
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Civilisering en decivilisering : studies over staatsvorming en geweld,
nationalisme en vervolging

Zwaan, A.C.L.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Zwaan, A. C. L. (2001). Civilisering en decivilisering : studies over staatsvorming en geweld,
nationalisme en vervolging. [, Universiteit van Amsterdam]. Boom.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/civilisering-en-decivilisering--studies-over-staatsvorming-en-geweld-nationalisme-en-vervolging(0fe7da7a-086e-4e0f-84c6-ba7f71891bf6).html


VI I 

Dee vervolging van 
dee Joden in Duitsland, 

1933-1939 9 

Dass Vorgehen gegen die Juden setzt mit einer Wucht ein, die ge-
radezuu überrascht har. (..) Der Kampf gegen die Juden vollzieht 
sichh mit aller Gemeinheit und Brutalitat. Taglich kommen die 
unglaublichstenn Dinge vor. Man muss sich wirklich fragen, ob 
wirr denn eigendich noch unter Kulturmenschen leben. 

Anoniemee SPD-waarnemer (Baden, 1935) 

Tegelijkertijdd vraag ik me af (..): Wat moest en moet mijn gene-
ratie,, die na de oorlog is opgegroeid, eigenlijk beginnen met de 
informatiee over de verschrikkingen van de vernietiging der 
joden?? We moeten niet denken dat we kunnen begrijpen wat 
onbegrijpelijkk is, mogen niet met elkaar vergelijken wat niet ver-
gelekenn kan worden (..)  Moeten wij alleen maar vol ontzetting, 
schaamtee en schuld tot zwijgen vervallen? Met welk doel? (..) dat 
slechtss een enkeling werd veroordeeld en bestraft en dat wij , de 
volgendee generatie, vol ontzetting, schaamte en schuld er het 
zwijgenn toe deden — was dat alles? 

BERNHARDD SCHLINK (1995) 

I .. G E N O C I D E, ' i N T E N T I O N A L I S M E ' EN 'FUNCTIONALISME* 

Tussenn i september 1939 en 8 mei 1945, het begin en het einde van de 
Tweedee Wereldoorlog, zijn onder het Duitse nationaal-socialistische 
regimee miljoenen Europese Joden vermoord. Het precieze aantal 
slachtofferss is niet bekend. De schattingen over het aantal mensen — 
kinderen,, vrouwen en mannen - dat door de vervolging het leven ver-
loorr lopen uiteen van meer dan vier miljoen tot bijna zes miljoen. 
Naarr alle waarschijnlijkheid werd ruim tweederde van alle Joden die te 
enigerr tijd binnen het Duitse machtsbereik leefden, omgebracht.' 

Dee meeste slachtoffers vielen binnen de tijd van één jaar. Halver-
wegee maart 1942 was 75 tot 80% van allen die omkwamen nog in 
leven,, halverwege februari 1943 was dat nog slechts 20 tot 25%. Ook 
daarnaa werden nog zeer grote aantallen mensen gedood, maar in deze 
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elff  maanden voltrok zich meer dan de helft van de massamoorden.2 

Vann alle Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht 
iss waarschijnlijk de helft, omstreeks drie miljoen, gedood in concen-
tratiekampenn en vernietigingskampen. Het merendeel van hen is door 
middell  van vergassing vermoord in zes in het bezette Polen gelegen 
vernietigingskampen:: Chelmno, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, So-
bibor,, Majdanek en Belzec. Van de andere helft van de vervolgden zijn 
err waarschijnlijk ruim twee miljoen gedood door mobiele Duitse 
moordcommando's,, de Einsatzgruppen, en hun hulptroepen. De 
meestenn van hen zijn doodgeschoten tijdens massa-executies. Naar 
schattingg zijn omstreeks zevenhonderdduizend van hen vermoord tus-
senn juni 1941, toen de Duitse aanval op de Sovjetunie begon, en april 
1942,, de anderen in het jaar daarna. De overige slachtoffers - vele hon-
derdduizenden,, bij elkaar misschien nog eens een miljoen mensen -
zijnn omgekomen als direct gevolg van deportaties en de door de Duitse 
bezetterss geschapen omstandigheden in de ghetto's in Oost-Europa, 
doorr ziekten, ondervoeding, verhongering, uitputting en vernietiging 
doorr dwangarbeid.3 

Dezee reeds lang bekende maar nog altijd moeilijk te bevatten gegevens 
latenn iets zien van de contouren van het laatste en gruwelijkste stadium 
vann het vervolgingsproces van de Joden: de fase waarin miljoenen me-
rendeelss anoniem gebleven mensen binnen enkele jaren systematisch 
mett geweld zijn omgebracht door een zeer omvangrijk, centraal ge-
stuurd,, hiërarchisch georganiseerd en gedifferentieerd vervolgings-
apparaat.. Binnen die vervolgingsorganisatie zijn tenminste honderd-
duizendd mensen, misschien meerdere honderdduizenden - meest 
mannen,, meest Duitsers, en eveneens goeddeels anoniem gebleven — 
directt betrokken geweest bij de daadwerkelijke uitoefening van veelal 
dodelijkk geweld tegen de vervolgden.4 

Dezee laatste fase van het vervolgingsproces is primair in gang gezet 
doorr een reeks min of meer op elkaar aansluitende beslissingen die tus-
senn 1939 en het voorjaar van 1941 genomen zijn binnen een kleine 
kringg van nationaal-socialistische machthebbers. Binnen die kring 
namm Adolf Hitler als rijkskanselier, staatshoofd, Führer, opperbevel-
hebberr van het leger en hoogste leider van de nationaal-socialistische 
partijj  de voornaamste positie in. Zijn fanatieke en moorddadige anti-
semitisme,, dat een centraal bestanddeel vormde van zijn extreme na-
tionalisme,, was een van de belangrijkste drijfkrachten in de besluitvor-
ming.. De genomen beslissingen hebben het globale kader gevormd en 
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zijnn de algemene leidraad geweest voor de complexe organisatie en uit-
voeringg van de vervolging en vernietiging die gekenmerkt zijn geweest 
doorr een eigen dynamiek. Bij die organisatie en uitvoering zijn talloze 
anderen,, van de hoogste tot de laagste niveaus, als vervolgers betrok-
kenn geweest. Hun activiteiten en invloeden hebben de vernietiging — 
dee Endlösung, de 'definitieve oplossing', in het verhullende Nazi-jar-
gonn — mede vorm gegeven, voortgestuwd en tot werkelijkheid ge-
maakt,, maar zonder globale besluitvorming op het centrale niveau en 
zonderr de drijfkracht van Hitler en enkele andere nationaal-socialisti-
schee autoriteiten zou deze catastrofe waarschijnlijk niet hebben plaats-
gevonden.. Anderzijds hadden de vervolging en vernietiging niet kun-
nenn plaatsvinden zonder de instemming en actieve medewerking van 
belangrijkee delen van de Duitse staatsbureaucratie, het leger, de groot-
industrie,, en van de complexe SS- en politie-organisatie die in de uit-
voeringg van de vervolging een hoofdrol vervulde. 

Overr dit eerste fragment van een antwoord op de vraag hoe de genoci-
dee van de Joden mogelijk is geweest, bestaat geen consensus in de we-
tenschappelijkee literatuur. Tot op heden is geen door Hider onderte-
kendd document gevonden waarin opdracht is gegeven over te gaan tot 
dee fysieke vernietiging van de Joden. Het documentaire bewijsmateri-
aall  over de genomen beslissingen is indirect, verhullend en fragmenta-
risch,, de preciese toedracht van de besluitvorming in de kleine kring 
vann machthebbers is niet volledig bekend, en de delen die wel bekend 
zijnn worden verschillend geïnterpreteerd.' Vooral in de jaren '80 en het 
beginn van de jaren '90 is over de voornaamste verschillen in interpreta-
tiee wel gediscussieerd in termen van twee visies: 'intentionalisme' en 
'functionalisme'' of 'structuralisme'.6 Een beknopte samenvatting van 
beidee kan verhelderend zijn. 

Eenn overwegend 'intentionalistische' visie was vrij algemeen in de eer-
stee twee decennia na de oorlog en is in de loop van de discussie ook 
toegeschrevenn aan de bekende boeken van Lucy Dawidowicz over 'de 
oorlogg tegen de Joden' en van Sebastian Hafrher over Hitler. In de 'in-
tentionalistische'' interpretatie is een sterk accent gelegd op de persoon 
enn de rol van Hider. Hij zou van meet af aan, vanaf het begin van zijn 
politiekee loopbaan in 1919-1920, de intentie gehad hebben de Joden 
omm te brengen en met maniakale vastberadenheid steeds vastgehouden 
hebbenn aan dit doel. In het nooit gewijzigde nationaal-socialistische 
partijprogrammaa van 1920, mede door hem opgesteld, waren al anti-
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joodsee maatregelen opgenomen en naarmate de nationaal-socialisti-
schee beweging groeide en Hitler's macht en invloed toenamen, namen 
ookk de mogelijkheden zijn doelen te verwezenlijken toe. Na de 
machtsovernamee in 1933 werd de greep van Hitler en het nationaal-so-
cialismee op de Duitse staat en de Duitse samenleving sterker en werd 
dee vervolging van de Joden op gang gebracht. In de ruim zes jaar tot 
hett uirbreken van de oorlog in september 1939 namen de vervolging 
enn verdrijving steeds ernstiger vormen aan. Het voor Duitsland aan-
vankelijkk gunstige verloop van de oorlog en de enorme expansie van 
Duitsee macht in Europa brachten grote aantallen Europese Joden bin-
nenn het nationaal-socialistische machtsbereik en boden Hitler met de 
aanvall  op Rusland in juni 1941 de mogelijkheid zijn lang gekoesterde 
plannenn uit te voeren: de verovering van Lebensraum - territorium en 
natuurlijkee hulpbronnen - voor het Duitse volk in het oosten van Eu-
ropa,, en de fysieke vernietiging van de Joden. 

Enn zo zou het gebeurd zijn, onder zijn doelbewuste leiding en uit-
drukkelijkk bevel: beide plannen werden tot oorlogsdoel, het eerste 
bleekk eigenlijk al in de winter van 1941-1942 onbereikbaar, maar het 
tweedee werd met nauwelijks aflatende inzet nog tot het einde in mei 
19455 nagestreefd en voor een groot deel gerealiseerd. Binnen deze in-
terpretatiee was de weg die van de oprichting van de nationaal-socialis-
tischee partij in München in 1920 - sinds 1921 onder Hitler's leiding -
viaa de machtsovername in 1933 en het begin van de oorlog naar 'Ausch-
witz'' voerde, een rechte weg. Voorzover daarvan afgeweken werd tus-
senn 1933 en 1941 was dat het gevolg van berekening, tactische overwe-
gingenn en tijdelijk opportunisme van Hitlers kant, het doel op langere 
termijnn bleef hetzelfde. Zijn plan was om de Joden uit te roeien en 
toenn de omstandigheden daarvoor de mogelijkheid boden, gebeurde 
hett ook. In deze optiek wordt de vervolging van de Joden voorname-
lij kk verklaard uit de wil en intentie van Hitler. Het ligt voor de hand 
datt vanuit een dergelijke visie de aandacht vooral uitgaat naar de aard 
enn ontwikkeling van Hitler's persoonlijkheid, van zijn Weltanschauung 
—— die ook in zijn eigen ogen bepalend was voor zijn doelen en zijn 
dadenn - en in ruimere zin naar de ontwikkeling van het anti-semitis-
me,, zowel buiten als binnen het nationaal-socialisme, dat een centraal 
deell  van het ideologische kader vormde. Ter verklaring van de ontwik-
kelingg van het Derde Rijk en van de vervolging van de Joden worden 
dee nationaal-socialistische ideologie en het handelen van Hitler als 
voorname,, zo niet de voornaamste, factoren beschouwd.7 

Dee tweede, overwegend 'structuralistische' interpretatie, deels ont-
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staann in reactie op de eerste visie, is aanwezig in een aantal andere be-
langrijkee studies, van onder andere Uwe Adam, Karl Schleunes, Mar-
tinn Broszat, en Hans Mommsen, In deze visie is dee nadruk gelegd op 
dee ontwikkeling en het functioneren van de structuur en de voor-
naamstee instituties van het Derde Rijk. Dat rijk wordt niet beschouwd 
alss een monolithische dictatuur, centraal geleid door Hitler als dicta-
tor,, maar als een 'polycratisch regime' waarin een beperkt aantal lei-
ders,, elk met een zekere politieke autonomie en speelruimte aan de 
toppenn van verschillende instituties en organisaties, en met eigen be-
langen,, met elkaar wedijverden om macht en invloed. Daarbijj  ging het 
omm de nationaal-socialistische partij en haar organisaties, om de staat 
mett zijn ministers en bureaucratieën, om het sterk verzelfstandigde 
politie-apparaatt waarin de SS een steeds dominantere positie innam, 
hethet leger met zijn eigen structuur en belangen, en om delen van het 
bedrijfslevenn waarin vooral de grote banken en industriële conglome-
ratenn een hoofdrol speelden. De binnenlandse en de buitenlandse po-
litiekk van het Derde Rijk werden in vele opzichten bepaald door de 
wisselvalligee samenwerking en concurrentie tussen al deze organisaties. 
Machtsstrijdd vond niet alleen plaats op centraal niveau maar ook op 
regionaall  en plaatselijk niveau. Het gevolg was dat het gevoerde beleid 
meestall  niet getuigde van centrale sturing en ook niet gebaseerd was 
opp zorgvuldige afweging van alternatieven maar veeleer een tamelijk 
grillig,, volgens sommigen zelfs 'chaotisch', karakter droeg. Vanuit deze 
brederee visie op het functioneren van het Derde Rijk wordt het ver-
loopp van de vervolging van de Joden niet gezien als de uitvoering van 
eenn al aanwezig plan, laat staan een blauwdruk, maar vooral be-
schouwdd als de overwegend ongeplande resultante van de wisselvallige 
uitkomstenn van deels geïnstitueerde machtsstrijd. Daarbij wordt zeker 
onderkendd dat in het verloop van de vervolging van de Joden in Duits-
landd tussen 1933 en 1939, en in de jaren daarna ook in de bezette gebie-
den,, sprake was van 'cumulatieve radicalisering', dat wil zeggen dat de 
tegenn de Joden gerichte maatregelen een steeds ernstiger en extremer 
karakterr kregen. Dat wordt vooral in verband gebracht met de wedij-
verr tussen instanties om niet voor elkaar onder te doen in het nemen 
vann anti-semitische maatregelen teneinde zo onder meer hun trouw 
aann de Führeren het nationaal-socialisme te demonstreren. 

Inn deze interpretatie worden de macht en invloed van Hitler met 
zijnn obsessieve anti-semitisme zeker niet ontkend maar zijn rol wordt 
alss minder centraal opgevat. Hij wordt niet zozeer beschouwd als de 
buitensporigg machtige en demonische potentaat, voortdurend bereke-
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nendd belust op de uitvoering van zijn misdadige plannen wanneer de 
omstandighedenn daarvoor gunstig waren, maar, met woorden van de 
historicuss Ian Kershaw, meer als een in wezen luie demagoog en dic-
tatorr op afstand, die vaak beslissingen voor zich uit schoof, politieke 
beleidsdiscussiess verafschuwde, veel overliet aan zijn met elkaar con-
currerendee vazallen en hun ondergeschikten, die eigenlijk altijd im-
proviseerde,, en er bovenal steeds op uit was zijn reputatie als populaire 
enn charismatische volksleider veilig te stellen. Aarzelingen, vertragin-
gen,, versnellingen en zwenkingen in het vervolgingsproces worden 
niett verklaard uit tactische overwegingen of opportunisme van Hitler 
maarr gezien als gevolgen van tijdelijk onbesliste uitkomsten van 
machtsstrijdd tussen betrokken instanties. In deze visie was de weg 
vanaff  de machtsovername in 1933 naar 'Auschwitz' geen vantevoren 
uitgezettee rechte baan maar een bochtige weg naar een onzekere be-
stemmingg die pas in de loop van 1941 of zelfs nog later een duidelijk 
omschrevenn einddoel werd.8 

Volgenss sommige auteurs die overwegend deze visie zijn toegedaan 
hebbenn beslissingen of 'bevelen' van Hitler, waarschijnlijk zoals ge-
bruikelijkk in mondeling overleg doorgegeven, op bepaalde momenten 
grotee invloed gehad op het nemen van nieuwe stappen in het vervol-
gingsproces.. Dat zou zeker hebben gegolden voor de overgang naar 
hett laatste stadium van de vervolging: het besluit de Joden om te bren-
gen.. Andere auteurs, onder wie Broszat en Mommsen, zijn nog verder 
gegaan:: hoewel Hitler zeker voortdurend op de hoogte was van het 
verloopp van de vervolging, betwijfelen zij of een dergelijk besluit wel 
ooitt door hem genomen is. Tussen september 1939 en 1941 circuleer-
denn er binnen staat, partij en het SS- en politie-apparaat verschillende 
plannenn ter 'oplossing van het Joodse vraagstuk'. Tegelijkertijd door-
kruistenn deels tegenstrijdige initiatieven en maatregelen ter vervolging 
elkaarr en groeide in de bezette Poolse gebieden door deportaties, ghet-
toïsering,, dwangarbeid en uithongering van de Joodse bevolkingsgroe-
penn een situatie die door de 'civiele' nationaal-socialistische autoritei-
tenn en door politiële, militaire en andere machthebbers ter plaatse in 
toenemendee mate als 'onhoudbaar' zou zijn beschouwd. Onder die 
conditiess zou het idee van het massaal ombrengen van de Joden post 
hebbenn gevat: de EndlösungTJOU in de praktijk vooral op gang zijn ge-
komenn door toedoen van met elkaar concurrerende Duitse machtheb-
berss in de bezette Poolse regio's als 'uitweg' uit door henzelf teweegge-
brachtee omstandigheden. Het centrum, inclusief Hitler, zou deze 
'politiek'' gesanctioneerd hebben en vervolgens hebben overgenomen, 
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uitgebreidd en gesystematiseerd. De Endlösung, in de zin van het doel-
bewustt en planmatig vermoorden van de Joden, zou aan het begin van 
dee oorlog nog onvoorzien en niet gepland zijn geweest maar pas tot re-
aliteitt hebben kunnen worden onder en door oorlogsomstandigheden, 
alss laatste stap in een reeks van tot dan toe in Polen genomen vervol-
gingsmaatregelenn tegen de Joden. Niet de nationaal-socialistische ide-
ologiee of besluiten van Hitler zouden de doorslag hebben gegeven 
maarr het mechanisme van 'cumulatieve radicalisering' onder al eerder 
geschapenn extreme condities.9 

Onderr auteurs die wél menen dat een centraal besluit van Hitler van 
beslissendee betekenis is geweest, is nog steeds een discussie gaande over 
hett meest waarschijnlijke tijdstip van de besluitvorming. Sommigen 
denkenn dat ergens tussen het najaar van 1940 en het voorjaar van 1941 
doorr Hitler een besluit tot daadwerkelijke uitroeiing genomen zou 
zijn,, anderen menen dat een definitieve beslissing over integrale ver-
nietigingg van de Joden niet vóór het voorjaar van 1941 is genomen. De 
meestenn zijn het erover eens dat in het najaar van 1941 het vernieti-
gingsprocess onmiskenbaar op gang is gekomen.10 Binnen de tijdsmar-
gee tussen het voorjaar en het najaar van 1941 is getracht aannemelijk te 
makenn dat het voornaamste besluit in maart 1941 zou zijn genomen, 
voorr anderen is juni of juli waarschijnlijker en ook is beargumenteerd 
datt het definitieve uitroeiingsbevel in september of misschien oktober 
gegevenn zou zijn." 

Zowell  de meer 'intentionalistische' interpretatie als de overwegend 
'functionalistische'' visie zijn zorgvuldig beargumenteerd en bezitten 
eenn zekere plausibiliteit. Het lijk t dan ook niet raadzaam een keuze te 
makenn voor een van beide. Temeer niet omdat op beide ook wel iets is 
aff  te dingen en het mogelijk lijk t belangrijke elementen van beide vi-
siess met elkaar te integreren. In het debat, dat nu overigens geluwd 
lijkt ,, is door de druk van de discussie de aandacht misschien soms te-
veell  uitgegaan naar verschillen in interpretatie en te weinig naar over-
eenkomsten. . 

