zich verhoudt tot morele ontkoppeling.2 In nazi-Duitsland werden joden uit de 
orde van gelijkwaardige mensen gestoten; ze werden als Untermenschen beschouwd. Maar is 
een ongelijkwaardig mens ook een minder menselijk wezen? En waar gaat morele 
ontkoppeling over in ontmenselijking? Wanneer er echter vanuit wordt gegaan dat 
ontmenselijking wel degelijk een ander fenomeen is dan morele ontkoppeling, is het 
anderzijds nog de vraag of niet-joden ontmenselijking wel psychologisch nodig hadden om 
tot hun uitsluitende gedrag jegens de joden te komen. Het is goed mogelijk dat de in 
hoofdstuk 5 beschreven sociale druk en het zich conformeren aan nieuwe normen voldoende 
reden waren om het proces van uitsluiting op gang te krijgen; een proces dat vervolgens een 
zelfversterkend effect had. 
 
Terug naar de vraag ‘waaróm de jóden?’ 
Met de vergelijkende analyse van de interacties tussen joden en niet-joden aan beide zijden 
van de grens, biedt deze studie dus enkele belangrijke nuances aan in de bestaande sociaal-
wetenschappelijke antwoorden op de vraag ‘waaróm de joden?’. Daarnaast levert dit 
onderzoek ook een bijdrage aan het debat rond de vraag ‘waarom de jóden?’. Door de relaties 
aan het eind van de jaren 1920 aan zowel de Duitse als Twentse zijde van de grens te 
bestuderen, werd duidelijk dat het samenleven aan beide zijden van de grens zeer 
overeenkomstig was. Joden waren in zowel Twente als in de Duitse grensstreek in hoge mate 
geïntegreerd in de niet-joodse samenleving, maar de integratie kende wel duidelijke grenzen; 
het samenleven werd door religieuze en klasse-scheidslijnen gestructureerd, en sociaal 
antisemitisme was een bekend fenomeen. Een nadere analyse van de manieren waarop de 
Duits-joodse en Twents-joodse geïnterviewden over dit samenleven spraken, liet echter zien 
dat aan dit overeenkomstig samenleven een verschil in leefwereld ten grondslag lag. In 
Duitsland vormden waarden en debatten rond  ‘Duitsheid’ en patriottisme een veel 
belangrijker normatieve toetssteen dan aan Nederlandse zijde. De niet-joodse twijfels 
aangaande het ‘ware Duitse’ karakter van de joden en de joodse pogingen om dit ware 
karakter te bewijzen, waren allebei uitingen van de onderliggende waarde van het belang van 
een gedeelde volksaard en van vaderlandsliefde. 
 Dit centrale belang dat aan Duitsheid en vaderlandsliefde werd gehecht, was het 
belangrijkste onderliggende verschil in de joods/niet-joodse relaties aan Duitse en Twentse 
zijde. Juist op dit punt kon aan Duitse zijde het virulente antisemitisme van de nazi’s 
aanknopen bij bestaande twijfels en discussies die onder de bevolking leefden. Het begin van 
het antwoord op de vraag ‘waarom de jóden?’ is daarom: omdat Duitsheid een zeer 
belangrijke waarde vormde en er aan werd getwijfeld of joden hier wel aan voldeden. De 
overtuiging dat joden in wezen niet Duits waren en dat ook nooit konden worden, vormde een 
drijfveer voor diegenen die van het begin af aan de veranderingen in de morele orde 
omarmden. Een volgend deel van het antwoord is echter dat het zichzelf versterkende proces 
van uitsluiting dat op gang kwam, antisemitische vooroordelen en vijandigheid aanwakkerde. 
Antisemitisme was dus zeker niet alleen het beginpunt van het uitsluitingsproces, maar ook 
een gevolg ervan. 
 
