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Conclusie & samenvatting  
 
Overleving  
Hoe was het mogelijk om ondanks de nauwgezette Nederlandse bevolkingsadministratie door 
ontduiking van rassenvoorschriften aan de deportaties te ontkomen? Hoeveel mensen die zich in 
1941 als voljoods hebben aangemeld zijn hierdoor in Nederland gebleven en welk percentage 
wist naderhand ook te overleven? Het zijn de vragen van dit onderzoek. Deze studie heeft laten 
zien dat er ondanks het gebruik van de Nederlandse bevolkingsregistratie als controlemiddel bij 
de aanmelding van de Joden in 1941, een kleine groep Joden (2%, tenminste 2659 mensen) in 
staat was om door de ontduiking van aanmeldingsverordening VO 6/41 aan de deportaties te 
ontkomen en te overleven.1455 De indieners van een herzieningsverzoek zijn daarmee op de 
onderduikers na de grootste groep die zichzelf in veiligheid heeft weten te brengen.1456 Vanuit het 
perspectief van het lage overlevingspercentage van de Joden die in bezet Nederland verbleven 
(27%) is dit een atypische uitkomst die werd bereikt door met vervalst bewijsmateriaal bij de 
bezetter om een ‘arische’ of ‘veilige’ half- of kwart-Joodse status te verzoeken. Verreweg de 
meeste mensen hadden bovendien pas een herzieningsverzoek ingediend na de start van de 
deportaties in juli 1942. Van de mensen die een plek op de Calmeyer-lijst hadden weten te 
krijgen, hetgeen betekende dat het verzoek door de Entscheidungsstelle in behandeling was 
genomen, zou namelijk 89% (3362 van 3795 personen) pas na de start van de deportaties een 
herzieningsverzoek indienen. De urgentie om een uitvlucht te zoeken was op dat moment 
klaarblijkelijk pas groot genoeg om voor de nazi’s geen Jood te willen zijn.  
 
Op een enkele uitzondering na wisten de meeste mensen de verkregen ‘veilige’ status gedurende 
de gehele bezetting ook te behouden. Het was zelfs mogelijk om een ‘arische’ status te ontvangen 
of een aanvraag in te dienen terwijl er op het moment van de aanvraag sprake was van 
bijvoorbeeld een orthodox-joodse achtergrond of van een typische Joodse familienaam. Zo kon 
het gebeuren dat onder de mensen die een ‘veilige’ status hadden weten te krijgen zich ook leden 
van het bestuurscollege van de Joodse Raad of Joden die voor de Joodse Raad werkzaam waren, 
bevonden. Ook waren er verzoekers met de familienaam Cohen, Levie en Polak terwijl de heer 
Ricardo uit Amsterdam als rabbijn een verzoek had ingediend.1457 Zelfs vluchtelingen uit nazi-
Duitsland die hier op grond van de Joodse afkomst in Nederland verbleven en in de bevolkings- 
of vreemdelingen-registratie waren opgenomen, wisten met een ‘arische’ of half-Joodse status te 
overleven.1458 Bovendien is uit het onderzoek gebleken dat mensen uit alle lagen van de 
bevolking contact hadden gezocht met de autoriteiten. Joden uit gegoede buurten in Amsterdam 
en Den Haag maar ook de Joden met een Portugese afkomst hadden vaak al voor de start van de 
deportaties met de bezetter contact gezocht. Onder de verzoekers bevonden zich de naoorlogse 
televisiepresentator Jaap van Meekren, verzetsheld Walter Süskind en het naoorlogse Tweede 
Kamerlid Benno Stokvis. Ook George Maduro en de tweelingbroer van Loe de Jong, Sally, 
kwamen voor op de Calmeyer-lijst. Philip Mechanicus had zelfs nog vanuit Westerbork 
geprobeerd om zijn ‘arisering’ via de Calmeyer-procedure te bewerkstelligen.1459 Meteen in 1941 