Tegenn de intentionalistische visie valt allereerst in principe in te 
brengenn dat het niet overtuigend is een veelomvattend, complex en ja-
renlangg durend proces als de vervolging van de Joden, waarbij vele 
miljoenenn mensen in een groot deel van Europa als daders en slacht-
offerss betrokken waren, hoofdzakelijk te verklaren vanuit de intentie 
enn de wil van één individu, hoe machtig ook. De lange traditie waarin 
'geschiedenis'' gezien en beschreven werd als het werk van 'grote man-
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nen'' is terecht verlaten: de intentionalistische verklaring is eigenlijk té 
eenvoudig.. In vergelijking daarmee is het uitgangspunt van de func-
tionalistischee interpretatie realistischer en meer adequaat. Maar waar 
dee intentionalistische visie soms te ouderwets 'historisch' is, is de func-
tionalistischee soms te 'sociologisch'. De functionalistische visie is deels 
ontstaann uit kritiek op het model van het 'totalitarisme' dat in de jaren 
'500 en '60 in studies over het nationaal-socialistische Duitsland gang-
baarr was. Daartegenover is het model van een 'polycratisch regime' 
ontwikkeldd dat weliswaar bijgedragen heeft aan zinvolle herziening 
vann het oudere beeld maar in sommige opzichten ook te ver is doorge-
trokken.. Door sterke accentuering van de machtsstrijd 'binnen' het re-
gimee en het daaruit resulterende 'chaotische' karakter van het bestuur 
inn het Derde Rijk, bijvoorbeeld, wordt soms teveel uit het oog verloren 
datt alle machtsstrijd plaatsvond binnen tamelijk nauwe ideologische 
grenzenn en dat het Duitse nationaal-socialistische regime wel degelijk 
inn een zekere eenheid naar 'buiten' toe doorfunctioneerde. Ook ontne-
menn de op zichzelf waardevolle inzichten in de relatieve autonomie 
vann sociale processen en in sociologische mechanismen, zoals bijvoor-
beeldd de 'cumulatieve radicalisering', soms het zicht op het fundamen-
telee gegeven dat sociale processen door menselijk handelen op gang 
wordenn gebracht én gehouden en dat het handelen van bepaalde sleu-
telfigurenn binnen de context van het vervolgingsproces rechtstreeks 
causaall  heeft bijgedragen aan de radicalisering van de vervolging.11 

Aann de andere kant kan een zwaar 'intentionalistisch' accent op de 
persoonn en de rol van Hitler bij het nemen van het initiatief tot de ver-
volgingg en bij het verloop van het vervolgingsproces ertoe leiden dat 
teveell  voorbijgegaan wordt aan het gegeven dat direct na de machts-
overnamee in 1933 van meerdere kanten vervolgingsinitiatieven geno-
menn werden en dat het verloop van het vervolgingsproces ook in de 
jarenn daarna mede bepaald werd door personen, instanties en condi-
tiess die slechts ten dele door Hitler beheerst, laat staan gestuurd, wer-
den.. Bovendien bestaat de kans dat bij een sterke nadruk op Hitler's 
aandeell  in de vervolging de vervolgingsactiviteiten van vele anderen, 
somss eenvoudigweg gezien als 'instrumenten van de vervolging', be-
schouwdd worden als min of meer 'automatische' gevolgen daarvan, die 
opp zichzelf geen nadere verklaring meer zouden behoeven. In de 'func-
tionalistische'' benadering worden deze bezwaren weliswaar ondervan-
genn maar slaat de balans soms weer te ver door naar de andere kant: 
Hitler'ss voortdurend dreigende en moordlustige anti-semitische reto-
riek,, bijvoorbeeld, wordt dan soms tezeer als 'metaforisch' gerelati-
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veerd,, en zijn aandeel in de vervolging wordt als te perifeer voorge-
steld. . 

Eenn ander bezwaar tegen de intentionalistische visie is dat er geen 
aanwijzingenn zijn dat er van meet af aan een uitgewerkt plan of een 
blauwdrukk voor de vervolging is geweest. Het proces als geheel was 
niett vantevoren gepland, maar is vanaf 1933 door de vervolgers stapsge-
wijs,, grilli g en 'improviserend' gestalte gegeven. Ook in dit opzicht is 
dee andere benadering adequater, zij het dat een beeld van het vervol-
gingsprocess als een goeddeels ongeplande ontwikkeling zeker ook niet 
voldoet.. De formulering van een visie tussen beide uitersten in lijk t 
wenselijk. . 

Ietss dergelijks geldt voor de betekenis en werking van de nationaal-
socialistischee ideologie. Dit hybride mengsel van nationalistische, ra-
cistische,, anti-semitische, volkische, anti-kapitalistische, socialistische 
enn imperialistische denkbeelden bood een rudimentair 'model van en 
voorr de wereld'. Als oriëntatiemiddel stelde het mensen in staat bete-
keniss te geven aan de werkelijkheid waarin ze leefden en op een heel al-
gemeenn niveau gaf de nationaal-socialistische ideologie voor degenen 
diee zich ermee vereenzelvigden ook richdijnen voor het handelen. 
Vanuitt de intentionalistische visie is terecht benadrukt dat het fanatie-
kee anti-semitisme binnen de ideologie de ideële grondslag vormde 
voorr het vervolgingsproces, dat het voortdurend motiverend, legitime-
rendd en rationaliserend werkte, en dat het zo het verloop van het ver-
volgingsprocess steeds in vele opzichten diepgaand beïnvloedde. An-
derzijdss - en hier biedt de functionalistische optiek een belangrijke 
aanvullingg — kan betoogd worden dat de ideologie op zichzelf niet vol-
doendee verklaard. De afstand tussen ideologie en praktisch politiek 
handelen,, zowel op individueel als op collectief en institutioneel ni-
veau,, is doorgaans aanzienlijk, en ook vóór 1933, bijvoorbeeld ten tijde 
vann het Tweede Rijk in Duitsland, en elders in Europa, bijvoorbeeld in 
hett Frankrijk van rond 1900, bestond een wijdverbreid, virulent en ge-
organiseerdd anti-semitisme dat echter niet resulteerde in systematische 
vervolging.. Pas toen in 1933 het ideologisch anti-semitisme samenging 
mett nationaal-socialistische machtsvorming op het niveau van de 
Duitsee staat kon het vervolgingsproces gestalte krijgen en kon metter-
tijdd het destructieve potentieel van het ideologische anti-semitisme tot 
werkelijkheidd worden. Pas toen de vervolgers zich een aanzienlijke 
machtt hadden weten toe te eigenen, konden zij de vervolging doorzet-
tenn en werd de machtsbalans tussen vervolgers en vervolgden steeds 
ongelijker.. Door dit inzicht wordt de aandacht ten dele ook verlegd 
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vann de werking van de ideologie naar het proces van nationaal-socialis-
tischee machtsvorming, en ook naar de wijze waarop die mede moge-
lij kk werd gemaakt door delen van de gevestigde Duitse elites, en ont-
staatt tevens zicht op de vraag hoe het komt dat zovelen die niet 
gedrevenn werden door fanatiek anti-semitisme niettemin op allerlei ni-
veauss en gedurende alle fasen van het vervolgingsproces in belangrijke 
matee bijdroegen aan de vervolging.13 Al bij al lijk t het dus zinvol geen 
positiee te kiezen voor een van beide kanten in het debat maar te probe-
renn elementen van beide te combineren. 

Dee discussie over de fatale besluitvorming omtrent de laatste fase 
vann het vervolgingsproces zal, tenzij er nog relevante nieuwe docu-
mentenn gevonden worden, vermoedelijk niet beslist kunnen worden. 
Watt in een deel van de discussie opvalt, is dat er verondersteld wordt 
datt er sprake zou zijn geweest van één ondubbelzinnig besluit op een 
bepaaldd moment, genomen op het hoogste niveau, dat dan als een be-
slissendd 'keerpunt' in de nationaal-socialistische politiek ten opzichte 
vann de Joden zou kunnen worden beschouwd: daarvóór was het doel 
niett om de Joden te vermoorden, daarna wél. Het lijk t echter ook mo-
gelijkk en het is wellicht plausibeler om — zoals in een ander deel van de 
discussiee naar voren komt — te denken in termen van een reeks steeds 
verdergaandee beslissingen, genomen tussen het najaar van 1939 en de 
zomerr van 1941, waarbij niet zozeer sprake is van één duidelijk 'keer-
punt'' maar meer van 'een glijdende schaal' met als uitkomst de plan-
matigee vernietiging van alle Joden in Europa.14 

Daarbijj  dient de ontwikkeling van de moorddadige laatste fase van 
dee vervolging op het niveau van het bezette Europa als geheel, ook ge-
zienn te worden in het verlengde van het voorafgaande vervolgingspro-
cess van de Joden in Duitsland tussen 1933 en 1939. Hieronder wordt 
betoogdd dat daar en toen, vóór het uitbreken van de oorlog, al zo'n 
vérgaandee praktijk van vervolging was gerealiseerd dat bijna alle con-
ditiess voor de ontwikkeling van de laatste fase al vervuld waren. 

Inn het volgende wordt dit vervolgingsproces beknopt geschetst. Na 
eenn kort overzicht van de ontwikkeling van de positie van de Joden in 
dee Duitse gebieden wordt allereerst een beeld gegeven van het verloop 
enn enkele belangrijke kenmerken van het vervolgingsproces tussen 
19333 en 1939. Daarnaast gaat het om de voornaamste voorwaarden 
waaronderr de vervolging mogelijk werd en in het bijzonder om de 
kwestiee hoe bepaalde veranderingen in de organisatie en het functio-
nerenn van de Duitse staat in de jaren '30 van doorslaggevende beteke-
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niss zijn geweest voor het verloop van de vervolging. Tenslotte worden 
enkelee conclusies getrokken en wordt een en ander in verband ge-
brachtt met Eüas' civilisatietheorie. 

2 .. DE POSITIE VAN DE JODEN IN DE DUITSE GEBIEDEN 

Dee lange geschiedenis van de Joden in de Duitse gebieden — de eerste 
vestigingenn van Joden in bepaalde plaatsen langs de Rijn en de Donau 
stammenn waarschijnlijk uit de 4e eeuw — is vanaf de tweede helft van 
dee Middeleeuwen onder meer steeds gekenmerkt geweest door nega-
tievee discriminatie die, mede afhankelijk van de maatschappelijke po-
sitiee van Joden, van tijd tot tijd en van plaats tot plaats verschillende 
vormenn aannam. Eeuwenlang bevond het merendeel der Duitse Joden 
zichh in de precaire positie van een weliswaar meestal getolereerde maar 
ookk door velen benijde en geminachte, gevreesde en gehate minder-
heid.. Soms stonden zij onder sterke druk zich te bekeren tot het chris-
tendom,, soms werden ze verdreven uit hun woonplaatsen, in bepaalde 
periodenn werden zij het slachtoffer van gewelddadige vervolging en 
massamoord.15 5 

Dee in de latere Middeleeuwen toenemende vijandigheid ten op-
zichtee van Joden ging gepaard met de ontwikkeling van negatieve ste-
reotypee beeldvorming. De voornaamste trekken daarvan zijn ontstaan 
uitt een samensmelting van volkse opvattingen in een overwegend ag-
rarischee en nog goeddeels pre-kapitalistische samenleving, met leer-
stellingenn van de rooms-katholieke kerk. In deze beeldvorming wer-
denn Joden primair beschouwd als 'Christusmoordenaars', die een 
ernstigee bedreiging vormden voor de christelijke kerk en er steeds op 
uitt zouden zijn christenen op alle mogelijke manieren uit te buiten. 
Voortss werden zij gezien als veroorzakers van ziekten, misoogst en te-
genspoed,, als hostie-dieven en -schenners, als bondgenoten van Satan, 
vergiftigerss van bronnen en rituele kindermoordenaars.16 Doordat 
Jodenn van vrijwel alle agrarische en ambachtelijke beroepen in de 
vroeg-modernee samenleving uitgesloten waren — zij golden als Unehr-
lich,lich, als infaam17 — en evenmin publieke functies mochten bekleden, 
warenn stedelijke handel en commercie, de financiële sector en Vrije be-
roepen'' voor hen de aangewezen bestaansmogelijkheden. Vóór het 
tijdperkk van de industrialisatie waren die mogelijkheden bescheiden 
enn stonden juist deze activiteiten in de christelijke agrarische samenle-
vingg overwegend in een kwade reuk. Het vroeg begonnen en zeer lang 
volgehoudenn anti-kapitalisme van de rooms-katholieke kerk associeer-
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dee Joden steeds in negatieve zin met geldhandel, rente, woeker en ka-
pitalisme. . 

Inn de vele verboden, gedragsbeperkingen en voorschriften die we-
reldlijkee en geestelijke autoriteiten aan Joden oplegden, kwam deze 
beeldvormingg tot uiting en werd tevens het 'ware' karakter ervan be-
stendigd.188 Behalve door de geïnstitueerde discriminatie werd het ne-
gatievee beeld van generatie op generatie gecontinueerd in preken en 
geschriftenn en in een omvangrijke orale traditie van sprookjes en 
volksverhalen,, gezegden en spreekwoorden. De hervorming in de 
Duitsee gebieden in de 16e eeuw, die leidde tot het grotendeels prote-
stantss (Luthers) worden van de bevolking in het noorden en oosten, 
hadd aan deze beeldvorming vrijwel niets afgedaan maar haar nagenoeg 
integraall  overgenomen en in sommige opzichten nog versterkt, vooral 
inn het werk van Luther zelf.19 

Onderr deze omstandigheden slaagde slechts een klein deel van de 
Duitsee Joden erin zich enige welvaart te verschaffen, aangenomen 
wordtt dat aan het einde van de 18e eeuw omstreeks 80% van hen tot 
dee onderste maatschappelijke laag behoorde.20 In samenhang met de 
brederee maatschappelijke ontwikkeling zette vanaf die tijd evenwel 
eenn veelzijdig proces van emancipatie in. 

Inn de decennia rond 1800 droegen in West-Europa de gevolgen van de 
Fransee revolutie, de ideeën van de Verlichting over humaniteit en ra-
tionalisme,, over maatschappelijke vooruitgang en het belang van on-
derwijs,, en de doorwerking daarvan in staat en politiek bij aan de 
emancipatiee van de Joden. Later in de 19e eeuw werd de emancipatie 
voorall  bevorderd door de ontwikkeling van het liberalisme en de lang-
zaamm doorzettende democratisering. Dit alles was niet afwezig in Mid-
den-Europaa maar stuitte in de Duitse gebieden na de restauratie van 
18155 op sterke weerstanden. Zoals geschetst in hoofdstuk IV bleef een 
overwegendd reactionaire aristocratie in de staten, legers en bureaucra-
tieënn de toon aangeven, liberale hervormingspogingen mislukten en 
werdenn militair onderdrukt, democratiseringstendenties bleven zwak 
enn werden door de gevestigde elites sterk tegengewerkt. Het liberalis-
mee in de Duitse gebieden werd in hoge mate nationaal-liberalisme en 
hett lange uitblijven van één Duitse staat ontnam aan het Duitse natio-
nalismee de gematigde, egalitaire componenten terwijl juist de meer ex-
treme,, romantische componenten — waaronder eenheid en verheerlij-
kingg van de volksgemeenschap - op de voorgrond traden. In het 
ideologischee nationalisme dat zich in de tweede helft van de 19e eeuw 
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inn de Duitse gebieden verbreidde, werden keer op keer scherpe 
scheidslijnenn getrokken en tegenstellingen geformuleerd tussen 'het 
christelijke'' en 'het joodse', het 'Germaanse' en het 'niet-Germaanse', 
hethet 'volkse' en het 'volksvreemde'. Door de wijze waarop de natievor-
mingg in de Duitse gebieden gestalte kreeg, bleef de positie van de 
Duitsee Joden kwetsbaar. 

Gedurendee het grootste deel van de 19e eeuw hadden zij een specia-
lee juridische status die weliswaar varieerde van staat tot staat en van 
stadd tot stad maar die vrijwel onveranderlijk neerkwam op politiek-ju-
ridischee achterstelling. Ondanks deze beperkingen en hindernissen en 
ondankss de zwakten van het Duitse liberalisme en het democratise-
ringsprocess slaagde het merendeel van de Duitse Joden erin zich vanaf 
hethet einde van de 18e eeuw in drie a vier generaties op te werken tot het 
niveauu van de redelijk welvarende en goedgeschoolde Duitse burge-
rij.211 Pas relatief laat, in de jaren 1869 tot 1871, toen onder Pruisische 
hegemoniee het Duitse keizerrijk gevestigd werd, werd van bovenaf ge-
lijkheidd voor de wet in het gehele rijk ingevoerd, achterstelling op basis 
vann religie opgeheven en werden Joden politiek gelijkberechtigd met 
anderee Duitsers. 

Dezee politiek-juridische emancipatie werd door vele Duitse Joden 
beschouwdd als een terechte bezegeling van hun maatschappelijke 
emancipatiee en als fundament voor verdere ontwikkeling maar riep el-
derss binnen de Duitse samenleving vrijwel direct sterke weerstanden 
op.. Na 1870 ontstond een 'nieuw anti-semitisme' dat in de decennia 
daarnaa wijd en zijd verbreid raakte. Het impliceerde allereerst dat 
naastt de oudere beeldvorming over Joden nieuwe negatieve stereoty-
penn tot ontwikkeling kwamen. In toenemende mate werden Joden nu 
ookk in negatieve zin geassocieerd met de doorzettende industrialise-
ringg en daarmee samenhangende onzekerheden: met moderne wetge-
ving,, met het functioneren van banken en beurzen, met economisch 
enn politiek liberalisme, en met democratisch socialisme, kortom met 
alless dat door grote groepen Duitsers, vooral in de middenlagen, als 
bedreigendd werd ervaren in de veelomvattende maatschappelijke 
veranderingenn die zich voordeden. In dit 'nieuwe' anti-semitisme ver-
schoofdee ideologische fundering van een overwegend religieuze argu-
mentatiee naar een meer seculiere nationalistisch-racistische redeneer-
trant.""  Overigens was het belang van deze verschuiving betrekkelijk: 
inn anti-semitische verhandelingen en activiteiten werden elementen 
vann de 'oude' en de 'nieuwe' stereotypen moeiteloos dooreen ge-
mengd,, beide redeneerwijzen bleven gevangen in soortgelijk magisch 

271 1 



C I V I L I S E R I N GG EN DEC IVI LI SERI NG 

groepsdenkenn en bij beide was het doel hetzelfde: verdachtmaking, be-
lasteringg en meer of minder agressieve bejegening en buitensluiting 
vann Joden. 

Eenn tweede ontwikkeling was dat door de, overigens beperkte, de-
mocratiseringg ten tijde van het Tweede Rijk ruimte ontstond voor het 
oprichtenn van genootschappen, verenigingen en politieke partijen met 
anti-semitischee doelstellingen. In 1881 werd voor het eerst een politicus 
mett een uitgesproken anti-semitisch programma, de christelijk-sociale 
politicuss Stöcker, als afgevaardigde in de Rijksdag gekozen; in 1893 
warenn onder de in totaal 397 leden van de Rijksdag 16 afgevaardigden 
vann diverse anti-semitische partijen.i3 Ernstiger was wellicht dat anti-
semitismee ook doordrong in veel grotere politieke groeperingen zoals 
dee conservatieven en de nationaal-liberalen, de voornaamste politieke 
steunpilarenn van het Tweede Rijk. 