De relatie tussen sociale uitsluiting en genocide 
De uitkomsten uit de vergelijking van het samenleven aan de Duitse en Twentse zijde van de 
grens geven aanleiding om een vaak herhaalde aanname ter discussie te stellen, namelijk de 
aanname dat het proces van sociale uitsluiting van de joden een noodzakelijke voorwaarde 
was voor hun latere uitroeiing. Vaak wordt gesteld dat zonder het langdurige en geleidelijke 
                                                 
2 Morele ontkoppeling en ontmenselijking liggen dichtbij elkaar en worden in literatuur over ontmenselijking 
soms door elkaar heen gebruikt; zie bijvoorbeeld Savage (2013) die een definitie van ontmenselijking hanteert 
die door anderen als definitie van morele ontkoppeling wordt gebruikt (p.144). 
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proces waarin joden door niet-joden sociaal dood werden verklaard, de Holocaust niet 
mogelijk zou zijn geweest. Uit de vergelijking van de twee zijden van de grens blijkt echter 
dat ondanks geheel verschillende processen – sociale uitroeiing aan Duitse zijde, 
sympathiserende passiviteit aan Twentse zijde - , de uitkomst behoorlijk overeenkomstig was: 
het merendeel van de joodse bevolking werd gedeporteerd en vermoord. Aan Nederlandse 
zijde was een geleidelijk en langdurig proces van uitsluiting dus niet een noodzakelijke 
voorwaarde voor de genocide op de joodse minderheidsbevolking. Dit roept de algemene, 
meer sociaal-wetenschappelijke dan historische, vraag op of genocide ook mogelijk is zonder 
voorafgaande processen van sociale uitsluiting en morele ontkoppeling van de slachtoffers 
door de rest van de bevolking. 
 Aan de hand van de ontwikkelingen in het joods/niet-joods samenleven aan 
Nederlandse zijde kunnen tentatief twee voorwaarden worden geformuleerd waaronder 
genocide zonder sociale uitsluiting en morele ontkoppeling mogelijk is. De eerste voorwaarde 
is dat de vervolging van de aangewezen slachtoffers plaatsvindt onder een regime van 
ongewenste dictatuur, dus in een situatie waarin het merendeel van de bevolking zich niet kan 
vinden in de politieke machtsorde van dat moment, en zich onmachtig voelt tegenover die 
machtsorde. De tweede voorwaarde is dat het regime een segregatiepolitiek richting de 
aangewezen slachtoffers voert die vooral inzet op passieve isolering, en minder op actieve 
isolering, degradatie en exploitatie. Op die manier kunnen de slachtoffers bijna ongemerkt 
van hun omgeving worden gescheiden; er vindt bedekte compartimentalisering plaats. 
Datgene dat de niet-vervolgde bevolking wel merkt van de vervolging leidt niet tot weerstand 
of grootschalig verzet, omdat men de vervolging ervaart als iets dat buiten zichzelf om 
voltrokken wordt (het kwaad komt van buiten en ik ben er niet bij betrokken, dus mijn 
geweten is schoon), en omdat angst voor de eigen onderdrukking leidt tot gevoelens van 
machteloosheid (ik kan niets beginnen tegen het kwaad). 
 Het is hier niet de bedoeling om het belang van de rol van de ‘gewone man’ in het 
algemeen ter discussie te stellen; de positionering van diegenen die daders noch slachtoffers 
zijn is van centraal belang in verklaringen van genocide. Maar het sleutelbegrip is: passiviteit. 
Niet de actieve bijdrage van de gewone man aan de uitsluiting van de aangewezen 
slachtoffers is een noodzakelijke voorwaarde voor de uitmoording van die slachtoffers, maar 
zijn passieve niets doen, het niet-verhinderen van de vervolging. De wrange conclusie is dat 
ook wanneer de bevolking in het algemeen sympathiseert met de vervolgden maar hun 
vervolging niet tegenwerkt, genocide op de vervolgden mogelijk is. 
 