                                                
1455 Het gaat om tenminste 2659 van de 140.001 personen die zich in 1941 als volle Jood hadden laten registreren 
1456 Croes en Tammes gaan uit van 16.100 ‘niet gearresteerde onderduikers’ terwijl het totale aantal op 27.995 
onderduikers wordt geschat, Croes & Tammes, Gif laten wij niet voortbestaan, p. 194 
1457 Dossier Ricardo (1.7.1872), Amsterdam, doos 145, Collectie Calmeyer, CBG  
1458 De heren Roetggen (Freddy), Süskind (Walter), mr. S.J. van Lier en A. Krouwer waren bijvoorbeeld werkzaam 
voor de Joodse Raad. Notaris Van den Bergh was lid van de Joodse Raad. Zie ook Michman, Beem en Michman, 
Pinkas, p. 190; In de Collectie Calmeyer zijn tientallen dossiers teruggevonden met de naam Cohen, Levie en Polak; 
Spielberg-interview, Freddy Roetggen, nr. 00858, JHMA; Van den Bergh doos 11, Roetggen doos 146, Süskind, doos 
178, Cohen, dozen 28 t/m 30 Cohen, Levi, doos 105, Levie doos 106, Polak, doos 139, Collectie Calmeyer, CBG    
1459 Spielberg-interview Jaap van Meekren, nr. 2528, JHMA; Süskind, doos 178, mr. B. Stokvis privébezit familie 
Stokvis, Maduro, doos 114, Collectie Calmeyer, CBG, Mechanicus, In Dépot, p. 252, Sally de Jong, doos 83 Collectie 
Calmeyer, CBG  
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was er ook nog een groep Joden die ervoor had gekozen om te verklaren onbekend te zijn met de 
eigen afkomst. Dit kon omdat men uit het buitenland afkomstig was of bijvoorbeeld een 
buitenechtelijke relatie als reden voor de onbekende afkomst had opgevoerd. Deze mensen 
hadden zich tot de Entscheidungsstelle gericht zonder dat de meesten ooit op de Calmeyer-lijst 
terecht zouden komen. Van deze groep is vastegesteld dat 73% (670 van 916 personen) een 
‘veilige’ status van de Entscheidungsstelle heeft ontvangen. 
 
Van alle mensen die via de herzieningsprocedure met een verzoekschrift contact hadden gezocht 
met de Entscheidungsstelle wist 71% (tenminste 3313 van 4670 personen) te overleven. Onder 
hen bevonden zich mensen die op de Calmeyer-lijst geaccepteerd waren maar ook Joden wier 
verzoek niet in behandeling was genomen. Zij waren dan over het algemeen niet op de Calmeyer-
lijst toegelaten. In het laatste geval ging het om herzieningsverzoeken die gebaseerd waren op 
argumenten buiten de criteria van aanmeldingsverordening VO 6/41. In totaal kon het onderzoek 
tenminste 5446 mensen aan een specifiek verzoekschrift verbinden. Van deze groep had 86% 
(tenminste 4670 personen) zich tot de Entscheidungsstelle gericht. Een percentage van 8% 
(tenminste 414 personen) had een verzoek ingediend waarover de rijksinspectie van de 
bevolkingsregisters had besloten. De rijksinspectie die vanaf de zomer van 1942 bij de 
voorbereiding betrokken raakte, stuurde het verzoekschrift in die gevallen niet ter beoordeling 
door naar de Entscheidungsstelle. Bij tenminste 3663 personen (78% van 4670 personen) is 
vastgesteld dat de mensen zich tot de Entscheidungsstelle hadden gericht terwijl er sprake was 
van een Joodse afkomst.  
De grootste kans op overleving hadden mensen die waren toegelaten tot de Calmeyer-lijst. Zo 
kon het gebeuren dat 82% van de verzoekers op de lijst (tenminsste 1145 personen) die hun claim 
op een buitenechtelijke relatie of adoptie hadden gebaseerd wist te overleven. De oorlogservaring 
van de familie Vlessing uit de inleiding was met andere woorden niet uniek. In totaal zou 79% 
van alle verzoekers die op de Calmeyer-lijst stonden (tenminste 3007 van 3795 mensen) de 
bezetting overleven. Met 69% (751 personen) hadden de mensen die het verzoek met 
vervalsingen in archieven en doopboeken hadden onderbouwd en wel op de Calmeyer-lijst 
stonden, de laagste kans op overleving. Het ging om genealogische verzoeken. Dit kwam door het 
gebruik van de Nederlandse bevolkingsregisters om de verzoekschriften te vergelijken en doordat 
de Nederlandse SS’er Ten Cate aan de hand van archiefmateriaal in staat was genealogische 
vervalsingen vast te stellen. (Ten Cate was in april 1942 door secretaris-generaal Frederiks van 
Binnenlandse Zaken als afstammingsgemachtigde benoemd.) Met buitenechtelijke relaties, 
adopties of de ontkenning van het lidmaatschap van de Israëlitische kerk hadden de verzoekers 
daarom meer succes. Ook de verzoekschriften die waren gebaseerd op een buitenlandse 
genealogische claim hadden tot en met het voorjaar van 1943 een reële kans op een inwilliging. 
De behandeling van het herzieningsverzoek van de mensen op de Calmeyer-lijst duurde daarbij 
gemiddeld zes maanden. Met de tijd die hiermee was gewonnen wist 17% (505 personen) 
ondanks een afwijzing van de Entscheidungsstelle te overleven. 
 