Di tt hing samen met een derde ontwikkeling in deze decennia: anti-
semitischee opinies en houdingen werden 'respectabel'. Waar gevestig-
dee politieke, economische en culturele elites voorheen anti-semitisme 
vaakk als enigszins beneden hun stand hadden getaxeerd, gingen zij, 
doorr toenemend nationalisme en uit opportunistische overwegingen, 
zichh meer anti-semitisch opstellen. Binnen de Duitse universiteiten en 
hogescholenn raakten nationalisme en anti-semitisme nauw met elkaar 
verstrengeldd en diepgaand verankerd, en beïnvloedden zo het wereld-
beeldd van nieuwe generaties studenten die later leidende posities ver-
wiervenn in het Tweede Rijk, de Weimarrepubliek en het Derde Rijk.24 

Inn de vele nationalistische organisaties uit deze tijd was anti-semitisme 
vanzelfsprekend.. Slechts een deel van de progressieve liberalen en van 
dee sociaal-democraten bleven vrij van anti-semitisme en wezen het ex-
pliciett af. Aan het begin van de 20e eeuw was het anti-semitisme in al-
lerleii  vormen dan ook zeer reëel aanwezig in de Duitse samenleving, 
vann hoog tot laag, van uiterst rechts tot centrum-links, van katholiek 
enn protestant tot ongelovig en van oud tot jong.25 

Getalsmatigg waren de Duitse joden altijd een zeer kleine minder-
heidd geweest. Van de 40,9 miljoen inwoners van het Rijk in 1870 gol-
denn 512.000 als joods (ruim 1%), begin 1933 vormden ruim 503.000 
Jodenn omstreeks 0,75% van de bevolking/6 Van de laatsten was ruim 
80%% in Duitsland geboren uit families die meestal al vele generaties in 
Duitsee gebieden hadden geleefd; een kleine 20% bestond uit immi-
granten,, meest uit Polen, de Baltische staten en de Oekraïne, de zoge-
noemdee Ostjuden, die in veel gevallen ook hun oude nationaliteit be-
houdenn hadden. In 1870 vormde het merendeel van de Joden in 
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Duitslandd geen hechte gemeenschap meer - wat in orthodoxe kring 
ernstigg betreurd werd — en de processen van emancipatie, van indus-
trialiseringg en urbanisering, van secularisering en uitbreiding van het 
onderwijs,, die de Duitse samenleving als geheel kenmerkten, droegen 
verderr bij aan het losser worden van onderlinge banden uit de pre-in-
dustriëlee tijd. Aan het begin van de jaren 30 woonden Joden verspreid 
inn het Rijk over ruim 1600 plaatsen - steden en dorpen; het merendeel 
(ruimm 70%) leefde echter in de grotere steden met meer dan 100.000 
inwoners.. De drie grootste concentraties waren in Frankfurt (4,7% 
vann de totale bevolking), Berlijn (3,7%) en Breslau (3,2%). Van de be-
roepsbevolkingg was ongeveer de helft zelfstandig werkzaam, de andere 
helftt in loondienst. Ruim 60% was werkzaam in handel en dienstver-
lening,, ongeveer 25% in de industriële sector, en ruim 10% in vrije be-
roepen,, vooral juridische en medische. Velen beschouwden zichzelf als 
niet-religieus,, de meesten waren religieus-liberaal, een minderheid van 
omstreekss 15% was orthodox. Ten tijde van de Republiek van Weimar 
steundenn de meesten de liberale Deutsche Demokratische Partei en om-
streekss eenderde de sociaal-democratische SPD. Kleine minderheden 
stondenn politiek links en rechts van dit midden.27 

Niettegenstaandee de lange geschiedenis van stigmatisering en stereoty-
pering,, van discriminatie en buitensluiting, identificeerde het overgro-
tee deel van de Duitse Joden zich in de loop van de 19e eeuw in toene-
mendee mate met de Duitse samenleving en cultuur. Zij voelden zich 
Duits,, en in veel opzichten kan de tijd tussen 1870 en 1930 beschouwd 
wordenn als een periode van hoogtij voor de Duitse Joden, ondanks de 
opkomstt van het 'nieuwe' anti-semitisme in de laatste decennia van de 
19ee eeuw. Een duidelijke kentering deed zich voor ten tijde van de Eer-
stee Wereldoorlog: in het najaar van 1916 besloot de Duitse legerleiding, 
waarschijnlijkk op instigatie van generaal Ludendorff, tot een Judenzdh-
lung'mlung'm het leger over te gaan op grond van het aanhoudende kwaad-
aardigee gerucht dat Joden zich zouden onttrekken aan frontdienst.28 

Directt na de wapenstilstand van november 1918 leefde het anti-semi-
tismee heftig op in Duitsland waarbij onder meer zowel het ontstaan als 
hett verlies van de oorlog werden toegeschreven aan 'een internationale 
Joodsee samenzwering'. 

Dee verloren oorlog, de door velen als bedreigend ervaren Russische 
revolutiee van 1917 en de opkomst van het communisme, de links-re-
volutionairee bewegingen in 1918 en 1919 in Duitsland zelf, de vesti-
gingg van de Weimarrepubliek en de grote politieke en economische 
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moeilijkhedenn waarmee deze te kampen kreeg, creëerden bij miljoe-
nenn Duitsers een diep gevoel van crisis en van collectieve paranoia. In 
datt klimaat nam de ontvankelijkheid voor radicale politieke ideeën 
toee en onder condities van depacificering en politiek geweld begon-
nenn vormen van extreem nationalisme, gekoppeld aan virulent anti-
semitisme,, aan kracht te winnen. In dat klimaat ontstond ook de na-
tionaal-socialistischee beweging en kwamen de voornaamste politieke 
opvattingenn van Adolf Hitler tot stand. Voor de periode van Weimar 
zijnn omstreeks 430 anti-semitische verenigingen en genootschappen 
geteldd en meer dan 700 anti-semitische periodieken. Tussen 1923 en 
19311 werden 106 maal vernielingen aangericht op Joodse kerkhoven 
enn werden synagogen 40 maal het object van gewelddadig politiek 
vandalisme.. Begin 1930 werden in Berlijn acht Joden door nationaal-
socialistenn vermoord, enkele maanden later ruim 70 zwaar gewond.19 

Ookk vóór 1933 waren de Duitse Joden dus zeker niet gevrijwaard van 
vijandigee bejegening maar na de benoeming op 30 januari 1933 van 
Hitlerr tot rijkskanselier en het aantreden van zijn kabinet trad een fun-
damentelee wending op: de wijdverbreide discriminatie werd ontwik-
keldd tot systematische vervolging van staatswege, die tot het begin van 
dee oorlog in september 1939 steeds ernstiger vormen aannam. In zes-
eneenhalfjaarr werd in Duitsland een patroon van vervolging gevormd 
datt vanaf 1939 voor de voornaamste organisatoren van de vervolging 
ookk kon fungeren als een model voor de vervolgingen die daarna in de 
veroverdee en bezette gebieden in een veel korter tijdsbestek maar in 
grotee trekken op dezelfde wijze werden doorgezet. In het vervolgings-
process tussen 1933 en het begin van de oorlog in september 1939 kun-
nenn verschillende in elkaar overlopende fasen onderkend worden. 
Hierr worden een drietal fasen onderscheiden. De eerste fase duurde 
vann januari 1933 tot september 1935 toen op de nationaal-socialistische 
partijdagenn in Neurenberg de zogeheten Neurenberger wetten werden 
afgekondigd.. Daarmee zette de tweede fase in die liep tot november 

19388 toen over geheel Duitsland een centraal geïnstigeerde, zeer ernsti-
gee pogrom plaatsvond. Daarna begon de derde fase tot in september 
19399 het Rekhssicherheitshauptamt (RSHA) onder leiding van Rein-
hardtt Heydrich nagenoeg absolute macht over de Joden in Duitsland 
gegevenn werd.3° Deze drie fasen zijn niet scherp van elkaar af te bake-
nen,, zij dienen vooral om in het kader van dit hoofdstuk de verschil-
lendee elkaar opvolgende stappen in het vervolgingsproces en het pa-
troonn van cumulatieve verscherping te belichten. 
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Eenn eerste indruk van het vervolgingsproces tussen 1933 en 1939 geven 
dee volgende ooggetuigeverslagen van vervolgingsincidenten uit ver-
schillendee delen van Duitsland.31 

PfalzPfalz (1934). Ein jüdischer Wahler aus Speyer glaubte dem Wahlterror 
dadurchh entgehen zu können, dass er mit Stimmschein in Pirmasens 
wahlenn wollte. Als ihm ein ausgeflilker Ja-Zettel übergeben wurde, 
verlangtee er einen unbeschriebenen Zettel. Er wurde daraufhin sofort 
zusammengeschlagenn und die Treppe hinunter geworfen. Dort nah-
menn ihn SS-leute in Empfang, schleppten ihn ins Braune Haus und 
erklartenn dort, er habe den Führer beleidigt. Nach einen weiteren 
tuchtigenn Tracht Prügel, liess man ihn blutüberstromt laufen, prügelte 
ihnn aber noch zum Bahnhof. 

Hessen-KasselHessen-Kassel (1935). i n Seligenstadt a. Main {rund 9000 Einwohner) 
betriebb eine jüdische Witwe nach dem Tode ihres Mannes die Metzge-
reii  weiter. Der von ihr beschaftigte Geselle stellte ihr nach. Als ihn die 
Witwee entschieden zurechtwies und ihm die Endassung ankündigte, 
denunziertee er die Frau bei der SA-Führung, sie verkaufe verdorbenes 
Fleisch.. Die NSDAP- und SA-leitungen des Ortes erkannten diese 
Anzeigee als Racheakt und unternahmen nichts gegen die Frau. Darauf 
holtee der Denunziant SA aus Offenbach a. Main. Die Witwe wurde 
vonn diesen SA-Leute misshandelt, mit einem Schild behangt und 
durchh den ganzen Ort geruhrt, dann verhaftet. Ein alterer Mann, Ka-
tholik,, der den ganzen Aufzug sah, rief den Marschierenden zu: "Wit -
wenn und Waisen kann man leicht beschmeissen!" Er wurde sofort 
starkk verpriigelt und ebenfalls verhaftet. 

BadenBaden (1935). Wahrend wir im Grenzgebiet bis vor kurzem nicht viel 
vonn einem Kampf gegen die Juden gemerkt haben, ist dies seit einigen 
Wochenn anders geworden. Das Vorgehen gegen die Juden setzt mit 
einerr Wucht ein, die geradezu iiberrascht hat. (..) Die Stimmung der 
Bevölkerungg über das Vorgehen gegen die Juden ist verschieden. 
Wahrendd ein Teil davon natürlich begeistert ist, wird andererseits das 
Vorgehenn von vielen verabscheut. Bis vor wenigen Tagen konnte man 
vonn einem geringeren Besuch der jüdische Geschafte nicht sprechen. 
Auff  die scharfen Zeitungsartikel hin und auf die Drohungen, die 
Namenn der Kaufer in den Zeitungen zu veröffentlichen, haben es je-
dochh viele mit der Angst zu tun bekommen und getrauen sich nicht 
mehrr in ein jüdisches Geschaft. Viele Beamte, die durch ihre Frauen 
diee Einkaufe noch in diese Lade machen liessen, haben nun nicht 
mehrr den Mut dazu. 

(1936).(1936). Der Kampf gegen die Juden hat alle Gebiete ergriffen. Die Zahl 
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derr anti-jüdischen Massnahmen ist unübersehbar.(„) Die Preussisch-
Süddeutschee Klassenlotterie hat von ihren Kollekteuren den Arier-
nachweiss verlangt.(..) Juden ist der Zutritt zu samdichen stadtischen 
Schwimm-- und Bade-Anstalten Düsseldorfs verboten worden. - Jüdi-
schee Viehhandler in Ulm, die (landesüblicherweise) Bauern, Bauerin-
nenn oder deren erwachsene Kinder mit "Du" anreden, werden wegen 
grobemm Unfug bestraft. - Juden werden in Tilsit nicht mehr durch 
Maklerr bedient. - Der gemeinsame Besuch öffentlichen Gaststatten 
durchh Juden und Arierinnen gilt als polizeiwidriges Verhalten. — Das 
Adressbuchh des deutschen Buchhandels 1936 enthalt keine jüdischen 
Buchhandlungenn mehr. - Der Stuttgarter NSDAP-Kreisleiter hat die 
Anbringungg der Schilder: "Deutsches Geschaft" an allen arischen Ge-
schaftenn angeordnet. 

OberschUsienOberschUsien (1957). Die Schutzpolizei in Gleiwitz, Beuthen und Hin-
denburgg war angewiesen, "Jüdenlisten" anzufertigen, die den Nazi-
Organisationenn ausgehandigt wurden. Am 28. und 29.JUÜ brachen in 
ganzz Oberschlesien Pogrome aus. In Beuthen wurden die Ausschrei-
tungenn im SA-Heim vorbereitet. Man wahlte durchwegs Burschen 
vonn 12 bis 15 Jahren aus, die von der dortigen Frauenschaft in Uniform 
angefuhrtt wurden. Sie schlugen die Scheiben und Turen der Synagoge 
ein,, beschmierten die Wande, überrannten den Synagogendiener, ver-
prügekenn ihn und vernichteten viele Gegenstande. (..) Nach den 
Sturmm auf die Synagoge rottete sich die HJ auf dem Beuthener Ring 
zusammenn und stürmte ein Obstgeschaft, das einem Juden gehort, 
warff  die Waren auf die Strasse, plünderte und vertrieb den Inhaber, 
derr sich an die Schutzpolizei gewendet hatte, aber von ihn abgewiesen 
wordenn war. 

SüdwestDeutschlandSüdwestDeutschland (Saarpfalz, 1939). Durch Zufall kam ich an dem 
Platzz vorbei, an dem die Juden zusammengetrieben wurden, die in der 
Stadtt eingefangen oder in den Wohnungen abgeholt worden waren. 
Diesenn Eindruck werde ich in meinem Leben nie wieder vergessen. 
SA,, SS, Polizei hatten Privatautos requiriert und brachten nach und 
nachh ihre Gefangenen, Manner, Greise, Frauen und sogar Kinder her-
beigeschleppt.beigeschleppt. Jedesmal, wenn ein Jude dem Wagen entstieg, setzte 
einn Gejohle der Jugend und einiger hysterischer Frauen ein. Man sah 
bekanntee Geschaftsleute, Arbeiter, Arzte und alte Invaliden. Eine sehr 
bekannte,, und früher sehr angesehene Persönlichkeit von weit über 70 
Jahrenn wirkte besonders ergreifend auf die Zuschauer. Die Frauen und 
Kinderr sperrte man in einen Raum, die Manner standen den ganzen 
Tagg im Freien herum und bekamen nichts zu Essen. Erst abends wur-
denn sie abtransportiert zur Grenze, von wo sie aber am nachsten Tag 
schonn wieder zurückkamen, weil die Franzosen sie nicht durchliessen. 
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Dannn mussten die Leute erneut vor dem herbeigerufenen Gesindel 
stehen,, bis sie nach Dachau abtransportiert wurden. 

Dezee ooggetuigeverslagen verslagen illustreren onder meer het voort-
durende,, heimelijke en publieke, gebruik van geweldsdreiging en ge-
weldd als vervolgingsmiddel; wijzen waarop individuele rancune en 
haatt kunnen samenvloeien met collectief georganiseerde terreur; uit-
eenlopendee reacties van de niet-joodse Duitse bevolking op vervolging 
vann Joden; de toenemende terrorisering van de samenleving; de steeds 
verdergaandee ontrechting en vernedering van de Joden; en tenslotte 
eenn mislukte poging tot gewelddadige verdrijving van de Joodse inwo-
nerss van een Duits grensstadje over de nationale grens, gevolgd door 
hunn deportatie naar het concentratiekamp Dachau. 

Inn deze en talloze soortgelijke gebeurtenissen in Duitsland tussen 
19333 en 1939 kwam het vervolgingsproces tot uiting - in zekere zin be-
stondd het uit vele honderdduizenden van dergelijke voorvallen — maar 
dee specifieke vervolgingsincidenten en de gedragingen van degenen 
diee daarbij betrokken waren, kunnen slechts begrepen worden door ze 
tee beschouwen binnen de context van het vervolgingsproces als geheel 
zoalss dat gestalte kreeg binnen de meeromvattende ontwikkeling van 
hett Derde Rijk. 

3.. DE EERSTE FASE VAN DE VERVOLGING, 1 9 3 3 - I 9 35 

Hoewell  in Duitsland in 1920 nog bijna eenderde deel (31%) van de to-
talee beroepsbevolking werkzaam was in de landbouw, was de Duitse 
samenlevingg in de decennia rond 1900 overwegend een industriële sa-
menlevingg geworden. Dat hield onder meer in dat de algehele maat-
schappelijkee differentiatie ver ontwikkeld was. Het pendant daarvan 
opp politiek niveau, een wijdvertakte, coördinerende en regulerende 
staatsoverheid,, in Duitsland centraal en federatief georganiseerd, raak-
tee aan alle sectoren van het maatschappelijk leven en aan ieders indivi-
duelee bestaan. Binnen zo'n staatssamenleving berusten een groot deel 
vann het alledaagse sociale verkeer, vele betrekkingen tussen individuele 
mensenn en maatschappelijke groepen, onderlinge machtsverhoudin-
gen,, individuele rechten en plichten, de garantie van persoonlijke vei-
ligheidd en de bescherming van bezit - de gehele 'status quo' kortom -
inn laatste instantie op wettelijk vastgelegde grondrechten, wettelijke 
reguleringg van talloze sociale activiteiten en op de wijzen waarop deze 
doorr de staat routinematig gehandhaafd worden door middel van bu-
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reaucratie,, rechtspraak en geweldsmonopolie. Dat gold ook voor 
Duitslandd en de nationaal-socialistische overname van de centrale 
staatsmachtt op 30 januari 1933 betekende dan ook dat vanaf dat mo-
mentt diepgaande veranderingen in de Duitse samenleving en in alle 
individuelee en collectieve betrekkingen tussen mensen in die samenle-
vingg op gang kwamen. In korte tijd werd het gehele politieke stelsel 
doorr middel van pseudo-legale maatregelen en het systematisch ge-
bruikk van politiek geweld fundamenteel gewijzigd en werden de voor-
naamstee grondwettige instituties van de Duitse staat nagenoeg volle-
digg gecorrumpeerd. 

Hett kan uitgesloten worden geacht dat Hitler en de nationaal-socia-
listischee partij op eigen kracht de staatsmacht in Duitsland hadden 
kunnenn overnemen. Hitler's benoeming als rijkskanselier door staats-
presidentt Von Hindenburg kwam uiteindelijk tot stand door een reeks 
ingewikkeldee politieke intriges onder instemming van gevestigde con-
servatievee en nationalistische agrarische, industriële, financiële en mili -
tairee elites en belangengroepen die in Hitler een instrument zagen om 
eenn door hen gewenst anti-democratisch en anti-socialistisch autori-
tairr regime te vestigen. Eenmaal benoemd wist Hitler evenwel met be-
hulpp van de beide nationaal-socialistische ministers in zijn kabinet, 
Frickk en Göring, binnen een halfjaar zijn machtspositie en die van zijn 
partijj  zodanig te versterken dat Duitsland halverwege 1933 in vele op-
zichtenn een dictatoriaal éénpartij-regime was geworden met totalitaire 
trekken. . 

Driee ontwikkelingen waren daarbij van doorslaggevende betekenis. 
Allereerstt slaagde Hitler erin de uitvoerende macht van zijn regering 
zeerr aanzienlijk te vergroten door feitelijke opheffing van de trias poli-
tica:: regeren bij volmacht en decreet, een praktijk die ten dele al in de 
laatstee jaren van Weimar was gegroeid, werd regel. Ten tweede werd de 
autonomiee van alle Duitse deelstaten te niet gedaan en werden overal 
overwegendd nationaal-socialistische regimes gevestigd door een meest-
all  zorgvuldig gecoördineerde combinatie van maatregelen van 'boven-
af',, vanuit de centrale regering, en politiek geweld van 'onderop', door 
dee paramilitaire organisaties van de partij. De federatieve structuur 
vann Duitsland werd in feite opgeheven en een sterke centralisering 
werdd tot stand gebracht. Ten derde werden alle individuele grondrech-
tenn opgeschort, alle andere politieke partijen uitgeschakeld, en talloze 
maatschappelijkee organisaties onderworpen aan nationaal-socialisti-
schee Gleichschaltung. Deze hele ontwikkeling impliceerde dat de plu-
ralistischee politieke en maatschappelijke orde in Duitsland tot op 
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grotee hoogte beëindigd werd en de staatsmacht voortaan vrijwel onbe-
lemmerdd voor nationaal-socialistische doeleinden kon worden aange-
wend.. Daarmee werd ook een proces van terrorisering van de samenle-
vingg ingeluid en was een van de voornaamste condities voor 
vervolgingg vervuld.32 

Hett besef van deze samenhangen was het scherpst onder de natio-
naal-socialistischee leiders, die doelbewust en zonder scrupules onbe-
grensdee machtsuitbreiding nastreefden; bij hun meest uitgesproken 
politiekee tegenstanders, onder andere binnen de sociaal-democrati-
schee en communistische partijen; onder sommige intellectuelen en 
onderr een deel van de Joden in Duitsland. Van de laatsten pleegden 
velee tientallen onder druk van soms al zeer bedreigende omstandighe-
denn zelfmoord, zoveel dat bijvoorbeeld in Keulen door joodse leiders 
publiekelijkk werd opgeroepen niet te kiezen voor deze uitweg. Tegelij-
kertijdd maakten tienduizenden anderen zich op voor emigratie. In 
19333 emigreerden omstreeks 38.000 Joden. Tussen uiteenlopende 
joodsee organisaties, die ook verschillend op de machtsovername re-
ageerden,, begonnen besprekingen over de politieke toestand en de 
joodsee pers publiceerde defensieve artikelen.33 

Hett nieuwe regime beschikte niet over een uitgewerkt plan voor syste-
matischee vervolging van de Duitse Joden, er was geen scenario van ver-
volging.. Maar er was wel een fundamenteel anti-semitisch partijpro-
grammaa dat nu tot staatsprogramma kon worden en op plaatselijk 
niveauu was binnen de lokale nationaal-socialistische organisaties veelal 
eenn rabiate jodenhaat gecultiveerd. 