2.2 Transnationaliteit 
In deze studie stond de Twents-Duitse grensstreek niet alleen centraal vanwege de 
mogelijkheid om beide zijden van de grens te vergelijken, maar ook om te onderzoeken wat 
de rol van de grens zelf, dus de gelijktijdige nabijheid en afscheiding, was in het samenleven 
van joden en niet-joden. Die thematiek raakt aan een recent historiografische debat over 
transnationale geschiedenis en histoire croisée: moet het samenleven in de grensstreek 
worden onderzocht in het kader van transnationaliteit en transfer, waarbij van nationale 
referentiepunten wordt uitgegaan, of moet het eerder vanuit het perspectief van een 
vervlochtenheid van perspectieven en ruimtelijke kaders worden bestudeerd? 
 In dit onderzoek is het belang van de nabijheid getoond: van oudsher bestonden vele 
vormen van grensoverschrijdend contact, van pendelende textielarbeiders en veehandelaren 
tot grensoverschrijdende familiaire banden. Het joods/niet-joods samenleven kende grote 
overeenkomsten aan beide zijden van de grens, met uitzondering van het samenleven in de 
textielstad Enschede, dat meer nog dan door religieuze scheidslijnen door klasse-onderscheid 
werd bepaald.  
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Tegelijkertijd is het groeiende belang van de grens als afscheiding gedemonstreerd: in 
de loop van de hier bestudeerde periode ging de grens steeds meer als een scheidslijn tussen 
twee werelden functioneren. De verschillen in leefwereld die al tussen Twentenaren en 
Duitsers uit de grensregio bestonden, werden door de uiteenlopende ontwikkelingen op 
nationaal niveau versterkt. De opkomst van het nazisme aan Duitse zijde leidde tot een 
benadrukking van het belang van vaderlandsliefde en van ware ‘Duitsheid’; waarden die aan 
Nederlandse zijde een minder centrale plaats innamen. Bovendien werd het rabiate 
antisemitisme en de door de nazi’s gevoerde anti-joodse politiek aan Nederlandse zijde 
afgekeurd en als on-Nederlands beschouwd. De nabijheid van nazi-Duitsland leidde onder de 
Twentse bevolking echter tot uitgesproken geliefdheid noch grote gealarmeerdheid; men was 
goed geïnformeerd over de ontwikkelingen aan de andere kant van de grens, maar relateerde 
dat niet werkelijk aan de eigen leefwereld. 

De bezetting van Nederland door nazi-Duitsland betekende een psychologische breuk: 
Duitsers werden als de vijand beschouwd die Nederland bruut onder de voet had gelopen. Dit 
betekende overigens niet een volledige breuk in grensoverschrijdend contact: hoewel het 
meeste grensoverschrijdende verkeer werd afgebroken, bestond er door de autoriteiten 
gereguleerd contact in het kader van textielarbeid en arbeidsinzet, en ongereguleerd, illegaal 
verkeer in het kader van (mensen)smokkel. Hoe die contacten precies verliepen is op basis 
van de bestudeerde bronnen niet goed op te maken. Maar van belang in het kader van deze 
studie is dat het joods/niet-joods samenleven in Twente onder bezetting niet hetzelfde 
stramien volgde als in de Duitse grensstreek. Aan de twee zijden van de grens, dus in plaatsen 
die zich soms slechts op minder dan tien kilometer afstand van elkaar bevonden, deden zich 
de geheel uiteenlopende ontwikkelingen van morele ontkoppeling en sympathiserende 
passiviteit voor in het samenleven van joden en niet-joden. 

Gezien de al bestaande maatschappelijke en politieke verschillen tussen de Duitse 
grensstreek en Twente in de jaren 1920, en de toenemende divergentie in leefwereld in de 
jaren dertig en veertig, is het toepasselijker om de Twents-Duitse grensregio als 
transnationale regio te beschouwen dan als een vervlochten regio. Juist in deze periode, 
waarin de nationale identiteiten en onderlinge nationale machtsverhoudingen op scherp 
werden gezet, vormde de grens een steeds belangrijker wordende scheidslijn tussen nationale 
entiteiten. Contact en wederzijdse beïnvloeding was mogelijk en was ook aan de orde, maar 
het bewustzijn dat het hierbij om grensoverschrijdend contact tussen twee verschillende 
werelden ging, werd steeds bepalender. 
 Na de oorlog bleek het belang van nabijheid weer: na de bevrijding van Nederland en 
de bezetting van Duitsland door de geallieerden, nam de smokkel van levensmiddelen en 
andere goederen in het grensgebied een hoge vlucht, en toen de grens na enige tijd weer 
openging, werden ook de legale contacten weer hernieuwd. Twentenaren, of ze nu niet-joods 
of joods waren, ervoeren dat ze economische relaties met het buurland nodig hadden. Joodse 
Twentenaren en joden uit de Duitse grensstreek die in Twente de oorlog hadden overleefd, 
merkten dat de geografische nabijheid het moeilijk maakte om hun impuls om zoveel  
mogelijk afstand tot de ‘moordenaars’ te bewaren, te blijven volgen. Velen knoopten in de 
loop van de tijd toch weer grensoverschrijdende contacten aan. Ze compenseerden deze 
nabijheid in het leven van alledag door symbolische grenzen tussen zichzelf en de Duitsers op 
te trekken: ze zouden nooit in Duitsland op vakantie gaan of een Duitse auto kopen. 
 Hoewel dus zeker continuïteit in de grensoverschrijdende relaties valt waar te nemen, 
vond dit contact in de naoorlogse jaren plaats tegen de achtergrond van afgrenzing en 
vijandigheid. Veel Duitsers namen dit met enige gekwetstheid waar toen ze zich weer op 
Nederlands grondgebied gingen bewegen. In de dubbele betekenis van nabijheid en 
afscheiding die de grens bezat, bleef het aspect van afscheiding nog geruime tijd een 
belangrijke factor. 
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3. Een lange-termijn-perspectief 
 
