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Verzet en jodenvervolging in Overijssel

HENK FLA-.J?, MARNIX CROES, PETER TAMMES & WOUT ULTEE

Een van de doelen die de Duitsers zich stelden tijdens de bezettingvan Nederland was her uit de samenleving verwijderen van de bier wonende joden. Daar
zijn ze vergaand in geslaagd: slechts 27% van de joden in Nederland overleefde
de oorlog. In de andere West-Europese Ianden waren de overlevingskansen
voor joden beduidend groter. Waarom bestonden er zulke sterke verschillen
tussen de door Duitsland bezette Ianden in de· overlevingskansen van hun
joodse inwoners? En waarom was het percentage slachtoffers zo hoog onder de
joden in Nederland? (Fein 1979; Blom 1987).
In de loop van de discussie zijn verschillende antwoorden op deze vragen
naar voren gebracht. De antwoorden zijn goed te ordenen aan hand van de
indeling van relevante actoren in de jodenvervolging in daders, omstanders en
slachtoffers (Hilberg 1992). Her eerste antwoord dat naar voren is gebracht,
verwijst naar de vervolgers: hun ideologische bezetenheid en organisatorische
efficientie waren niet in aile Ianden even sterk. De uitkomst van de vervolging
bing echter vermoedelijk niet aileen af van de wil, de bedoeling en de efficientie
van de bezetter. Deze zal tevens zijn bei'nvloed door verschillen in hetgeen de
niet-joden, de omstanders, wel of niet deden. Hetzelfde geldt voor her handelen, her gebrek daaraan ofde onmogelijkheid daartoe van de vervolgde joden.
De vraag waarom er zulke grote internationale verschillen bestonden in de
overlevingskansen van joden en waarom het percentage slachtoffers zo hoog
was in Nederland is lastig te beantwoorden. Niet door een gebrek aan mogelijke antwoorden, maar door de geringe mogelijkheid om deze te toetsen. Oat
is niet aileen bet geval omdat de nodige gegevens voor sommige Ianden niet
allemaal aanwezig zijn, maar ook omdat de mogelijkheid tot vergelijking
beperkt is tot de door Duitsers bezette Ianden. Aangezien de Duitsers 'slechts
22landen' bezetten (Fein 1979: 81), is bet moeilijk met bebulp van statistische
analyse bet relatieve belang van de genoemde condities of hun onderlinge relaties vast te stellen.
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Een toetsing met behulp van statistische analysetechnieken zou mogelijk
zijn door een vergelijking van kleinere eenheden, zoals bijvoorbeeld gemeenten: daarvan zijn er nu eenmaal meer dan Ianden (Ultee & Flap 1996). Het uitgangspunt wordt hierbij gevormd door het idee dat veel factoren die verantwoordelijk zijn voor de verschillende overlevingskansen van joden in de
bezette Ianden ook verantwoordelijk kunnen zijn voor dergelijke verschillen
tussen de gemeenten in Nederland waarin aan het begin van de oorlog joden
woonden. Binnen Nederland blijken namelijk sterke lokale verschillen te hebben bestaan in de overlevingskansen van de joodse inwoners (Flap, Geurts &
Ultee 1997). Bovendien bestonden er tussen de gemeenten verschillen ten aanzien van veel van de factoren die in de belangrijkste hypothesen over de internationale ~erschillen in slachtofferpercentages worden genoemd. Een antwoord op de vraag waarom deze lokale verschillen bestonden kan dus enig Iicht
werpen op de vraag naar de achtergronden van de internationale verschillen.
Dit artikel bevat een vergelijking van de 42 gemeenten in Overijssel waarin
in het begin van de oorlog joden woonden (zie tabel 1). In het onderstaande
willen we op een kwestie in her bijzonder ingaan en dat is de gedachte dat verzet van de omstanders regen: de Duirse bezetter of het uitblijven daarvan verschil zou kunnen hebben gemaakt voor het lot der joden. Sinds de laatste jaren
de kennis over het grore aantal slachtoffers onder de joden uit Nederland in de
publieke discussie is doorgedrongen, wordt vaker de vraag gesteld waarom er
niet meer verzet was regen de deportatie van joden uit Nederland. In de wetenschappelijke discussie over de verklaring van de internationale verschillen in
overlevingskansen van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt allanger
gesteld dat het wat heeft uitgemaakt in welke mate er verzetsgroepen actief
waren in een land (Fein 1979; Blom 1987; zie ook Flim in deze bundel). Ook
deze verklaring is door gebrek aan de daarvoor benodigde gegevens tot dusverre niet systematisch op zijn waarde onderzocht.
Evenwel, wat vergelijkingen tussen Nederlandse gemeenten betreft is een
dergelijk systematisch onderzoek recent mogelijk geworden. Nier aileen kunnen voor verschillende gemeenten de overlevingskansen van de joodse inwoners nauwkeuriger in beeld worden gebracht, maar ook is voor tenminsre een
provincie, namelijk Overijssel, een overzicht beschikbaar gekomen van de
aldaar werkzaam geweest zijnde verzetsgroepen en verzersmensen (Hilbrink
1989, 1998).

We beginnen hieronder met een beschrijving en verklaring van de verzetsacti~iteiten in de 42 gemeenten van Overijssel waar in 1941 joden woonden.
Daarna zullen we uitzoeken hoe groot de verschillen tussen de diverse gemeenten in Overijssel zijn geweest met betrekking tot de overlevingskansen van de
daar wonende joden. Tot slot analyseren we of het inderdaad zo is geweest dat
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de overlevingskansen van joden in gemeenten waar verzetsgroepen meer actief
waren beter zijn geweest dan in gemeenten waar zulke groepen minder actief
waren. Om de invloed van deze factor met grotere zuiverheid vast te stellen, zal
hierbij tegelijkertijd rekening worden gehouden met andere factoren die in de
literatuur voor de overlevingskansen van joden van belang worden geacht.