Hett ideologisch uitgangspunt was het zogenoemde 25-punten pro-
grammaa dat begin 1920 was afgekondigd toen de Deutsche Arbeiterpar-
teitei naar Oostenrijks en Sudetenduits voorbeeld werd omgedoopt tot 
dee National-sozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Het nationaal-socia-
lismee was een product van de Eerste Wereldoorlog maar sloot ook 
nauww aan bij het vooroorlogse radicale nationalisme in Duitsland. 
Dezee dubbele wortels kwamen tot uiting in een mengsel van ideologi-
schee elementen die in de vorm van eisen en globale slagzinnen in het 
programmaprogramma geformuleerd waren. De afzonderlijke punten, verwoord 
inn artikelvorm, weerspiegelden opvattingen en sentimenten die in al-
lerleii  combinaties in brede lagen van de Duitse bevolking na 1918 ge-
meengoedd waren. 

Hett eerste artikel bevatte de eis dat alle Duitsers zich op grond van 
hethet zelfbeschikkingsrecht der volken aaneen zouden sluiten tot één 

279 9 



CIVILISERINGG EN DECIVI LISERI NG 

Groot-Duitsland.. Daarna werd gelijkberechtiging van het Duitse volk 
tegenoverr andere naties geëist en de opheffing van de vredesverdragen 
vann Versailles en St. Germain. Vervolgens werden 'land en bodem' 
(koloniën)) verlangt om het volk te kunnen voeden en het bevolkings-
overschott te vestigen. Het vierde artikel bepaalde dat slechts diegenen 
staatsburgerr konden zijn die ook Volksgenosse waren. Dit laatste was 
uitsluitendd mogelijk voor hen die van deutschen Blutes waren, onge-
achtt religieuze overtuiging. En de slotzin van dit artikel luidde: Kein 
JudeJude kann daher Volksgenosse sein. In volgende artikelen werd onder 
meerr bepaald dat uitsluitend staatsburgers het recht hadden over lei-
dingg en wetten van de staat mee te beslissen, dat niet-staatsburgers 
slechtss 'als gast' in Duitsland konden verblijven, onder 'vreemdelin-
genwetgeving'' stonden, en uitgewezen dienden te worden in het geval 
dee staat er niet in zou slagen de gehele bevolking te voorzien van voed-
sell  en besraansmiddelen. Verdere immigratie van 'niet-Duitsers' dien-
dee verhinderd te worden en elke 'niet-Duitser' die na 2 augustus 1914, 
dee eerste dag van de oorlog, geïmmigreerd was, zou gedwongen moe-
tenn worden Duitsland direct te verlaten. Hoewel wel gesteld is dat het 
nationaal-socialistischee partijprogramma geen belangrijke rol speelde 
inn de nationaal-socialistische politiek, werden de bovenstaande punten 
naa 1933 in de buitenlandse en binnenlandse politiek voor een groot 
deell  gerealiseerd.14 

Dee socialistische en anti-kapitalistische elementen in het program-
maa kwamen onder andere tot uitdrukking in de artikelen die bepaal-
denn dat alle staatsburgers gelijke rechten en plichten hadden, dat het 
dee eerste taak van de staat was om te zorgen voor bestaansmiddelen 
voorr de staatsburgers en dat het de eerste plicht was van de laatsten om 
arbeidd te verrichten, waarbij de activiteiten van het individu niet ten 
kostee mochten gaan van het algemeen belang maar ten nutte van de 
(volks)gemeenschapp moesten komen. Voorts dienden arbeidsloze in-
komenss afgeschaft te worden, moesten 'de ketenen van de renteslaver-
nij' ,, de Zinsknechtschafi, verbroken worden, dienden oorlogswinsten 
inn beslag genomen te worden, werd verstatelijking van 'de trusts' 
geëist,, winstdeling in grote ondernemingen, grootschalige uitbreiding 
vann ouderdomsvoorzieningen, maatregelen ten gunste van een 'gezon-
de'' middenstand, landhervorming en verhindering van grondspecula-
tie.. Ook werd 'meedogenloze strijd' geëist tegen 'allen die door hun ac-
tiviteitenn het gemeenschapsbelang schade toebrachten', deze gemeine 
Volksverbrecher,Volksverbrecher, zoals 'woekeraars en zwendelaars', verdienden de 
doodstraf,, ohne Rücksichtname auf Konfession und Rasse. Tijdgenoten 
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inn Duitsland kon het nauwelijks ontgaan dat dit artikel 18 in het bij-
zonderr gericht was tegen Joden. 

Dee anti-kapitalistische en socialistische ideologische elementen 
warenn voor een deel van de partijleden en voor veel kiezers na het uit-
brekenn van de economische crisis in 1929 ongetwijfeld van belang om 
zichh achter de nationaal-socialistische beweging te scharen, hoe vaag 
enn algemeen ze ook geformuleerd waren. Anderzijds vormden ze voor 
dee meer behoudende en meer bezittende delen van de Duitse bevol-
kingg een reden voor terughoudendheid. Om die terughoudendheid te 
verminderenn werden de anti-kapitalistische punten door een deel van 
hethet leiderschap, onder wie Hider, in toespraken en propaganda vooral 
verbondenn met anti-joodse beweringen, waarbij nauw werd aangeslo-
tenn op al veel langer bestaande opvattingen en sentimenten. Het me-
rendeell  van de nationaal-socialistische leiders had geen enkele reële af-
finiteitfiniteit  met de socialistische traditie en geenszins de bedoeling de 
kapitalistischee organisatie van de economie te hervormen.35 

Dee anti-semitische doelstellingen in het programma wezen aller-
eerstt in de richting van het zichtbaar maken, het identificeren en regis-
trerenn en vervolgens staatsrechtelijk en maatschappelijk ontrechten en 
uitsluitenn van Joden. Zoals blijkt uit het programma werden daarnaast 
toespelingenn gemaakt op confiscatie van bezittingen, op gedwongen 
uitwijzingg en deportatie, en werd gedreigd met de doodstraf. In hun 
globalee formulering vormden al deze aspecten samen nog geen uitge-
werktt plan voor vervolging maar gaven zij wel op hoofdlijnen aan in 
welkee richting de nationaal-socialistische politiek ten opzichte van de 
Jodenn zou gaan. 

Vanaff  het begin in 1920 was de NSDAP een militante en activistische 
bewegingg met een sterk propagandistisch karakter. In de eigen pers, in 
openbareopenbare redevoeringen, bij massamanifestaties en demonstraties 
werdd steeds gehamerd op het beperkte aantal eenvoudig geformuleer-
dee punten uit het programma. De partij-organisatie, deels gemodel-
leerdd naar de communistische partij, was sterk hiërarchisch vormgege-
venn op basis van het Führer-pnncipe, er heerste een grote voorkeur 
voorr militaire organisatievormen, militaire symboliek en retoriek en 
voorr een agressieve en gewelddadige houding. Deze laatste elementen, 
inclusieff  een algemeen gedeeld geloof in geweld als effectief politiek 
middell  en een sinistere verheerlijking van geweld, waren vooral beli-
chaamdd in de paramilitaire ordedienst van de partij. Opgericht als 
TurnTurn und Sportabteilungwerd deze in 1921 omgedoopt in Sturmabtei-
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lunglung (SA). De SA bestond voor een deel uit veteranen, voormalige offi-
cierenn en soldaten, uit de Eerste Wereldoorlog, uit leden van de vrij -
korpsen,, actief in de eerste jaren na de oorlog, en telde ook vele werk-
lozenn en enthousiaste jongeren uit uiteenlopende stedelijke en 
plattelandsmilieuss onder zijn leden. Men legde zich toe op provoce-
rendee marsen en demonstraties, gewelddadige verstoring van politieke 
bijeenkomstenn van andere partijen, intimidatie van politiek anders-
denkendenn en Joden, op straatterreur en vechtpartijen met andere or-
dediensten.. Begin 1933 omvatte de SA omstreeks 450.000 man, waar-
meee de organisatie ruim viermaal zo groot was als het reguliere Duitse 
leger.. Binnen de SA was de SS {Schutzstaffel} speciaal belast met de be-
veiligingg van de partijleiding en met politietaken en spionage binnen 
dee partij. Tussen 1929 en 1933 groeide de SS van omstreeks 280 tot 
ruimm 50.000 man. Juist binnen de SA was het geloof in de met geweld 
aff  te dwingen revolutionaire doelstellingen van de nationaal-socialisti-
schee beweging tamelijk sterk aanwezig en de over geheel Duitsland 
verspreidee organisatie speelde aanvankelijk een belangrijke rol bij het 
opp gang komen van de terrorisering van de samenleving en het vervol-
gingsprocess van de Joden.36 

Directt na de machtsovername werden in februari en maart 1933 op 
plaatselijkk niveau en veelal op initiatief van lokale en regionale natio-
naal-socialistischee partijfunctionarissen en SA-leiders overal in Duits-
landd gewelddadige acties ondernomen tegen personen, groepen en 
organisatiess die als vijanden van het nationaal-socialisme of als Reichs-
feindefeinde beschouwd werden. Na jaren van steeds opnieuw opgezweept 
fanatismee was de benoeming van Hitler tot rijkskanselier voor hen het 
tekenn dat de nationaal-socialistische revolutie nu dan toch eindelijk 
zouu beginnen. Al vóór maar vooral na de Rij ksdagbrand van 28 febru-
arii  1933, die in nationaal-socialistische kring ten onrechte algemeen 
werdd geduid als het begin van een communistische opstand, werden 
bestuurderss en leden van linkse partijen en vakbonden, communisten, 
socialistenn en sociaal-democraten, maar ook Joden en persoonlijke vij -
andenn van lokale nationaal-socialisten aangehouden, geïntimideerd, 
mishandeldd en opgesloten, vaak in kelderruimten onder plaatselijke 
SA-lokalenn {Bunkern} en in zogeheten Bruine Huizen, lokale partij-
centra.. Onder het mom van Schutzhaft werden tienduizenden gearres-
teerd,, enkele honderden werden vermoord, onder wie tientallen 
Joden,, en in oude kazerne's en verlaten fabrieken werden door SA-een-
hedenn tal van geïmproviseerde gevangenissen en concentratiekampen 
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ingericht.377 Ook vonden vele gewelddadige overvallen plaats op partij-
kantorenn van linkse partijen, redactiebureaus van linkse kranten en 
tijdschriften,, op Joodse winkels, op gemeentehuizen en vakbondscen-
tra,, en werden allerlei overheidsinstellingen, bedrijven, verenigingen 
enn maatschappelijke organisaties gedwongen 'S A-commissarissen' toe 
tee laten. 

Hett merendeel van deze acties vond aanvankelijk nagenoeg geheel 
buitenn de reguliere justitie en politie om plaats. De politie, vaak gealar-
meerdd door gewone burgers, trad soms op tegen de SA-acties, stemde 
err echter ook stilzwijgend mee in, bleef aarzelend of tegenstrijdig 
optreden,, of onthield zich geheel van ingrijpen. Dit werd ook veroor-
zaaktt door het feit dat nationaal-socialisten nu in hoog tempo be-
noemdd werden op hoge politieposten en doordat direct na de machts-
overnamee 40.000 leden van de SA en 10.000 leden van de Stahlhelm, 
eenn rechtse, nationalistische organisatie van oudstrijders, als zoge-
naamdee hulppolitie waren aangesteld. Verre van zich als hulppolitie te 
gedragenn voerden deze eenheden hun eigen 'strijd tegen marxisme, Jo-
dendomm en reactie'. De later als wilde Einzelaktionen bestempelde ac-
tiess werden in veel gevallen, soms vantevoren maar vaker nadien, van 
'bovenaf'' gedekt.38 

Eenn deel van de nationaal-socialistische leiders en de partijpers ba-
gatelliseerden,, vergoeilijkten of rechtvaardigden deze gebeurtenissen 
alss 'noodzakelijke zelfverdediging van de staat' of als 'legitieme uitbars-
tingenn van volkswoede'. Maar de omvang en openbaarheid van de ac-
tiess was zodanig dat ze voor elke Duitser duidelijk zichtbaar waren en 
naastt instemming in brede kring ook op grote schaal onrust teweeg-
brachten.. Binnen hogere echelons van de nationaal-socialistische par-
tijleidingg werd beseft dat het nieuwe regime zich nog maar in de eerste 
fasee van vestiging bevond en vooralsnog rekening diende te houden 
mett de publieke opinie, de president en machtige conservatieve en 
'burgerlijk-nationalistische'' krachten die wel een autoritair en nationa-
listischh regime wensten maar geen 'revolutionaire' gewelddadige acties. 
Binnenn het kabinet en het centrale staatsapparaat werd gevreesd voor 
toenemendee wanorde, verlies aan beheersing over de binnenlandse 
ontwikkelingenn en negatieve repercussies vanuit het buitenland waar 
viaa diplomatieke kanalen en de pers gerapporteerd werd over de ge-
beurtenissenn in Duitsland.39 

Verschillendee maatregelen werden genomen om de 'orde' te herstel-
len.. Binnen de partij en de SA werden parolen afgegeven die aandron-
genn op meer disciplinering en planmatige leiding van bovenaf — zo 
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konn ook Hitler publiekelijk afgeschilderd worden als 'matigende 
kracht'.. Stuk voor stuk werden de 'wilde' gevangenissen en concentra-
tiekampenn opgeheven en vervangen door een beperkt aantal kampen 
onderr leiding van de SS. Voorts vormden een aantal hoge partij-, SA-
enn SS-functionarissen een tegen de Joden gericht boycot-comité -
onderr de naam 'Centraal comité ter verdediging tegen Joodse gruwel-
enn boycotpropaganda' - en werd i april 1933 uitgeroepen tot dag voor 
dee landelijke boycot van Joden.40 Achter de schermen werd in de 
Rijkskanselarijj  en het Ministerie van Binnenlandse Zaken door amb-
telijkee werkgroepen de eerste anti-joodse wetgeving voorbereid, die te-
venss moest dienen om een deel van de onwettige acties van de eerste 
paarr maanden achteraf te legaliseren. 

Dee georganiseerde boycot, die op veel plaatsen in feite tot 4 april 
duurde,, trof joodse winkels, synagogen, organisaties en ondernemin-
gen,, en ambtenaren, artsen en advocaten, scholieren en studenten, on-
derwijzerss en leraren, kantoorbedienden en arbeiders. Op plaatselijk 
niveauu was vaak algemeen bekend wie joods was, bovendien beschik-
tenn lokale autoriteiten en partij-afdelingen over al eerder opgestelde 
zogenoemdee 'Jodenlijsten' met namen en adressen. Ook werden plat-
tegrondenn van buurten en straten gepubliceerd waarop aangegeven 
wass waar Joden woonden of hun beroep of bedrijf uitoefenden. Er 
werdenn massamanifestaties gehouden waar felle anti-semitische toe-
sprakenn werden afgestoken en voor joodse winkels en bedrijven, art-
sen-- en tandartsenpraktijken en advocatenkantoren werd SA gepos-
teerd.. Winkels en woonhuizen werden beschilderd met de davidsster 
enn het woord Jude, borden werden opgehangen waarop Duitsers wer-
denn opgeroepen 'zich te verweren' door niet bij Joden te kopen, ruiten 
werdenn ingegooid of met straatvuil besmeurd, winkeliers en personeel 
werdenn bedreigd en mishandeld, en klanten werden gewaarschuwd 
nietss te kopen. Wie dat toch deed, werd uitgescholden, nagejouwd en 
somss mishandeld, ook werden van klanten wel namen genoteerd of 
foto'ss gemaakt. Die werden soms later gepubliceerd of in uitstalkasten 
opp straat opgehangen met bijschriften als Judenknecht of Judenjreund. 
Hierr en daar werden inktstempels gebruikt die kopers in het gezicht 
werdenn gedrukt: Wir Verrater kauften beijuden. Scholieren, studenten, 
werknemerss en anderen werden geïntimideerd en geterroriseerd door 
mede-scholieren,, mede-studenten en collega's. De boycot werd gro-
tendeelss actief doorgevoerd door SA in uniform en leden van andere 
partij-organisatiess zoals de Hitler-Jugend (14 tot 18 jaar), de NS-vrou-
wenbond,, NS-studenten en NS-organisaties van leraren, artsen en ju-
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risten.. Ook werd actief deelgenomen door sommigen uit de niet-geor-
ganiseerdee bevolking maar uit beschrijvingen blijkt dat het publiek 
zichh grotendeels beperkte tot toekijken en het vermijden van inciden-
ten.. Een enkele keer werd vanuit het publiek geprotesteerd waarna 
menn door de veelal aanwezige politie tot doorlopen werd gemaand. 

Uitt de landelijke boycot-actie, amper twee maanden na het begin 
vann het nieuwe regime, bleek dat de nationaal-socialisten niet alleen de 
intentiee hadden maar ook bereid en in staat waren tot het doorvoeren 
vann een geplande en daadwerkelijke anti-semitische vervolgingspoli-
tiekk en dat ze daaraan een hoge prioriteit toekenden. Met de actie wer-
denn drie doelen beoogd: het met dwang en geweld zichtbaar maken, 
bedreigenn en vernederen van Joden; het scheppen van twee catego-
rieën,, 'Duitsers' en 'Joden'; en het publiek aanbrengen van een onover-
brugbaree scheidslijn en tegenstelling tussen beide, door middel van ge-
weldd en extreem negatieve beeldvorming over Joden. De actie maakte 
ookk duidelijk dat door de snelle veranderingen in de Duitse staatsorga-
nisatiee degenen die als 'Joden' werden aangemerkt zich niet meer tegen 
dee aantasting van hun rechten, hun persoonlijke veiligheid en bezit 
kondenn verweren door een beroep te doen op de staat, op politie en 
justitie.. Joden werden in feite uitgesloten van reguliere bescherming 
doorr de staat en het geweldsmonopolie en wie hen te na kwam, kon 
vrijwell  zeker zijn van straffeloosheid. Dat impliceerde niet alleen een 
fundamentelee ondermijning van de positie van Joden als staatsburgers, 
maarr verschafte ook een vrijbrief aan diegenen die zich om welke 
redenn dan ook tegen Joden wilden keren. Tenslotte bleek uit het ver-
loopp van de actie dat het brede publiek weliswaar geen blijk gaf van 
groott enthousiasme voor vervolging maar evenmin op ruime schaal 
protesteerde,, laat staan in verzet kwam.41 

Nogg geen week na deze centraal geïnstigeerde en zorgvuldig georga-
niseerdee 'volkse acties' volgde de eerste officiële maatregel van de kant 
vann de staatsoverheid. Op 7 april 1933 werd de Gesetz zur Widerherstel-
lunglung des Berufibeamtentum afgekondigd, later aangevuld met verdere 
uitvoeringsvoorschriften.. De wet werd gebruikt om ambtenaren te de-
graderenn ofte ontslaan die niet geacht werden zich jederzeit rückhaltbs 
furfur den nationale Staat in te zetten en om het ontslag van ambtenaren 
diee al opzij gezet waren achteraf te legaliseren. Deze wet bevatte ook de 
zogehetenn Arierparagrapb die bepaalde dat ambtenaren van 'niet-Ari-
sche'' afkomst ontslagen moesten worden. Iedere ambtenaar diende nu 
zijnn afkomst te bewijzen door geboorte- of doopbewijs van zichzelf en 
soortgelijkee documenten van beide ouders en van de vier grootouders 
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overr te leggen. Als 'niet-Arisch' gold ieder met tenminste één joodse 
ouderr of grootouder. In weerwil van de racistische nationaal-socialisti-
schee beginselen en propaganda werd 'een joodse afkomst' niet vastge-
steldd door een of ander 'raskenmerk' maar door het criterium van reli-
gie.. Niet de eigen religie of de afwezigheid daarvan, maar die van de 
grootouders.. Als gevolg van deze wet werden van de omstreeks één 
miljoenn Duitse overheidsambtenaren een kleine 5.000 (0,5%) als 'niet-
Arisch'' ontslagen. Op aandringen van president von Hindenburg werd 
voorlopigg een uitzondering gemaakt voor voormalige Frontkampfer, 
hunn vaders of hun zonen. 