Bij de conclusie dat er met de ontduiking van aanmeldingsverordening VO 6/41 een reële 
mogelijkheid bestond om aan de deportaties te ontkomen is een aantal kanttekeningen op zijn 
plaats. Uit een steekproef die betrekking had op Den Haag en Amsterdam is bijvoorbeeld 
gebleken dat 81% van de mensen die een verzoekschrift hadden ingediend woonachtig was in 
middenstands- en gegoede buurten. Pas als de kosten voor het verzoek beperkt bleven omdat 
alleen een ontkennende verklaring van het Israëlitisch kerkgenootschap of een vonnis van de 
arrondissementsrechtbank als bewijsmiddel nodig was, nam het aantal mensen uit de 
arbeidersbuurten toe. Hoewel de Entscheidungsstelle zelf geen kosten in rekening bracht moesten 
er dus wel kosten gemaakt worden om het verzoek ingewilligd te krijgen. De begeleiding van het 
verzoekschrift door een advocaat of de totstandkoming van een antropologisch rapport of 
notariële verklaring had nu eenmaal financiële consequenties. Ook aan de vervalsing van 
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archiefgegevens waren kosten verbonden. Dit onderzoek laat daarom zien dat de ontduiking van 
verordening VO 6/41 vooral een reddingsoperatie was van de gegoede burgerij.  
 
In de tweede plaats is gebleken dat een naar verhouding groot deel van de verzoekers (23%) 
oorspronkelijk uit Duitsland of Oostenrijk afkomstig was. Deze groep had ervaring met het 
Duitse anti-semitisme. Het is niet ondenkbaar dat deze Joodse vluchtelingen daarom ook eerder 
bereid waren om een risico te lopen. We zagen bovendien dat buitenlandse genealogische 
gegevens niet altijd werden gecontroleerd. Emeritus-hoogleraar Laureen Nussbaum bevestigde na 
de oorlog bijvoorbeeld dat de Entscheidungsstelle ervan afzag om de beweringen in het 
herzieningsverzoek van haar familie in nazi-Duitsland te verifiëren.  
Van de mensen met een Duitse of Oostenrijkse afkomst had maar 31% (tenminste 265 mensen) 
van de diensten van een advocaat gebruikgemaakt. Het aandeel Nederlandse Joden dat van de 
ontduiking van aanmeldingsverordening VO 6/41 gebruik had gemaakt was ondanks de 
potentiële toegang tot een groter netwerk van hulpverleners relatief beperkt.  
 
Minderjarigen, die half-Joods waren, hadden zonder al te veel moeite met behulp van een 
arrondissementsvonnis en/of een ontkennende lidmaatschapsverklaring van het Israëlitisch 
kerkgenootschap, een ‘veilige’ GI status van de Entscheidungsstelle gekregen. Het maakte daarbij 
niet uit of de kinderen oorspronkelijk uit nazi-Duitsland afkomstig waren. De status was van 
belang voor de vaststelling van het gemengde huwelijk van de ouders. Vanaf september 1942 
maakten alleen Joodse vaders aanspraak op de vaststelling mits ze kinderen hadden en die 
bovendien geen lid waren van het Israëlitisch kerkgenootschap. De vaststelling van het gemengde 
huwelijk voorkwam de deportatie van de Joodse vaders. Van alle mensen die het verzoekschrift 
op de ontkenning van het lidmaatschap van het Israëlitisch kerkgenootschap hadden gebaseerd, 
was 37% (tenminste 489 personen) minderjarig. Hoewel een deel van de kinderen in een 
vergelijkbare situatie in nazi-Duitsland geen ‘veilige’ GI status had ontvangen, is het niet 
aannemelijk dat deze Duitse minderjarigen ondanks de J2 status op grote schaal zijn 
gedeporteerd. Nader onderzoek kan hier verduidelijking geven. Stuldreher heeft in zijn studie 
naar gemengd-gehuwden, de half-Joden met een J2 status van het aantal door de 
Entscheidungsstelle ingewilligde personen afgetrokken. Dit is niet terecht omdat de verzoeken 
wel zijn ingewilligd. Bovendien was het tijdens de oorlog niet bekend wat er met de gemengd-
gehuwden en ook met de kinderen uit deze huwelijken zou gaan gebeuren. Daarbij gingen 
volwassen half-Joden met een J2 status gewoon op transport, zo blijkt ook uit dit onderzoek. Wel 
was het zo dat de Sperre voor gemengd-gehuwden na verloop van tijd steeds sterker werd.  
De conclusie van Stuldreher dat ‘in totaal ongeveer vijftig mensen binnen deze operatie in een 
Besserstellung zijn terechtgekomen’ en de schatting van Presser die van ‘honderden Joden’ 
uitging, blijken in ieder geval onjuist.1460 Vastgesteld is dat gedurende de gehele periode dat de 
Entscheidungsstelle operationeel was (februari 1941-augustus 1944), het verzoek van 63% van de 
mensen op de Calmeyer-lijst (tenminste 2376 mensen) die een antropologisch of genealogisch 
verzoek of een verzoek dat was gebaseerd op de ontkenning van het Israëlitisch kerkgenootschap 
hadden ingediend, is ingewilligd. Dit aantal is aan de andere kant beduidend lager dan de 
schatting waarvan Calmeyer, het hoofd van de Entscheidungsstelle, na de oorlog uitging. Hij 
noemde een aantal van 17.000 tot 18.000 mensen.1461 Overigens verklaarde Calmeyer in maart 
1946 nog dat het om 4000 Joden zou zijn gegaan.1462 Ook besprak Calmeyer in 1946 dat niet alle 
verzoekschriften waren ingewilligd waardoor er mensen zijn vermoord.1463 
 
