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Deel 1 Geadministreerd 
 
In dit deel staat de administratie van de Joden centraal. Op welke wijze zijn in de aanloop naar de 
bezetting en tijdens het eerste jaar van de bezetting de in Nederland woonachtige Joden 
geïdentificeerd en geadministreerd? Voor de beantwoording van deze vraag is er aandacht voor 
de inzet en betrokkenheid van de architect van de Nederlandse bevolkingsregistratie, Jacob Lentz 
(1894-1964). Lentz was aan het begin van de oorlog hoofd van Rijksinspectie van de 
bevolkingsregisters en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de aanmelding van de Joden bij de 
Nederlandse gemeenten. Na de oorlog werd Lentz verweten teveel een eigen koers te hebben 
gevaren. De Jong beschreef Lentz zelfs als een ‘perfectionistische wereldvreemde ambtenaar’ die 
‘van zijn taak bezeten’ was.171 Waren dit soort kwalificaties gerechtvaardigd in relatie tot de 
betrokkenheid van Lentz bij de totstandkoming van de aanmelding van Joden en bij de uitreiking 
van persoonsbewijzen in 1941? Of was zijn aanpak slechts een logisch gevolg van de stappen die 
al in het begin van de twintigste eeuw door de Nederlandse overheid in deze richting waren 
gezet? Op de in de jaren dertig geïntroduceerde persoonskaart was vak ‘6’ bijvoorbeeld bedoeld 
om het kerkelijk lidmaatschap vast te leggen in de bevolkingsadministratie van de gemeenten. 
Het was derhalve bij aanvang van de oorlog bij de lokale autoriteiten bekend wie er lid was van 
het Nederlands- en van het Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap.  
 
Ook is er aandacht voor de opstelling van de Nederlandse regering in relatie tot de Joodse 
vluchtelingen die vóór de bezetting vanuit Duitsland naar Nederland kwamen. Het restrictieve 
beleid van de Nederlandse regering heeft jarenlang voortgeduurd zonder dat de regering de 
werkelijke problematiek, namelijk de ondermijning van de positie van Joden in Duitsland, 
onderkende. Het beleid had bovendien consequenties voor de registratie van de gevluchte Joden. 
Vanaf 1938 kregen de vluchtelingen namelijk een verblijfsstatus op grond van de Joodse afkomst. 
Dit had directe gevolgen voor de aanmelding tijdens de bezetting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
171 De Jong, Het Koninkrijk, deel 5, 1e helft, p. 455  




