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Inleiding 
 
In 1996 deed Philip Vlessing mee met het grootschalige interview-project van filmregisseur 
Steven Spielberg. In het vraaggesprek dat plaatsvond in Toronto, Canada, vertelde Philip dat zijn 
familie door de mede-eilandbewoners van Texel vanaf het begin van de oorlog als Joden werden 
beschouwd.1 Toch waren het in West-Europa de officiële voorschriften van de bezetters die 
aanmelding, segregatie, onteigening, deportatie en moord tot gevolg hadden.2 De vader van 
Philip, Elias, wist te voorkomen dat het gezin in aanmerking kwam voor de laatste twee fasen, 
deportatie en moord. Hij deed dit door zijn Joodse afkomst in twijfel te trekken. Elias Vlessing 
had hiertoe in september 1942 een herzieningsverzoek van de Joodse aanmelding ingediend bij de 
Entscheidungsstelle, een afdeling van het Duitse Commissariaat-Generaal voor Bestuur en 
Justitie. Met het voorlopige besluit dat anderhalf jaar later zou volgen, kon de familie Vlessing op 
8 maart 1944 uit het doorgangskamp Westerbork terugkeren naar Amsterdam. Enkele maanden 
later volgde de definitieve inwilliging van het herzieningsverzoek. Het deportatiegevaar was 
afgewend. Elias Vlessing had gebruikgemaakt van artikel 3 in de aanmeldingsverordening VO 
6/41. Dit artikel bood Joden de mogelijkheid om de afkomst te herzien. Door ontduiking van 
nazi-voorschriften was het de familie Vlessing gelukt om aan de deportaties te ontsnappen. Ze 
hadden met een administratieve procedure de Holocaust ontvlucht. 
 
Spielberginterview Philip Vlessing: ontduiking van aanmeldingsverordening VO 6/41 in de 
praktijk 
Aan het begin van het interview vertelde Philip Vlessing over zijn kindertijd vóór de oorlog. Toen 
Nederland in 1940 bezet werd was Philip nog maar elf jaar oud. Al gauw blijkt dat het geheugen 
hem niet in de steek heeft gelaten. Volgens de zoon van Philip, Eric, is dit niet verwonderlijk 
omdat zijn vader de oorlog nooit heeft weggestopt. Zolang Eric het zich kan herinneren, is er 
thuis over de gebeurtenissen in de oorlog gesproken. Allerlei documenten zijn zelfs door de jaren 
heen in een plakboek vastgelegd.3 
Philip vertelde tijdens het interview dat zijn Joodse afkomst vóór de oorlog geen wezenlijke rol 
speelde. Aan tafel sprak men wel over het joodse geloof. Ook was er aandacht voor de 
belangrijkste Joodse feestdagen. Maar daar bleef het bij. Een bezoek aan de synagoge in Den 
Helder was om praktische redenen vanuit Texel, waar Philip met zijn familie woonde, niet heel 
frequent mogelijk. De vooroorlogse herinneringen van Philip waren vooral plezierig. Op het 
eiland was dan ook alles wat een kind zich kon wensen. Philip groeide op tussen stranden en 
bossen, had geen gebrek aan vrienden en was in het bezit van een geit, konijnen en zelfs zeven 
kippen. Veel kinderen op Texel hielden eigen dieren. Elias Vlessing, de vader van Philip, had 
samen met zijn broer Ies een ‘gemengd bedrijf’. Naast een meubel- en textielzaak bezaten de 
broers ook een stoffeerderij. Het ging de gebroeders Vlessing voor de wind. Philip woonde samen 
met zijn ouders en twee jongere broers Ronald en Hans in een groot huis achter de meubelzaak in 
Den Burg. Samen met nog zes anderen, onder wie het gezin van de broer van Elias Vlessing, 
waren Philip en zijn ouders en broertjes op grond van de registratiegegevens van oktober 1941 op 
Texel de enige Joden.4 
 
Het jaar 1938 was een belangrijk jaar voor de geschiedenis van de familie Vlessing. In dat jaar 
kwam een oudere vriend van Philips vader, Jacob Kooiman plotseling door een hartverlamming 
om het leven. Zijn vermogende en kinderloze weduwe mevrouw Kooiman-Dros, door Philip 
                                                
1 Spielberg-interview Philip Vlessing (1929-2012) d.d. 22 oktober 1996, no. 2158, Thornhill Canada  
2 Raul Hilberg, De vernietiging van de Europese Joden, deel 1, Uitgeverij Verbum, 2008 p. 52-53 
3 Skype-gesprek Van den Boomgaard met de familie Vlessing, 31 oktober 2015 
4 Statistiek der Bevolking van Joodschen bloede in Nederland, samengesteld door de Rijksinspectie van de 
bevolkingsregisters aan de hand van de formulieren van aanmelding ingevolge verordening No. 6/1941 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsch Gebied, Den Haag mei 1942, Tabel 1 
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‘tante Krien’ genoemd, vroeg aan Elias om haar financiële zaken te behartigen. Nog geen jaar 
later had ‘tante Krien’ haar testament opgemaakt. Ze was van plan om haar hele vermogen aan 
Elias na te laten. Hoewel Elias dit voornemen resoluut van de hand wees, zou het testament drie 
jaar later een inspiratiebron vormen voor de ontduiking van de aanmeldingsverordening door de 
familie Vlessing.  
 
Na de capitulatie van Nederland in 1940 begon de ellende voor de Vlessings vrijwel meteen. Al 
gauw bevond zich een grote Duitse bezettingsmacht op Texel terwijl de Nationaal-Socialistische 
Beweging (NSB) al bij de Statenverkiezingen van 1935 met 11% op het eiland vertegenwoordigd 
was.5 Philip vertelde dat niet lang na de Nederlandse capitulatie de familie-auto, de bestelwagen 
en ook het bedrijfspand door de bezetter in beslag waren genomen. Het was allemaal, volgens 
Philip, omdat ze Joden waren. ‘Alleen maar nare dingen’ zouden volgen. Een mede-
eilandbewoner, tevens zakelijk concurrent had Elias met een valse beschuldiging aangegeven. 
Elias werd hierop gearresteerd. Eind 1940 bezat Elias alleen nog een aanhangwagen. Met paard 
en wagen moest Elias nu zijn klanten bezoeken. De anti-Joodse maatregelen namen in de loop 
van 1941 toe en hadden vergaande gevolgen. Er kwam een Duitse ‘Verwalter’ in de zaak. De 
broers Vlessing moesten het bedrijf verlaten. En na de zomer mochten Philip en zijn broertjes ook 
niet meer naar school. Gelukkig waren er veel eilandbewoners die het goed voor hadden met de 
familie. Boodschappen werden aan huis gebracht en de onderwijzers kwamen ‘s middags bij de 
familie thuis om de jongens les te geven. Amper een jaar later, het was begin mei 1942, ontkwam 
de familie niet aan het dragen van de verplichte davidster. Niet lang erna volgde het bevel dat ze 
Texel definitief moesten verlaten. Een mede-eilandbewoner en tevens NSB-lid zei vlak voor het 
vertrek dat het hem niet persoonlijk om de familie Vlessing ging. Hij had geen hekel aan hen. 
Philip constateerde in 1996 met een cynische ondertoon, dat de meeste Texelaren het eiland nooit 
hadden verlaten. Ze wisten net zoals hijzelf trouwens weinig van het Jodendom. 
 