                                                
1460 Stuldreher, De legale rest, p. 216-217, Presser, Ondergang, deel II, p. 54 
1461 Interview met Calmeyer in het Algemeen Dagblad, 10 mei 1963, Verklaring Calmeyer, IND dossier Calmeyer inv. 
nr. 2625, nr. 5.023.5028, NA 
1462 Verklaring Calmeyer, 6 maart 1946, CABR-dossier, Van Taalingen-Dols, ID 61747, NA 
1463 Verklaring Calmeyer 15 april 1946, IND dossier Calmeyer, inv. nr. 2625, nr. 5.023.5028, NA 
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De verzoekers hadden er zelf voor gekozen om de dreiging van de deportaties te ontvluchten. 
Door het handelen van deze groep komt het beeld dat de vervolgden zich vooral als passieve 
slachtoffers hadden opgesteld op losse schroeven te staan. Voor de te volgen 
herzieningsprocedure die was gebaseerd op de bewijsvoering dat bijvoorbeeld een wettelijke 
vader vanwege syfilis niet de echte vader van een verzoeker kon zijn en dat de echte vader 
daarom een ‘ariër’ moest zijn geweest, was immers moed nodig.1464 Hetzelfde gold voor een 
verzoek dat was gebaseerd op de ontkenning van lidmaatschap van het Israëlitisch 
kerkgenootschap terwijl men was besneden en als zodanig stond vermeld in het besnijdenisboek 
van de Israëlitische kerkgemeente.1465 Tegelijk had men met de keuze voor de 
herzieningsprocedure anders dan met een plek op een andere lijst van de bezetter die veelal 
slechts tijdelijk was, in zekere zin ook geluk gehad. Dit kwam omdat er van de kant van de 
Entscheidungsstelle de bereidheid bestond om definitief uitstel te verlenen. Als het verzoek was 
ingewilligd konden de mensen terug keren naar de ‘geariseerde’ Nederlandse maatschappij. Een 
andere mogelijkheid was om alsnog onder te duiken. Het definitieve uitstel dat door middel van 
een plek op de Calmeyer-lijst verkregen kon worden vroeg tegelijkertijd om draconische 
maatregelen van de mensen. Men moest immers de Joodse afkomst met vervalste bewijsmiddelen 
verloochenen.  
 
De verzoekers hadden naast de opstelling van de Entscheidungsstelle eveneens geluk gehad 
omdat de SiPo und SD pas laat in de oorlog actie ondernam tegen de vele ‘ariseringen’. Pas in het 
voorjaar van 1944 werd het de SiPo und SD bekend dat van de 5667 mensen waarover was 
besloten, 3709 mensen een status van de Entscheidungsstelle hadden ontvangen die deportatie 
had voorkomen. Tot die tijd was men misschien te veel gepreoccupeerd met het deportatie-proces 
van de Joden uit Nederland, waardoor de werkzaamheden van de Entscheidungsstelle geen 
urgentie hadden. De aantallen waren in de zomer van 1944 niettemin aanleiding voor de SiPo und 
SD om het Reichssicherheitshauptamt in Berlijn te alarmeren.1466 Het gevolg was dat er in 
augustus 1944 een daadwerkelijk vooruitzicht bestond dat alle beslissingen van de 
Entscheidungsstelle opnieuw zouden worden gecontroleerd. Door het late tijdstip waarop de 
geplande herziening had moeten plaatsvinden, de trainerende houding van Calmeyer als hoofd 
van de Entscheidungsstelle en zeker ook door het bombardement van de geallieerden op het 
kantoor van de rijksinspectie in april 1944 waar de afgehandelde dossiers lagen opgeslagen, 
hadden de mensen van wie het verzoek al was ingewilligd opnieuw geluk gehad. Ze waren door 
het verloop van de oorlog in augustus en september 1944 aan een algehele herziening ontkomen. 
Het gevolg was dat hun ‘arisering’ tot het einde van de oorlog ongewijzigd bleef.  
 