Een verldaring en analyse van verschillen in verzet
Hoe groot was het verzet en waar hing de omvang van het verzet van af? We
beginnen met de eerste vraag. Volgens schattingen van DeJong (1969-1991,
Xb: 746) waren in Nederland tot de zomer van 1942 slechts enkele honderden
verzetsstrijders actief, een aantal dat tot september 1944 aangroeide tot zo'n
i5.ooo. Van sommige groepen verzetsstrijders is het een en ander bekend. De
groep Overduin uit Enschede, bijvoorbeeld, is een van de bekendste onderduikgroepen uit de Tweede Wereldoorlog. Ze werd reeds in 1942 actief. Deze
groep redde tussen de zevenhonderd en achthonderd joden, het hoogste aantal
dat door een Nederlandse groep werd ondergebracht (Flim 2000: 34). Hoewel
over sommige groepen veel bekend is, is het niet zo gemakkelijk een goed overzicht te krijgen van het gepleegde verzet omdat de acties van sommige verzetsgroepen die bij onderduiken hielpen· wellicht niet in de literatuur terechtgekomen zijn, daar de geschiedenis geschreven is door de overlevenden. Sommige
verzetsgroepen zijn reeds in de eerste jaren van de oorlog opgerold en vernietigd (voor een voorbeeld daarvan, zie Ultee 1999: 48-49) en als gevolg daarvan
in vergetelheid geraakt.
Dit punt van vertekening lijkt hieronder geen rol van betekenis te spelen. ,
Dankzij Hilbrink (1989, 1998) is er voor de provincie Overijssel een zo volledig
mogelijk overzicht gekomen van de verzetsmensen, ongeacht of zij de oorlog
overleefd hebben of niet, de plek waar zij actief waren en de organisatie(s)
waarvan zij deel uitmaakten. De overzichten die Hilbrink maakte voor de Kop
van Overijssel, Salland en Twente hebben we aangevuld met andere gegevens
die Hilbrink vermeldt in zijn studies over deze personen en de groepen waarvan zij deel uitmaakten. De lijst van de verzetsmensen in Twente is niet voiledig, ze bevat alleen namen van mensen die in de lopende tekst van het hoek
niet werden genoemd. We hebben deze lijst alsnog aangevuld met de namen
van verzetsmensen en hun gegevens die elders in het boek te vinden zijn.
Indien aile namen van de verzetsstrijders die actief waren in Overijssel worden
opgeteld komt het aantal op 1722 personen. Hierbij is gecontroleerd voor
namen die meerdere malen in een boek of zowel in het ene als in het andere
hoek voorkomen. Vele verzetstrijders werden pas actief na september 1944
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namelijk zij die uitsluitend lid waren van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS). Deze laatste verzetslieden komen niet in onze analyses voor. In
september I944 reden de laatste transporten naar de vernietigingskampen
waardoor de eventuele acriviteiten van verzetsstrijders die na deze datum actief
werden de overlevingskansen van de overblijvende joden niet meer zullen hebben beinvloed. Kolom G van tabel I geeft een overzicht van de aantallen verzetslieden (minus zij die aileen lid waren van de NBS) in de 42 gemeenten van
Overijssel waar joden woonden. De meeste verzetsmensen waren actief in de
grotere plaatsen, maar ook in landelijke gemeenten zoals Hellendoorn en
Wierden waren tientallen verzetslieden actief.
Sommige verzetsnetwerken legden zich toe op het verzorgen van ofhet bieden van hulp bij onderduik, andere groepen bemoeiden zich met andere
zaken. Het verzet laat zich in tenminste vier soorten onderscheiden: gewapend
verzet (spionage, sabotage, wapensmokkel, aanslagen en liquidaties; lidmaatschap van de CPN, KP, RVV, on endergelijke verwijst eveneens naar gewapend
verzet), hulp bij onderduik (Landelijke organisatie voor hulp aan Onderduikers, (Lo), verzorgingsnetwerken, pilotenhulp, hulp aan joden etc.), het
maken en verspreiden van bladen (Trouw, Vrij Nederland, etc.) en een restcategorie van andere activiteiten (inclusief onbekend, onvermeld, onduidelijk).
Bijzondere aandacht hebben we voor verzetplegers die zich toelegden op hulpverlening aan onderduikers, in de verwachting dat vooral zij invloed hadden op
de overlevingskansen van joden. Kolom H van tabel I geeft het aantal onderduikhelpers per hoofd van de joodse bevolking in een gemeente weer. Door uit
te gaan van dit verhoudingscijfer houden we rekening met het feit dat de capaciteit (onderduikadressen, financiele middelen, valse papieren etc.) die
onderduikhelpers hadden beperkt was: naarmate er meer hulpverleners per
hoofd van de joodse bevolking waren, hadden deze joden waarschijnlijk toegang tot meer hulp.
Hoe is de variatie in omvang van het verzet en de hulp aan onderduikers te
verklaren? Her alledaagse idee is dat verzet en hulp aan onderduikers eerder het
gevolg is van morele kwaliteiten en persoonlijke dapperheid. Dit zou er op neer
komen dat de omvang van het verzet en de hulp aan onderduikers in een
gemeente eerder afhangen van toevallige factoren en niet van sociale condities.
Een idee dat hierop gedeeltelijk aansluit, is dat er meer verzetsstrijders zullen
zijn geweest daar waar naar verhouding meer joden leefden. Indien de overige
Ned~rlanders het nog niet beseften, dan wees her weghalen van de eerste joden
uit de lokale gemeenschap hen erop dat het de Duitsers serieus was met de
nazifizering van de samenleving en dat de joodse medeburgers hulp nodig badden (vergelijk Flim deze bundel).
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Een ander idee dar allanger de ronde doer en dar wel duidelijk uitgaat van
sociale conditionering van morele handelingen is dar enerzijds de niet-christelijk, linkse en anderiijds de gelovige, rechtse personen eerder kwamen tot her
bieden van hulp en verzet (DeJong 1969-1991, VI: 342, Moore 1997: 164-167).
De activistische inhoud van hun ideologie of geloof zou deze mensen hebben
aangespoord tot verzetsacties. Hilbrink (1989: 314-326) maakt in zijn onderwek van het verzet in Twente en Salland aannemelijk dat geloof er toe deed.
Katholieke gemeenten zouden beduidend minder verzetsmensen hebben
geteld dan protestantse gemeenren.
In de verklaring van verschillen in de mate van verzet kan ook worden uitgegaan van de druk die de Duitsers op de lokale gemeenschap uitoefenden.
Een instrument dat de bezetter hierbij veelvuldig hanteerde was de Nederlandse politie. V erondersteld kan worden dat naarmate er per hoofd van de
bevolking meer agenten aanwezig waren, de bezetter meer druk kon uitoefenen. Dit kon leiden tot meer verzet onder de onderdrukte lokale bevolking.
Onvermijdelijk kwamen agenten hiermee in aanraking omdat zij een
'frontlijnorganisatie' vormden (Smeets 1995). Agenten werden daardoor voor
de keuze gesteld al dan niet aan verzetsactiviteiten deel te nemen. Deze gedachtelijnen volgend leiden meer agenren per hoofd van de bevolking dus tot meer
verzet rowel onder de lokale bevolking als onder de agenten zelf.
De onderstaande analyses van het verzet en de hulp bij onderduik en, verderop in het artikel, van de overlevingskansen van joden, vinden plaats voor de
42 Overijsselse gemeenren waar in 1942 joden woonden. In de analyse gebruiken we eenvoudige multiple regressiemodellen. Deze maken her mogelijk de
invloed van de elke onafhankelijke variabele vast te stellen terwijl wordt gecontroleerd voor de invloed van de andere onafhankelijke variabelen in het model.
In de eerste analyse is her aantal verzetsmensen (minus degenen die uitsluitend lid waren van de NBS, zie kolom G van tabel 1) per 1.000 inwoners per
gemeenre de afhankelijke variabele en vormen her aantal voljoden op de 1.ooo
inwoners (zie kolom J in dezelfde tabel) en de percentages katholieken en protestanten per gemeente de onathankelijke variabelen! Deze laatste percentages
ontlenen we aan de volkstelling van 1930. Om een beter gevoel voor verhoudingen te krijgen, hebben we in de laatste kolom van tabel 1, kolom K, de aantallen inwoners van de verschillende gemeenten in 1941 weergegeven.
Her eerst genoemde idee, over de aantallen joden in de gemeenren, blijkt er
niet toe te doen. Her tweede idee klopt daarentegen in sommige opzichten wei:
het verband tussen her percentage orthodox protestanten en her aanral verzetmensen per hoofd van de bevolking blijkt zwak statistisch significant en positief te zijn (p=o.o64). Als hier wat nader naar wordt gekeken, blijkt met name
her percentage orthodox Nederlands Hervormden van belang (p=0.046).
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Een alternatieve meting van godsdienstige overtuiging wordt gevormd
door de aanhang van de verschillende politieke partijen bij de verkiezingen
voor de Provinciale Staten in 1939, de laatste vrije verkiezingen voor de oorlog. •
Deze meting stelt tevens in staat om te differentieren naar politieke en godsdienstige overtuiging. De analyse van de effecten van de steun voor de verschillende politieke partijen, waarbij steeds is gecontroleerd voor het aantal voljoden in 1942 op het aantal inwoners, toont over het algemeen wel de verwachtte