In Amsterdam trok Philip met zijn ouders en broertjes in bij zijn grootouders. Veel mochten ze 
niet meenemen. Het kon ook niet, want de tweepersoons etagewoning in de Jan Steenstraat in 
Amsterdam was veel te klein voor vijf extra bewoners. Philip vertelde dat het bij zijn opa en oma 
in die tijd niet fijn was. Wel ging Philip voor het eerst in lange tijd weer naar school. Hij bezocht 
de achterkant van de Wilhelmina-Catharinaschool op het Frederiksplein. Deze kant van de 
school, die voor de Joodse kinderen was, was met een muur afgescheiden van de christelijke 
kinderen die aan de voorkant naar school gingen.6  
 
Niet lang na de verhuizing naar Amsterdam nodigde Elias ‘tante Krien’ uit om hem in 
Amsterdam te bezoeken. Omdat Elias het niet zag zitten om met een gezin van vijf  personen 
onder te duiken, had hij een alternatief plan bedacht. De hulp van ‘tante Krien’ was hiervoor 
onmisbaar. Er waren risico’s aan het plan verbonden want er was een reële kans dat het zou 
mislukken. Dit leek geen onoverkomelijk probleem voor ‘tante Krien’. Elias was van plan, zo 
vertelde hij haar, om zijn oorspronkelijke aanmelding als Jood uit 1941 te laten intrekken met 
behulp van een verzonnen verhaal dat was gebaseerd op een adoptie. Elias was er namelijk achter 
gekomen dat een stempel in het persoonsbewijs de mensen voorlopig kon vrijstellen van de 
transporten. Deze bijzondere stempel werd verstrekt door een speciale afdeling van het 
rijkscommissariaat in Den Haag, de Entscheidungsstelle. De stempel was in de volksmond 
vernoemd naar het hoofd van deze afdeling, de Duitse ambtenaar Hans Calmeyer. Het ging om 
een ‘Calmeyer-stempel’ waarmee de mensen gelijktijdig op een tijdelijke uitzonderingslijst 
terechtkwamen. Om in aanmerking te komen voor de stempel moest er twijfel bestaan over de 

                                                
5 Bij de Statenverkiezingen van 1935 behaalde de NSB 447 stemmen van de in totaal 4002 uitgebrachte stemmen; CBS 
Statistisch overzicht verkiezingen 1935; https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/12  
6 http://www.joodsamsterdam.nl/wilhelmina-catharinaschool-geschiedenis-uitgebreid/ 
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Joodse afkomst. Als Elias in de periode dat hij op de uitzonderingslijst stond, kon aantonen geen 
Jood te zijn, dan was zijn vrouw met een ‘ariër’ getrouwd en waren zijn zonen half-Joods. Het 
hele gezin kon dan in Nederland blijven. Het door Elias bedachte verhaal was als volgt: ‘Tante 
Krien’ had op jonge leeftijd een relatie gehad met de knecht van de familie. Ze was in 
verwachting geraakt en bevallen van Elias. Om schande te voorkomen had ‘tante Krien’ het kind 
afgestaan aan de Joodse familie Vlessing, de ouders van Elias. Het testament van ‘tante Krien’ 
bleek opeens van onschatbare waarde.  Met de instemming van ‘tante Krien’ ging Elias aan de 
slag. Verschillende documenten zoals doopbewijzen van ‘tante Krien’ en de knecht ‘ene Mijndert 
Allerliefste’ een antropologisch onderzoek naar de afkomst van Elias maar ook fotomateriaal en 
het testament van ‘tante Krien’ werden als onderliggend bewijs meegestuurd met het 
herzieningsverzoek van Elias naar de afdeling van het rijkscommissariaat, de Entscheidungsstelle 
in Den Haag.  
 
Maar de felbegeerde Calmeyer-stempel die enige tijd na de aanvraag in september 1942 volgde, 
bleek niet de veiligheid te bieden waarop de familie Vlessing had gehoopt. Er vonden razzia’s 
plaats in de buurt waar de familie woonde. Verschillende keren kwamen de Duitsers ook bij het 
huis van Philip. In de herinnering van Philip gebeurde dat twaalf keer. De stempel in het 
persoonsbewijs voorkwam iedere keer dat Philip en zijn ouders en broers mee moesten. Dit was 
niet het geval voor de grootouders van Philip. Zij vertrokken via de Hollandse Schouwburg in 
Amsterdam naar het doorgangskamp Westerbork in Drenthe. In mei 1943 moesten Philip en zijn 
familie na een razzia uiteindelijk ook mee naar de Hollandse Schouwburg. Bagage hoefden ze 
van vader Elias niet mee te nemen. Ze zouden immers vanwege de stempel, zo veronderstelde 
Elias, zo weer thuis zijn. Maar in de Hollandse Schouwburg bleek de Calmeyer-stempel niets uit 
te halen. Elias moest het in Westerbork maar verder uitzoeken, zo werd hem verteld. Zes dagen 
later, na aankomst in Westerbork, zag Philip zijn vader voor het eerst van leven huilen. De 
moeder van Philip was met geelzucht in het hospitaal van Westerbork opgenomen. De situatie 
leek volkomen uitzichtloos. Tot overmaat van ramp had de familie geen bagage bij zich. 
Gelukkig kwam er al gauw een pakjesstroom vanuit Texel op gang, gestuurd door 
eilandbewoners die de Vlessings wel goed gezind waren. Want die waren er ook. Elias kon ermee 
ruilen waardoor er gaandeweg een bestaan in Westerbork mogelijk was.  
 
Hoewel de Calmeyer-stempel niet verhinderde dat de familie uiteindelijk in Westerbork 
terechtkwam, leidde het stempelnummer ‘30.000’ in het persoonsbewijs er wel toe dat de reis van 
de Vlessings voorlopig niet verderging. Philip moest in het kamp werken want hij was te oud om 
net zoals zijn broertjes naar school te gaan. Na verloop van tijd raakte Philip betrokken bij de 
wekelijkse transporten naar het oosten. Het ergste moment was het sluiten van de 
veewagondeuren. ‘De ogen van de mensen’, hij zou het nooit vergeten.  Ook zijn grootouders 
heeft Philip zien vertrekken. Ze vertrokken met een passagierstrein naar Theresienstadt.  
 
Ondertussen vernam de familie Vlessing maandenlang niets van de herzieningsprocedure. Ze 
hadden een stempel, maar de finale beslissing die tot de ‘arisering’ van Elias moest leiden, was 
nog altijd niet genomen. Pas in januari 1944 kreeg Elias bezoek van een zekere meneer Van 
Proosdij. Hij was volgens Philip ‘de rechterhand van Calmeyer’ uit Den Haag. De man sprak zeer 
direct over het herzieningsverzoek met Elias. ‘Jij bent een Jood dat kun je rustig zeggen’. De 
informatie over de afkomst zou het Van Proosdij gemakkelijker maken om het 
herzieningsverzoek van Elias met de kampcommandant van Westerbork, A.K. Gemmeker, te 
bespreken. Elias vertrouwde het niet. Hij was geen Jood, zo bleef hij volhouden. Vertwijfeld liet 
Van Proosdij de familie in Westerbork achter. Enige tijd later, begin maart 1944, kwam er bericht 
uit Den Haag. Elias was ‘niet-aanmeldingsplichtig’ zo luidde de voorlopige beslissing. De drie 
kinderen van Elias kregen door de beslissing een ‘veilige’ half-Joodse status waardoor ze 
Westerbork mochten verlaten. Wel moest er nog een antropologisch onderzoek in Den Haag 
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plaatsvinden om de beslissing definitief te maken. Vrijwel direct na het lezen van de beslissing 
drong het tot Elias door dat de naam van zijn vrouw, Johanna Vlessing-de Miranda, op het 
document ontbrak. Elias was vastberaden, zo herinnerde Philip zich, ze zouden ‘allemaal’ uit 
Westerbork vertrekken. In een geleend kostuum liep zijn vader het kantoor van de 
kampcommandant binnen. Na enige discussie en onder voorwaarde dat de vrouw van Elias zich 
liet steriliseren, kon de familie op 8 maart 1944 naar Amsterdam terugkeren.  
 
