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Deel 4 De beoordeling 
 
‘Selbstverständlich sind alle Menschen als ‘Menschen’ gleich und keiner hat das Recht einen 
anderen wegen Rasse, Religion oder Politik zu verfolgen’.714 
 
De Entscheidungsstelle was de enige Duitse instantie die in Nederland over wijzigingsverzoeken 
ging, want in een hogerberoepsprocedure was er door de bezetter niet voorzien. Dit deel 
onderzoekt de betrokkenheid van de Entscheidungsstelle bij de ontvluchting van de deportaties 
door ontduiking van VO 6/41. Op basis van de gepresenteerde overlevingscijfers is de conclusie 
gerechtvaardigd dat de Entscheidungsstelle geen gewillig onderdeel van de bezettingsstructuur 
kan zijn geweest. Wat was er dan wel aan de hand? Lieten Calmeyer en zijn medewerkers 
oogluikend toe dat de mensen met verklaringen om een ‘arische’ of half-Joodse status 
verzochten? Of waren de gunstige beslissingen en het hoge percentage overlevenden een –
toevallige - bijkomstigheid van de ruime juridische uitleg van de wetgeving in nazi-Duitsland 
door de Entscheidungsstelle?  
 
De vraag is of er aan de hand van de vele beslissingen patronen zijn te ontdekken. Was er een 
vast kader op grond waarvan de besluitvorming plaatsvond? Wat voor bewijsmiddelen werden 
door de Entscheidungsstelle toegelaten of waren er juist specifieke bewijsmiddelen vereist? Is er 
een onderscheid in tijd te maken als het gaat om de toelating tot de procedure of om de toegelaten 
bewijsmiddelen? Hoe vond vervolgens de waardering van de opgevoerde bewijsmiddelen plaats? 
Waren er tijdsgebonden verschillen? De vraag die in eerdere publicaties over Calmeyer vaak naar 
voren is gekomen, namelijk of er sprake was van willekeur bij de waardering van het bewijs, 
komt eveneens aan de orde. Door een analyse van de motivatie in de beoordelingen ontstaat 
inzicht in de wijze waarop de Entscheidungsstelle tot haar beslissingen kwam. 
 
De aanpak en werkwijze van de Entscheidungsstelle worden beoordeeld tegen de achtergrond van 
het beleid van de Reichssippenamt (RSA) in Duitsland. Gekeken wordt of er parallellen te 
trekken zijn met de Duitse (rechts)praktijk. Een analyse van de Duitse situatie maar ook van de 
Nederlandse afstammingsvaststellingen door de Centrale Dienst voor Sibbekunde en de 
werkwijze van de Entscheidungsstelle geven inzicht in de manier waarop de praktijk van 
wijzigingsbeoordelingen in Nederland plaatsvond.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
714 Citaat Prof. Dr. Hans Weinert in 1949, in Meyer, Jüdische Mischlinge, p.148 