verbanden. Het blijkt dat een procentueel hoog aantal stemmen op de katholieke partij (in percentages van de bij de verkiezingen voor de provinciale staten
in 1939 uitgebrachte stemmen) samenging met minder verzetslieden per I.ooo
inwoners (p = 0.049), terwijl een grotere aanhang voor de grotere protestantse
partijen, de ARP en de CHU, samenging met een groter aantal verzetsmensen (p
= 0.025). Indien naar deze partijen afzonderlijk wordt gekeken, blijkt dat het
effect van het percentage stemmen op de CHU significant is (p=0.041) en dat
van de ARP zwak significant (p=O.IOI). Een procentueel hoog aantal stemmen
op de SDAP, de CPN, de NSB, de RSAP, de CDU, de SGP, of de liberale partijen
(de Liberale Staatspartij en de V rijzinnig Democratische Bond) hield geen verband met het relatieve aantal verzetsstrijders.
Een tweede alternatieve meting met betrekking tot godsdienstige overtuiging is het percentage kinderen dat ondetwijs van een bepaalde levensbeschouwing volgt (De Kwaasteniet 1980). Inderdaad blijkt dat het percentage kinderen dat in 1930 protestants onderwijs volgde (en tijdens de bezetting volwassen
was of werd) positief samenhing met het aantal verzetslieden per hoofd van de
bevolking. Dit verband is zwak significant (p=0.073, n=24).
Wat her bovengenoemde idee over de politie betreft, in aile analyses blijkt
de invloed van het aantal agenten per 1000 inwoners op het aantal verzetslieden per 1000 inwoners positief en sterk significant te zijn ·(p=o.ooo): naar mate
er per hoofd van de bevolking meer politiewas, waren er meer verzetsstrijders.
In een tweede analyse hebben we getracht de condities te achterhalen die
tot hulp aan onderduikers hebben geleid. Mgezien van de afhankelijke variabele, het aantal onderduikhelpers per 1000 inwoners, is de opzet van de analyse
gelijk aan degene die we zojuist rapporteerden. We zullen deze tweede analyse
niet uitvoerig beschrijven, we kunnen volstaan met de mededeling dat de hierboven gevonden effecten op her totaal aantal verzetslieden per 1.000 inwoners
van een gemeente goeddeels overeenkomen met die op het aantal onderduikhelpers per r.ooo inwoners van een gemeente.
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Verschillen in overlevingskansen tussen gemeenten in Overijssel
De indruk in de historische literaruur is dat joden in Nederland naar verhouding tamelijk goede overlevingskansen hadden in provincie Overijssel. ~isto
rici wijzen, in navolging van De Jong (1969-I991, VI: 356 e.v.), graag op
Enschede als een gunstig voorbeeld daarvan (zie bijvoorbeeld Van Zuylen
1985). De overlevingskansen van de joden in de provincie Overijssel waren
inderdaad niet zo slecht in vergelijking met de overige provincies. Vergelijking
van de registratielijsten uit 1941 (Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters
1942) met een lijst van gedeporteerden uit het kamp Westerbork, laat zien dat
het percentage gedeporteerden onder de in Overijssel woonachtige joden 48
was. Alleen de provincies Utrecht en Noord-Brabant telden minder gedeporteerden met respectievelijk 35 en 40%. Deze lijst van gedeporteerden is onvolledig en in sommige gevallen lijkt bij deportatie naar W esterbork via Amsterdam deze stad als laatste woonplaats opgegeven te zijn. De cijfers moeten
daarom met voorzichtigheid worden ge"interpreteerd (zie oak Houwink ten
Cate 1999)~ 3
Een vergelijking van bestaande lokale historische studies in Overijssel,
waarin oak het lot van joodse gemeenschap in die plaats wordt beschreven,
leert evenwel dat de variatie in overlevingskansen russen gemeenten in deze
provincie bepaald groat is geweest (Flap, Geurts & Ultee 1997). De gegevens
die in deze lokale studies worden vermeld, zijn helaas op weinig systematische
wijze verzameld en oak niet altijd even betrouwbaar. Het maken van vergelijkingen wordt daardoor bemoeilijkt. De overlevingskansen van joden zijn voor
alle Overijsselse gemeenten echter tamelijk nauwkeurig te berekenen op grand
van de vergelijking van de registratielijsten die tijdens de oorlog werden opgemaakt met In memoriam (1995). In memoriam bevat de personalia van de joden
die de oorlog niet hebben overleefd en van wie geen graf bekend is. 4
In 42 van de 51 gemeenten in Overijssel woonden in 1942 in totaal 4188
joden (zie kolom A in tabel 1). De vergelijking van de personen die in In memoriam worden genoemd met de personen op de registratielijsten van 1942 laat
zien dat de regionale verschillen in de overlevingskansen van joden woonachtig
in Overijssel inderdaad groat waren (zie kolom B in tabel I, het percentage
slachtoffers onder de joden in het eerder genoemde Enschede was bijvoorbeeld
46%). Het percentage slachtoffers onder de 4188 voljoodse inwoners van de
provincie Overijssel als geheel blijkt 56% te zijn geweest.
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Verzet en overlevingskansen van joden
In hoeverre heeft de aanwezigheid van georganiseerd verzet de overlevingskansen van joden be"invloed? De overlevingskansen van joden namen vermoedelijk
toe door de hulp van anderen, bijvoorbeeld door ze te waarschuwen voor onbetrouwbare medeburgers, of door ze te vertellen waar en wanneer een razzia zou
worden gehouden. Her bieden van een gelegenheid tot onderduik was waarschijnlijk de soort hulp die het meest bevorderlijk is geweest voor hun overlevingskansen. Volgens recente schattingen doken 22 a 25.ooo joden onder,
waarvan I6 a I? .000 de oorlog overleefden (Moore 1997= 146; Houwink ten
Cate 1999). Dergelijke hulp werd vaak georganiseerd door verzetsgroepen. De
verzetsnetwerken waren niet aileen belangrijk voor het vervoer van joden naar
hun onderduikadres, maar vooral bij het vinden van een onderduikadres in de
landelijke gebieden. Nog preciezer gezegd, bij het vragen aan gewone burgers
of ze bereid waren iemand onderduik te bieden. V aak traden bepaalde leden
van deze netwerken op als tussenpersoon: goede bekenden van de degenen die
onderduik gaven of een persoon met prestige in de lokale samenleving, wals
een schoolmeester, dominee of pastoor. Om iemand onderduik te verlenen
was het belangrijk om gevraagd te worden en wel door iemand die men vertrouwde (Varese & Yaish 2000).
Het is moeilijk om een goed overzicht te krijgen van de hulp die het verzet
bij onderduik bood. Het eerste punt is dat joden die door verzetsnetwerken
zijn geholpen, later deels toch om diverse redenen werden gepakt en weggevoerd. Het is en blijft onduidelijk precies hoeveel joden in onderduik gingen
en werden verraden. Ook hier geldt dat de geschiedenis geschreven werd door
de overlevenden (vergelijk Varese & Yaish 2000). Bovendien werden de joden
in de eigen plek soms minder goed geholpen dan de joden die van elders kwamen. Hageman (1993) beschrijft hoe bijvoorbeeld de joden in Friesland grotendeels zijn weggehaald, terwijllater vele Amsterdamse joden in Friesland een
gelegenheid tot onderduik vonden. Vermoedelijk begonnen de deportaties in
sommige streken eerder en had men toen nog geen goede voorstelling van wat
de Duitsers vermochten. In de drie noordelijke provincies werd een groot deel
van joodse mannen al vanaf januari 1942 overgebracht naar werkkampen. De
joden die in deze kampen terechtkwamen vormden een reservoir waaruit de
bezetter naar believen kon putten (vergelijk Griffioen & Zeller, deze bundel).
Het-weghalen van joden was vermoedelijk vaak een aanleiding om in verzet te
komen. Evenwel, een verzetsnetwerk had ongeveer tien maanden nodig om
enigszins georganiseerd te raken en efficient te kunnen optreden (Flim 2000,
en in deze bundel).
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De vraag is of de kansen voor joden om te ontsnappen aan het Duitse vervolgingsbeleid en dat van hun Nederlandse handlangers toenamen indien er
per hoofd van de joodse bevolking meer verzetsmensen actief waren. Of
namen die kansen in het bijzonder toe naarmate er per hoofd van de joodse
bevolking meer verzetsmensen actief waren die zich bezig hielden met de hulp
bij onderduik?
Om het effect van het verzet en de hulp bij onderduik te kunnen schatten,
moeten we rekening houden met andere condities die van invloed zullen zijn
geweest op het lot van de joden. We behandelen achtereenvolgens voor de
daders, hun helpers, de ornstanders en de joden zelf condities die van invloed
kunnen zijn geweest op hun handelen of de mogelijkheden daartoe bepaalden,
en hoe die handelingen ofhet gebrek aan handelingsmogelijkheden het lot der
joden bepaalden. En vervolgens toetsen we deze veronderstellingen voor zover
we informatie hebben om te bepalen of de gemaakte veronderstellingen
opgaan.