De ‘arische’ vrouw van een medekampgevangene uit Westerbork bood de Vlessings tijdelijk 
onderdak aan in haar huis in Amsterdam. Daar kwam niet lang na hun terugkeer de chef van de 
stoffeerderij van het bedrijf van de familie Vlessing op bezoek. Hij had een enorm bedrag voor 
Elias van Texel meegesmokkeld. Na de oorlog bleek het om het eigen spaargeld van de man te 
gaan.7 Hoewel het antropologisch onderzoek nog moest plaatsvinden, leek er weer wat licht aan 
de horizon te verschijnen want ook de sterilisatie van Philips moeder was met behulp van een 
bevriende arts, dokter Schutte, voorkomen. Johanna Vlessing-de Miranda bleek ‘onvruchtbaar’. 
Sterilisatie was daarom overbodig.  
 
Op 28 april 1944 kwam de oproep voor het antropologisch onderzoek. Als hoofd van de 
Entscheidungsstelle had Calmeyer Elias verzocht om vijf dagen later, op 3 mei 1944, met alle 
betrokkenen in het kantoor van de Entscheidungsstelle op het Binnenhof in Den Haag te 
verschijnen. De Duitse Professor Dr. Hans Weinert uit Kiel zou het ‘erbbiologisch’ onderzoek 
uitvoeren. Philip die inmiddels vijftien was, deelde zijn twijfels met zijn vader. Moest de familie 
het onderzoek wel doorzetten? Ze konden immers ook onderduiken. Maar Elias was vastberaden 
en wilde er niets van weten. Samen met ‘tante Krien’ reisde het gezelschap vijf dagen later naar 
Den Haag. ‘De Jodin moest blijven staan’, zo werd de moeder van Philip bij aankomst op het 
Binnenhof verteld. ‘Dat was heel erg voor ons. Wij zaten en moeder moest blijven staan’, 
vertelde Philip. Precies om negen uur werden Elias en ‘tante Krien’ naar boven geroepen. De 
Duitse professor Weinert zou alle lichaamsdelen van moeder en zoon opmeten. In de middag 
moesten ook Philip en zijn broers naar boven komen. In een grote zaal zat in de herinnering van 
Philip, ‘een dikke aangevreten mof’. Ook de jongens werden onderzocht en opgemeten. Tegen 
een uur of vijf werd de spanning ‘tante Krien’ te veel. Ze begon te huilen, liep naar Weinert, ging 
op haar knieën zitten en riep: ‘Ik bid en smeek u, geeft u mij mijn enig kind terug’. Hierop stond 
Weinert op, gaf haar een hand en bevestigde dat Elias haar kind moest zijn. Hij wenste de familie 
nog een heel fijn leven. Die dag, concludeerde Philip in 1996 geëmotioneerd, had ‘tante Krien’ 
vijf mensenlevens gered.  
 

                                                
7 Aantekeningen Philip Vlessing ter voorbereiding Spielberg-interview, privécollectie familie Vlessing, Toronto, 
Canada 
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‘Tante Krien’, Krientje Kooiman-Dros8 
 
Archiefmateriaal over de ‘zaak-Vlessing’ 
Uit het archiefmateriaal dat over het herzieningsverzoek van Elias Vlessing is teruggevonden 
blijkt dat de kerk op Texel had geholpen met de verzameling van doopakten en 
inschrijvingsgegevens. Deze documenten moesten aantonen dat alle ‘vermeende’ ouders van 
Elias van ‘arische’ afkomst waren. Namens de Nederlands-hervormde gemeente Eierland had de 
heer J. Papineau Salm een overzicht samengesteld van de ‘arische’ ouders van Elias Vlessing. 
Ook ‘tante Krien’ had een verklaring opgesteld waarop stond dat zijzelf en de knecht Mijndert 
Allerliefste de ouders van Elias waren.9 Mijndert was op dat moment al overleden. Ook waren er 
portretten van Philip met zijn twee broertjes, van ‘tante Krien’ en van Elias.10 Het antropologisch 
rapport dat aan het verzoekschrift was toegevoegd, had de Amsterdamse dokter dr. Henk J.T. 
Bijlmer opgesteld. Hij had het rapport in het Duits geschreven en er tien metingen en acht 
beschrijvingen van het lichaam van Elias in opgenomen. De lengte en breedte van het hoofd van 
Elias waren bijvoorbeeld opgemeten terwijl de vorm van de neus, kin en oren waren beschreven. 
Een vergelijking van Elias met de ‘arische’ ‘tante Krien’ ontbrak. Wel kwam Bijlmer tot de 
conclusie dat Elias zonder meer van ‘vol arische’ afkomst moest zijn.11  
 
Het verzoekschrift van Elias was in september 1942 bij de Entscheidungsstelle ingediend door 
advocate mr. Lya van den Dries. Zij ontving als de advocate van Vlessing bijna twee jaar later de 
bevestiging op 14 juni 1944 dat het verzoek definitief was ingewilligd. Het kennisgevingsbericht 
was door de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters in opdracht van de Entscheidungsstelle 
opgesteld.12 Deze Nederlandse instantie verzorgde namelijk de voorbereiding en afronding van de 
herzieningsverzoekschriften. De inwilliging was er gekomen nadat Calmeyer, het hoofd van de 
Entscheidungsstelle, kennis had genomen van het antropologisch rapport dat in mei 1944 door 
professor Weinert was opgesteld. Weinert, die door de Entscheidungsstelle was ingezet, had Elias 
Vlessing wel met ‘tante Krien’ vergeleken. Het rapport beschrijft hoe de verzoeker Elias Vlessing 
geen kenmerken had die blijk gaven van een Joodse invloed. Als voorbeeld vermeldde Weinert 
de neus die ‘konvex’ gebogen was terwijl het eind van de neus juist ‘spitz und aufgerichtet’ 

                                                
8 Privécollectie familie Vlessing, Toronto, Canada 
9 Privécollectie familie Vlessing, Toronto, Canada 
10 Dossier Vlessing doos 189 Collectie Calmeyer, CBG, privécollectie familie Vlessing, Toronto Canada 
11 Rapport Bijlmer 25 september 1942, privédocumenten Familie Vlessing Canada 
12 Dossier Vlessing doos 189 Collectie Calmeyer, CBG  



 12 

gevormd was. Er was met andere woorden geen sprake van een typisch Joodse neus. Weinert had 
behalve de lichaamslengte en haarkleur geen expliciete overeenkomsten tussen moeder en zoon 
aangetroffen. Toch concludeerde de professor dat er geen gronden waren die de ‘arische’ afkomst 
van Elias tegenspraken. Op basis van het beschikbare materiaal kon Weinert de afkomst niet met 
volledige zekerheid vaststellen. ’Es hat sich sicher aber auch nichts gefunden, wonach die 
gemachte Feststellung als unmöglich oder auch nur als unwahrscheinlich erscheint.’13 Deze 
conclusie was overgenomen in de definitieve beslissing die door Calmeyer als hoofd van de 
afdeling was opgesteld.14  
 