Dee Arierparagraph werd ook opgenomen in andere wetten en maat-
regelenn van dat jaar die onder andere betrekking hadden op juristen, 
artsenn en tandartsen, op de universiteiten en hogescholen, op alle be-
roepenn in de sfeer van kunst en cultuur en op de gehele sector van de 
pers.. Door deze maatregelen werden naar schatting omstreeks 12.000 
Duitsee Joden en hun gezinnen van hun inkomen en bestaansmiddelen 
beroofd,, dan wel ernstig in hun beroepsuitoefening belemmerd.42 

Inn het najaar van 1933, nog voordat het nationaal-socialistische regime 
eenn jaar aan de macht was, tekenden het verloop en de dynamiek van 
hett vervolgingsproces zich dus al min of meer duidelijk af. Aan de ene 
kantt was het vervolgingsproces in de eerste maanden op gang gebracht 
doorr direct tegen Joden gerichte gewelddadige acties, deels publiek en 
deelss heimelijk, van de zijde van de partij en haar paramilitaire organi-
saties.. Aan de andere kant werd, ten dele gecoördineerd daarmee, de 
vervolgingg gestalte gegeven en bevorderd door regelgeving vanuit de 
centralee staatsbureaucratie. Eenmaal op gang gekomen, bleef de bu-
reaucratiee in beweging onder politieke druk vanuit de rijkskanselarij, 
hett kabinet, de partij en het propaganda-apparaat van staat en partij. 
Maarr ook de interne dynamiek binnen de bureaucratie speelde een be-
langrijkee rol: nu er eenmaal een 'probleem' was geschapen, 'speciale' 
wettenn en regelingen waren ontstaan voor 'speciale' categorieën van de 
bevolkingg - 'Ariërs' en 'niet-Ariërs' - kregen de verdere precisering, uit-
werking,, aanvulling en uitvoering van deze wetten en regelingen een 
eigenn momentum. Binnen ministeries ontstonden 'specialisten' en ge-
specialiseerdee bureaus en afdelingen die, dan weer in onderlinge sa-
menwerking,, dan weer in onderlinge rivaliteit over competenties, 
zichzelff  en elkaar aanzetten tot meer regelgeving. Van meet af aan vol-
trokk dus een belangrijk deel van de vervolgingsactiviteiten zich achter 
dee coulissen van de anonieme staats- en partijbureaucratieën. Steeds 
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meerr delen van het staatsapparaat en daarmee ook van de samenleving 
raaktenn zo stuk voor stuk betrokken bij het vervolgingsproces en beïn-
vloeddenn elkaar over en weer.43 

Tussenn de krachten die het vervolgingsproces aandreven en daarmee 
ookk tussen de voornaamste vervolgingsmiddelen bleef tot het najaar 
vann 1939 een zekere spanning bestaan. Veel hoge politieke leiders en 
ambtenarenn binnen het regime gaven de voorkeur aan 'stille' bureau-
cratischee maatregelen tegen de Joden met straf- en geweldsdreiging op 
dee achtergrond. Een aantal andere, onder wie Julius Streicher, Gaulei-
terter-voor-voor Franconië en uitgever van het rabiaat anti-semitische blad Der 
Stürmer,Stürmer, en Joseph Goebbels, sinds maart 1933 Reichsministerjur Volks-
aujklarungaujklarung und Propaganda, bleven voorstanders van 'radicale actie', 
waaronderr rechtstreekse, deels publieke, geweldpleging. Ook Hitler, 
zijj  het onder camouflage, het merendeel van de SA en vele plaatselijke 
enn regionale nationaal-socialistische leiders waren daar voorstanders 
van.. Hoewel de directe gewelddadige terreur in de loop van 1933 en in 
19344 over het geheel genomen afnam, bleven daardoor intimidatie, 
boycot-- en terreuracties dan hier, dan daar, doorgaan, en laaide in het 
voorjaarr van 1935 het geweld weer op grotere schaal op. 

Jodenn kregen hernieuwd te maken met het zogeheten Radau-antise-
mitismusmitismus - eigenlijk een verhullend eufemisme: er vielen doden en 
zwaargewondenn en uit vele dorpen en kleine stadjes werden joodse fa-
miliess met geweld verdreven. Daarnaast werden zij in toenemende 
mate,, en met allerlei plaatselijke en regionale verschillen, geconfron-
teerdd met formele en informele beperkingen van hun handelings- en 
bewegingsvrijheid:: badplaatsen en bioscopen, hotels en theaters, ben-
zinestationss en café's, parken, bepaalde straten en stadsdelen werden 
steedss vaker voor hen tot verboden gebied verklaard. Duitsland raakte 
overdektt met bordjes waarop Joden als 'niet gewenst' werden uitgeslo-
tenn dan wel de toegang werd verboden. Op scholen werden intensieve 
anti-semitischee campagnes gevoerd en werd het voor joodse leerlingen 
steedss moeilijker uit te houden, joodse organisaties en verenigingen 
werdenn meer en meer gehinderd in hun activiteiten en de nog verschij-
nendee joodse periodieken kregen soms maandenlange publicatie-ver-
bodenn opgelegd.44 

Onderr de vervolgden werd men zich meer en meer bewust van de 
ernstt van de situatie, al werd deze verschillend beoordeeld. Vergeleken 
mett 1933 liep de omvang van de emigratie weliswaar terug maar bleef 
nietteminn omvangrijk: in 1934 emigreerden omstreeks 22.000 Joden 
uitt Duitsland, in 1935 omstreeks 21.000. Na de door Hitler, Himmler 
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enn Göring geleide 'putsch' tegen de SA in de zomer van 1934, waardoor 
dee zelfstandige macht van deze organisatie sterk werd ingeperkt, was 
zelfss sprake van enige terugkeer van Joden in de veronderstelling dat 
eenn zekere legaliteit en orde nu hersteld zouden worden. Zeer velen 
hooptenn en verwachtten dat het nationaal-socialistisch regime te eni-
gerr tijd een gematigder koers zou gaan varen, tot die tijd was het zaak 
mett onderlinge hulp en steun zo goed mogelijk vol te houden, een 
houdingg die ook door vooraanstaande en gerespecteerde joodse leiders 
werdd uitgedragen. 

Samenvattendd kan gesteld worden dat gedurende deze eerste jaren van 
hett vervolgingsproces door de vervolgers een begin gemaakt was met 
systematischee identificatie door registratie, extreem negatieve groeps-
definiéring,, segregatie en isolering van de vervolgden. Ze waren aange-
wezen,, bedreigd, belasterd en vernederd, straffeloos gewelddadig beje-
gend,, ten dele ontrecht en van hun bestaansmiddelen beroofd, 
gedeeltelijkk afgezonderd en uitgesloten. Tientallen hadden suïcide ge-
pleegd,, tientallen anderen waren vermoord, ruim 80.000 Joden (circa 
16%)) waren geëmigreerd - gevlucht en verdreven - de meesten wacht-
tenn beklemd op betere tijden. Het is zeker onjuist te menen dat de ver-
volgdenn zich niet verweerden - er zijn vele individuele en collectieve 
voorbeeldenn van het tegendeel - maar de overmacht en de vijandig-
heidd van de vervolgers waren zodanig dat de kansen op succes vrijwel 
nihill  waren. En steun vanuit andere groepen en instanties in de Duitse 
samenlevingg bleef vrijwel geheel uit.45 Een enkel voorbeeld, een obser-
vatiee van een anonieme SPD-waarnemer van joodse origine, maakt 
dezee algemene processen bijna voelbaar: 

Trotzz aller gegenseitige Rücksichtnahme und obwohl von einer antise-
mitischenn Welle nicht zu reden ist, gestaltet sich das Leben der Juden 
inn Deutschland und das Zusammenleben mit Ariern ausserst unange-
nehm.. Besonders leidet die altere jüdische Generation. Trotzdem 
musss man sagen, dass es immer wieder Ariër gibt, die den Juden hel-
fen,, die sie trosten oder ihnen Schwierigkeiten aus dem Wege raumen. 
Dass hindert aber nicht, dass es stets von neuem zu Depressionsstim-
mungenn kommt. Da ist z.B. die ganz untergeordnete Frage des Han-
deschüttelns,, aus der sich manchmal unmögliche Situationen ergeben 
können.. Ich habe einen Bekannten, der SA-Mann ist. Wir kennen uns 
seitt Jahrzehnten und reichen uns stets die Hande. Aber was sollen wir 
tun,, wenn wir uns auf der Strasse begegnen. Es kann zu vielen Schwie-
rigkeitenn fïihren und ihn in seiner Stellung gefahrden, und so haben 
wirr vereinbart, dass wir dat Grüssen auf der Strasse überhaupt unter-
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lassen.. Man fühlt sich nicht mehr als Angehöriger des deutschen Volk-
es.. Ich hatte früher keinen jüdischen Verkehr, sondern so gut wie aus-
schlieslichh arische Freunde. Diesen Umgang habe ich aus den verschie-
denstenn Gründen sehr stark eingeschrankt. Man kommt sich geistig 
wiee ein Emigrant im eigenen Land vor.46 

4.. DE TWEEDE FASE VAN DE VERVOLGING, I935"I938 

Mett de afkondiging op 15 september 1935, tijdens de landelijke natio-
naal-socialistischee partijdagen in Neurenberg, van enkele nieuwe wet-
ten,, de Reichsbürgergesetz en de Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes 
undund der deutschen Ehre, werd de eerste fase van het vervolgingsproces 
inn zekere zin afgesloten. Beide wetten waren in grote haast opgesteld -
Hiderr had er op het laatste moment toe besloten - en verschillende 
'experts'' van Berlijnse ministeries waren in allerijl naar Neurenberg 
ontbodenn om de wetten te formuleren. Hoewel bij velen nu om be-
grijpelijkee redenen de indruk ontstond dat door deze wetten de rechts-
positiee van de 'niet-Ariërs' geregeld zou worden en deze in de toekomst 
opp meer, zij het systematisch discriminerende, rechtszekerheid konden 
rekenen,, waren de wetten in feite het begin van de tweede fase van het 
vervolgingsproces.. Eind september 1935 schreef DerStürmer dat nu de 
wegg open lag voor Krieg bis zur Vernichtungxe^n de Joden.47 

Mett de eerste wet werd een deel van het nationaal-socialistische par-
tijprogrammaa uitgevoerd: bepaald werd dat slechts diegenen burgers 
vann het Rijk waren die van deutschen oder artverwandten Blutes waren, 
enn die bovendien door hun gedrag toonden dat zij het Duitse volk en 
hett Rijk trouw dienden. Bij de supplementen op deze wet werd in het 
eerstee supplement van november 1935 bepaald wie als Jood gold. Di t 
warenn alle personen met drie of vier joodse grootouders, en diegenen 
mett twee joodse grootouders, indien zijzelf tot de joodse religie be-
hoordenn of met een Jood of Jodin getrouwd waren op 15 september 
19355 dan wel daarna met een Jood of Jodin in het huwelijk traden. 
Voortss werden twee categorieën van zogeheten Mischlinge onderschei-
den:: die van de eerste graad: personen met twee joodse grootouders, 
diee niet zelf tot de joodse religie behoorden en niet getrouwd waren 
mett een persoon van joodse afkomst op 15 september 1935; en die van 
dee tweede graad: personen met één joodse grootouder.48 

Analoogg aan de eerder ingevoerde Arierparagraph speelde dus ook 
bijj  deze bepaling veronderstelde 'raskenmerkerï uitsluitend een ideo-
logischee rol, het bepalend criterium bleef religie. Naar schatting waren 
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err omstreeks 200.000 Duitsers die door deze wet tot Mischlinge wer-
denn verklaard, al spoedig werden zij aangeduid als 'het derde ras'. Ze 
werdenn onderworpen aan allerlei discriminerende gedragsbeperkingen 
maarr het merendeel hunner ontkwam aan de latere vernietiging.49 

Dee invoering van de wet en de daarop gebaseerde verdere stappen in 
hethet vervolgingsproces maakten duidelijk dat de formele juridisch-bu-
reaucratischee identificatie van de vervolgden geen eenmalige gebeurte-
niss was maar in feite een steeds voortgaand deelproces binnen de gehe-
lee vervolging. Zoals geschetst had de invoering van het Ariernachweis 
inn 1933 in een aantal maatschappelijke sectoren al een aanzienlijk deel 
vann de Duitse Joden getroffen, bovendien werd het van gelding ver-
klaardd voor een steeds groeiend aantal werkkringen en beroepen. Aan-
gezienn omstreeks de helft van de Duitse Joden echter tot de econo-
mischh zelfstandige middenklasse behoorde en binnen de nog 
grotendeelss behouden gebleven kapitalistische samenlevingsorde het 
bedrijfslevenn een betrekkelijk grote mate van autonomie kende, was 
hett voor de bureaucraten van de vervolging moeilijker ook deze Joden 
alss 'niet-Arisch' te classificeren om er daarna maatregelen tegen te kun-
nenn nemen. De nieuwe wet bood deze mogelijkheid wél omdat de be-
palingenn ervan betrekking hadden op alle Joden en het nu ook moge-
lij kk werd formele definities te ontwikkelen van bijvoorbeeld 'Joodse 
firma's'.. Hoewel sinds de late zomer van 1935 en gedurende het jaar 
19366 de publieke vervolging relatief werd afgeremd vanuit het centrale 
niveau,, uit overwegingen van economische en binnenlands en buiten-
landss politieke aard, werden binnen de staatsbureaucratie voorberei-
dingenn getroffen alle Duitse Joden systematisch uit de economie te 
verdrijvenn en van nagenoeg al hun bezittingen te beroven. 

Opp plaatselijk en regionaal niveau bood de wet allerlei mogelijkhe-
denn voor verdere chicanes van de partij, de autoriteiten en de politie 
tegenn Joden. Bovendien raakten nu alle overheidsorganen op een of 
anderee manier betrokken bij de vervolging doordat er meerdere cate-
gorieënn staatsburgers geschapen waren: Joden, die niet langer als 
staatsburgerss golden, Mischlinge, die slechts ten dele als zodanig be-
schouwdd en behandeld werden, en Ariërs. Bij alle handelingen die met 
dee overheid te maken hadden — en dat waren er vele gegeven de aard 
vann de Duitse staatssamenleving - ging deze classificatie een directe rol 
spelenn ten nadele van degenen die als 'Jood' waren gedefinieerd. Ook 
bijj  tal van andere organisaties en instellingen buiten de sfeer van de 
overheidd werkte dit door: van banken en bibliotheken tot woning-
bouwcorporatiess en het openbaar vervoer. 

290 0 



DEE VERVOLGING VAN DE JODEN IN DUITSLAND 

Bijj  de tweede wet, over 'de bescherming van Duits bloed en de 
Duitsee eer', werd onder meer bepaald dat huwelijken tussen Joden -
volgenss de Neurenberger definitie — en staatsburgers van 'Duits en 
aanverwantt bloed' verboden waren, alsook buitenechtelijke betrekkin-
gen,, en dat vrouwen van 'Duits en aanverwant bloed' van onder de 45 
jaarr niet in de huishouding van Joden mochten werken. Overtreding 
vann deze bepalingen kon bestraft worden met geldboetes, gevangenis-
enn tuchthuisstraffen. Deze maatregelen kwamen bijna letterlijk over-
eenn met canonieke regelgeving uit de Middeleeuwen en regelingen die 
inn het pre-industriële Duitsland hadden bestaan.50 Onmiddellijke ef-
fectenn van de wet waren dat in vele 'gemengde' huwelijken en verhou-
dingenn grote spanningen ontstonden en dat duizenden Duitse dienst-
meisjess hun baan verloren. De wet schiep ook mogelijkheden voor 
allerleii  vormen van chantage, afpersing en persoonlijke wraak. In de 
jarenn 1936 en 1937 werden voor Duitse rechtbanken in tal van plaatsen 
processenn wegens Rassenschande gevoerd die steevast leidden tot ver-
oordelingg van de betrokken 'verdachten' op grond van de meest dubi-
euzee getuigenissen. In de anti-semitische pers werd een en ander steeds 
breedd uitgemeten. Joden werden nu dus ook meer geassocieerd met 
seksueell  wangedrag, met aanranding en verkrachting, en met 'bezoe-
delingg van de eer van Duitse vrouwen en meisjes'. Het was in feite een 
oudee anti-semitische obsessie, die ook sterk leefde bij Hider en andere 
nationaal-socialistischee leiders, en die in het Derde Rijk via 'wet en 
recht'' tot werkelijkheid werd gemaakt. 

Nett als de juridisch-bureaucratische identificatie was ook de systema-
tischh negatieve groepsdefiniëring een doorgaand deelproces binnen de 
vervolging.. In massabijeenkomsten, met radio- en perscampagnes, in 
eenn stroom van aanplakbiljetten, vlugschriften, pamfletten en publica-
ties,, in speciale cursussen op scholen en binnen nationaal-socialisti-
schee organisaties werd de bevolking voortdurend geïndoctrineerd met 
anti-semitisme.. Alle oude mythen en vooroordelen over Joden werden 
eindelooss herhaald, aangevuld met nieuwe negatieve stereotyperingen 
enn met beschouwingen over 'actuele gebeurtenissen', waarbij de pro-
pagandistenn er steeds voor zorgden 'feiten' en de meest kwaadaardige 
'interpretaties'' daarvan op een zodanige wijze dooreen te mengen dat 
weerleggingg - zo die al geuit kon worden - niet mogelijk was zonder 
uitvoerigee uiteenzettingen. Zo behield zelfs de meest perfide laster een 
schijnn van geloofwaardigheid. Als gevolg van aanhoudende chicanes 
enn gewelddadige druk besloten bijvoorbeeld vele Duitse Joden die in 
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kleinee vijandige gemeenschappen leefden naar de grotere steden te 
verhuizenn waar de situatie relatief anoniemer en dus misschien veiliger 
was.. Prompt werd dit door de propaganda voorgesteld als 'een Joodse 
overvall  op onze steden' die om maatregelen vroeg. 

Expliciett of impliciet bevatte de anti-semitische propaganda steeds 
weerr drie kernelementen: ten eerste, dat Jood-zijn het allervoornaam-
stee en enig belangrijke kenmerk van betrokkenen was, ten tweede, dat 
allee Joden met elkaar in verbinding stonden en voortdurend samen-
zwoerenn tegen het Duitse volk en de Duitse staat, en, ten derde, dat 
Jood-zijnn synoniem was met al het denkbare historische en actuele 
'kwaad':: Der Jude ist an allem Schuld, Die juden sind unser Unglück. 
Niettegenstaandee het evident magische karakter van deze beweringen 
blekenn zeer velen ontvankelijk voor dit complotdenken. 

Voorr de vervolgers binnen het centrale staatsapparaat, in de politie-
dienstenn en op plaatselijk niveau betekende de propaganda een legiti-
meringg van eerder genomen maatregelen en een voortdurende aanspo-
ringg tot verscherping van de vervolging. Onder het grote publiek, dat 
geenn toegang meer had tot andere informatiebronnen dan die van de 
gecensureerde,, gelijkgeschakelde en op systematische misleiding en 
desinformatiee gerichte massamedia, en dat bovendien steeds effectie-
verr werd gecontroleerd door een groeiend spionage- en terreurappa-
raat,, miste de propaganda zijn uitwerking niet. Ook onder groepen 
vann de bevolking, die voorheen niet of nauwelijks blijk hadden gege-
venn van anti-semitisme, vatte de gedachte post dat er 'toch wel iets met 
dee Joden aan de hand moest zijn'. Al was het alleen maar omdat staat, 
justitiee en politie zich zo vaak en zoveel met hen bemoeiden. Tegelij-
kertijdd zal, zoals Saul Friedlander onlangs in het voetspoor van Klaus 
Mannn constateerde, met het voortschrijden van het vervolgingsproces 
bijj  velen een intens gevoel van opluchting zijn ontstaan dat zijzelf niet 
joodss waren en 'dus' niets te duchten hadden.51 

Voorr de vervolgden zelf, wier mogelijkheden tot verweer al heel be-
perktt waren en die minder en minder invloed konden uitoefenen op 
dee wijzen waarop ze publiekelijk negatief gedefinieerd werden, bete-
kendee de propaganda onder meer dat ze steeds minder beoordeeld 
werdenn op wie zij individueel waren en op hun individuele handelen 
enn steeds meer op wat zij verondersteld werden te zijn in de vijandige 
fantasieënn van anderen. Belangrijke effecten van de haatcampagnes 
warenn versterking van isolement en segregatie, en een gevaarlijke toe-
namee van deïndividualisering en dehumanisering van het beeld van 
Jodenn in de geest van vele Duitsers. Die laatste ontwikkeling werkte 
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weerr ondermijnend op inhibities voor verdere vervolging, voorzover 
diee nog bestonden. 

Zoo zette het vervolgingsproces uit de eerste fase zich voort in de 
tweede:: het raakte nu aan alle Duitse Joden en aan steeds meer facetten 
vann hun leven. Behalve de partij met haar organisaties waren de gehele 
overheidd op alle niveaus en grote delen van de samenleving erbij be-
trokkenn geraakt. Ondanks de vele belemmeringen voor emigratie ging 
dee uittocht van Joden uit Duitsland door: in 1936 verlieten omstreeks 
24.5000 en in 1937 23.500 van hen het land. In nog geen vier jaar was 
meerr dan 25% van de totale joodse bevolking vertrokken. 

Inn het najaar van 1937 kreeg de al eerder begonnen 'Arisering' van 
'Joodsee firma's' en, wat later, van 'Joods vermogen een systematisch ge-
plandd karakter. Onteigening, of beter gezegd pseudo-legale beroving, 
werdd nu een belangrijk aspect van de vervolging. Arisierung hield in 
datt Duitse bedrijven joodse ondernemingen gingen opkopen, varië-
rendd van de talrijke kleine winkels tot de middelgrote bedrijven en de 
handvoll  grote ondernemingen. Als gevolg van de emigratie van joodse 
ondernemersondernemers en zakenlieden hadden dergelijke verkopen, vaak tegen 
tee lage prijzen, al vanaf 1933 plaatsgevonden. Alternatieven waren: op-
heffingg van het bedrijf, het aanstellen van betrouwbare 'Arische' ma-
nagerss of fusie met een 'Arisch' bedrijf waarbij de joodse partner op de 
achtergrondd bleef. De laatste twee varianten waren riskant en werden 
laterr bij wet strafbaar gesteld. Vanaf 1937 kregen deze 'vrijwillige ' ver-
kopingenn steeds meer een gedwongen karakter. 