De Duitse bezetters en hun helpers

)

Van al de tondities die van invloed zijn geweest op de overlevingskansen van
joden in de Tweede Wereldoorlog zijn de jodenhaat en de efficientie van de
Duitse bezetters en hun Nederlandse helpers vermoedelijk de belangrijkste
verklarende factoren geweest. Wat de Duitse daders betreft, alle gemeenten in
Overijssel vielen qua politietoezicht door de bezetter onder de Aussenstellevan
de Sicherheitspolizei en Sicherheitsdienst in Arnhem. Het bestuur door de
Duitse bezetter lijkt daarmee quasi een constante factor in de analyse die niet
verschilt voor de beschouwde gemeenten. Het ligt daarom niet direct voor de
hand om de invloed van de Duitse opsporingsinstanties verantwoordelijk te
houden voor de verschillen tussen Overijsselse gemeenten in de overleyingskansen van de aldaar woonachtige joden (vergelijk Croes 1997).
De helpers bestonden in eerste instantie uit gewone Nederlandse politieagenten. V anaf 1 december 1942, toen de gemeenteveldwacht werd opgeheven,
hestand de politie in Overijssel uit twee soorten, namelijk de gemeentepolitie
en de marechaussee. In de grotere plaatsen had men gemeentepolitie. De
marechaussee moest voor rust en orde zorgen in de kleinere gemeenten op het
platteland. Het aantal politieagenten per gemeente liep rechtstreeks op met het
aantal inwoners van de gemeente (beide kenmerken correleren .98). De Nederlandse politie kreeg orders om te helpen bij de deportatie. Het bestaande beeld
uit het historisch onderzoek is dat politieagenten hun assistentie bij de deportatie soms niet goedkeurden, maar desondanks in meerderheid de orders uit-
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voerden (Hirschfeld I991b: I37-I6I; Meershoek I999= 26; De Jaeger I999= I43I70). lndien agenten protesteerden tegen een dergelijke opdracht, werden ze
vaak uit het korps gezet (De Jaeger I999: I6o; Croes, deze bundel).
Een andere graadmeter voor de hulp die de Duitse bezetter op gemeenteniveau van de omstanders ontving, bestaat uit het aantalleden van de Vrijwillige
Hulppolitie (VHP ). Deze politie werd door Rauter, het hoofd van de SS en de
politie in Nederland, in mei I942 gecreeerd en bestond uitsluitend uit NSB-ers,
Nederlandse ss-ers en leden van de NSB-Weerafdelingen. Deze mannen, in
totaal ongeveer tweeduizend, werden door de Duitsers opgeleid en later ingezet in hun eigen woonplaatsen (Moore I997: I99). Het aantal agenten van de
VHP per hoofd van de joodse bevolking aldaar zal een ongunstig effect hebben
gehad op de overlevingskansen van de in een gemeente woonachtige joden.
Hoewel ons onderzoek in het zuiveringsarchief suggereert dat de VHP-ers
vooral in hun eigen woonplaats werden ingezet, is toch enige voorzichtigheid
bij de toepassing van deze maat nodig, omdat we niet zeker weten of de VHPers aileen in de gemeente werden inzet waar ze woonden. Kolom D in tabel I
geeft de aantallen agenten van de VHP per gemeente per hoofd van devoljoodse bevolking. 5
De eerste verwachting is dat hoe groter het aantal helpers dat de bezetter in
een gemeente ter beschikking stond, des te slechter zullen de overlevingskansen van de daar woonachtige joden zijn geweest. Lammers (I990, I994) kwam
met een tegenintu"itieve verklaring die het tegendeel inhoudt, althans voor
gewone politieagenten op 4itvoerend niveau. De' goede collaborateur' kan met
behoud van zijn integriteit substantiele voordelen voor de vervolgden behalen,
dan wel nadelen vermijden ofbeperken. Hij kan trachten de maatregelen van
de bezetter af te zwakken, uit te stellen en niet uit te voeren (Lammers I994=
389, 392). Lammers gebruikte deze verklaring over mogelijkheden tot het frustreren van de Duitse maatregelen om beter te kunnen begrijpen waarom de
Duitse bezetter in het ene bezette land 'succesvoller' was in her realiseren van
zijn doelen, dan in het andere bezette land. Volgens hem zal een bezetting minder succesvol zijn naarmate het bestuurlijk niveau waarop wordt gecollaboreerd hoger is. Dan bestaan voor de omstanders meer mogelijkheden om zand
in de machine te gooien. Wij zullen een eigen variant op deze hypothese over
mogelijkheden tot het a&.wakken van de gevolgen van de maatregelen van de
bezetter toetsen, narnelijk de verwachting dat de overlevingskansen voor joden
in een gemeente gunstiger waren naarmate er in die gemeente meer Nederlandse politieagenten per hoofd van de voljoodse bevolking aanwezig waren.
Kolom C in tabel I geeft informatie over het laatste. Tussen gemeentes
varieerde zowel het aantal politieagenten als het aantal joden. Indien er in een
gemeente op een totaal van 30 joden in totaal 20 agenten aanwezig waren in
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plaats van 10 agenten, dan moet men bedenken dat de kans op zo'n 'goede collaborateur' toenam indien het aantal politieagenten groter was. Men zou kunnen tegenwerpen dat in een gemeente met tien agenten waar 50 joden woonden een enkele 'goede collaborateur' in vergelijking met een gemeente met ook
tien agenten maar waar 20 joden woonden, in het eerste geval meer joden kon
waarschuwen over komende deportaties.