Uit de voorlopige beslissing van 31 januari 1944 blijkt dat Gemmeker, de kampcommandant van 
Westerbork, Elias Vlessing ‘uitvoerig had ondervraagd’. Elias was ‘geloofwaardig’ 
overgekomen, zo stond er in de voorlopige beslissing.15 De vrijlating van de familie Vlessing uit 
Westerbork was met andere woorden pas aan de orde na een ontmoeting van Elias met 
Gemmeker. Advocaat Jaap van Proosdij die tientallen mensen met een ariseringsverzoek had 
bijgestaan had zich aan Elias gepresenteerd als een ‘vertegenwoordiger van het Duitse bureau 
voor onderzoek naar afstammingen’. Van Proosdij was vanaf mei 1943 werkzaam geweest op het 
kantoor van de Entscheidungsstelle. Hij reisde in opdracht van Calmeyer, iedere twee weken naar 
Westerbork om twijfelgevallen met Gemmeker te bespreken en om de mensen samen met hem te 
inspecteren. Van Proosdij had het verzoekschrift en de ondervraging door Gemmeker vooraf met 
Elias besproken. Bij die gelegenheid had hij aangegeven dat het verzoek van Elias er niet goed 
voorstond.16 Het contact tussen Elias en Van Proosdij zal daarom een meer vertrouwelijk karakter 
hebben gehad dan uit het interview van Philip Vlessing is gebleken. Na terugkeer in Amsterdam 
ontving Elias een rekening van Van Proosdij ‘voor toekomstig te verrichten werkzaamheden’. 
Zowel advocate Van den Dries als Elias hadden zich erover verwonderd omdat er geen sprake 
was geweest van een opdrachtverstrekking. Van den Dries en niet Van Proosdij was immers de 
advocaat van Elias Vlessing. Van den Dries vroeg Van Proosdij schriftelijk om opheldering maar 
deze kwam er niet. Een dag na het antropologisch onderzoek in mei 1944 had Van Proosdij 
opnieuw contact met Elias gezocht en hem verteld dat het ‘onderzoek zeer ongunstig was 
afgelopen’. Van Proosdij kon ‘het voor verzoeker in orde maken, mits er opnieuw geld betaald 
werd’. Elias voldeed aan beide betalingsverzoeken omdat de herziening nog altijd niet definitief 
was.17  
 
Nog voor de definitieve vaststelling van de ‘arische’ afkomst had Elias zijn advocate verzocht om 
een naamsveranderingsprocedure bij de arrondissementsrechtbank van Amsterdam op te starten. 
De reden was dat Elias bij de ‘passencontrole’ nog altijd last had van zijn Joodse voornaam. In 
mei 1944 werd dit verzoek ingewilligd. Elias ging verder door het leven als Ernst Vlessing en in 
juni 1944 kon hij bij het bevolkingsregister van Amsterdam een nieuw persoonsbewijs in 
ontvangst nemen. Deze keer stond er naast zijn naam, Ernst Vlessing, geen zwart gestempelde J 
in het persoonsbewijs.18  
 

                                                
13 Antropologisch rapport Weinert in dossier Vlessing doos 189 Collectie Calmeyer, CBG  
14 Beslissing Calmeyer, 14 juni 1944, doos 189 Collectie Calmeyer, CBG  
15 Beslissing Calmeyer, 31 januari 1944, doos 189 E. Vlessing, Collectie Calmeyer, CBG  
16 Hoorzitting 17 juni 1946, verklaring J. van Proosdij, Raad voor Rechtsherstel, afdeling Rechtspraak, Vlessing-Van 
Proosdij, inzake een nietigverklaring van een vordering. Archiefinventaris 2.09.48.02, Inventarisnr. 759, NA 
17 Kopie brief mr. L. van den Dries, 11.4.1944 aan mr. J. van Proosdij; Brief mr. L. van den Dries aan Raad voor 
Rechtsherstel, 15 maart 1946, Raad voor Rechtsherstel, afdeling Rechtspraak, Vlessing-Van Proosdij, inzake een 
nietigverklaring van een vordering. Archiefinventaris 2.09.48.02, Inventarisnr. 759, NA 
18 Aanvraag naamsverandering E. Vlessing 12 april 1944 door mr. L. van den Dries, privéarchief familie Vlessing, 
Toronto, Canada 
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Het bericht dat Elias Vlessing niet langer een ster hoefde te dragen had in de zomer van 1944 op 
Texel tot de nodige roddel geleid. Vlessing zou zich aan ‘verraad’ hebben schuldig gemaakt, zo 
ging het gerucht. Een eilandbewoonster die het niet kon geloven dat er sprake was van verraad, 
had contact gezocht met advocate Van den Dries. In haar antwoord van eind juli 1944 beschreef 
Van den Dries hoe zij gedurende twee jaar bezig was geweest om de heer Vlessing van zijn ster te 
bevrijden. Genoeg zorgen had ze gehad om de familie uit Polen te houden. Ze vond het dan ook 
treurig om ‘een zo grote smet op de familie geworpen te zien’.19 Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat het gezin Vlessing pas na afloop van de oorlog naar Texel zou terugkeren.  
 
Na de oorlog diende mr. Van den Dries op 15 maart 1946 voor Ernst Vlessing een 
vernietigingsverzoek in bij de afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel. Het 
verzoek had betrekking op een nog openstaande vordering van februari 1945 van fl. 675,- van 
Van Proosdij op Vlessing. Hoewel de afdeling zich op 8 juli 1946 onbevoegd achtte om over de 
kwestie een uitspraak te doen, blijkt uit de correspondentie dat Van Proosdij op verschillende 
momenten Vlessing om een financiële vergoeding had verzocht.20 Mr. N. Kotting, die Van 
Proosdij vertegenwoordigde, schreef in het verweerschrift dat de handtekening van Calmeyer op 
de definitieve beslissing van 14 juni 1944 door bemoeienis van het advocatenduo was vervalst. 
Niet Calmeyer maar de advocaten waren derhalve volgens Kotting verantwoordelijk geweest 
voor de ‘definitieve inwilliging’ van het herzieningsverzoek van Elias Vlessing.21  
 
De definitieve beslissing bevindt zich in het dossier van Elias Vlessing in de Collectie Calmeyer 
van het Centrum voor familiegeschiedenis, CBG in Den Haag. Vanwege de handgeschreven 
aantekeningen van Calmeyer op de beslissing en de positieve uitkomst van het antropologisch 
onderzoek van professor Weinert dat zich ook in het dossier bevindt, is het in dit geval moeilijk 
voorstelbaar dat Calmeyer de beslissing niet zelf heeft genomen.  
 
Ontduiking van aanmeldingsverordening VO 6/41 in perspectief  
Hoe moeten we de oorlogservaring van de familie Vlessing nu duiden? De ontduiking van de 
aanmeldingsverordening VO 6/41 was in de eerste plaats het gevolg van de keuze en het handelen 
van de familie zelf. In Ordinary Jews, Chances and Survival during the Holocaust laat Evgeny 
Finkel zien dat de vervolgden ‘gewone mensen’ waren die, hoe marginaal de reikwijdte ook, 
keuzes hadden. In een vergelijkende studie naar de getto’s van Minsk, Kraków en Bialystok laat 
Finkel zien dat de Joden ervoor konden kiezen om met de bezetter samen te werken, verzet te 
plegen, de situatie te ontvluchten of zich bij de gegeven situatie neer te leggen en te 
conformeren.22 Voor een kans op een geslaagde ontvluchting waren onder meer 
leefomstandigheden, welstand, mate van vooroorlogse repressie, integratiegraad, toegang tot een 
sociaal netwerk, taalvaardigheid maar ook het uiterlijk van de mensen van invloed.23 In het getto 
van Bialystok was het aantal ontvluchtingpogingen in vergelijking met Minsk en Kraków laag 
omdat de leefomstandigheden van de mensen acceptabel waren waardoor men eerder geneigd 
was om de situatie te aanvaarden dan deze te ontvluchten.24 Bialystok was een van de 677  Poolse 
getto’s en in die hoedanigheid onvergelijkbaar met de situatie van de Joden in bezet Nederland.25 
                                                