In dit onderzoek werd het samenleven van joden en niet-joden in de Twents-Duitse 
grensstreek over een periode van ongeveer dertig jaar onderzocht, van halverwege de jaren 
1920 tot halverwege de jaren 1950. Op die manier werd niet alleen inzicht geboden in de 
ontwikkelingen die zich in het samenleven onder nazi-heerschappij voordeden, maar ook hoe 
deze ontwikkelingen zich verhielden tot het samenleven voor en na het bestaan van het Derde 
Rijk. Door de periode 1933-1945 niet als een op zichzelf staand tijdsvak te beschouwen maar 
ook de jaren voor de machtsovername van Hitler en de naoorlogse jaren in de analyse te 
betrekken, werd het mogelijk om de continuïteiten en discontinuïteiten in het samenleven en 
in de joodse en niet-joodse beleving van normaliteit bloot te leggen. In de vorige paragraaf is 
al ingegaan op de continuïteiten en discontinuïteiten in het samenleven voor en na de 
machtsovername door Hitler; hier zullen de inzichten over het naoorlogs samenleven worden 
besproken. 
 Aan Duitse zijde moesten niet-joden en terugkerende joodse overlevenden niet alleen 
een manier vinden om door te leven na een doorbroken normaliteit, maar zij moesten dit doen 
in een situatie waarin de doorbreking van de normaliteit van de een was bewerkstelligd door 
de ander. Voor zowel niet-joden als joden leverde deze situatie dissonantie op. De nederlaag 
van Duitsland betekende voor niet-joden een breuk in de morele normaliteit die zij in twaalf 
jaar hadden ontwikkeld. Er ontstond een moreel vacuüm waarin noties van heldendom en 
slachtofferschap, van antisemitisme en daderschap met elkaar conflicteerden. De waarde van 
fundamentele ongelijkwaardigheid tussen ariërs en volksvreemden was niet meer geldig, 
maar het virulente antisemitisme dat meer dan een decennium de boventoon had gevoerd en 
waarmee de jongere generaties waren grootgebracht, was niet opeens verdwenen. Veel niet-
joden vonden een uitweg uit het vacuüm door zichzelf ervan te overtuigen dat zijzelf vooral 
slachtoffer waren geweest van het nazisme, en misschien wel meer dan wie dan ook. De 
ontkenning van persoonlijke schuld hief de context van collectieve schuld echter niet op, en 
zo leefden ze in een morele spagaat die zich in hun interacties met joodse overlevenden uitte 
in – alweer – ambivalentie. 
 Terugkerende joden ervoeren conflicterende impulsen van het op afstand houden en 
het nabij laten komen van de niet-joodse omgeving. Enerzijds hadden de ervaringen in het 
Derde Rijk tot haat en afwijzing van de Duitse niet-joden geleid, maar anderzijds ervoeren 
veel terugkerende overlevenden nog steeds liefde voor het vaderland en verlangen naar een 
herstel van de vroegere normaliteit. Deze dissonantie tekende de wijze waarop zij zich 
tegenover de niet-joodse omgeving opstelden. Terwijl sommigen zoveel mogelijk afstand 
bewaarden tot de niet-joden en hen vooral als ‘potentiële daders’ beschouwden, streefden 
anderen juist naar een min of meer volledige restauratie van het vroegere samenleven. Hierbij 
lijken ze de ‘opgerekte’ morele normaliteit als uitgangspunt te hebben genomen die veel 
Duitse joden in de eerste jaren van het Derde Rijk hadden ontwikkeld, en waarin de nazi-
heerschappij als een soort ‘bezetting’ werd beschouwd waartegenover de niet-joodse 
vrienden en bekenden machteloos hadden gestaan. 
 Het ambivalente naoorlogse samenleven vond lange tijd plaats onder existentieel 
abnormale omstandigheden. Voor zowel joden als niet-joden draaide het bestaan enige jaren 
vooral om de vervulling van de eerste levensbehoeften. Na de jaren van oorlog die in de 
nederlaag van het Derde Rijk waren geëindigd, moesten de meest basale structuren en 
routines weer worden hersteld en opnieuw vormgegeven. Daarbij kon wel worden 
voortgebouwd op eerdere structuren.3 Ook in het joods/niet-joods samenleven bestond een 