De invloed van de NSB in het bestuur
De Duitse bezetter ontsloeg in vele, met. name de grotere gemeenten en de
gemeenten waar veel joden woonden de zittende burgemeester en verving deze
door een Duitsgezinde NSB-burgemeester (zie Tammes, deze bundel). Zonder
nu te beweren dat alle nieuw benoemde Nederlandse overheidsdienaren in de
verschillende gemeenten tot de daders hebben behoord, ligt de gedachte voor
de hand dat de hulp van een NSB-burgemeester aan de bezetter verschil zal hebben gemaakt voor de overlevingskansen van de joden in diens gemeente. Voor
een discussie van de grc;:!nzen en verschuivingen tussen daders, omstanders en
slachtoffers, zie de bijdrage van Ultee en Luijkx in deze bundel. 6 Het mechanisme dat daartoe leidde hoeft niet alleen te zijn geweest dat een NSB-burgemeester meer aan de vervolging meewerkte (zie Tammes, deze bundel), het kan
ook zijn geweest dat de 'gewone' burgemeesters eerder joden zullen hebben
gewaarschuwd voor komende deportaties. Hoeveel heeft het uitgemaakt voor
de overlevingskansen van de joden indien in de gemeente waar zij woonden een
NSB-burgemeester werd benoemd? Tammes (deze bundel) vindt in een analyse
met 265 gemeenten op gemeenteniveau geen significant effect op de overlevingskansen van joden, maar op individueel niveau wel een (negatief) significant effect. Daarnaast deed ook de tijdsduur gedurende welke joden onderhevig
waren aan het bewind van een NSB-burgemeester ertoe. Onze analyse is echter
niet op individueel- maar op gemeenteniveau. We controleren hierbij voor de
invloed van een reeks andere, mogelijke relevante factoren, zodat er alsnog een
effect van een NSB-burgemeester zou kunnen worden gevonden.
Het heeft zin om te letten op de gezindheid en acties van de burgemeesters
en het politieapparaat ook nadat Overijssel in april 1943 officieel tot verboden
gebied voor joden werd verklaard, en wel tot het laatste transport op 13 september 1944 naar de vernietigingskampen vertrok. Een NSB-burgemeester kon
immers invloed uitoefenen door de politie aan te sporen meer of minder actief
te speuren naar ondergedoken joden.
.
De te onderzoeken veronderstelling is dat hoe langer een NSB-burgemeester aan het bewind is geweest, of eigenlijk hoe eerder een NSB-burgemeester
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werd benoemd, des te slechter zullen de overlevingskansen van de joden in die
gemeente zijn geweest. De NSB-burgemeesters zullen naar verwachting namelijk eerder en sneller anti-joodse maatregelen door hebben gevoerd. In kolom E
van tabel 1 staat voor de 42 gemeenten of, en zo ja, hoeveel maanden een NSBburgemeester aan het bewind is geweest voor 1 september 1944, de datum
waarop wij zijn opgehouden met het bijhouden of er een nieuwe burgemeester
werd benoemd. In totaal kregen negen van de 42 gemeenten een NSB-burgemeester voordat de joden in april 1943 werden geevacueerd. Tot in september
1944 het laatste transport naar de vernietigingskampen vertrok werd in nog
negen andere gemeenten in Overijssel een NSB-burgemeester benoemd. 7

De invloed van de NSB onder de Nederlandse bevolking
Sommige Nederlanders stonden positief tegenover de Duitse bezetter, anderen
waren zelfs bereid om te helpen bij de vervolging van joden. Dit deel van de
bevolking is denkbaar van invloed geweest op de overlevingskansen van hier
woonachtige joden. Niet alleen de georganiseerde bijstand in de jodenvervolging, zoals die door de VHP werd geboden, zal hebben geteld. De steun aan de
vervolging onder de sympathisanten van het Duits bewind, met name van de
leden en aanhangers van de Ns B, zal het lot van de joden niet hebben bevorderd
{vergelijk Ultee en Luijkx, deze bundel). De aanhang van de NSB is allereerst af
te lezen aan het aantal stemmen dat de NSB op zich vergaarde bij de verschillende verkiezingen die aan het uitbreken van de oorlog vooraf gingen (1935,
1937, 1939). Veelal wordt de verkiezingsuitslag van 1935 als maat gebruikt toen
de NSB het hoogste stemmenaantal uit zijn historie haalde met een landelijk
gemiddelde van 7.9% (cBs 1936). Deze verkiezingen lieten daarmee vermoedelijk de grootste verschillen in aanhang van de NSB tussen gemeenten zien. De
publieke steun voor de NSB kalfde daarna af, zonder dat de rangorde in steun
voor de NSB onder de gemeenten veel veranderde (Spearmans rangcorrelatie =
.78). De verkiezingen voor de Provinciale Staten in april 1939 zijn een betere
maat omdat deze de laatste vrije verkiezingen vlak voor de oorlog vormen. Bij
die verkiezingen werden in Overijssel 10.317 geldige stemmen, oftewel3.9% van
het totaal, op de NSB uitgebracht. Dit resulteerde in twee zetels in de 47 zetels
tellende Provinciale Staten. Kolom F van tabel 1 toont voor die Statenverkiezing
de sremmenpercentages voor de NSB per gemeente. Het hoogste stemmenaantal werd met ruim negen procent in de gemeente Denekamp gehaald.
Behalve naar de stembusuitslag lijkt het zinnig om te kijken of de NSB er in
slaagde om bij de verkiezingen voor de gemeenteraad een kieslijst te organiseren.
Dit zegt wat over de organisatorische sterkte van de NSB op lokaal niveau. De NSB
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deed echter wwel bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1935 als in 1939 slechts in
enkele gemeenten mee, ondanks dat er in veel gemeenten bij de verkiezingen
voor de Provinciale Staten of de T weede Kamer een niet te verwaarlozen aantal
stemmen op de NSB werd uitgebracht. Zo blijkt dat er in de provincie Overijssel
aileen in de gemeenten Borne en Oldenzaal stemmen zijn uitgebracht op de NSB
8
bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen voor de oorlog in 1939. Aileen in deze
twee gemeenten nam de NSB dus bet initiatief om een kieslijst te organiseren.
De NSB was, zo is de indruk, vooral ge"interesseerd in landelijke verkiezingen.
Bovendien bestonden er binnen de NSB w vele interne dubs en afdelingen
waarin functies moesten worden vervuld, dater wellicht niet veel tijd overbleef
voor lokale politiek.

De joden en hun relatie met de omstanders
De vervolgden zelfhebben, hoewel hun handelingsruimte gegeven hun situatie
uiterst beperkt was, toch afhankelijk van hun situatie enige invloed uit kunnen
oefenen op hun lot. Sommige van hun achtergrondkenmerken, waarover we
dankzij de registratielijsten inforrnatie hebben, geven aanwijzing over hun sociale situatie. Dit geldt voor hun nationaliteit, geslacht (vastgesteld door af te
gaan op de voornamen van de geregistreerde joden), leeftijd en het hebben van
werk.
Wat nationaliteit betreft: in de oostelijke provincies waren veel van de daar
wonende joden afkomstig uit Duitsland en meer oostelijke gebieden. Door
hun familiegeschiedenis en door de bestaande contacten met andere joden in
Duitsland is te verwachten dat zij beter op de hoogte zijn geweest van wat er in
Duitsland en in Polen gebeurde. Zij konden zich dus een betere voorstelling
maken van de wandaden Waartoe de Duitsers in Nederland vermochten over te
gaan (Blom 1987; Moore 1997: 213). Bovendien was er zelfs in de slechtste
omstandigheden verschil: de Duitse joden hadden in het karnp Westerbork
een bevoorrechte positie. Ze waren oververtegenwoordigd onder de eersten die
in bet karnp arriveerden en kregen daardoor een sterke greep op de kampleiding. Oat zal hun overlevingskansen hebben kunnen bevorderd (Moore 1997;
vergelijkook Croes in deze bundel). Anderzijds zullen de allochtone joden wellicht minder contacten met Nederlanders hebben gehad, contacten die nodig
waren om te kunnen onderduiken.
De niet-Nederlandse joden bestonden uit Duitse joden die in bet begin van
de oorlog staatloos werden, en overige joden. De overige joden vormden een
kleine groep, ze waren veelal afkomstig uit Polen. Ten behoeve van de analyse
delen we de joodse bevolking op in Nederlandse joden en niet-Nederlandse
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Aantallen voljoden, hun overlevingskansen van voljoden en relevant geachte
condities in de verklaring van verschillen in overlevingskansen van joden in 42
gemeenten in Overijssel.

gemeente

A

8

Almelo
Avereest
Bathmen
Blokzijl

391
45
10
8
94

55
80
100
63
66

Borne
Dalfsen
Delden
Den Ham
Denekamp
Deventer
Diepenheim
Diepenveen
Enschede
Goor
Haaksbergen
Hardenberg
Hasselt
Heino
Heller~doorn

Hengelo
Holten
Kampen
losser
Markelo
Oldenzaal
Olst
Ommen
Ootmarsum
Raalte
Rijssen
Staphorst
Steenwijk
Steenwijkerwold
Tubbergen
Vollenhove
Vriezenveen
Weerselo
Wierden
Wijhe
Zwartsluis
Zwolle
Zwollerkerspel

6

0
45
71
74
58
91
46
46
37
32
38
87
H
64
0
22
55
302
47
52
62
39
74
19
53
11 100
59
81
7
14
54
65
11
91
43
86
114
83
4
50
93
45
2 50
3
0
3
33
19
26
15
7
49
53
4 100
12
83
658
65
9
78