19 Brief Mr. L.W. van den Dries aan Mevrouw T. Kikkert-Bruin, 29 juli 1944, privéarchief familie Vlessing, Toronto, 
Canada 
20 Uitspraak afdeling rechtspraak 8 juli 1946: Zaak Vlessing-Van Proosdij, inzake een nietigverklaring van een 
vordering. Archiefinventaris 2.09.48.02, inventarisnr, 759, NA 
21 Verweerschrift 31.5.1946 mr. N. Kotting, Zaak Vlessing-Van Proosdij, inzake een nietigverklaring van een 
vordering. Archiefinventaris 2.09.48.02, inventarisnr. 759, NA 
22 Finkel, Ordinary Jews, Choice and Survival during the Holocaust, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 
2017, p. 7   
23 Finkel, Ordinary Jews, p. 126-130 
24 Finkel, Ordinary Jews, p. 157 
25 Finkel, Ordinary Jews, p. 23 
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Toch was er een overeenkomst. Afgezien van de Joden die al meteen in 1940 zelfmoord hadden 
gepleegd, gingen de meeste Joden in Nederland namelijk pas rond de start van de deportaties in 
de zomer van 1942 op zoek naar mogelijkheden om de situatie te ontvluchten.26 Tot dat moment 
bleken ook in Nederland de omstandigheden voor de meesten nog draaglijk. Net als in het getto 
van Bialystok was ook in Nederland het overlevingspercentage van de Joden laag. Slechts 27% 
overleefde de Holocaust.27  
 
In de Nederlandse situatie kwam daar nog bij dat met uitzondering van de vluchtelingen uit de 
jaren dertig, de Joden niet of nauwelijks voorbereid waren op wat er komen ging. Historica 
Happe beschouwde het in Veel Valse Hoop als ‘het onvermogen van veel Joden om in te zien dat 
zij gevaar liepen’.28 Toen het tot de mensen doordrong dat men tot de kring van vervolgden 
behoorden, bestond er vooral in West-Europa, volgens Friedländer, daarbij de misperceptie dat 
men kon vertrouwen op de rechtstaat.29 Toch had niet iedereen tot de grootschalige deportaties in 
juli 1942 gewacht. In mei 1940, direct na de Duitse inval, wisten volgens een schatting van Loe 
de Jong bijvoorbeeld 3000 vluchtelingen Engeland te bereiken.30 Hijzelf zou eveneens vanuit 
IJmuiden naar Engeland vluchten. Op het moment dat ontvluchting van de deportaties in 1942 op 
grotere schaal op gang kwam was het nauwelijks nog mogelijk om zonder hulp van buitenaf iets 
te bereiken. De ouders van Anne Frank kozen er bijvoorbeeld voor om met behulp van ‘arische’ 
hulpverleners onder te duiken. Selma Vos, de hoofdpersoon uit de gelijknamige publicatie Selma 
en haar vader Max Vos deden eveneens een beroep op ‘arische’ kennissen nadat zij uit een 
openstaande deur van een rijdende trein waren gesprongen.31 Ook de ontvluchting van de familie 
Vlessing door ontduiking van aanmeldingsverordening VO 6/41 kwam in september 1942 tot 
stand nadat er een beroep op de ‘arische’ ‘tante Krien’ was gedaan en er een advocate en een 
antropoloog waren ingeschakeld. Deze contacten waren van wezenlijk belang, zo laat ook de 
studie van Finkel zien.32  
 
Friedländer stelde in The Years of Extermination, dat de Holocaust überhaupt kon plaatsvinden 
omdat de nazi’s hulp kregen van de lokale autoriteiten in de bezette gebieden. Ook de passiviteit 
en hulp van de lokale bevolking en van politieke en geestelijke elites waren van invloed. 
Daarnaast had het niet geholpen dat, hoe begrijpelijk ook, de Joden zelf bereid waren geweest om 
de bevelen van de bezetter op te volgen:  
 
‘At each step, in occupied Europe, the execution of German measures depended on the submissiveness of 
political authorities, the assistance of local police forces or other auxiliaries, and the passivity or support of 
the populations and mainly of the political and spiritual elites. It also depended on the willingness of the 
victims to follow orders in the hope of alleviating German structures or gaining time and somehow 
escaping the inexorable tightening of the German vise’.33 

                                                
26 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 1939-1945, (RIOD); ‘s-Gravenhage/Martinus 
Nijhoff/1972 deel 4, 1e helft p. 461; Marnix Croes & Peter Tammes, Gif laten wij niet voortbestaan, Een onderzoek 
naar de overlevingskansen van Joden in Nederlandse gemeenten, 1940-1945, Aksant, Amsterdam 2004, p. 177  
27 Dit onderzoek gaat uit van een overlevingspercentage van 27%. Het meest recente onderzoek (2004) noemt een 
overlevingspercentage van 29,6%, Croes & Tammes, Gif laten wij niet voortbestaan, p.42; Hirschfeld presenteerde in 
1991 een overlevingspercentage van 27,1%. Hirschfeld in Benz (red.), Dimension des Völkermords. Die Zahl der 
jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, Oldenburg Verlag, 1991, ‘Niederlande’, p. 165  
28 Happe, Veel valse hoop, De Jodenvervolging in 1940-1945 Nederland, Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2018, 
p. 16 
29 Friedländer, The Years of Extermination, Nazi Germany and the Jews, 1939-1945, Harper Perrenial, New York, 
2008, p. 10 
30 De Jong, Het Koninkrijk, deel 3, p. 433 
31 Visser, Selma, Aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao, Augustus Atlas Contact, Amsterdam Antwerpen 2016, p. 
144 
32 Finkel, Ordinary Jews, p. 156-158 
33 Friedländer, The Years of Extermination, p. xv 
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De familie Vlessing had net als bijna iedereen in de eerste fase van de vervolging gevolg gegeven 
aan de aanmeldingsplicht van januari 1941. Ze waren hiermee als volle Joden bekend bij de 
bezetter. Niet-aanmelden behoorde simpelweg niet tot de mogelijkheden omdat de Joodse 
afkomst van de familie bekend was op het eiland. De Nederlandse Rijksinspectie van de 
bevolkingsregisters was in deze eerste fase van de vervolging verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de aanmeldingsprocedure. Vanuit het perspectief van de bezetter had men hiermee 
in Nederland de beschikking gekregen over ‘a smoothly working administrative system’.34 Een 
organisatie die bovendien voortkwam uit de oorspronkelijke ambtelijke structuur van voor de 
bezetting en nauwelijks aanpassing behoefde. Het Commissariaat-Generaal voor Bestuur en 
Justitie onderhield vanuit de bezettende macht de contacten met het departement van 
Binnenlandse Zaken en de rijksinspectie. Daarnaast had de SiPo und SD contact met de 
rijksinspectie in verband met de ‘identificatie’ van de Joden. Hanns Albin Rauter, Höhere SS- und 
Polizeiführer (HSSPF) was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de invoering van een ‘J’ in het 
persoonsbewijs en de uitvaardiging van een deadline voor aanmelding op 15 augustus 1941.35 
Iedereen die na 15 augustus 1941 nog ‘twijfel’ had over zijn of haar afkomst kon zich op basis 
van artikel 3 lid 3 van VO 6/41 met een verzoekschrift richten tot de Entscheidungsstelle über die 
Meldepflicht aus VO 6/41, zoals de afdeling die ging over de herzieningsverzoeken, officieel 
heette.36 Dat is precies wat Elias Vlessing in september 1942 heeft gedaan. Artikel 3 lid 1 van 
verordening VO 6/41 schreef voor dat ‘bij twijfel of een persoon overeenkomstig artikel 2 als 
geheel of gedeeltelijk van Joodse bloeden moet worden aangemerkt, beslist daarover op gedaan 
verzoek de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlands gebied of de door hem aangewezen 
instantie van het Commissariaat-Generaal voor Bestuur en Justitie’.  
 