                                                 
3 Zoals bijvoorbeeld blijkt uit het grote aantal personen dat na een carrière in het Derde Rijk ook weer hoge 
posten wist te bereiken in de nieuwe Bondsrepubliek. 
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zekere mate van continuïteit, zeker in de economische sfeer. Teruggekeerde joden hadden 
minder existentiële ankerpunten om op terug te vallen dan niet-joden, alleen al omdat ze vaak 
als enig individu van een hele familie of zelfs hele gemeenschap terugkeerden. Maar 
economische relaties, vooral in de veehandel, vormden een aanknopingspunt waar veel 
joodse mannen hun leven weer omheen opbouwden.  
 Ook aan de Twentse zijde van de grens vond het samenleven van niet-joden en joden 
die uit kamp en onderduik terugkeerden plaats in een context van existentiële abnormaliteit. 
Het alledaags leven van niet-joden moest weer worden opgepakt in een mengeling van 
feestelijkheid en misère, maar zij konden terugvallen op oude routines en structuren. Dit 
leverde houvast op, maar ook teleurstelling over het feit dat fundamentele vernieuwing niet 
mogelijk bleek. Ook teruggekeerde joden probeerden hun leven weer op te pakken, maar dit 
was een veel moeilijkere taak dan voor niet-joden, omdat de structuren en routines van hun 
dagelijks bestaan evenals die van de joden aan Duitse zijde op veel fundamenteler niveau 
waren doorbroken.  

Voor niet-joden gold dat zij de ervaringen die tijdens de bezetting waren opgedaan, 
konden interpreteren vanuit het in die jaren ontwikkelde morele kader van een tweedeling 
tussen trouwe landgenoten en laffe landverraders. Het leidende narratief over de bezetting 
werd die van onderdrukking en verzet. Binnen dat kader had het joods slachtofferschap geen 
duidelijke plaats, en dat had grote gevolgen voor de wijze waarop de joden werden 
gepercipieerd; zij dienden vooral dankbaar te zijn voor de moedige hulp die hun door niet-
joden was geboden. Het betekende ook dat het sociaal antisemitisme dat al voor de 
bezettingstijd bestond kon worden gecontinueerd zonder dat hieraan connotaties van schuld 
of (mede)verantwoordelijkheid voor de massamoord kleefden. 

Omdat joden tijdens de bezettingsjaren deelden in de verschuiving naar de morele 
tweedeling, konden zij de verwachting koesteren dat ze na de oorlog ook weer zouden 
terugkeren in een gedeelde morele orde. Ze konden er, met andere woorden, vanuit gaan dat 
ze zouden terugkeren in en wereld die ze begrepen en waarvan zij deel uitmaakten. Ze 
hoopten en verwachtten bij terugkomst te kunnen rekenen op een warm onthaal, medeleven 
en steun van de grote groep van trouwe en altijd standvastig gebleven niet-joodse 
landgenoten. Het onbegrip en de onverschilligheid waarmee zij geconfronteerd werden, 
werden dan ook als zeer schokkend ervaren. Het zette het morele zwart-wit kader onder druk, 
omdat de niet-joodse landgenoten in het algemeen minder sympathiek bleken te zijn dan men 
had aangenomen. Bovendien kwam met het einde van de oorlog steeds meer duidelijkheid 
over de catastrofale omvang van de genocide, wat in retrospectief de positionering van 
diezelfde landgenoten ter discussie stelde.   