31
7
50
587
11
11
1200
30
. '53

D

E

F

G

H

.15 .04
.22 .07
.20 .00
.38 .13
.13 .02
2.00 .00
.26 .10
1.00 .00
.14 .16
.11 .02
.27 .00
.73 .18
.10 .02
.27 .00
.19 .02
.55 .08
.27 .00
3.00 .00
.73 .00
.21 .03
.1 0 .04
.41 .26
.84 .06
.55 .00
.15 .03
.86 .00
.19 .22
.27 .18
.26 .02
.10 .02
2.50 .50
.09 .02
4.00 1.50
4.00 .33
2.00 .00
.53 .16
.47 .00
.27 .00
1.25 .25
.67 .00
.12 .01
1.00 .11

0
0
0
0
37
4
0
12
27
0
0
22
0

4
3
3
5
4
2
3
3
9
3
5
5
6

118
?9
8
10
24
13
3
32
5
185

0

4
3

.18
.49
.10
1.00
.07
1.00
.03
1.14
.02
.07
..09
.00
.06
.57
.02
1.08
.55
1.00
.86
.06
.27
.49
.05
.45
.27
.2')
.31
.09
.28
.07
1.00
.11
.50
2.33
4.00
.16
.47
.45
1.00
1.00
.16
.00

C

18
12
27
0
11
15
2
0

2
2
4
4
3

0

4

0
30
13
0
10
0
0
0
20
0
0
49
0
0
0
5
0

4
4
4
4
4
1
2
4

50
0

3

5

5

5

1
2
6
4
3
3

4
148'
22
7
77
7
2
47
76
22
61
2
12
22
8
40
1
59
15
20
13
4
9
14
9
10
51
8
13
208
0

K
.93
.99
.99
.85
.97
.99
.97
.99
.98
.90
.97

.98'
.93

,?3

..99
.99
.95
1.00
.98
.99
.99
.92
.98
.99
.98
.98
.99
1.00
1.00
.98
.99
.92
.92
1.00
.98
.99
1.00
.98
.97

.96
.92
.97

10.6
4.3
4.8
7.6
8.8
.7
4.2
.9
6.8
14.2
5.9
1.3
13.0
18.4
5.3
2.1
5.2
.3
1.4

7.1
11.5
1.9
. 1.1
2.0
5.5
1.1
5.8
6.3
3.9
10.4
.5
12.1
.3
.3
1.0
2.0
2.1
3.7
0.8
3.5
15.2
1.0

36.812
10.393
2.105
1.049
10.722
8.162
7.446
7.486
7.348
41.338
1.857
7.491
92.895
1.630
l0.047
17.986
2;()87
3.106
15.807
42.562
4.518
20.935
16.776
5.461
10.791
6.322
9.291
1.760
11.154
10.924
7.633
7.881
7.053
11.219
3.114
9.667
7.307
13.272

5.190
3.472
43.301
8.600
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A= aantal voljoden volgens de Duitse definitie op de lijsten uit 1942;
B = percentage slachtoffers onder de voljoodse bevolking;
C = aantal politieagenten per hoofd van de voljoodse bevolking in 1942;
D = aantal vrijwillige hulpagenten per hoofd van de voljoodse bevolking in 1942;
E = aantal maanden dat een NSB-burgemeester aan het bewind was voor het laatste
transport in september 1944;
F = percentage stemmen op de NSB bij verkiezingen voor Provinciale Staten in 1939;
G = aantal verzetsmensen actief in diverse gemeenten van Overijssel, zonder NBs-leden;
H = aantal onderduikhelpers per hoofd van de joodse bevolking;
I = verhouding mensen van katholieke, protestantse, overige en geen geloof dat binnen
de eigen groep trouwt;
J = aantal joden in 1942 per 1000 inwoners per gemeente in 1941;
K = aantal inwoners per gemeente in 1941 .

joden. Waren de overlevingskansen van joden in gemeenten met reiatief veei
niet-Nederlandse joden inderdaad gunstiger?
Men wu kunnen vermoeden dat mannen grotere overlevingskansen badden dan vrouwen, onder meer omdat ze vaker werk hadden dan vrouwen en
daardoor eerder over de nodige contacten beschikten om onder te duiken (zie
hieronder) of omdat ze beter in staat waren in de kampen te overleven. Echter,
volgens het Rode Kruis was een meerderheid van de ruim 5400 mensen die uit
de kampen terugkeerde vrouw. Daarmee is er niet veei grand meer voor het
zojuist genoemde vermoeden. Kinderen hadden vermoedelijk wei een betere
overlevingskans omdat het gemakkeiijker is om een kind in onderduik te
nemen dart een volwassen persoon. Bovendien hoefden joodse kinderen indien
ze jonger dan zes jaar waren geen ster te dragen en beneden de zestien jaar hoefden ze geen persoonsbewijs te hebben. Een bedenking bij dit vermoeden is wei
dat het Rode Kruis 9 na de oorlog oak betrekkeiijk weinig kinderen aantrof
onder de joodse overlevenden (vergelijk Croes, deze bundel).
Oak valt te vermoeden dat de kans op onderduik en andere hulp aan joden
groter zal zijn geweest indien een jood meer sociale reiaties met de omstanders
had. Het hebben van werk was een manier waarop joden in contact kwamen
met andere Nederlanders, hoewei joden soms oak bij een joodse werkgever aan
het werk waren en joodse middenstanders vooral joodse klan ten hadden. De in
Nederland woonachtige joden mogen dan de Nederlandse staat en zijn wetten
hebben geaccepteerd, ze leefden echter nag steeds voor een groat deel in eigen
kring. Oat was in belangrijke mate hun eigen verkiezing, maar deeis oak het
gevolg van de uitsluiting door anderen, de omstanders. De mate van verzuiling
in een gemeente wu daarom wei eens van invloed kunnen zijn geweest op het
bestaan van sociale reiaties en de sterkte van die bindingen tussen de joodse
minderheden en de andere Nederlanders (Van Zuylen 1985; Blom 1987; Ultee
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& Flap 1996; Moore 1997). Op het moment dat joden een onderduikplek nodig
hadden, hadden ze wellicht door gebrek aan contact geen mogelijkheden daartoe.
Gewoonlijk wordt er onderscheid gemaakt tussen verzuiling in de alledaagse informele omgang en verzuiling in het georganiseerde onderlinge verband (Kruyt 1957). De verzuiling in de alledaagse omgang kan onder meer
worden afgemeten aan de mate waarin men elkaar als huwelijkspartner kiest.
De meest rechtstreekse maat is de mate waarin joden hun huwelijkspartner
buiten de eigen kring kozen. Die maat is vastgesteld aan de hand van de registratielijsten uit 1942. Een andere is de mate waarin onder niet-joden in eigen
kring werd getrouwd. De mate waarin onder niet-joden in eigen kring (katholiek, calvinistisch, overig en geen) werd getrouwd is weergegeven in kolom I
van tabel r. Deze is gereconstrueerd door de gegevens hierover in de volkstellingen van 1960, te vinden op het Steinmetzarchief, terug te extrapoleren naar
1945. Aan de hand van de volkstelling uit 1960 kan het aantal samenwonende
gehuwde mannen worden bepaald dat voor 1945 al in hun huidige (lees: 1960)
gemeente woonde en voor 1945 was getrouwd.
De organisatorische verzuiling kan worden bepaald door bijvoorbeeld te
kijken naar de aanwezigheid van verschillende typen scholen voor bijzonder
onderwijs, dat wil zeggen, scholen georganiseerd op grond van levensbeschouwing of religieuze overtuiging (De Kwaasteniet 1980). Daarnaast hebben we
gekeken of er in de gemeente afdelingen van de katholieke en christelijke vakbond vertegenwoordigd waren. Ook het aantal joodse verenigingen in een
gemeente lijkt een geschikte maat. De scores voor het aantal verschillende afdelingen van vakbonden en het aantal joodse verenigingen zijn gebaseerd op
gegevens uit diverse bronnen.' 0
Een andere factor die waarschijnlijk de onderlinge cohesie tussen joden en
de andere bevolkingsgroepen heeft be"invloed, is de relatieve en absolute
omvang van de joodse groep (zie kolom A en kolom J in tabel 1). Het valt te
verwachten dat in die gemeenten waar joden een kleine minderheid vormden,
zij gedwongen waren meer met Nederlanders om te gaan en aldus sterker
waren ge"integreerd dan joden die in gemeenten leefden waar zij deel uitmaakten van een grotere groep joden (Blom 1995). In een grotere joodse groep was
het eerder mogelijk om, wat in hedendaags onderzoek wordt genoemd, een
etnische carriere te volgen.