Houding Nederlandse ambtenarij 
De kern van het herzieningsverzoek was erop gericht om de oorspronkelijke aanmelding als Jood 
waartoe men begin 1941 werd gedwongen, te wijzigen in een status die moest voorkomen dat 
men op transport werd gesteld. Deze aanmeldingsprodure werd tussen januari en april 1941 door 
de Nederlandse overheid uitgevoerd. Opdracht tot uitvoering van de aanmeldingsprocedure was 
op het hoogste ambtelijke niveau, secretaris-generaal Frederiks, aanvaard en door de 
rijksinspectie van de bevolkingsregisters onder leiding van Lentz, nader uitgewerkt. Verordening 
VO 6/41 sommeerde de mensen om zichzelf bij het bevolkingsregister als Jood aan te melden 
tegen betaling van ‘1 gulden’. (De Nederlandse overheid heeft hiervoor fl. 160.886,- ontvangen, 
anno nu €1.132.509,89,-)  Van de hand van Lentz kwam er ook een gedetailleerde 
                                                
1464 Dossier Groen, (18.11.1903), als ‘arische’ vader werd J.F. van Ormondt genoemd, doos 64, Collectie Calmeyer, 
CBG 
1465 Zie bijvoorbeeld dossier K. Klein (27.12.1885) doos 92, Collectie Calmeyer, CBG, NIG-archief nr. 0131-01, inv. 
nr. 913 C, GADH 
1466 Geheime nota Dr. Schöngarth aan Chef des Rasse-und Siedlungshaupamtes der SS, 5 juli 1944 op basis van 
gegevens 1 maart 1944; Archief HSSPF toegangsnr. 077, inventarisnr. 1227, NIOD 
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uitvoeringsinstructie voor de burgemeesters tot stand die door Frederiks was geaccordeerd. De 
belangrijkste bepaling in deze instructie was artikel 2 ‘het vergelijken en zover nodig in 
overeenstemming brengen van de op het aanmeldingsformulier ingevulde gegevens met die op de 
persoonskaart van belanghebbende of in het verblijfsregister’. Het standaard 
aanmeldingsformulier moest bovendien door de ‘aanmeldingsplichtige’ van een handtekening 
worden voorzien waaruit bleek dat het formulier naar waarheid was ingevuld. 
Dit onderzoek heeft laten zien dat Lentz al in september 1940 had voorgesteld om de mensen zelf 
vanuit de overheid te registreren met de gegevens zoals deze bij de lokale autoriteiten bekend 
waren. Als er voor een dergelijke aanpak zou zijn gekozen dan was er weinig ruimte voor de 
mensen meer geweest om nog te marchanderen met hun afkomst. Dat was ook precies de reden 
waarom deze aanpak bij Lentz in 1940 de voorkeur had. Lentz kwam met het voorstel terwijl hij 
tegelijkertijd, net als zijn voormalige baas professor Methorst, al voor de bezetting op de hoogte 
was van de eventuele gevaren van misbruik met registratiegegevens, zo zagen we.  
 
Meteen in 1941 waren er Joden die ervoor gekozen hadden om zich verkeerd aan te melden. 
Naderhand was de rijksinspectie in staat om tenminste 550 van hen te traceren.1467 Dit kwam 
omdat de rijksinspectie vanaf het najaar van 1941 gebruik kon maken van een landelijk 
controlesysteem. Na de start van de deportaties in de zomer van 1942 gingen de mensen die een 
Joodse afkomst hadden en waren ontdekt omdat ze zich verkeerd of zelfs helemaal niet hadden 
aangemeld vaak meteen op transport. Van de Joden die zich meteen in 1941 hadden aangemeld 
en van wie de rijksinspectie de verkeerde aanmelding had ontdekt kreeg 85% alsnog een J status 
van de rijksinspectie. De rijksinspectie gaf zelfs opdracht tot het opmaken van een proces-verbaal 
wanneer ontwijking of ontduiking van de aanmeldingsverplichting was geconstateerd. Tenminste 
250 mensen die zich helemaal niet hadden aangemeld zijn eveneens ontdekt. Zij hadden 
geprobeerd om VO 6/41 te ontwijken. Het kwam er met andere woorden op neer dat degenen die 
zich wel als Jood hadden aangemeld maar hier pas later bij de Entscheidungsstelle op terug 
kwamen, door middel van de herzieningsprocedure een grotere kans hadden om in Nederland te 
blijven dan de mensen die zich meteen in 1941 opzettelijk verkeerd of helemaal niet hadden 
aangemeld en waren ontdekt.  
 