Toch deed dit geen wezenlijke afbreuk aan de al bestaande schuldtoekenning: de 
moffen en NSB-ers waren de werkelijke moordenaars; het kwaad was van buiten gekomen. 
Dat betekende dat de teruggekeerde joden het samenleven met niet-joden vorm moesten 
geven binnen een niet-joodse omgeving die wellicht onverschillig voor, maar niet schuldig 
aan de breuk in hun normaliteit was. Enerzijds leverde de mix van ervaringen met 
sympathiserende passiviteit, levensreddende actie, negatieve onderduikervaringen en 
naoorlogs onbegrip een allesbehalve eenduidig kader voor dat samenleven op. Maar 
anderzijds bestond ook ruimte voor herstel van oude relaties en het aangaan van nieuwe 
contacten.  
 
Sociale uitsluiting en naoorlogs samenleven 
Zoals hierboven is besproken, leverde de vergelijking van het joods/niet-joods samenleven 
aan de Duitse en Twentse zijde van de grens een weerlegging op van de aanname dat een 
proces van sociale uitsluiting een noodzakelijke voorwaarde is voor massamoord. Door het 
vergelijkende perspectief te combineren met het lange-termijn-perspectief wordt duidelijk dat 
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de ervaring van sociale uitsluiting echter wel van wezenlijk belang is voor een begrip van het 
samenleven na afloop van de genocide. Immers, ondanks de overeenkomstige uitkomst dat 
het merendeel van de joodse bevolking werd uitgeroeid en overlevenden terugkeerden in een 
‘verdwenen wereld’, hadden de ervaringen onder nazi-bewind heel verschillende gevolgen 
voor de beleving van normaliteit van joodse overlevenden aan Duitse en Twentse zijde, en 
daardoor voor hun samenleven met niet-joden. De Twentse joden waren niet zoals de joden 
aan de andere zijde van de grens massaal uit de orde van gelijkwaardige burgers en mensen 
gestoten. Integendeel: veel joodse overlevenden hadden de ervaring dat zij, ondanks de 
passieve opstelling van veel niet-joden, hun leven wel te danken hadden aan niet-joden. De 
ervaringen met sympathiserende passiviteit en onderduikhulp vormden de basis voor de 
verwachting naar een vorm van ‘thuis’, te weten een gedeelde, en daardoor begrijpelijke 
morele normaliteit terug te kunnen keren. Duitse joden hadden die verwachting niet: zij 
hadden door de uitsluiting door hun eigen omgeving al ervaren dat elke vorm van ‘thuis’ vóór 
hun vlucht of deportatie was afgebroken. Ondanks de vele naoorlogse teleurstellende 
ervaringen van Twentse joodse overlevenden, bleef dit fundamentele verschil tussen de 
joodse overlevenden aan Duitse en Twentse zijde bestaan. Twentse joden hadden niet zoals 
veel Duitse joden het gevoel tussen potentiële moordenaars te leven, en konden daardoor veel 
gemakkelijker weer positief en vriendschappelijk contact met hun niet-joodse omgeving 
opbouwen.  

Uit dit verschil tussen Twentse en Duitse joden vloeit de conclusie voort dat, 
onafhankelijk van de uitkomsten wat betreft aantallen vermoorde slachtoffers, de opstelling 
van de ‘gewone’ bevolking – dus niet de expliciete daders –  in de opmaat naar een genocide 
cruciaal is voor het samenleven in de post-conflict tijd. Wanneer de bevolking zich niet actief 
tegen de vervolging van de slachtoffergroep heeft verzet, maar ook niet actief heeft 
bijgedragen aan een proces van sociale uitsluiting, kunnen de overlevende slachtoffers de 
vervolging als een kwaad van buiten beschouwen waaraan de omringende bevolking niet 
schuldig is. Het is dan relatief gemakkelijker om het naoorlogs samenleven vorm te geven 
dan in het geval de vervolging is ervaren als een kwaad dat van alle kanten op de slachtoffers 
afkwam. 
 
