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Deel 3 Ontvluchting met behulp van rassenvoorschriften 

Vanaf de zomer van 1942 moest iedereen die als Jood stond geregistreerd Nederland verlaten om 
te werken. Welke mogelijkheden waren er nog toen het tot de mensen doordrong dat men werd 
opgeroepen om naar Oost-Europa te vertrekken? Welke plaats nam het herzieningsverzoek in 
tussen de andere uitwijkmogelijkheden? Anders dan bij de verschillende andere opties had een 
wijzigingsbeslissing van de Entscheidungsstelle over het algemeen een definitief karakter en kon 
men in Nederland blijven. Om dit te bewerkstelligen moesten de mensen afstand doen van de 
eigen afkomst, de gemeenschap ‘verloochenen’ en onwaarheden opvoeren in een 
herzieningsverzoek. Dit deel laat zien met welke argumenten de verzoekers, de 
Entscheidungsstelle van een herziening probeerden te overtuigen. Aan de hand van 
overlevingspercentages wordt vervolgens de effectiviteit van de ontduiking van verordening VO 
6/41 onderzocht.  