In eerdere publicaties over de houding van de Nederlandse ambtelijke leiding tijdens de bezetting 
is duidelijk geworden dat deze zich genoopt zag om in te stemmen met de door de bezetter 
gevraagde assistentie bij de Jodenvervolging. De secretarissen-generaal waren ervan ‘overtuigd 
tegenover de bezetter machteloos te zijn’. Tegenspraak bleef daarom uit.1468 Volgens Romijn 
ontbrak tegenspraak omdat ‘de Nederlandse bestuurders de rechtsopvatting en de wetgeving van 
de overwinnaar accepteerden, in de veronderstelling dat ze zo nodig bescherming konden zoeken 
bij het Nederlands recht en het volkenrecht’. Het gevolg was dat ‘elke schending van het gegeven 
recht’ vooral ‘tactische reactie’ in plaats van ‘principiële protesten’ opriep bij de ambtelijke 
leiding.1469 Men ging daarbij ‘de opgedragen taken uitwerken en doorvoeren’. Dit betekende voor 
wat betreft de registratie van de Joden dat secretaris-generaal Frederiks voorzag in de wensen van 
de bezetter. De uitkomst, zo stelde Meershoek, was afhankelijk van de opstelling van het 
‘uitvoerend personeel’.1470 Michman schreef ‘dat de karakterloze houding van de secretarissen-
generaal’ ‘een desastreus effect had op de houding van alle Nederlandse instanties met betrekking 

                                                
1467 Dertien procent (104 personen) van de mensen die zich verkeerd of niet hadden aangemeld en waren ontdekt 
kwamen voor rekening van de SS‘er Ludo ten Cate, de door Frederiks van Binnenlandse Zaken aangestelde 
‘afstammingsgemachtigde’ 
1468 Zie bijvoorbeeld Meershoek ‘Zonder de wolven te prikkelen, de organisatie van de Jodenvervolging in Nederland’, 
in Wat toeval leek te zijn maar niet was, de organisatie van de Jodenvervolging in Nederland, Het Spinhuis, 
Amsterdam, 2001, p. 113  
1469 Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd, p. 667 
1470 Meershoek, ‘Zonder de wolven te prikkelen’, p. 115 
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tot Joden’.1471 In geval van de registratie-opdracht en de totstandkoming van de Joden-cartotheek 
had de bezetter, zo is uit dit onderzoek opnieuw gebleken, in ieder geval met de rijksinspectie de 
beschikking gekregen over een meer dan behulpzame uitvoerder. Toch waren naast Lentz, als 
hoofd van de rijksinspectie, ook de medewerkers van de rijksinspectie nauw betrokken geweest 
bij de opsporing van mensen die zich verkeerd of helemaal niet hadden aangemeld. De 
karakterisering van Lentz als een ‘perfectionistische’ ‘wereldvreemde’ ambtenaar die ‘van zijn 
taak bezeten’ was, zoals door De Jong beschreven, gaat daarom op grond van dit onderzoek niet 
ver genoeg.1472 Gebleken is bijvoorbeeld dat Lentz zich van de gevolgen van zijn opstelling 
bewust moet zijn geweest. Toch koos hij ervoor om samen met zijn medewerker Wolters na de 
aanslag van maart 1943 op het bevolkingsregister van Amsterdam aan de hand van de dubbele 
gegevens die beschikbaar waren bij de rijksinspectie, de persoonsgegevens uit het 
bevolkingsregister te reconstrueren. Hoewel Lentz zich na de start van de deportaties 
geconformeerd had aan het nieuwe Duitse bestuur door mee te werken aan zowel de opsporing 
van niet- of verkeerd aangemelde Joden, de totstandkoming van de tweede distributiestamkaarten 
en de reconstructie van het Amsterdamse bevolkingsregister, was hij niet alleen verantwoordelijk 
voor de registratie van de Joden. De wijze waarop Lentz de opgedragen taken heeft uitgevoerd en 
gedelegeerd kan hem wel worden aangerekend. Von Frijtag Drabbe Künzel dichtte Calmeyer in 
plaats van Lentz een ‘coördinerende rol bij de registratie van de Joden’ toe.1473 Dit onderzoek 
heeft laten zien dat afgezien van een enkele aanwijzing in januari 1942 hiervan geen sprake is 
geweest. Ook zagen we dat er verschillende Nederlandse gemeenten zijn geweest die in het 
belang van de aangemelde Joden hebben gehandeld. Zonder tussenkomst van de rijksinspectie 
zijn er aanpassingen gemaakt of stelde men zich op als de beschermer van een eerder aangemelde 
Jood. In de gemeente Den Haag was aan de andere kant, vanwege de aanwezigheid van een 
speciale genealogische dienst bij de Haagse politie, de kans op ontdekking van de ontwijking of 
ontduiking van VO 6/41 groter dan in de rest van Nederland. Het ging om bijna een derde van 
alle ontdekten in Nederland (31%). 
 