Stilte als afdekking van dissonantie 
In het zeer gecompliceerde naoorlogse samenleven van Duitse joden en niet-joden namen 
economisch relaties een verrassende plaats in: er bleek relatief ongecompliceerd economisch 
contact mogelijk tussen joden en niet-joden die verder op geen enkel terrein relaties 
onderhielden. Het is opvallend dat juist in het economische domein, waar in de jaren van het 
nazisme het contact tussen joden en niet-joden het langst standhield, het na de oorlog het 
gemakkelijkst bleek om het contact weer te doen herleven. Daar waar de desidentificatie het 
minst volledig was geweest, kon het contact weer het snelst vorm krijgen. 
 Toch overheerste in alle domeinen van het samenleven een stilzwijgen tussen joden en 
niet-joden over de recente vervolging en uitroeiing van de joodse bevolking. Dit gold voor de 
beide zijden van de grens, hoewel de stilte aan Duitse zijde een zwaarder en verstikkender 
karakter had dan aan Twentse zijde. Aan Duitse zijde fungeerde de stilte als een pact van 
zwijgen waarbij niet-joden én joden een zeker belang hadden. De stilte maakte dat een vorm 
van samenleven mogelijk was zonder in conflict te komen, of de schuldvraag over de recente 
uitsluiting en uitroeiing te hoeven aansnijden. En hoewel aan Twentse zijde het thema van 
schuld een minder grote rol speelde, vormde ook daar het zwijgen een mogelijkheid om 
ondanks onbegrip en dissonantie over zeer uiteenlopende ervaringen tijdens de bezettingstijd 
weer in het leven van alledag contact met elkaar te onderhouden. Aan beide zijden maakte de 
stilte het dus mogelijk om binnen een context van morele dissonantie en tegenstellingen een 
gezamenlijke existentiële normaliteit te herbouwen. 
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4. Besluit 
 
In deze studie is inzichtelijk gemaakt hoe verschuivingen in de bestaande orde tot uitdrukking 
komen en vorm krijgen in de praktijk van alledaagse interacties. Door een existentiële en 
morele dimensie in de leefwereld van de joden en de niet-joden te onderscheiden, werd het 
mogelijk om de betekenis van die verschuivingen voor de leefwereld van de betrokkenen te 
verduidelijken. De machtsovername van Hitler en de latere bezetting van Nederland door 
nazi-Duitsland betekende voor zowel joden als niet-joden aan beide zijden van de grens een 
verandering en doorbreking van de bestaande normaliteit, hoewel in zeer verschillende vorm 
en mate. De definitie van wat normaal en abnormaal was veranderde, maar dit was een proces 
dat op verschillende plekken, op verschillende momenten en voor verschillende mensen er 
heel anders uit kon zien. 

De inzichten uit deze studie zijn zoveel mogelijk in het raamwerk van eerder 
onderzoek en bestaande literatuur gepast. Steeds is onderzocht in hoeverre de resultaten 
aansloten bij al bestaande kennis, of die juist tegenspraken of nuanceerden. Daarbij is zowel 
literatuur in ogenschouw genomen die van relevantie is voor een begrip van het historisch 
samenleven van joden en niet-joden in de Twents-Duitse grensstreek, als sociaal-
wetenschappelijke studies die zich op de sociologische en sociaal-psychologische processen 
richten die in dat samenleven een rol konden spelen. Maar al te vaak blijven de 
geschiedwetenschap en sociale wetenschappen gescheiden werelden: historici laten inzichten 
uit de sociaal-wetenschappelijke hoek liggen, en sociale wetenschappers maken geen gebruik 
van de mogelijkheden die een historische blik kan bieden. Maar juist een combinatie van 
deze disciplines kan tot vruchtbare resultaten leiden. Met sociaal-wetenschappelijke theorieën 
kunnen ontwikkelingen in het verleden worden geduid, in een breder kader worden geplaatst, 
en zo de continuïteiten met het heden worden blootgelegd. Omgekeerd kan een koppeling van 
de van tijd en plaats geabstraheerde sociaal-wetenschappelijke theorieën met de historische 
werkelijkheid tot een nuancering, aanpassing of weerlegging van die theorieën leiden.  

In deze studie is een historische en een sociaal-wetenschappelijke blik gecombineerd 
om tot meer inzicht te komen in de ontwikkelingen in het samenleven van joden en niet-joden 
in de Twents-Duitse grensstreek in de jaren voor de machtsovername van Hitler, tijdens het 
nazi-bewind, en na de ineenstorting van het Derde Rijk. Maar de abnormale normaliteit van 
Hermann Zilversmit en de SA-man die voor zijn deur stond, van Bernard Suskind en de 
huisvriend die hem verraadde, en van de Menko’s en de anonieme beller die hen lastigviel, 
bieden inzichten die verder reiken dan de Twents-Duitse grensstreek, en verder dan het 
joods/niet-joods samenleven tussen 1925 en 1955. 
  