Een ieder die werkzaam was bij het Commissariaat-Generaal voor Bestuur en Justitie kon het niet 
zijn ontgaan dat de organisatie waar men deel van uitmaakte weinig op had met Joden. 
Geïnspireerd door de anti-Joodse wetten die in Duitsland al in 1935 waren ingevoerd, kreeg het 
Commissariaat-Generaal meteen al in het eerste bezettingsjaar de verantwoordelijkheid voor de 
anti-Joodse regelgeving in Nederland. Toen Hans Calmeyer een jaar later in maart 1941 in dienst 
trad bij het Commissariaat-Generaal, wist de uit Osnabrück afkomstige advocaat dat hij onderdeel 
zou uit gaan maken van de Duitse bezettingsstructuur. Hoewel hij niet precies wist wat zijn 
werkzaamheden zouden gaan inhouden, zal het Calmeyer niet zijn ontgaan dat antisemitisme een 
onderdeel uitmaakte van zijn organisatie. Friedländer noemde het nazi-antisemitisme ‘redemptive 
anti-Semitism’. De haat tegen de Joden was niet alleen op ideologische gronden gebaseerd, 
veeleer was het de doelstelling van Hitler en zijn volgelingen om de wereld van de Joden te 
verlossen: 
 
‘The Nazi leader saw “the Jew” as the principle of evil in Western history and society. Without a victorious 
redeeming struggle, the Jew would ultimate dominate the world. This overall metahistorical axiom led to 
Hitler’s more concrete ideological-political corollaries’.37  
 
Toch was het Commissariaat-Generaal voor Bestuur en Justitie in het voorjaar van 1941, het 
moment waarop de aanmelding van de Joden plaats vond, nog onbekend met de wijze waarop de 
vervolging uiteindelijk vorm zou krijgen. Vandaag de dag zijn historici het erover eens dat er op 
dat moment niemand was die dat precies wist. Ook bestaat er inmiddels overeenstemming dat de 
radicalisering van de Jodenvervolging niet op grond van een vooraf uitgewerkt plan heeft 

                                                
34 Friedländer, The Years of Extermination, p. 122 
35 Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd, Besturen onder Duitse bezetting, Balans, Amsterdam, 2006 p. 231 
36 Rechenschaftsbericht über die Handgebung der Verordnung nr. 6/41 über die Meldeplicht der Juden (24 maart 1941), 
Archief Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz (GKfVuJ) toegangsnr 020, inventarisnr. 1499, NIOD  
37 Friedländer, The Years of Extermination, p. xviii 
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plaatsgevonden.38 Hoewel de leiding bij de SiPo und SD lag, waren het hoofdzakelijk gewone 
Duitse soldaten en politiemannen die de volkerenmoord uitvoerden. Samen met gewone Duitse 
burgers en collaborateurs uit bezet gebied maakte men onderdeel uit van gewone 
organisatiestructuren die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de ‘Final Solution’, 
terwijl omstanders ervan afzagen om te protesteren.39 De vernietiging van de Joden was volgens 
Hilberg geen ‘alomvattende, in zichzelf besloten en ondoorgrondelijke gebeurtenis’. Veeleer ging 
het ‘om een proces waarin achtereenvolgende stappen werden gezet door talloze beleidsmakers, 
radertjes in een wijdvertakt bureaucratisch apparaat’.40    
 
Calmeyer was als deelnemer aan dit bureaucratische proces in de eerste helft van 1941 niet 
bekend met de doelstelling van de nazi’s om de Joden te vernietigen. Hij raakte in die periode als 
adviseur bij het Commissariaat-Generaal bij de anti-Joodse regelgeving betrokken. Daarnaast 
kreeg hij de verantwoordelijkheid voor de Entscheidungsstelle. Een maand na zijn aantreden 
werd in april 1941 door de SiPo und SD de Zentralstelle für jüdische Auswanderung opgericht. 
Volgens Happe was dit ‘een keerpunt in de vervolging van de Joden’ in Nederland.41 Anderhalf 
jaar later, in het najaar van 1942, was er een situatie ontstaan waarin de afdeling van Calmeyer 
vanuit het Commissariaat-Generaal voor Bestuur en Justitie besliste over de twijfelgevallen 
terwijl de SiPo und SD de Jodenvervolging voor een belangrijk deel naar zich toe had getrokken. 
Gedurende de gehele bezetting zou de werkverdeling met de Entscheidungsstelle ondanks de 
pogingen van de SiPo und SD om dit te veranderen, zo blijven bestaan. Door deze situatie hadden 
Calmeyer en zijn medewerkers van de Entscheidungsstelle enige ruimte om naar eigen inzicht 
over de twijfelgevallen te beslissen. Voor zijn baas Dr. Carl Stüler en ook Dr. Dr. Friedrich 
Wimmer, de Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie, bestond er op geen enkel moment 
aanleiding om de verantwoordelijkheid voor de twijfelgevallen bij Calmeyer weg te halen. Welke 
de gevolgen van deze keuze waren valt in dit onderzoek terug te lezen. 
 
De belangrijkste bron voor dit onderzoek naar de ontduiking van aanmeldingsverordening VO 
6/41 vormt de zogeheten Collectie Calmeyer bij het Centrum voor familiegeschiedenis Centraal 
Bureau voor de Genealogie (CBG) in Den Haag. Deze collectie bestaat uit een acht meter lange 
archiefwand gevuld met ruim tweehonderd archiefdozen vol met herzieningsdossiers. De 
Collectie Calmeyer is in de oorlog als archief van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters 
tot stand gekomen. Dit kwam omdat de rijksinspectie verantwoordelijk was voor de 
administratieve afhandeling en archivering van de herzieningsverzoeken. Het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en vanaf de zomer van 1942 de rijksinspectie deden ook zelf verzoeken af. 
Deze kwamen dan niet voor een beoordeling bij de Entscheidungsstelle terecht. Ook deze 
dossiers bevinden zich in de Collectie Calmeyer. In de oorlog was de rijksinspectie gevestigd in 
voormalige kunstzaal Villa Kleykamp in Den Haag. De villa was op 11 april 1944 doelwit van 
een bombardement van de geallieerden. Hoewel er eenenzestig mensen omkwamen, was de 
missie, de vernietiging van de persoonsgegevens van alle in Nederland woonachtige personen, 
maar slechts ten dele gelukt. De meeste documenten die betrekking hadden op herziening van de 
oorspronkelijke aanmelding zijn zelfs in redelijke staat behouden gebleven. Ondanks de brand- en 
waterschade die de collectie heeft opgelopen bleken de persoonsdossiers voldoende intact om er 
conclusies aan te verbinden. Omdat lang niet alle dossiers compleet of volledig leesbaar zijn, gaat 

                                                
38 In de publicatie uit 1975 The War against the Jews. The Genesis of the Holocaust van L. Dawidowizc werd 
bijvoorbeeld nog wèl uitgegaan van een vooraf opgesteld plan. Zie: L. de Jong, Jodenvervolging in Nederland 1940-
1945, deel I, Inleiding Frank van Vree, ‘Nieuwe thema’s, andere perspectieven. Historiografie van de Jodenvervolging 
na De Jong’, Uitgeverij Verbum, 2018, p. 105 
39 Friedländer, The Years of Extermination, p. xix-xxi; Zie ook Kühl, Ganz normale Organisationen, zur Soziologie des 
Holocaust, Suhrkamp, 2014 
40 Hilberg, De vernietiging van de Europese Joden, deel 1, p. 52  
41 Happe, Veel valse hoop, p. 117 



 17 

het onderzoek uit van een ondergrens. Dit betekent dat het in dit onderzoek vastgestelde aantal 
verzoekers dat zich als volle Joden had aangemeld en later door ontduiking van de 
rassenvoorschriften wist te overleven, in werkelijkheid hoger zal zijn geweest. 
 