Beslissingen van de ambtelijke Duitse bezetter (Entscheidungsstelle) 
De rassenideologie van de nazi’s was in de praktijk afhankelijk gesteld van het aantal grootouders 
dat lid was van het Israëlitisch kerkgenootschap en van het lidmaatschap van de mensen zelf. 
Deze criteria waren bepalend of iemand naar ‘ras’ als Jood werd beschouwd. Om een herziening 
te bewerkstelligen konden de mensen de eerdere aanmelding als Jood ter discussie stellen bij de 
Entscheidungsstelle. Dit kwam omdat de nazi’s er zeker van wilden zijn dat de juiste mensen 
werden geïdentificeerd. Bij de Entscheidungsstelle kregen de Joden die voor de nazi’s geen Jood 
wensten te zijn tot het najaar van 1943 gehoor. Als de verzoeker zich al in Westerbork bevond 
was dit geen beletsel om nog toe gelaten te worden tot de Calmeyer-lijst. Aan de hand van de 
persoonsdossiers in de Collectie Calmeyer kon worden vastgesteld dat het bovendien mogelijk 
was voor ruim vijfhonderd verzoekers om na de formele sluitingsdatum van 1 december 1942 
alsnog een verzoekschrift in te dienen. Omdat men na die datum niet meer beschermd werd door 
de Calmeyer-stempel met het nummer ‘30.000’ bestond er dan wel een reële mogelijkheid om 
door de SiPo und SD op transport te worden gesteld. Zolang er echter geen fraude door andere 
partijen dan de Entscheidungsstelle werd vastgesteld bleef de eenmaal gewijzigde status tot het 
einde van de oorlog ook gehandhaafd. Als er wel fraude door bijvoorbeeld Ten Cate, de 
afstammingsgemachtigde, was geconstateerd dan werkte de Entscheidungsstelle over het 
algemeen mee aan de vervolging van de betrokken personen. Presser schreef dat Calmeyer 
‘zonder twijfel wist’ ‘dat men hem bedotte’ maar dat hij hier ‘niemand’ ‘voor heeft laten 

                                                
1471 Michman, Beem, Michman, Pinkas, p. 165 
1472 De Jong, Het Koninkrijk, deel 5, 1e helft, p. 455 
1473 Von Frijtag Drabbe Künzel, Het geval Calmeyer, p. 268 
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straffen’.1474 Deze conclusie gold op grond van dit onderzoek alleen voor de advocaten en andere 
hulpverleners die de mensen hadden bijgestaan. Als er een vervalsing was vastgesteld gingen de 
verzoekers zelf immers op transport. Alleen een verdenking van fraude was echter onvoldoende 
voor de Entscheidungsstelle om mee te werken aan de vervolging van de verzoekers. In die 
gevallen weigerde de Entscheidungsstelle wel om op de eerder genomen beslissing terug te 
komen. Daarbij maakte het tijdstip waarop en het feit dat de verdenking bij de SiPo und SD 
vandaan was gekomen niet uit. In een uitgebreid rapport had Calmeyer het bijvoorbeeld op 11 
augustus 1944, twee weken voordat de operationele activiteiten van de Entscheidungsstelle tot 
een einde zouden komen, nog met succes voor de heer Koë opgenomen.1475  
 
Het kwam er op neer dat zowel voor wat betreft het zelfgecreëerde beslissingskader als de 
waardering van de bewijsmiddelen de Entscheidungsstelle tot oktober 1943 in gunstige zin was 
afgeweken van het beleid dat in nazi-Duitsland werd gehanteerd. Daarbij ging men in Nederland 
niet alleen langer door met het aanvaarden van verzoekschriften, ook waren de bewijsmiddelen 
die men accepteerde gevarieerder. Zo waren een ‘onder ede’ afgenomen verklaring of een 
antropologisch onderzoek en een notariële verklaring vaak voldoende om vast te stellen dat een 
verzoeker een ‘arische’ vader of moeder had.1476 Calmeyer en zijn medewerkers voerden hiermee 
werkzaamheden uit die afweken van de vernietigingsdoelstelling van de nazi’s. Tegelijkertijd 
werden ook verzoeken afgewezen van mensen die niet konden voldoen aan het beslissingskader. 
Over het algemeen kwam men dan niet eens in aanmerking voor een plek op de Calmeyer-lijst. 
Het ging dan bijvoorbeeld om Joden die onvoldoende van zuivere Portugese afkomst bleken te 
zijn. De Portugese Joden moesten minimaal vier Joodse grootouders van Portugese afkomst 
hebben en mochten niet Oost-Europees zijn getrouwd. Ook Joden die slechts twee Joodse 
grootouders hadden en waren getrouwd met een volle Jood werden afgewezen. Mensen die een 
beroep deden op barmhartigheid maakten eveneens geen kans op om de Calmeyer-lijst te worden 
opgenomen. Het beslissingskader was in die gevallen allesbehalve coulant en leidde tot de dood 
van 10% van de verzoekers (tenminste 481 personen). Wel was het zo dat de Entscheidungsstelle 
zonder aanzien des persoon besloot. Verzoekschriften die met medeweten van de SiPo und SD 
waren ingediend hadden bijvoorbeeld geen grotere kans op inwilliging. Ook zagen we dat de 
Entscheidungsstelle het verzoekschrift van 171 personen had afgewezen nadat men al was 
gedeporteerd. 
Ondanks de consistentie was Calmeyer in zijn eindoordeel in 3% (tenminste 135 mensen) van de 
gevallen in negatieve zin van het advies van de medewerkers bij de Entscheidungsstelle 
afgeweken of zelfstandig tot een beslissing gekomen die afweek van het kader.1477 (Hierdoor zijn 
44 mensen vermoord. Ze maakten 1% uit van alle personen die een verzoekschrift hadden 
ingediend en waar Calmeyer bij betrokken was.) Deze afwijzingen die vooral voorkwamen in het 
laatste jaar dat de Entscheidungsstelle operationeel was, worden in dit onderzoek als ‘willekeurig’ 
gedefinieerd terwijl de overige mensen die waren afgewezen, hiervan op grond van de tekst van 
de aanmeldingsverordening VO 6/41 of door middel van een geïnformeerde hulpverlener in 
theorie op de hoogte hadden kunnen zijn. Des te treuriger was het daarom wanneer een verzoek 
werd afgewezen omdat een advocaat de verkeerde gronden had opgevoerd of wanneer dit kwam 
omdat de verzoeker zich geen advocaat kon veroorloven.  
 