VERZET EN JODENVERVOLGING IN OVERIJSSEL

177

Een analyse van verkla.ringen van verschillen in overlevingskansen van
joden
In de laatste analyse, die van de procentuele overlevingskans van joden op
gemeenteniveau, hebben we de condities die veranrwoordelijk worden geacht
voor verschillen in de overlevingskansen van de in een gemeente woonachtige
joden opgenomen in de eerder vermelde volgorde van daders, omstanders en
slachtoffers.
Zoals tabel 2 toont, blijkt een viertal condities op gemeenteniveau na analyse een statistisch significant verband te vertonen met de gemiddelde overlevingskans van joodse inwoners op gemeenteniveau. Bovendien blijkt dat telkens wanneer een extra variabele aan het model wordt toegevoegd, de
verklaarde variantie toeneemt. Het sterkste, meest robuuste effect gaat uit van
het aantal agenten per hoofd van de voljoodse bevolking, zoals af te lezen valt
aan de hoogte van de gestandaardiseerde regressiecoefficienten, de g's. Deze
conditie is, naast her percentage stemmen voor de liberale partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1939, ook de enige fa~tor die in de bi-variate correlatietabel significant correleert met het percentage overlevenden onder
de joden. Om de lezer een idee van het effect in de echte wereld te geven, moeten we naar de ongestandaardiseerde regressiecoefficienten kijken, deB's. De
ongestandaardiseerde B voor de Nederlandse politie is 20.60 in het meest volledige en best passende model (zie tabel 2, de verklaarde variantie van dat
model is het hoogst). Neem nu vervolgens twee willekeurig gekozen gemeenten, bijvoorbeeld Losser en Goor, met respectievelijk .84 en .27 politieagenten
per hoofd van de joodse bevolking is (zie kolom C in tabel I). Dit verschil in
het aantal politieagenten per hoofd van de joodse bevolking betekent, voor
zover de overige relevante condities gelijk zijn, dat de joodse inwoners van Losser een (.84-.27) x 20.60 = 12% betere overlevingskans hadden dan de joodse
inwoners van Goor. Er lijkt dus steun voor de op Lammers' theorie gei:nspireerde hypothese te zijn.
De VHP heeft ook een aanzienlijke invloed gehad. Hoe meer agenten van
de VHP er in een gemeente per hoofd van de voljoodse bevolking actief waren,
des te ongunstiger was de levensverwachting van de daar levende joden. Deze
uitkomst is volgens de verwachting.
Er is eveneens een effect aan te wijzen van de integratie van de overige
Nederlanders in de eigen zuil. Naarmate het percentage katholieken en protestanten dat in eigen kring huwde groter was, waren de overlevingskansen voor
de joodse inwoners inderdaad slechter.
Het aantal verzetsleden of verzetsactiviteiten per gemeente deed er op zich
niet toe, ook niet indien rekening werd behouden met het aantal joden. Het
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aantal verzetslieden per hoofd van de joods bevolking dat zich op onderduik
toelegde deed er daarentegen wel toe. Het effect is echter negatief en daarmee
tegengesteld aan wat oorspronkelijk de verwachting was.
De andere condities die eerder werden genoemd zijn wel degelijk in analyses opgenomen, telkens door ze stuk voor stuk als vijfde conditie toe te voegen
aan het model zoals dat in tabel 2 is weergegeven. Deze condities bleken evenwei in onze analyses alle geen statistisch significant effect te sorteren op de procentuele overlevingskansen. Oat geldt voor het aantal maanden dat een NSBburgemeester aan het bewind was tot de evacuatie van de joden in april 1943
zowel als tot het vertrek van de laatste trein in september 1944, het percentage
stemmen op de NSB, de gemiddelde leeftijd van de joodse inwoners, hun sekseratio, de organisatorische verzuiling afgemeten aan het aantal christelijke,
katholieke oflevensbeschouwelijke verenigingen op de diverse levensterreinen
of de aanwezigheid van niet-openbare scholen, het percentage joden dat in de
eigen kring trouwde, het aantal joodse verenigingen, het relatieve aantal voljoden in een gemeente en het percentage van de joodse inwoners dat werk heeft.
Hoewel we. er vooraf geen verwachting over hebben geformuleerd bleek
tenslotte in onze analyses (zie tabeh) dat van politieke partijen aileen het percentage stemmen dat de Liberale Staatspartij in 1939 in de Overijsselse gemeenten verwierf een statistisch significant negatieve samenhang vertoont met de
overlevingskansen van de daar woonachtige joden.
Voor de goede orde, indien constant gehouden wordt op de omvang van de
joodse bevolking in een gemeente of de totale bevolking in een gemeente, dan
Tabel 2

Regressie van procentuele overlevingskans van joden per gemeente op aantal
agenten, aantal Vrijwillige Hulppolitie, percentage homogene huwelijken
onder niet-joden, het aantal onderduikhelpers en het stemmenpercentage
voor de liberate partij op overlevingskansen van joden in 40 Overijsselse
gemeenten (standaarddeviaties tussen haakjes).

percentuele overlevingskans van joden
B

8
constante

57.60 (49.76)
20.60

(3.90)

0.74***

-48.91

(15.76)

-0.44**

percentage homogene huwelijken

-117.22 (51.72)

-0.25**

per~entage stemmen op de Liberate Staatspartij

-203.62 (51.88)

-0.43***

aantal agenten per hoafd van de joadse bevolking
aantal vhp-ers per hoofd van de joodse bevolking

verklaarde variantie (adjusted)
***= p<.OOl; **= p <.01 ;• = p<.05

.51
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~eranderen de eerder gevonden verbanden niet noemenswaardig. Beide groot-

heden vertonen zelf ook geen verband met overlevingskansen van joden.