Bijj  het dwingen tot verkoop werden door de betrokken vervolgers 
verschillendee methoden gebruikt. Meestal werden eerst in enigerlei 
combinatiee vormen van bureaucratische, ideologische en gewelddadi-
gee druk en dwang uitgeoefend op leveranciers en afnemers van het be-
drijff  dat men wilde Ariseren'. Eigenaars en managers van het bedrijf of 
hunn familieleden werden geïntimideerd en bedreigd. Dan werd door 
eenn Arische' koper of een groep kopers een bod gedaan, vaak via bank-
relatiess — verschillende grote Duitse banken speelden een belangrijke 
roll  als bemiddelaars in het gehele proces. Afhankelijk van hun markt-
positie,, hun algehele economische sterkte en de mate waarin zij zich 
voorbereidd hadden, wisten sommige ondernemers lang weerstand te 
biedenn aan de druk, voor vele anderen was dit minder mogelijk, en 
uiteindelijkk verloren allen het tegen de overmaat aan gemobiliseerde 
machtsmiddelen.52 2 

Omm het proces van onteigening en beroving te versnellen, om prij-
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zenn nog verder te drukken en om de staat en daarmee gelieerde onder-
nemingen,, zoals de Hermann Goring Werke, een aandeel in de te beha-
lenn winsten te verschaffen, verordonneerde het Ministerie van Bin-
nenlandsee Zaken op 26 april 1938 dat al het 'Joodse vermogen' 
anmelaepflichtigwzsanmelaepflichtigwzs en dat verkoopcontracten tussen Joden en Duit-
serss voortaan officiële toestemming behoefden. In april 1938 waren er 
nogg 39.532 Jüdische Firmen in Duitsland, in het voorjaar van 1939 
warenn er daarvan 14.803 opgeheven, 5.976 arisiert, en 11.263 andere in 
Arisierung.Arisierung. In een serie bijkomende decreten werd nagenoeg alle be-
drijfs-- en beroepsuitoefening van Duitse Joden onmogelijk gemaakt. 

Dezee versnelling en radicalisering van het vervolgingsproces, waar 
eenn aanzienlijk deel van het Duitse bedrijfsleven als direct belangheb-
bendee bij betrokken was, was deels een gevolg van verdere uitschake-
lingg van conservatief-nationalistische krachten binnen het regime en 
werdd mede in de hand gewerkt door de Anschluss van Oostenrijk bij 
hett Derde Rijk in maart 1938. Tegen de omstreeks 185.000 Oostenrijk-
see Joden (circa 2,7% van de bevolking) werden door de Oostenrijkse 
nationaal-socialisten,, de Duitse en Oostenrijkse civiele en militaire au-
toriteiten,, de politie en de SS in zeer hoog tempo en met veel geweld 
allee anti-semitische maatregelen doorgevoerd die in de vijfjaar daar-
voorr in Duitsland tot stand waren gekomen. Binnen enkele maanden 
hadd de SS van de 25.598 joodse ondernemingen in Oostenrijk alle gro-
teree bedrijven in beslag genomen en waren vele duizenden kleinere be-
drijvenn 'overgenomen' door veelal plaatselijke nationaal-socialisten. 
Zoalss het vervolgingsproces dat in Duitsland tot dan toe gestalte had 
gekregenn als voorbeeld gold voor de vervolging die in Oostenrijk werd 
ingezet,, zo werkte 'het model Oostenrijk' weer als voorbeeld voor de 
verderee vervolging in Duitsland.53 

Intussenn gingen andere vervolgingsactiviteiten door: als een volgen-
dee stap in het deelproces van identificatie werden vanaf juli 1938 voor 
allee Joden persoonsbewijzen ingevoerd waarop stond dat zij joods 
waren.. Ze werden verplicht de kaarten steeds bij zich te dragen en on-
middellijkk ongevraagd te tonen bij elk contact met overheidsambtena-
ren.. Voorts werden alle vervolgden wier voornamen niet voorkwamen 
opp een officieel vastgestelde lijst van door Duitse bureaucraten be-
dachtee 'Joodse' namen, gedwongen tot naamsverandering. Voor man-
nenn werd de voornaam Israël verplicht, voor vrouwen Sara. Op initia-
tieff  van de Zwitserse regering en politie, bevreesd voor VerjudungN2S\ 
Zwitserland,, werden de paspoorten van Duitse Joden voorzien van 
eenn grote rode J. Voor hen gold voortaan een visumverplichting. 
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Hett vervolgingsproces in deze fase was grotendeels aangedreven en 
geleidd door 'bureaucraten' in de staats-, partij- en SS- en politie-appa-
raten,, echter tegen de zin van 'activisten', zoals Goebbels, Streicher en 
velee anderen, die voortdurend aandrongen op meer 'radicale maatre-
gelen'.. Door een samenloop van omstandigheden kregen zij begin no-
vemberr 1938 de kans hun wensen in daden om te zetten. Overigens 
hadd de SD, de binnenlandse en buitenlandse inlichtingendienst van 
dee SSf meer 'gebruik van doelmatig geweld' tegen Joden al in een me-
morandumm van januari 1937 aanbevolen en was in februari 1938 in de 
hoogstee SS-kringen overlegd over de organisatie van een grootschalige 
pogromm in Duitsland.54 

5.. DE DERDE FASE VAN DE VERVOLGING, I 9 3 8 - 1 9 39 

Ongetwijfeldd was het anti-semitisme in het Derde Rijk in de jaren '30 
hett meest virulente van heel Europa, maar ook elders ontbrak het niet. 
Inn West-Europa hadden de doorwerking van de catastrofale Grote 
Oorlog,, de langdurige economische crisis, en de daarmee verbonden 
problemenn van de liberale parlementaire democratie bij zeer velen een 
gevoell  van algehele crisis van de Westerse beschaving teweeggebracht 
en,, vooral in intellectuele kringen, een diepgaand cultuurpessimisme. 
Inn reactie daarop was in veel landen sprake van ideologische radicalise-
ring,, naar rechts en naar links, van toenemend nationalisme en van 
somss heftige manifestaties van anti-semitisme. In Oost-Europa, waar 
dee meeste staten in hun toenmalige vorm amper enkele decennia be-
stonden,, was het nationalisme extremer, waren liberalisme en demo-
cratiee nauwelijks tot ontwikkeling gekomen, en was het anti-semitis-
mee sterker. In de tweede helft van de jaren '30 waren bijvoorbeeld in 
Roemeniëë en Hongarije, deels onder Duitse invloed, deels door inter-
nee ontwikkelingen, uitgesproken anti-semitische regimes ontstaan. 
Ookk in Polen, waar ruim 3 miljoen Joden een kleine 10% van de be-
volkingg uitmaakten, voerde het regime een ten dele anti-semitische 
politiekk - er werden bijvoorbeeld officiële besprekingen met Frankrijk 
gevoerdd over een mogelijke grootscheepse hervestiging van Poolse 
Jodenn op Madagascar, toen een Franse kolonie.55 

Naa een aankondiging van de Poolse regering om in het Duitse Rijk 
levendee Poolse Joden hun Poolse nationaliteit af te nemen - een andere 
uitingg van de anti-semitische politiek - werden tussen 27 en 29 oktober 
19388 omstreeks 15.000 Poolse Joden, van wie velen in Duitsland gebo-
renn waren of er al decennia werkten en woonden, plotseling door SS, 
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SA,, en politie opgepakt. De meesten werden in hun woningen opge-
haaldd en onmiddellijk, met achterlating van aJ hun bezittingen, in spe-
cialee treinen naar de Duits-Poolse grens nabij de Poolse stad Zbaszyn 
vervoerd.. Vanaf een tiental kilometers afstand van de grens werden ze 
tee voet onder SS- en politiebewaking naar de grens gebracht en het nie-
mandslandd in gedreven. De Poolse douane en grensbewaking weiger-
denn hen door te laten en de mensen werden tussen twee linies van soms 
schietendee politietroepen dagenlang aan hun lot overgelaten, hulp van 
boerenn uit de buurt werd onmogelijk gemaakt. Onder de gedeporteer-
denn — deze directe verdrijvingen, ook over andere grenzen, gingen door 
tott in de zomer van 1939s6 — bevonden zich de ouders en een zusje van 
eenn 17-jarige jongen, Herschel Grynszpan, die in Parijs verbleef. Geïn-
formeerdd over de deportatie, ging hij op 7 november gewapend met 
eenn revolver naar de Duitse ambassade en schoot daar op een ambassa-
de-secretaris,, Ernst vom Rath, die ernstig gewond werd. Toen dit feit 
inn Duitsland bekend werd, werd het door Goebbels' propaganda-appa-
raatt en de nationaal-socialistische pers buiten alle proporties opgebla-
zenn als het zoveelste 'bewijs' van de 'Joodse samenzwering tegen Duits-
land'.. Door het hele land werden 'protestbijeenkomsten' belegd en in 
sommigee streken, onder meer in Magdeburg Anhalt en Kurhessen, 
kwamm het opnieuw tot geweld tegen Joden. 

Inn de late namiddag van 9 november bezweek Vom Rath aan zijn 
verwondingenn en het nieuws van zijn dood werd in het begin van de 
avondd in Duitsland bekendgemaakt. Juist die avond hield Goebbels — 
diee al uitvoerig met Hitler over de kwestie overlegd had - in München 
eenn toespraak voor een grote verzameling hoge partij- en SA-leiders uit 
heell  Duitsland ter herdenking van de mislukte Hitler-putsch van 9 
novemberr 1923 in de Beierse hoofdstad. In zijn rede stond hij stil bij de 
doodd van de diplomaat, de gewelddadige acties tegen de Joden en zei 
hijj  dat in overleg met Hitler was vastgesteld dat het niet gewenst was 
datt de partij demonstraties voorbereidde of uitvoerde maar dat deze 
niett tegengegaan moesten worden als ze spontaan zouden uitbreken. 
Zijnn gehoor luisterde aandachtig, applaudiseerde enthousiast, en na 
zijnn toespraak werden vele telefoongesprekken gevoerd en telegram-
menn verzonden, terwijl Goebbels zelf ook orders gaf. In de late avond 
enn nacht kwam het over heel Duitsland tot de meest gewelddadige en 
destructievee acties van de gehele periode 1933-1939.57 

Inn alle dorpen, stadjes en steden waar nog Joden verbleven werd 
doorr plaatselijke SA, hier en daar aangevuld met SS - niet in uniform 
maarr in burger, en versterkt met politie, brandweer, Hitler-Jugend en 
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ledenn van andere partij-organisaties, een zeer ernstige pogrom aange-
richt.. Het meeste geweld vond plaats in de nacht van 9 op 10 novem-
berr en in de daaropvolgende morgen, in sommige gebieden hield de 
pogromm ook daarna nog enkele dagen aan. Vele Joden, mannen, vrou-
wenn en kinderen, werden met geweld uit hun huizen gehaald, in de 
nachtt bijeengedreven, bespot, vernederd en zwaar mishandeld. Huis-
raadd en bezittingen werden op straat gesmeten en kapot geslagen. 
Bijnaa 100 mensen werden vermoord, meerdere honderden zwaar ge-
wondd en velen tot suïcide gedreven. Van de 267 synagogen die ver-
woestt werden, werden er 191 na plundering in brand gestoken en 76 
opp andere wijze vernietigd, onder meer met dynamiet. Vele joodse ge-
meenschapshuizenn en enkele bejaardenhuizen en inrichtingen voor 
geestelijkk gestoorden gingen in vlammen op, op tal van joodse begraaf-
plaatsenn werden vernielingen aangericht, 7500 winkels en 171 woon-
huizenn werden verwoest. Meer dan 800 gevallen van plundering en 
diefstall  werden gerapporteerd en ook vier gevallen van aanranding en 
verkrachting.. De materiële schade werd geschat op tenminste 100 mil-
joenn Reichsmark.^ 

Dee landelijke SS-leiding, Himmler en Heydrich, vernam pas aan 
hethet begin van de nacht wat zich afspeelde. Een verbod op deelname 
vann SS aan de pogrom kwam goeddeels te laat. Ook voor het uitvoeren 
vann politietaken - niet het beschermen van Joden maar wel het 
voorkómenn van plundering - bleek het te laat. Daarop besloot de lei-
dingg zelf van de gebeurtenissen te profiteren: in een snelle, omvangrij-
kee actie werden omstreeks 35.000 meest nog bezit hebbende Joden ge-
arresteerdd en naar concentratiekampen gebracht. Daar werden ze 
blootgesteldd aan systematisch uitgevoerde intimidatie en terreur. Ver-
nederingg en mishandeling bleven niemand bespaard, naar schatting 
werdenn tientallen vermoord, maar na enkele weken of maanden wer-
denn de meesten weer 'vrijgelaten'. Niet dan nadat ze onder dwang aller-
leii  bezittingen aan de SS hadden afgestaan - veel was al weggehaald 
voordatt ze in hun huizen terugkeerden - en schriftelijk hadden aange-
toondd dat ze op korte termijn zouden emigreren. In 1938 vertrokken 
40.0000 Joden uit Duitsland, in 1939 78.000. Daarmee had omstreeks 
50%% van alle Duitse Joden het land verlaten. Onder de achterblijven-
den,, circa 250.000 mensen, was door economische uitsluiting en syste-
matischee beroving een sterk toenemende verarming teweeggebracht. 
Doordatt vooral velen uit de jongere generaties vertrokken waren, was 
nogg slechts 16% van hen onder de 20 en bijna 60% ouder dan 45 jaar.59 

Dee pogrom was een massale manifestatie van de fanatieke haat van 
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dee vervolgers en van het georganiseerde sadisme dat kenmerkend was 
voorr het vervolgingsproces. De leidende voorstanders van 'radicale 
actie'' binnen staat, partij en SA hadden - met verholen instemming 
vann Hitler- hun wensen in vervulling zien gaan en betoonden zich te-
vredenn met de bereikte 'resultaten'. Vooral toen vanwege het Ministe-
riee van Justitie al op 12 november besloten werd geen strafvervolging 
tegenn de deelnemers aan de 'gebeurtenissen' van 8 tot 10 november in 
tee stellen, met uitzondering van degenen die om 'zelfzuchtige redenen' 
haddenn deelgenomen. Zo gingen van alle verwoestingen, mishande-
lingenn en moorden de daders vrijuit, alleen de vier bekend geworden 
zakenn van aanranding en verkrachting werden in stilte als Rassenschan-
dede aanhangig gemaakt. Goebbels werd als belangrijke aanstichter van 
dee pogrom vanuit andere leidende facties binnen de staat en de SS en 
vanuitt conservatief-nationalistische kring zwaar bekritiseerd, maar 
doorr Hitler in bescherming genomen. Toch was het de laatste maal dat 
partijj  en SA op grote schaal en deels op eigen initiatief en gezag recht-
streekss hadden deelgenomen aan de vervolging. 

Dee pogrom impliceerde een scherpe escalatie van de vervolging. 
Daarnaa werden de verdere versnelling en intensivering van het vervol-
gingsprocess op uitdrukkelijke schriftelijke en mondelinge instructies 
vann Hitler voortgezet, maar nu onder andere, meer gecentraliseerde en 
'bureaucratische'' leiding en ten dele met andere middelen. Direct na 
dee pogrom kreeg Göring van Hitler de opdracht die Judenfrage jetzt.. 
soso oder so zur Erledigung zu bringen. Op 12 november 1938 belegde hij 
eenn vergadering met verschillende 'specialisten', een aantal ministers, 
onderr andere van Economische Zaken, Propaganda en Financiën, en 
leiderss van de SS en de politie. Het algemene doel was een verdergaan-
dee centralisering, coördinatie en verscherping van het vervolgingspro-
cess tot stand te brengen. De genomen besluiten en de sfeer en de toon 
vann het overleg geven een onthullend beeld van de mentaliteit van de 
aanwezigen. . 

Beslotenn werd onder meer dat Joden geen schadeloosstelling zou-
denn ontvangen voor 'tijdens de demonstraties' geplunderde goederen, 
watt daarvan teruggevonden zou worden, verviel aan het Rijk. Verzeke-
ringsgeldenn waar Joden eventueel recht op hadden, werden eveneens 
geconfisceerdd door het Rijk. Dergelijke gelden moesten wel uitgekeerd 
wordenn aan 'Ariërs' die schade hadden geleden. In verband met de 
'aanblikk van de straten' moesten Joden op eigen kosten de aangebrach-
tee verwoestingen laten herstellen, de puinhopen van de synagogen 
moestenn door de Joodse gemeenten met eigen middelen worden opge-
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ruimd,, en de hele joodse bevolkingsgroep kreeg een boete - Sühnelei-
stungstung genaamd — van i miljard Reichsmark opgelegd, te voldoen in vier 
termijnen. . 

Voortss werd overlegd over een definitief einde van alle zelfstandige 
economischee activiteit van Joden op korte termijn, over volledige uit-
sluitingg van Joden van alle culturele activiteiten, over een toegangsver-
bodd voor een groot deel van de publieke ruimte, zoals stadscentra, be-
paaldee buurten, parken en bossen, over een verbod tot het verlaten van 
dee eigen woning gedurende bepaalde delen van de dag, over segregatie 
inn het openbaar vervoer, over het einde van de joodse pers, over een 
verbodd op het bezit van auto's en motoren en over intrekking van rij-
bewijzen,, over verwijdering van joodse kinderen van de scholen, uit-
sluitingg uit de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en de ziekenhui-
zen,, de gedwongen verkoop van kostbaarheden en kunstschatten, en 
overr vergroting van de dwang tot emigratie — de noodzaak 'de Jood 
Duitslandd uit te trappen', zoals SS- en politiechef Heydrich het formu-
leerde.. Ook werd gesproken over de vorming van ghettos en het ver-
plichtt dragen van een merkteken of een uniform door Joden, maar 
eenstemmigheidd hierover bleef uit. Tegen het einde van de vergadering 
constateerdee voorzitter Göring: 'Das wird hinhauen .. ich möchte kein 
JudeJude in Deutschland sein. Hij voegde daar nog aan toe dat 'bij het uit-
brekenn van een conflict met het buitenland in de nabije toekomst, wij 
inn Duitsland natuurlijk in de allereerste plaats vooral zouden denken 
aann een grote afrekening met de Joden'.60 

Binnenn de partij, de staat en het SS- en politieapparaat werden de 
zogenaamdee Einzelaktionen verboden, maar in de weken en maanden 
naa de pogrom regende het wetten, decreten en verordeningen waar-
doorr bijna alle besproken maatregelen in werkelijkheid werden omge-
zet.. Tussen de herfst van 1938 en het najaar van 1939 werd het leven van 
Jodenn in Duitsland vrijwel onmogelijk gemaakt. Hoewel ghettoïsering 
niett doorging, werd wel de huurbescherming voor Joden afgeschaft. 
Nuu konden afzonderlijke joodse gezinnen uit hun huurhuizen worden 
verdrevenn - en ook uit koopwoningen die als laatste bezit 'geariseerd' 
werdenn — en kwam een proces van gedwongen concentratie in zoge-
naamdee Judenhiïusern op gang. Eind december 1938 werd zware licha-
melijkee dwangarbeid ingevoerd voor alle 'werkloze' mannelijke Joden. 
Jodenn mochten geen kranten en boeken meer kopen, geen huisdieren 
meerr houden, niet meer van het openbaar vervoer gebruik maken, en 
moestenn stuk voor stuk hun radio's, grammofoonplaten, schrijfmachi-
nes,, fietsen, camera's, bontjassen en wollen kleren inleveren. Toen in 
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dee zomer van 1939 rantsoenering werd ingevoerd, werden zij van vele 
producten,, onder andere tabak, melk, eieren, vlees en kleding, uitge-
slotenn en ontvingen zij van andere verminderde hoeveelheden. In juli 
vann dat jaar moesten allen verplicht lid worden van de bij decreet inge-
steldee Reichsvereinigung der Jaden in Deutschland, die rechtstreeks 
takenn opgelegd kreeg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo 
werdd de laatst overgebleven joodse organisatie als geheel ingelijfd bij 
hett vervolgingsproces.61 

Intussenn werden in toenemende mate sinistere en opvallend gelijk-
luidendee toespelingen gemaakt op het toekomstige lot van de Joden. 
Opp 24 november 1938, kort na de pogrom, schreef het SS-blad Das 
SchwarzeSchwarze Korps over: 

.... der hanen Notwendigkeit, die jüdische Unterwelt genau so auszu-
rottenn wie wir in unserem Ordnungsstaat Verbrecher eben auszurot-
tenn pflegen: mit Feuer und Schwert. Das Ergebnis ware das tatsachli-
chee und endgültige Ende des Judentums in Deutschland, seine resdose 
Vernichtung. . 