Ontduiking van de deportaties met behulp van rassenvoorschriften 
Hoe was het mogelijk om ondanks de nauwgezette Nederlandse bevolkingsadministratie door 
ontduiking van rassenvoorschriften aan de deportaties te ontkomen? Hoeveel van de mensen die 
zich in 1941 als volle Jood hebben aangemeld zijn in Nederland gebleven en welk percentage 
wist naderhand ook te overleven? Het zijn de vragen die centraal staan in dit onderzoek. De 
aandacht komt hiermee bij mensen te liggen die een verzoek hadden ingediend om de eerdere 
aanmelding als Jood te laten herzien. Tot nog toe is er weinig bekend over de groep Joden die de 
deportaties op deze manier heeft geprobeerd te ontvluchten. De nadruk op de verzoekers verschilt 
als uitgangspunt van eerdere publicaties over deze vorm van ontduiking. Deze publicaties gingen 
vooral in op de vraag of Calmeyer als verantwoordelijke voor de beoordeling van de 
verzoekschriften, wel of juist niet aan de Jodenvervolging zou hebben meegewerkt. Aan de hand 
van de dossiers van de Joden die een herzieningsverzoek hebben ingediend is naast een 
kwalitatief onderzoek ook een kwantitatief onderzoek gedaan. Ook hierin wijkt het onderzoek af 
van de eerdere studies die veeleer uitgingen van kwalitatieve historische bronnen. In het eerste 
hoofdstuk van deze studie wordt hiervan een overzicht gegeven.  
 
Met behulp van de persoonsdossiers kan worden vastgesteld hoeveel mensen met behulp van de 
herzieningsprocedure de oorlog hebben overleefd. Ook de verschillende argumenten waarop de 
verzoekschriften waren gebaseerd en de manier waarop advocaten, het notariaat, de 
arrondissementsrechtbanken, antropologen, genealogen, het Israëlitisch kerkgenootschap, de 
christelijke kerken en tenslotte particulieren hebben geholpen, zijn in het onderzoek verwerkt. 
Wat waren de risico’s voor de aanvragers en hun hulpverleners? Wat waren de kansen op 
inwilliging? Vanaf wanneer begonnen de mensen hun Joodse afkomst te ontkennen? Door het 
repetitieve karakter van de inhoud van de vele persoonsdossiers tekent zich een beeld af van de 
ontvluchting die met behulp van de naziwetgeving in bezet Nederland heeft plaatsgevonden. Het 
onderzoek stelt vervolgens vast in welke mate de beslissingen van de Entscheidungsstelle onder 
leiding van Hans Calmeyer afweken van de vernietigingsdoelstelling van de nazi’s. De 
beoordelingspraktijk van de Entscheidungsstelle in Nederland wordt hiertoe met de Duitse 
situatie vergeleken. Ook is er aandacht voor de invloed van de SiPo und SD, de Rijksinspectie 
van de bevolkingsregisters en de Centrale Dienst voor Sibbekunde onder leiding van de 
Nederlandse SS’er Ludo ten Cate op de beslissingspraktijk van de Entscheidungsstelle.  
 
In het eerste deel van het onderzoek staat de vraag centraal op welke wijze de invoering van een 
persoonsbewijs en de aanmelding van de Joden tijdens het eerste bezettingsjaar hebben kunnen 
plaatsvinden. Was de aanmelding van alle in Nederland wonende Joden slechts een volgende stap 
van een administratief proces dat al vóór de oorlog in verband met de Joodse vluchtelingen in 
gang was gezet? De houding van de Nederlandse regering in verband met de komst van Joodse 
vluchtelingen in de jaren dertig en de vooroorlogse totstandkoming van de 
bevolkingsboekhouding krijgen eveneens aandacht. De inzet en betrokkenheid van de 
Nederlandse ambtenaar J.L. Lentz als hoofd van de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters 
komt daarbij aan de orde. Wat was zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de moderne 
Nederlandse bevolkingsboekhouding en bij de invoering van een identiteitskaart? Vervolgens 
wordt er gekeken hoe Lentz zijn inbreng bij deze beleidsdossiers wist door te zetten. Handelde 
Lentz in zijn functie als hoofd van de rijksinspectie daarbij in isolement of als onderdeel van het 
ambtelijke bestuursapparaat dat in het eerste oorlogsjaar nog grotendeels intact was?  
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Het tweede deel onderzoekt de reële keuzevrijheid van de als Joden gedefinieerde mensen. Welke 
keuzes waren er toen men in 1941 geconfronteerd werd met de aanmeldingsplicht? Leidden de 
verschillende mogelijkheden ook tot het gewenste resultaat (het voorkomen van deportatie)? De 
reikwijdte van de verschillende opties die de Joden ter beschikking stonden was niet alleen 
afhankelijk van het eigen initiatief en inschatting van de situatie, de financiële draagkracht, hulp 
van anderen en bijvoorbeeld ook van het uiterlijk en assimilatie maar ook van de mate waarin de 
Nederlandse overheid op lokaal en nationaal niveau opvolging gaf aan de instructies van de 
bezetter. De inzet van de rijksinspectie leek daarbij bepalend voor de uiteindelijke ruimte die de 
Joden hadden om van de aanmeldingsverplichting af te wijken. Hadden de mensen die zich 
moesten laten registreren daarom eigenlijk wel een reële keuze? Er waren bijvoorbeeld mensen 
die ervoor hadden gekozen om zich niet of verkeerd te laten registreren. Toch was dit niet 
eenvoudig omdat de meeste Joden als lid van het Israëlitisch kerkgenootschap in het lokale 
bevolkingsregister stonden geregistreerd.42 Ook de Joodse vluchtelingen waren veelal 
geregistreerd in het centrale vreemdelingenregister of bij de lokale bevolkingsregisters. In 1941 
was er ook een groep die beweerde onbekend te zijn met de eigen afkomst. Wat waren de 
gevolgen van de keuze die deze groep twijfelaars had gemaakt?  
 
Ook de bezetter vond het van belang dat de juiste mensen als Jood werden geregistreerd. Joden 
die bijvoorbeeld een ‘arische’ afkomst hadden en tegelijk als lid van de Israëlitische kerk stonden 
geregistreerd kregen daarom de mogelijkheid om een wijziging van de oorspronkelijke Joodse 
status aan te vragen. Om deze reden had de bezetter artikel 3, de mogelijkheid om te twijfelen, in 
VO 6/41 opgenomen. Betekende dit dat alleen 'arische' mensen zouden proberen om de eerdere 
aanmelding als Jood te corrigeren of waren er ook anderen die van de door de bezetter gecreëerde 
mogelijkheid gebruik gingen maken? Vanaf de zomer van 1942 vormde de aanmelding als Jood 
ook de identificatiemethode voor de deportaties. Dit betekende dat alle geregistreerden die aan de 
criteria voldeden en daarmee een voor de nazi’s volle Joodse status hadden, in aanmerking 
kwamen voor deportatie. De enige Joden die hier in het algemeen een uitzondering op vormden 
waren de gemengd-gehuwden die vanaf september 1942 een speciale status hadden gekregen.43 
De rest vertrok veelal vanuit Westerbork naar het oosten. Omgekeerd was dit niet het geval. Het 
interview met Philip Vlessing laat zien dat het mogelijk was om Westerbork weer te verlaten op 
het moment dat een herzieningsverzoek was ingewilligd. De familie Vlessing voldeed op dat 
moment immers niet meer aan de deportatiecriteria. Ging het hierbij om een incident of was het 
op grotere schaal mogelijk om na de inwilliging van een verzoek Westerbork te verlaten?  
 