Conclusies en discussie
Overijssel was betrekkelijk veilig in vergelijking met de overige provincies in
Nederland, het percentage slachtoffers onder de 4188 voljoodse inwoners van
de provincie Overijssel was 56o/o. Maar niet overal in Overijssel waren de overlevingskansen van joden even goed: er bestonden wat dit betreft grote verschillen tussen de 42 Overijsselse gemeenten waar joden woonden.
Deed het verzet en hulp bij onderduik ertoe, waren de overlevingskansen
beter voor die joden die in gemeenten woonden waar de omstanders verzet
boden en hielpen bij onderduik? En waardoor is dit verzet en deze hulp te verklaren? Wat het laatste betreft, ons onderzoek leidt tot de condusie dater meer
verzet en hulp was in protestantse gemeenten. Overwegend katholieke gemeenten telden minder verzetsmensen en kenden minder onderduikhelpers.
Ook was het aantal verzetsmensen groter in die gemeenten waar naar verhouding tot de totale bevolking meer agenten actief waren. Onduidelijk is of de
aanwezigheid van meer politie meer verzet uitlokte bij anderen of dat 'goede
collaborateurs' onder d.e politie zelfbij het verzet gingen en dat stimuleerden.
Wat de overlevingskansen van joden betreft, bleken de aantallen verzetsstrijders en de activiteiten van de verzetsnetwerken waartoe zij behoorden er
niet toe te d.oen. Dit wil echter nog niet zeggen dat het verzet niet van belang
was. In onze analyse zijn we namelijk uitgegaan van de vooronderstelling dat
als joden geholpen werden, dit door het verzetsnetwerk gebeurde dat in hun
gemeente actief was. In de praktijk is het natuurlijk mogelijk dat dit niet
gebeurde: de sociale en geografische afstand tot de naasten valt immers niet
altijd samen.
Wat de andere 'oorzaken' aangaat: behalve door het bieden van hulp bij
onderduik deed het handelen van de omstanders er nog in een viertal andere
opzichten direct of indirect toe voor de overlevingskansen van joden. Van aile
door ons onderzochte condities bevorderde vooral het aantal politieagenten
per hoofd van de joodse bevolking de overlevingskansen van joden. Dit lijkt
steun te geven aan de suggestie van Lammers (1994) dat grotere mogelijkheden
om het beleid van de bezetter te frustreren de levenskansen voor vervolgde
minderheden verbeterden. Daarnaast blijkt dat naarmate er meer leden van de
V rijwillige Hulppolitie er per hoofd van de joodse bevolking in een gemeente
woonden, de overlevingskansen voor de joden slechter waren. Ten derde blijkt
dat er een ongunstige invloed uitging van de verzuiling van de lokale gemeen-
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schap, tenminste indien de verzuiling wordt afgemeten aan het percentage
homogene huwelijken in katholieke en protestantse kring. Zelfs indien nietjoden wilden helpen bij het verlenen van onderduik en joden wilden onderduiken, dan ontbrak de mogelijkheid daartoe door gebrek aan onderling contact.
Ten vierde vinden we dat als er in een gemeente meer steun voor de Liberale
Staatspartij te vinden was, de overlevingskansen van de joden aldaar verslechterden. Dit laatste resultaat valt niet direct goed te begrijpen, of het moet de
sterk individualistische ideologie geweest zijn die deze partij voorstond, een
ideologie volgens welke een ieder voor zichzelf moet zorgen en voor zijn eigen
leven verantwoordelijk is. Misschien spoort deze ideologie, hoewel deze sterk
activistisch is, minder aan tot het verantwoordelijkheid nemen voor anderen
oftewel het bieden van hulp.
We hebben geen effecten kunnen vinden van de vervolgden zelf. Het effect
van de mate waarin joden in eigen kring trouwden is in de verwachtte richting
en bijna significant. Misschien is deze bevinding het gevolg van de extreem
scheve verdeling. Bijna niemand uit joodse kring trouwde buiten zijn ofhaar
eigen groep. In een andere analyse van de overlevingskansen van de ruim tweeduizend joden uit de stad Groningen vonden Croes, T ammes en De Vries
(2000) een positief verschil tussen voljoden en driekwartjoden: het hebben van
een niet-joodse voorouder vergrootte de overlevingskansen. Dit duidt eveneens op het grote belang voor joden van het hebben van sterke sociale bindingen met niet-joden om te overleven.
De organisatorische verzuiling afgemeten aan het aantal verenigingen van
protestantse of katholieke snit, zoals vakvereniging, meisjesvereniging en de
aanwezigheid van een katholieke of protestantse school vertoonde geen effect.
Zo te zien boden niet zozeer de zwakkere bindingen die op gemeenschappelijk
organisatielidmaatschap waren gestoeld maar vooral de sterkere sociale bindingen op grond van verwantschap betere kansen op onderduiken en daarmee
op overleven. Varese en Yaish (2000) vonden onlangs dezelfde ten dens. In een
analyse van de wederwaardigheden van joden die de oorlog overleefden dankzij
de hulp van anderen, blijkt dat hulp vooral via sterke bindingen werd verkregen. Het is in dit verband goed om te beseffen dat ons artikel handelde over het
georganiseerdeverzet. Hiernaast zijn er in Overijssel oak mensen geweest die als
individu of als gezin buiten de georganiseerde netwerken onderdak hebben
geboden aan bijvoorbeeld hun joodse buurman, collega of familidid.
-Bij de waardering van onze conclusies dient te worden gezegd dat, ook al is
de onderzoeksopzet in een aantal opzichten een verbetering op landenvergelijkend onderzoek doordat het aantal eenheden groter is en de informatie per
eenheid groter en betrouwbaarder is, ook onze analyses betrekking hebben op
een naar verhouding beperkt aantal gemeenten. De resultaten van onze analy-
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ses moeten daarom met voorzichtigheid worden beschouwd. Soortgelijke analyses als de analyses die we hier voor Overijssel rapporteerden, kunnen binnen
afzienbare termijn worden gedaan voor 350 van de circa 500 gemeenten waar
joden woonachtig waren en waar wij gegevens voor hebben gevonden. Dan
kunnen we ook een antwoord geven op de vraag in hoeverre verschillen in efficientie en ideologische bezetenheid tussen de hoofddaders, welke in onze analyse noodgedwongen buiten beeld bleven, invloed hadden op de overlevingskansen van de joden.

* Dit artikel is geschreven in het kader van een groter onderzoek naar 'Daders, omstanders en slachtoffers: deponatie- en sterftekansen van Nederlandse joden in de
Tweede W ereldoorlog'. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door NWO (dossiernr:
5I0-05-oo6o). We danken Jos Dessens voor zijn adviezen bij de statistische analyses. Herman van der Wusten wordt bedankt voor enige informatie omtrent de
NSB, Marianne de Kwaasteniet wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van
haar gegevens.
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Verzet en jodenvervolging in Overijssel- Henk Flap, Marnix Croes, Peter
Tammes & Wout Ultee
Registratielijst van joden, Rijksarchief in de Provincie Overijssel, het archief Provinciaal Bestuur Overijssel, I92I-I949-1970, inventarisnumi:Uer 8933.
2 Uitslagen provinciale staten verkiezingen 1939· CBS, ongepubliceerd.
3 Nederland Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), Westerbork, portefeuille
8 map 2.
4 Registratielijst van joden, Historisch Centrum Overijssel, het archief Provinciaal
Bestuur Overijssel, 192I-I949-1970, inventarisnummer 8933.
Algemeen Rijksarchief (ARA), Militair GeZa.g, Toegang 2.13.25, inventaris nr. 1477
en Algemeen Rijksarchief (ARA), Bureau J uridische Zaken/zuivering van de afdeling Politie en Taakvoorganger, toegang 2.09.54, inventaris nr. 185-186.
6 Voor een discussie van de grenzen en verschuivingen tussen daders, omstanders en
slachtoffers, zie de bijdrage van Ultee en LuijkX in dezebundel.
7 Bericht ueber die Taetigkeit der Abteilung fuer niederlaendische Personalangelegenheiten. NIOD, Generalkommissar fuer Verwaltung und Justiz, inv.nr. 94·
8 Uitslagen provinciale staten verkiezingen 1939. CBS, ongepubliceerd.
9 Het Rode Kruis, Auschwitz. dee! I: het dodenboek van Auschwitz. Het Nederlandse
Rode Kruis: Den Haag 1947· Van de 5450 mensen die teruggekeerd zijn van deportatie (inclusief de mensen uit Westerbork) waren er 2361 van het mannelijk geslacht
en 3089 van het vrouwelijk geslacht.
10 Voor de gegevens over de vakbonden zie CNV, CNV I9de jaarverslag I939II940, Nederlands Verbond van Vakverenigingen, NVV jaarverslag over de jaren 40-45. Wetenschappelijk Bureau Amsterdam; 1946, en Pius-Almanak I940, R.K. Werkliedenbond. De bron voor de gegevens over joodse verenigingen is het NIOD, Joodsche
Raad, collectie 182, invnr. 33j, opgave joodse verenigingen.
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