Enn in een door de radio uitgezonden toespraak voor de Rijksdag op 30 
januarii  1939, ter gelegenheid van het feit dat hij zes jaar tevoren als 
kanselierr was aangetreden, verklaarde Hitler: 

Wennn es dem internationalen Finanzjudentum innerhalb und ausser-
halbb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Welt-
kriegg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung 
derr Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernich-
tungg der jüdischen Rasse in Europa. 

Hett nationaal-socialistisch regime was toen ver gevorderd met de oor-
logsvoorbereidingenn en Hitler's dreigement was waarschijnlijk primair 
bestemdd ter intimidatie van West- en Oost-Europese regeringen, 
waarinn hij grote 'Joodse invloed' meende te ontwaren. Maar zijn drei-
gementt maakte ook onmiskenbaar duidelijk wat voor hem in geval 
vann oorlog een hoofddoel zou zijn: de fysieke vernietiging van de 
Jodenn in Europa. 

Bijj  het begin van de oorlog op 1 september van dat jaar werd voor de 
Duitsee Joden onmiddellijk een avondklok ingesteld en in dezelfde 
maandd werd het RSHA absolute macht over de Reichsvereinigung ge-
geven.. Direct na de inval in Polen werden daar lokale pogroms georga-
niseerdd en aanzienlijke aantallen Joden vermoord door SS en bepaalde 
onderdelenn van het Duitse leger. SS en politie werden nu ook buiten 
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dee militaire en gewone rechtspleging geplaatst. Binnen enkele maan-
denn werden uitgebreide maatregelen genomen ter verdrijving, depor-
tatie,, markering, concentratie en ghettoïsering van alle Poolse Joden.61 

Dee eerste deportaties van Joden uit Hamburg, Wenen en Praag naar 
hethet Poolse Lublin vonden plaats op 20 en 21 oktober 1939. 

Gezienn tegen de achtergrond van het vervolgingsproces van de 
Duitsee Joden in de voorafgaande zeseneenhalf jaar en het stadium 
waarinn de vervolgingspraktijk halverwege 1939 al verkeerde, was bij het 
uitbrekenn van de oorlog de fysieke vernietiging van de Joden nog 
slechtss een kwestie van tijd. 

6.. VERVOLGING, STAAT EN DECIVIL ISERING 

Hett vervolgingsproces van de Duitse Joden tussen januari 1933 en 
septemberr 1939, en de vernietiging onder oorlogsomstandigheden, 
niett alleen van de Duitse Joden maar van het merendeel van alle 
Jodenn die binnen het Duitse machtsbereik kwamen, is een relatief au-
tonoomm proces geweest. Dat betekent onder andere dat het proces 
vann vervolging en vernietiging niet herleidbaar of reduceerbaar is tot 
anderee ontwikkelingen of andere doelen. De vervolging was een doel 
opp zichzelf, vanaf het eerste begin tot en met de laatste fase van de 
vernietiging. . 

Zoalss betoogd, was het proces van vervolging dat in 1933 in Duits-
landd begon niet volledig vantevoren gepland om vervolgens op lande-
lijkee schaal te worden uitgevoerd. Juister is het om te onderkennen dat 
inn de loop der tijd een toenemende verdichting en centralisering van 
dee planning optrad, waarbij in alle fasen een zekere ruimte bleef be-
staann voor onderling enigszins afwijkende activiteiten van de verschil-
lendee vervolgende instanties. Niettemin kende het vervolgingsproces 
eenn duidelijke richting en structuur. In de eerste fase waren vele aspec-
tenn van de totale vervolging al aanwezig. Formele identificatie van 
overheidswegee was op gang gekomen en door middel van een groeiend 
propaganda-apparaatt werd systematisch gewerkt aan negatieve groeps-
definiëring,, gericht op dehumanisering en deïndividualisering van de 
Duitsee Joden. Door een combinatie van paramilitaire en 'volkse' ac-
ties,, waarbij straffeloze geweldsdreiging en geweldpleging voorop 
stonden,, met politiek-bureaucratische maatregelen anderzijds, werden 
segregatiee en isolering van de vervolgden temidden van de overige be-
volkingg bevorderd. Door beginnende ontrechting op politiek, cultu-
reell  en economisch gebied werd de positie van de vervolgden onder-
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mijnd.. Aanvankelijk trof deze ontrechting nog slechts een relatief 
kleinn deel van de vervolgden. 

Datt werd anders in de tweede fase, die na tweeënhalf jaar aanving. 
Dee verschillende deelprocessen van het vervolgingsproces zetten zich 
inn deze fase voort. De identificatie door middel van registratie werd 
uitgebreidd tot de gehele categorie van vervolgden, die nu ook formeel-
juridischh scherper werd afgebakend. De invoering van de classificatie 
vann verschillende categorieën 'staatsburgers' leidde er onontkoombaar 
toee dat vrijwel alle betrokkenen in termen van die classificatie gingen 
denkenn en handelen. De stigmatisering en negatieve groepsdefiniëring 
werdd ondersteund met verdere wet- en regelgeving die de vervolgden 
inn de ogen van anderen moreel nog meer verdacht en verwerpelijk 
moestt maken. De groeiende en steeds meer gedifferentieerde regelge-
vingg had voorts tot gevolg dat talloze mogelijkheden werden gescha-
penn voor regelovertreding en derhalve voor bestraffing van de vervolg-
den.. Ook in dit aspect toonde zich het georganiseerde sadisme dat de 
vervolgingg kenmerkte.63 

Politiekk en cultureel was de ontrechting nu al ver gevorderd en in 
dezee fase begonnen tevens de verdrijving uit de economie en de ontei-
geningg en beroving van bezit grotere vormen aan te nemen. Nagenoeg 
hett gehele overheidsapparaat was nu bij de vervolging betrokken ge-
raaktt en ook steeds meer personen en organisaties van buiten de over-
heid,, in het bijzonder uit het bedrijfsleven, gingen eraan deelnemen. 

Inn de derde fase, die omstreeks drie jaar later inzette, traden eerst op 
grotee schaal straffeloze geweldpleging en destructie, roof en plunde-
ringg naar voren. In aansluiting daarop werden door sterker gecentrali-
seerdee en meer planmatige politiek-bureaucratische maatregelen de 
deelprocessenn van de vervolging versneld. De verdrijving uit de econo-
miee werd drastisch voortgezet, de vervolgden werden ontdaan van de 
henn nog resterende mogelijkheden een beroep of bedrijf uit te oefenen 
enn van hun inkomens en bezittingen. Identificatie, ontrechting, segre-
gatiee en isolering werden tot in zeer vergaande consequenties doorge-
voerdd en in deze fase werd ook concentratie van de vervolgden gereali-
seerd.. Voorzover dat nog niet had plaatsgevonden, werden ze uit hun 
woningenn gezet en samen met andere vervolgden in daartoe aangewe-
zenn behuizingen samengebracht. Het aantal verboden en gedragsbe-
perkingenn was nu onafzienbaar geworden. Lichamelijke dwangarbeid 
voorr alle mannen tussen 16 en 65 jaar, verminderd rantsoen, en ver-
plichtt lidmaatschap van een organisatie die rechtstreeks onder abso-
luutt SS- en politie-toezicht werd geplaatst, gaven aan dat de 'cumula-
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tievee verscherping en radicalisering' van de vervolging in een zeer ver 
gevorderdd stadium was gekomen. De betrekkelijk onafhankelijke, re-
delijkk welvarende en in principe gelijkberechtigde positie van de Duit-
see Joden, individueel en collectief, van vóór 1933, was in ruim zes jaar 
volledigg teniet gedaan. Degenen die in het najaar van 1939 nog in 
Duitslandd overbleven, waren als vervolgden in hoge mate afhankelijk, 
arm,, rechteloos en weerloos geworden. In een toenemend vijandige sa-
menlevingg waren zij in feite al 'sociaal dood' verklaard.64 

Hett vervolgingsproces speelde zich niet af in een vacuüm, maar was 
integraall  ingebed in de toenmalige ontwikkeling van de gehele Duitse 
staatssamenleving.. Al in de jaren vóór 1933 waren in deze samenleving 
enkelee belangrijke condities voor potentiële vervolging aanwezig: er 
wass manifest, georganiseerd anti-semitisme en een wijdverbreid latent 
anti-semitisme,, beide nauw verbonden met een in brede lagen levend 
enn door het verlies van de oorlog gewond nationalisme. Er was een in 
invloed,, macht en electorale aanhang snel groeiende extreem nationa-
listischee partij met een uitgesproken anti-semitisch programma en met 
paramilitairee organisaties, die voor vervolging konden worden ingezet 
enn ook — toen nog incidenteel en illegaal - werden ingezet. 

Tochh waren deze condities op zichzelf nog niet voldoende voor mas-
salee en systematische vervolging. Hoewel van begin af aan ontoerei-
kendd en in toenemende mate gebrekkig, streefde de staat onder de 
Weimar-republiekk er in het grootste deel van Duitsland naar op min 
off  meer onpartijdige wijze het geweldsmonopolie, de rechtsorde, en de 
beginselenn van parlementaire democratie en een pluralistisch maat-
schappelijkk bestel te handhaven. De politieke verhoudingen waren 
sterkk gepolariseerd, de politieke cultuur was extremistisch en het poli-
tiekee geweld was endemisch, maar wie daardoor, individueel of collec-
tief,, in het nauw kwam, had nog mogelijkheden tot verweer. 

Datt veranderde fundamenteel door de nationaal-socialistische 
machtsovernamee begin 1933 en de daaropvolgende veranderingen in 
dee structuur en het functioneren van de staat. Deze ontwikkeling ver-
schaftee de vervolgers een overmaat aan machtsmiddelen die zij gaan-
dewegg steeds meer naar eigen believen en steeds minder gebonden aan 
legalee beperkingen en morele inhibities konden inzetten. Voor de ver-
volgdenn was het effect van deze ontwikkeling omgekeerd: zij verloren 
dee protectie van de staat en het geweldsmonopolie, leden aanzienlijk 
machtsverlies,, en konden zich steeds minder verweren met een beroep 
opp de rechtsorde. De overname van de Duitse staat door de nationaal-
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socialistenn was de voornaamste noodzakelijke én voldoende conditie 
omm de vervolging tot werkelijkheid te maken. En het vervolgingspro-
cess kwam eigenlijk pas ten einde toen die staat hen na twaalf jaar met 
geweldd werd afgenomen. 

Waardoorr werd de dynamiek van het vervolgingsproces bepaald en 
waaromm werd de vervolging almaar ernstiger? Primair was en bleef dat 
dee vervolging doelbewust werd nagestreefd en gaande gehouden door 
opeenvolgendee besluiten en daden van de nationaal-socialistische elite, 
overwegendd op ideologisch bepaalde gronden van extreem nationalis-
tischee en anti-semitische aard. De eerste uitgangspunten voor vervol-
gingg waren vastgelegd in het nationaal-socialistische partijprogramma 
enn gaven globaal de aanvankelijke hoofdlijnen aan voor de vervol-
gingspolitiek.. Naarmate deze hoofdlijnen in de eerste jaren vanaf 1933 
gerealiseerdd werden en het vervolgingsproces meer en meer gestalte 
kreeg,, werden de besluiten van de centrale elite gaandeweg radicaler en 
ondergingg het vervolgingsproces verdere uitbreiding, intensivering en 
versnelling. . 

Binnenn de besluitvormende elite was sprake van voortdurende en 
somss intense onderlinge competitie tussen personen en facties. Deze 
concurrentie,, bijvoorbeeld die tussen 'activisten' en 'bureaucraten', 
beïnvloeddee herhaaldelijk de concrete manifestaties en het verloop van 
hett vervolgingsproces. Onopgeloste conflicten en tegenstellingen tus-
senn verschillende autoriteiten en instanties op centraal, regionaal en 
plaatselijkk niveau en tussen de niveaus onderling brachten ook steeds 
verschillenn teweeg binnen het vervolgingsproces als geheel en in het 
tempoo waarin het voortschreed. Maar alle concurrentiestrijd bleef ook 
begrensd.. Men verschilde wel van mening over manieren, middelen en 
hett te behalen 'profijt', maar niet over het doel: vervolging. Een factie 
diee daartegen was, ontbrak. En daarom trad in het vervolgingsproces, 
toenn het eenmaal op gang gebracht was, geen fundamentele wending 
meerr op maar ging het steeds verder in de geschetste richting. 

Wanneerr de concurrentie en onenigheid soms te groot dreigden te 
worden,, gaf tussenkomst van Hitler de doorslag. Tijdens het vervol-
gingsprocess in de jaren '30 was hij bij alle belangrijke besluiten nauw 
betrokken:: bij de boycot en de eerste wetgeving in 1933, bij de Neuren-
bergerr wetten van 1935, bij de pogrom van 1938 en bij de daaropvol-
gendee centralisering en verscherping van de vervolging. Hij fantaseer-
dee en suggereerde, hij gaf vage algemene opdrachten, nam besluiten, 
werdd steeds geïnformeerd, stemde in en keurde soms af. Hij was de spil 
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inn de besluitvorming tussen 1933 en 1939 en nam daardoor de meest 
centralee plaats in bij het leidinggeven aan de vervolging. Er is geen 
redenn om aan te nemen dat dit na 1939 wezenlijk veranderde, al namen 
dee verhulling en verheimelijking van het vervolgingsproces zelf en van 
zijnn voortdurende betrokkenheid bij de vervolging toe.65 

Datt de beslissingen van de centrale elite over de vervolging tussen 
19333 en 1939 verder en verder radicaliseerden lag ten dele besloten in de 
fanatiekk militante en activistische aard van de nationaal-socialistische 
bewegingg en in de ideologie die in vele opzichten, en zeker wat betreft 
hett anti-semitisme, geen grenzen stelde noch erkende. Voor een ander 
deell  vloeide de radicalisering voort uit de dwingende 'logica' van het 
vervolgingsprocess zelf: door de eerste stappen in de eerste paar maan-
denn na de machtsovername waren al ernstige gebeurtenissen uitgelokt, 
dubieuzee condities geschapen en diverse grenzen overschreden, die 
vervolgenss weer 'dwongen' tot verdere stappen, tot ernstiger gebeurte-
nissen,, nog dubieuzere condities, en tot het overschrijden van nieuwe 
grenzen.. De nationaal-socialistische machthebbers - en velen met hen 
-- bevonden zich collectief op het pad van een criminele carrière, waar-
bijj  de ene misdaad de andere mogelijk maakt en uidokt, die weer leidt 
tott een volgende die de voorgaande overtreft. In een spiraalbeweging 
doorr de tijd, soms trager, soms sneller, werd de besluitvorming op het 
centralee niveau radicaler, de daaruit voortvloeiende vervolging ernsti-
ger,, en een eventuele 'weg terug' steeds minder mogelijk. Niet dat 
enigee betrokkene of enigerlei factie binnen het hoogste echelon der 
vervolgerss dat wenste. Integendeel: allen wilden vervolgen, het vervol-
gingsprocess was gewild en bedoeld en raakte mettertijd meer gepland, 
maarr naarmate het verder voortschreed, verzelfstandigde het zich tot 
opp zekere hoogte ook ten opzichte van degenen die het eerder op gang 
gebrachtt hadden en eraan bleven bijdragen. Ook in die zin was het re-
latiefautonoom. . 

Behalvee met de aard van de nationaal-socialistische beweging, de 
ideologie,, en de 'logica' van het vervolgingsproces had de radicalisering 
vann de vervolgingspolitiek in de jaren '30 ook te maken met de afname 
vann externe belemmeringen en een daarmee corresponderende afname 
vann interne inhibities voor radicalisering onder de nationaal-socialisti-
schee leiders. Hoewel het eerste politieke optreden van de nationaal-so-
cialistenn binnen en buiten de regering na het aan de macht komen van 
Hitlerr al direct getuigde van aanzienlijke bruutheid en een gebrek aan 
scrupules,, waren de meeste nationaal-socialistische leiders zich er 
scherpp van bewust dat hun machtsontplooiing zich nog in een vroeg 
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stadiumm bevond. Zij hadden te maken met de toen nog in politiek, 
economischh en militair opzicht zwakke internationale positie van 
Duitsland,, met de druk van internationale betrekkingen en de inter-
nationalee publieke opinie. Binnenslands was de samenleving politiek 
gepolariseerdd en stonden grote delen van de Duitse bevolking - vooral 
degenenn die communistisch, sociaal-democratisch of katholiek geo-
riënteerdd waren - afwijzend, afwachtend of aarzelend ten opzichte van 
hett nationaal-socialisme. Bovendien waren er grote economische pro-
blemen,, waaronder een massale werkloosheid. Ook binnenslands was 
err een publieke opinie, die vanaf 1933 wel volop werd gemanipuleerd, 
maarr waar men ook bevreesd voor was. Ten slotte waren de leidende 
nationaal-socialistenn tot op zekere hoogte afhankelijk van conservatie-
vee en burgerlijk-nationalistische krachten binnen de regering en het 
staatsapparaat,, rond de president, in het bedrijfsleven en binnen het 
leger.. Hoewel de nationaal-socialisten hun macht binnen Duitsland 
snell  wisten te vergroten, duurde het jaren voordat hun machtspositie 
vérgaandd uitgebreid en geconsolideerd was. Zoals bij alle groepen die 
viaa intriges en geweld aan de macht komen en wier bewind ten dele 
berustt op terreur, bleven zij ook voortdurend beducht voor krachten 
diee hen op soortgelijke wijze zouden kunnen uitschakelen. 

Dee mate waarin zij rekening moesten houden met dit alles, en dat 
ookk daadwerkelijk deden, varieerde, maar in wisselende samenstelling 
werktenn deze omstandigheden zeker tot eind '37, begin '38 tot op zeke-
ree hoogte belemmerend en remmend op de radicalisering van de ver-
volging.. En ook daarna werkten deze condities een enkele keer nog 
kortstondigg als rem op de expansie van de destructie.66 Aanvankelijk 
hadd de vervolging in de jaren '30 bijvoorbeeld nog niet de volledige in-
stemmingg en actieve medewerking van conservatieve en burgerlijk-na-
tionalistischh georiënteerde elites en groepen binnen de regering, de bu-
reaucratie,, justitie, het leger en delen van het bedrijfsleven, al waren de 
geuitee bezwaren bescheiden en was van integrale en principiële afwij-
zingg - ook vanuit de toen nog invloedrijke kerken - volstrekt geen 
sprake.. Toch noopte deze omstandigheid de nationaal-socialistische 
leiderss in het begin tot enige terughouding en het vasthouden aan 
pseudo-legaliteitt terwijl zij met wet en recht uiteraard niets ophadden. 
Pass toen de conservatieve en burgerlijke invloeden zwakker werden en 
dee instemming en medewerking - die behalve op anti-semitisme voor-
all  op onderscheiden en variërend eigenbelang steunden - toenamen, 
werdenn weer volgende stappen in de vervolging mogelijk. 

Ditt argument heeft ook een bredere strekking: naarmate de natio-
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naal-socialistischee machtsontplooiing vorderde, de positie van Duits-
landd in internationaal verband sterker werd, de buitenwereld zich 
zwakkerr toonde, en meer en meer binnenlandse en buitenlandse poli-
tiekee 'successen geboekt konden worden, namen het zelfvertrouwen 
enn de eigendunk van de nationaal-socialistische machthebbers toe, en 
werdenn de extern remmende krachten en de daaraan gekoppelde inter-
nee inhibities voor radicalisering zwakker. De inlijving van Oostenrijk 
inn maart 1938, de bezetting van het Sudetenland in oktober van dat 
jaar,, en de rest van Tsjecho-Slowakije in maart 1939, gingen onmiddel-
lij kk gepaard met vérgaande vervolging van daar levende Joden - sneller 
enn radicaler dan daarvoor in het Rijk - en hadden escalerende reper-
cussiess voor het vervolgingsproces in Duitsland. Göring's conferentie 
vann 12 november 1938 toonde een sinister opgetogen meedogenloos-
heidd en wreedheid. Met elk belangrijk politiek 'succes', met elke vero-
vering,, was van belemmeringen, remmen en inhibities minder en 
minderr te merken bij degenen die op het hoogste niveau leiding en 
vormm gaven aan de vervolging. 

Eenn laatste overweging die in dit verband misschien relevant is, is 
datdat degenen die de voornaamste besluiten namen overwegend globale 
opdrachtenn verstrekten en bijna uitsluitend op afstand - op papier, in 
rapportenn en vergaderingen - kennisnamen van de gevolgen van die 
opdrachten.. Degenen die de vervolging en vernietiging in de praktijk 
uitvoerdenn waren niet de bedenkers daarvan, degenen die de vervol-
gingg en vernietiging bedachten en gaandeweg planden, namen niet 
deell  aan de daadwerkelijke uitvoering. 