Het derde deel gaat in op de plaats die het herzieningsverzoek innam tussen de andere 
uitwijkmogelijkheden die met de start van de deportaties in de zomer van 1942 door de Joden 
werden overwogen. Kwam men met het herzieningsverzoek slechts in aanmerking voor tijdelijk 
uitstel of leidde het uitstel ook tot een definitieve uitzonderingspositie? Op welk moment kwamen 
de Joden in actie? Wie hadden van de uitzonderingsmogelijkheden gebruik gemaakt? Een 
belangrijke groep vormde in ieder geval de Joden van Portugese afkomst. Zij hadden al vanaf 
1941 geprobeerd om een uitzonderingsstatus te krijgen. Mijn onderzoek laat zien in hoeverre het 
deze groep was gelukt om via de ‘Calmeyer-procedure’ aan de deportaties te ontkomen. Om een 
definitieve uitzondering te ontvangen moesten de verzoekers afstand doen van de eigen afkomst 
en onwaarheden vertellen. Wat betekende dit? Met welke argumenten probeerden ze de 
Entscheidungsstelle tot een inwilliging te bewegen? Lukte dit? Aan de hand van een 
kwantitatieve onderbouwing wordt het overlevingspercentage van de indieners van de 
verschillende wijzigingsverzoeken gepresenteerd.  
 

                                                
42 Zie bijvoorbeeld De Jong, Het Koninkrijk, deel 4, 2e helft, p. 875 
43 ‘Verklaring voor de vaststelling van een gemengd-huwelijk’, 12 september 1942  
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Het vierde deel onderzoekt de invloed van de Entscheidungsstelle op de ontduiking van 
aanmeldingsverordening VO 6/41. Hoe verhield deze afdeling van het Duitse rijkscommissariaat 
zich tot de Centrale Dienst voor Sibbekunde dat onder leiding stond van de Nederlandse SS’er 
Ludo ten Cate, de gemachtigde voor afstammingsbewijzen, die verantwoordelijk was voor 
afkomstvaststellingen? Daarnaast is er aandacht voor de beoordelingspraktijk in nazi-Duitsland. 
Weken de beslissingen in Nederland af van de praktijk in nazi-Duitsland? Aan de hand van een 
kwantitatief onderzoek wordt vervolgens de besluitvorming door de Entscheidungsstelle in de tijd 
onderzocht. Het aantal en de verschillende ingewilligde en afgewezen verzoeken worden 
gepresenteerd. Ook komt de periode dat de Entscheidungsstelle nog operationeel was terwijl het 
merendeel van de mensen al was gedeporteerd, aan de orde. Hoe besloot de Entscheidungsstelle 
in deze periode? Kwamen de beslissingen overeen met de beslissingspraktijk van de periode 
ervoor of was er sprake van een afwijking? Welke factoren waren van invloed op de 
besluitvorming in deze laatste periode? 
 
In het vijfde en laatste deel gaat de aandacht uit naar de mensen die verantwoordelijk waren voor 
de besluitvorming, de indieners van een herzieningsverzoek en de mensen die hen hierbij hadden 
geholpen. Wie waren de mensen van de Entscheidungsstelle? Door de handelswijze van de 
medewerkers in de oorlog te koppelen aan naoorlogse getuigenissen ontstaat er een beeld van de 
wijze waarop deze afdeling in de oorlog heeft gefunctioneerd. Vanuit een biografische context is 
er daarnaast aandacht voor de Duitse jurist Hans Calmeyer. Ook wordt de achtergrond van de 
verzoekers zelf onderzocht. De welstand van de verzoekers wordt aan de hand van huurwaarden 
bepaald. Hielp het bijvoorbeeld om een wijzigingsverzoek ingewilligd te krijgen als men 
vermogend was of was de herzieningsprocedure voor iedereen toegankelijk? Was de vlucht in de 
jaren dertig uit Duitsland van invloed op de ontduiking van de aanmeldingsverordening VO 6/41 
tijdens de bezetting? Waren er met andere woorden relatief meer Joden afkomstig uit nazi-
Duitsland die van de procedure gebruik hadden gemaakt? Tenslotte is er aandacht voor de 
hulpverleners. Niet alleen advocaten of notarissen, ook het Israëlitisch kerkgenootschap en de 
arrondissementsrechtbanken waren betrokken bij de administratieve ontvluchting. Ook 
antropologen waren betrokken. Waren maatschappelijke normen van invloed op het handelen van 
de hulpverleners tijdens de bezetting? Een kwantitatief overzicht geeft tenslotte inzage in de 
overlevingspercentages. Er wordt daarbij een relatie gelegd met de verschillende hulpverleners. 
 
Door gebruik te maken van kwantitatieve gegevens kunnen aan de hand van de vele beslissingen 
patronen worden vastgesteld. Niet een enkel afzonderlijk feit maar juist de inhoud van de vele 
persoonsdossiers bij elkaar heeft geleid tot nieuwe inzichten. De duizenden herzieningsdossiers in 
het archief van de Collectie Calmeyer die nog niet eerder op grote schaal zijn onderzocht leveren 
kwantitatieve resultaten op. Vanwege het bombardement op de rijksinspectie in 1944 werd er 
lang van uitgegaan dat de Collectie Calmeyer door de opgelopen schade niet meer kon worden 
geraadpleegd. Hierin kwam pas verandering toen Joachim Castan van het Hans Calmeyer-
initiatief uit Osnabrück het archief in 2003 had geraadpleegd voor een tentoonstelling over 
Calmeyer.44 Daarna was ook de jurist en politicus Mathias Middelberg naar Den Haag afgereisd 
om de dossiers van de Collectie Calmeyer te raadplegen voor zijn proefschrift Judenrecht, 
Judenpolitik und der Jurist Hans Calmeyer in den besetzten Niederlanden 1940-1945.45  
 
Hoewel het archiefmateriaal, zoals al aangegeven, was aangetast en de dossiers niet altijd meer 
volledig waren, bleek het materiaal voldoende om de mensen die een verzoekschrift hadden 
ingediend voor dit onderzoek te identificeren en de uitkomsten van de verschillende 

                                                
44 Castan, Hans Calmeyer und die Judenrettung in den Niederlanden, V&R unipress, Göttingen, 2003 
45 Middelberg, Judenrecht, Judenpolitik und der Jurist Hans Calmeyer in den besetzten Niederlanden 1940-1945, V&R 
unipress, Göttingen, 2005 
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verzoekschriften te noteren. Vaak is er nog een origineel verzoekschrift in het dossier gevonden, 
zodat er vastgesteld kon worden om wat voor een soort verzoek het ging en welke advocaat, 
notaris of antropoloog bij het verzoekschrift betrokken was.  
De onvolledigheid van het archief had wel invloed op de uitkomst van het onderzoek. Als de 
naam van een advocaat in het dossier ontbrak betekende dit bijvoorbeeld niet dat er geen 
advocaat aan te pas was gekomen. De dossiergegevens konden niet aan het onderzoeksresultaat 
worden toegevoegd als er geen beslissing in het dossier aanwezig was. Als gevolg hiervan laten 
de kwantitatieve resultaten van dit onderzoek daarom zoals aangegeven een ondergrens zien. De 
aantallen zullen in werkelijkheid hoger zijn geweest. Door de uitbreiding van het 
bronnenmateriaal en de kwantitatieve onderzoeksmethode geeft het onderzoek een nauwkeurige 
inschatting van de mate waarin en de wijze waarop de ontvluchting met behulp van 
rassenverordeningen tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Daarnaast krijgen de 
mensen die de moed hadden om met fantasierijke verhaallijnen de bezetter ervan te overtuigen 
dat men niet tot de groep van volle Joden behoorde en zo veelal in staat waren om samen met 
geliefden in Nederland te blijven voor het eerst een welverdiend podium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