Dezee lijn van argumentatie over de dynamiek en radicalisering van de 
vervolgingg tussen 1933 en 1939 kan worden doorgetrokken voor de fase 
diee met het uitbreken van de oorlog in september 1939 inzette. Het 
vervolgingsprocess binnen het Rijk en de eerder bezette gebieden was 
toenn al zeer ver gevorderd, en in Polen werd de vervolging met om-
vangrijkee moorden, massa-deportaties en ghettoïsering in hoog tempo 
nogg extremer. Weer werden nieuwe grenzen overschreden. Waren vóór 
dee oorlog in het Rijk en de ingelijfde gebieden al honderden Joden ar-
bitrairr en straffeloos vermoord, in Polen liep dat aantal binnen twee 
maandenn op tot meer dan vijfduizend.67 De vervolging raakte in het 
laatstee stadium en begon over te gaan in systematische vernietiging. 
Eenn beslissend 'breukpunt' is eigenlijk niet aanwijsbaar, het vliegwiel 
vann de vernietiging begon haperend maar draaide allengs sneller. 

Dee nationaal-socialistische machtsontplooiing binnen en buiten 
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hett Rijk naderde haar hoogtepunt - dat in het najaar van 1941 werd 
bereiktt - en de oorlog ontsloeg de centrale elite van vrijwel elke nood-
zaakk nog rekening te houden met binnenlandse en buitenlandse be-
perkingenn en tegenkrachten. Met de oorlog in Oost-Europa, die van-
uitt Duits perspectief beschouwd en gevoerd werd als een op 
vernietigingg gerichte Weltanschauungskrieg tegen Slavische Untermen-
scbenscben en 'Joodse bolsjewisten', waren de laatste inhibities verdwenen. 
Dee oorlog bood tevens de aanleiding, de gelegenheid, de camouflage 
enn de laatste rationalisering om de moord op de Joden door te zetten. 

Eenn overwegend 'intentionalistisch' perspectief voldoet niet, maar in 
hett 'functionalistisch' perspectief zijn de verdeeldheid tussen de natio-
naal-socialistischee machthebbers en de tegenstrijdigheden binnen de 
vervolgingspolitiekk tussen najaar 1939 en voorjaar 1941 overschat. In de 
literatuurr is vaak betoogd dat de moord op de Joden 'uniek', 'zonder 
voorbeeld'' en 'precedentloos' was, en ook is uit functionalistisch per-
spectiefweii  geschreven dat het ging om 'de realisering van het ondenk-
bare'' of van 'het utopische'. In sommige opzichten zijn daar ook argu-
mentenn voor, maar de werkelijkheid gebiedt ook het volgende te 
onderkennen. . 

Hett idee een volk of een bevolkingsgroep met geweld uit te roeien, 
wass geen uitvinding van de nationaal-socialisten, maar was - en is — al 
sindss onheuglijke tijden deel van de geschiedenis van de mensheid. 
Hett idee was niet alleen beschikbaar en denkbaar, maar het werd ook 
gedacht,, gezegd en geschreven. In de lange geschiedenis van het chris-
telijkee Europa werd vele malen opgeroepen tot het verdrijven en ver-
moordenn van Joden. En soms was dat idee ook in werkelijkheid omge-
zet.. Die christelijke erfenis ging vooraf aan het nationaal-socialisme en 
droegg er ook aan bij. Hetzelfde gold voor het extreme Duitse nationa-
lismee en anti-semitisme van vóór 1914. 

Bovendienn was er de praktijk van het recente verleden. In Oost-Eu-
ropa,, in het bijzonder in Rusland en de Oekraïne, hadden in 1905 en 
tussenn 1917 en 1921 pogroms gewoed waarbij tienduizenden Joden 
doorr 'volks' en militair geweld waren omgebracht. In Turkije waren 
tijdenss de Eerste Wereldoorlog honderdduizenden Armeniërs op last 
vann het Turkse regime verdreven en vermoord. Dat alles was in Europa 
inn de jaren '20 algemeen bekend, zeker in Duitsland, zeker ook in na-
tionaal-socialistischee kring en bij Hitler persoonlijk.68 Tot dat recente 
verledenn behoorde ook de Eerste Wereldoorlog zelf: net als miljoenen 
anderen,, hadden Hitler en tal van leidende nationaal-socialisten op 
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jongee leeftijd in het Duitse leger gediend, ze hadden frontervaringen, 
zee waren getuige geweest van grootschalig oorlogsgeweld en van mas-
salee Duitse verliezen, ze waren daardoor verhard, ze hadden jaren ge-
vochtenn en tenslotte hadden ze verloren. Voor Hider en velen met 
hemm was dat verlies volledig onaanvaardbaar, het bleef hen achtervol-
genn en zette zich vast in diepe rancune, paranoïde haat, en een enorme 
wraakzucht.. Zijn leven lang bleef Hider terugkomen op die eerste oor-
logg en erover fantaseren hoe die misschien toch nog gewonnen had 
kunnenn worden. Eén zo'n fantasie vond een plaats in Mein Kampf 
(1925).. Zelf licht getroffen door een gasaanval aan het eind van de oor-
log,, schreef hij: 

Hattee man zu Kriegsbeginn und wahrend des Krieges einmal zwölf-
oderr fïinfzehntausend dieser hebraischen Volksverderber so unter 
Giftgass gehalten, wie Hunderttausende unserer allerbesten deutschen 
Arbeiter.... es im Felde erdulden mussten. 

Wanneerr dat gebeurd was, zo fantaseerde hij, was de oorlog misschien 
niett verloren. Dat vele Duitse Joden zich hadden ingespannen om de 
oorlogg voor Duitsland te winnen, dat juist omstreeks twaalfduizend 
alss officieren en soldaten aan Duitse kant gesneuveld waren, en dat zij 
nett zoveel of zo weinig met het verlies van de oorlog te maken hadden 
alss andere Duitsers, dat alles drong niet door. In een fanatiek verlangen 
'schuldigen'' aan te wijzen en verschrikkelijk wraak te nemen, deed de 
waree toedracht der gebeurtenissen er niet toe en overheerste de haat-
fantasiee van collectieve vernietiging. 

Dezee overwegingen over de werkelijkheid van vóór 1933 en over 
Hiderr s lotgevallen doen uiteraard niets af aan de kolossale en krank-
zinnigee misdadigheid waarmee eerst de Duitse en later de andere Eu-
ropesee Joden na 1933 te maken kregen. Noch rationaliseren zij de uit-
zonderlijkee verschrikkingen die hen werden aangedaan. Maar ze 
werpenn wel licht op de mentaliteit van degenen die die misdaden en 
verschrikkingenn bedacht hadden en van degenen die ze uitvoerden. 

Daarmeee worden ook vragen opgeroepen over de toenmalige Duitse 
civilisatie.. In de aanhef van dit hoofdstuk is een observatie van een 
anoniemee SPD-waarnemer in Baden in 1935 geciteerd: naar aanleiding 
vann de kracht, de laagheid en de brute meedogenloosheid waarmee de 
vervolgingg van de Joden daar inzette, vroeg hij zich vertwijfeld af of 
V ee eigenlijk nog wel onder cultuurmensen leven'. Dergelijke vragen 
zijnn daarvóór, toen, en tot op de dag van vandaag, vele malen gesteld: 
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hoee was het mogelijk dat in 'een beschaafd land' als Duitsland zo'n 
gruwelijkee vervolging gestalte kreeg? 

Hoee begrijpelijk zulke vragen ook zijn, er liggen stilzwijgend een 
aantall  veronderstellingen in besloten die een antwoord eerder in de 
wegg staan dan mogelijk maken. Onuitgesproken wordt verondersteld 
datt 'beschaafdheid' op zichzelf staat, dat het een vaste toestand is, dat 
allenn binnen een land of een samenleving in een bepaalde tijd even 
'beschaafd'' zouden zijn, en dat 'beschaving' de doorslaggevende ge-
dragsregulerendee kracht op individueel en collectief niveau zou zijn. 
Dezee vier veronderstellingen zijn evenwel niet houdbaar: 'beschaafd-
heid'' staat niet op zichzelf maar is contingent, het is geen aan zichzelf 
gelijkblijvendee toestand maar een proces, binnen elke samenleving be-
staann verschillen in beschaving, en op het niveau van het gedrag van 
individuelee mensen en van groepen is 'beschaving' weliswaar een be-
langrijkee maar niet de enige kracht die daar regulerend op in werkt. 
Dezee inzichten zijn af te leiden uit Elias' visie op civilisatie en zijn 
theoriee biedt indirect mogelijkheden voor het beter begrijpen van rele-
vantee ontwikkelingen van de Duitse beschaving en daarmee ook voor 
eenn antwoord op de gestelde vraag.69 

Vann fundamenteel belang is de wederkerige afhankelijkheid tussen 
staatsvorming,, pacificering en civilisering op langere termijn. Staats-
vormingg en pacificering, waardoor onder meer het geweld in een sa-
menlevingg wordt teruggedrongen en beheerst, zijn blijvende voor-
waardenn voor het voortduren van geciviliseerde gedragsstandaarden en 
vann enigszins geciviliseerd gedrag binnen de samenleving. Omgekeerd 
zijnn dergelijke standaarden en de handhaving van geciviliseerd gedrag 
voorwaardenn voor het voortbestaan van een 'getemde' staat en gema-
tigdee vormen van pacificering. Bezien we vanuit dit perspectief de ont-
wikkelingg van Duitsland vanaf omstreeks 1870, dan kan gesteld wor-
denn dat, ondanks grote maatschappelijke en politieke spanningen, tot 
19144 een zeker niveau van pacificering en civilisering, van 'beschaafd-
heid',, bleef bestaan. 

Well  deden zich in deze tijd een aantal ontwikkelingen voor die twij-
fell  konden wekken aan de aard en stabiliteit van de civilisering in 
Duitsland.. De vestiging van de semi-dynastieke Duitse staat van het 
Tweedee Rijk was overwegend met militair geweld van bovenaf tot 
standd gekomen, had oorlog met Frankrijk met zich meegebracht, en 
ookk polarisatie in de betrekkingen tussen het rijk en andere staten. In 
lateree decennia werd die polarisatie bevorderd door de veelzijdige 
machtsontplooiingg van Duitsland en de imperialistische buitenlandse 
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politiek.. Onder het semi-dynastieke regime behield de militair-adellij-
kee elite een sterke machtspositie binnen staat en samenleving. De voor 
dezee stand typerende gedragsstandaarden, getekend door autoritaire 
enn militaire trekken, werden ten dele overgenomen door burgerlijke 
groepen.. Het Herremxhos werd in deze tijd ook een bestanddeel van 
hethet algemene Duits-nationale zelfbeeld zoals dat in de van bovenaf be-
vorderdee en sterk toenemende manifestaties van nationalisme tot uit-
drukkingg kwam. Het semi-dynastieke regime droeg tevens bij aan po-
larisatiee in het binnenland. Van staatswege werden liberalisme en 
verdergaandee democratisering bestreden, werden katholieken en soci-
aal-democratenn collectief tot 'rijksvijanden' verklaard en als zodanig 
behandeld,, en kregen (taal) minderheden te maken met een repressieve 
politiek.. Met het toenemen van de rivaliteit tussen Duitsland en ande-
ree statenn tegen het einde van de 19e eeuw, werd het Duitse nationalis-
mee ook extremer en raakte het nauwer gelieerd met anti-semitisme. 
Geconcludeerdd kan worden dat tussen 1870 en 1914 weliswaar een 
zekerr peil van pacificering en civilisering binnen de Duitse samenle-
vingg gehandhaafd bleef, maar dat vooral door het gebrek aan duurza-
mee beteugeling van de macht van de 'krijgers' en hun grote invloed op 
dee staatspolitiek de balans tussen civiliserende en deciviliserende 
krachtenkrachten binnen de Duitse samenleving ook steeds wankel bleef. 

Dee wending naar oorlog in 1914 gaf sterke impulsen aan de decivili-
serendee krachten. De niveaus van dreiging, onzekerheid en onbereken-
baarheidd liepen hoog op en na enkele jaren werden door toenemende 
binnenlandsee schaarste de levensomstandigheden van grote groepen 
mensenn binnen de lagere strata in Duitsland uitermate precair. De oor-
logg ging ook gepaard met vérgaande militarisering van de samenleving. 
Dee omvang van de Duitse legers groeide van circa 5 miljoen soldaten 
(ruimm 7,5% van de totale bevolking) allengs tot omstreeks 11 miljoen 
(16,5%).. Onder de vanaf 1914 geldende 'staat van beleg' werden vele 
burgerrechtenn opgeschort en kregen regionale en plaatselijke militaire 
commandantenn ruime politieke volmachten. Vanaf 1916, toen voor 
hethet eerst de conceptie van de totalen Krieg- door Goebbels begin 1943 
nogmaalss gepropageerd - opgang maakte, kreeg Duitsland ook op 
centraall  niveau vele trekken van een militaire dictatuur. Binnen de 
tochh al tamelijk autoritaire en weinig gedemocratiseerde verhoudingen 
inn Duitsland bevorderde het ontstaan van deze 'commando-samenle-
ving'' onder meer de bestendiging en versterking van hiërarchische 
contrastenn en van maatschappelijke dwang.70 Een heel belangrijke ont-
wikkelingg was dat vanaf 1914 gebroken werd met een centrale stan-
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daardd van geciviliseerd gedrag: voor vele miljoenen Duitse mannen 
werdd de norm om zich te onthouden van geweld, omgezet in het 
gebodd van staatswege om leden van andere naties in het westen en oos-
tenn van Europa met georganiseerd geweld te gaan bejegenen. De effec-
tenn van deze fundamentele Umwertung bleven niet beperkt tot dege-
nenn die als soldaat massaal naar de buitenlandse slagvelden trokken en 
daarr onder extreme condities moesten zien te overleven, maar werkten 
ookk door in Duitsland zelf. In het in brede kring gesteunde Duitse 
oorlogsnationalisme,, zoals dat onder andere tot uitdrukking kwam in 
dee Vaterlandspartei, gingen collectieve zelfverheffing en diepe minach-
tingg en haat voor andere naties én voor politiek andersdenkenden bin-
nenslands,, hand in hand. Heftige identificatie met de Duitse oorlogs-
partijj  impliceerde ook sterke desidentificatie met allen die als 
'tegenstander'' werden beschouwd. Een categorisch Vriend/vijand-den-
ken',, dat weinig tot geen ruimte liet voor differentiatie en alternatie-
ven,, voor nuancering en matiging, kreeg greep op grote groepen in de 
Duitsee samenleving. Resumerend kan gesteld worden dat door deze 
ontwikkelingenn tussen 1914 en 1918 de standaarden van moraal en geci-
viliseerdd gedrag van en voor zeer vele Duitsers onherstelbaar onder-
mijndd en beschadigd werden. De druk van de deciviliserende krachten 
wass zo groot geweest dat de toenmalige Duitse 'beschaving' zwaar was 
aangetast. . 

Misschienn was enig herstel mogelijk geweest wanneer de Duitse 
staatt na 1918 gerestabiliseerd was en de samenleving gereïntegreerd. 
Maarr restabilisering en herintegratie bleven juist uit. Weimar erfde een 
destabiliserendee staat, een polariserende samenleving, en een in grote 
groepenn van de bevolking ernstig geërodeerde civilisering. Het tussen 
19144 en 1918 naar buiten gerichte geweld, werd na de internationale 
wapenstilstandd naar binnen gekeerd: politieke geweldpleging en depa-
cificeringg namen in de Duitse samenleving van na 1918 sterk toe. 
Onderr internationale druk werd de organisatie van het geweldsmono-
poliee ernstig verzwakt: Duitsland werd voorzien van een relatief veel te 
kleinn (100.000 man) en onvoldoende uitgerust leger, waarin de mili -
tair-adellijkee elite dominant bleef. Het leger erkende de legitimiteit 
vann de Weimarrepubliek slechts in zoverre dat uitkwam, behield een 
grotee mate van politieke autonomie, en bleek herhaaldelijk onbe-
trouwbaarr voor de centrale civiele staatsoverheid. 

Inn de eerste jaren na 1918 wist de staat, die onvoldoende kon steu-
nenn op een effectief geweldsmonopolie, meerdere gewelddadige con-
frontatiess met 'links' en met 'rechts' slechts ternauwernood te door-
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staan.. De politieke doelen en de omvang van het 'revolutionaire' en 
hethet 'tegenrevolutionaire' geweld verschilden, maar het ging in beide 
gevallenn om geweldpleging door politieke en militaire leiders, indivi-
duenn en groepen voor wie de geciviliseerde gedragsstandaard van ge-
weldsonthoudingg in de binnenlandse politiek duidelijk had afgedaan. 
Daarinn kwamen links- en rechts-extremisme overeen. Hoewel de grote 
meerderheidd van de Duitse bevolking zich schikte in de in vele opzich-
tenn moeilijke, nieuwe verhoudingen van na 1918, wisten velen zich na 
dee voor hen onverwachte en schokkende nederlaag niet meer te voe-
genn in een naoorlogse civiele orde. Buitengesloten van het reguliere 
legerr zetten zij, ten dele onder protectie van het leger en daarmee sym-
pathiserendee machthebbers, in paramilitaire verbanden hun geweld-
dadigee levensstijl voort of vonden politiek onderdak in revanchistische 
organisatiess van oud-strijders en ultra-nationalistische bewegingen. 
Ookk de nationaal-socialistische beweging, waarvan vele leiders en eer-
stee aanhangers oud-strijders waren, behoorde daartoe. 

Vann het 'linkse' en 'rechtse' geweld gingen steeds weer sterke impul-
senn tot verdere polarisering van de binnenlandse verhoudingen uit en 
dee Rijksdagverkiezingen van 1920 bevestigden de polarisatie: terwijl 
ruimm eenvijfde van de kiezers een voorkeur bleek te hebben voor ex-
treem-links,, koos bijna eenderde voor nationalistisch rechts. Vanaf 
19200 steunde het gematigde midden van Weimar op minder dan de 
helftt van het electoraat en die steun brokkelde in het daaropvolgende 
decenniumm steeds verder af. Duurzame restabilisering van de staat, ef-
fectievee pacificering, depolarisatie en herintegratie van de samenleving 
blevenn onder deze omstandigheden buiten bereik. En de internationa-
lee gemeenschap liet, onder meer met de Franse bezetting van het Roer-
gebiedd in 1923, weinig na om de omstandigheden nog moeilijker te 
maken. . 

Dezee ontwikkelingen in staatsvorming en depacificering in Duits-
landd tussen 1918 en 1930 stonden herstel van geciviliseerde gedrags-
standaardenn in de samenleving als geheel beslissend in de weg en werk-
tenn verdere decivilisering in de hand. Kon de decivilisering die in 1914 
wass ingezet nog ten dele beschouwd worden als niet beoogd gevolg 
vann de oorlogsinspanningen, onder Weimar richtten vooral bewegin-
genn van nationalistisch rechts, waaronder het meest uitgesproken de 
nationaal-socialisten,, zich doelbewust tegen algemene standaarden 
vann geciviliseerd gedrag. Zij paarden diepe afkeer van wat zij be-
schouwdenn als 'weekhartige', 'burgerlijke gevoeligheden' aan verheer-
lijkin gg van militaire deugden en geweld,, van hardheid, ongevoeligheid 
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enn nationalistische haat. In ideologie en praktijk werden de gedrags-
standaardenn van deze anti-beschaving ten tijde van Weimar op grote 
schaall  uitgedragen en allengs door groeiende aantallen Duitsers onder-
schreven.. Hiertegenover verloor 'het andere Duitsland', dat de meer 
geciviliseerdee standaarden vertegenwoordigde, steeds meer terrein tot 
inn het begin van de jaren '30 de definitieve omslag zich aftekende. 

Niett ten onrechte heeft de historicus Kershaw kort geleden opge-
merkt:: 'that so far in history no other advanced society has experienced 
aa collapse of collective moral consciousness and individual civil mora-
lit yy approximating to the steepness of the decline in Germany after 
1933'.7'' Maar die 'steile neergang' vanaf 1933 is beter te begrijpen tegen 
dee achtergrond van het proces dat al twintig jaar eerder in Duitsland 
wass ingezet en waarin mettertijd deciviliserende krachten sterker wer-
denn en uiteindelijk de overhand kregen op civiliserende. Onder in-
vloedd van destabilisering van de staat en depacificering en polarisatie 
vann de samenleving was Duitsland in vele opzichten gedeciviliseerd. 
Annoo 1933 was het een verre van 'beschaafd' land geworden en gaven 
'cultuurmensen'' er niet langer de toon aan. 
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