De vraag is nu of Calmeyer, zoals Moore schreef, verweten kan worden dat hij ‘happy’ was ‘to 
continue his work in making life and death significance’.1478 Calmeyer ging door met zijn 
                                                
1474 Presser, Ondergang, deel II, p. 54 
1475 Pleidooi Calmeyer aan SiPo und SD, 11 augustus 1944, dossier Koé, 29.1.1908, doos 93, Collectie Calmeyer, CBG  
1476 Dossier mw. Hartogsohn-Weenig (29. 5.1913), doos 70, Collectie Calmeyer, CBG 
1477 Van de mensen die zijn vermoord (44) waren er 3 al gedeporteerd voordat de willekeurige beslissing door 
Calmeyer was genomen 
1478 Moore, Victims and Survivors, p. 121 
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werkzaamheden terwijl hij op een zeker moment op de hoogte raakte van de gevolgen van zijn 
beslissingen. Aan de andere kant hadden de verzoekers zich ook beter kunnen later informeren of 
op een eerder moment een verzoek kunnen indienen. Een verzoek dat bijvoorbeeld pas in de 
zomer of het najaar van 1943 was ingediend was moeilijk nog te verdedigen. Calmeyer kon 
immers niet van iedereen het verzoek inwilligen, zoals Presser en De Jong terecht hebben 
geconcludeerd.1479 Een oordeel over Calmeyer en de medewerkers van de Entscheidungsstelle 
hangt samen met de vraag wat de opties waren toen duidelijk werd wat de Joden na deportatie 
stond te wachten. Men kon op dat moment immers doorgaan of vertrekken. Wander, de Duitse 
medewerker van de Entscheidungsstelle, is als enige vertrokken. Dit had zijn weerslag op het 
aantal ingewilligde herzieningsverzoeken waar Wander bij betrokken is geweest. (Na het vertrek 
van Wander zijn de verzoeken van nog 1342 personen ingewilligd.) De rest van de medewerkers 
bij de Entscheidungsstelle hadden ervoor gekozen om door te gaan. Het gevolg was dat men 
vanwege de afwijzingen medeplichtig werd. We zagen bovendien dat Calmeyer vanaf oktober 
1943 minder verzoeken had ingewilligd en zelfs willekeurig had besloten. Hierdoor zijn er 
mensen op transport gesteld. Tegelijkertijd kon de Entscheidungsstelle mede vanwege haar rigide 
opstelling tot augustus 1944 voortbestaan waardoor eerder genomen beslissingen gehandhaafd 
bleven.  
 
Von Frijtag Drabbe Künzel stelde in verband met de beoordeling van de herzieningsverzoeken 
dat het onduidelijk is of de ‘gunstige criteria consequent en structureel’ door Calmeyer zijn 
gehanteerd.1480 Dit onderzoek neemt deze onduidelijkheid weg. Met de introductie van het vaste 
beslissingskader op basis waarvan er door de Entscheidungsstelle werd besloten, blijkt dat er tot 
en met september 1943 op consistente en structurele wijze herzieningsverzoeken zijn ingewilligd. 
Ook de bewijsmiddelen zijn daarbij consistent en structureel in de beoordeling van het verzoek 
gebruikt. Dit gold zelfs als de verzoekers op het moment van de behandeling van het verzoek al in 
Westerbork waren. Zolang er twijfel over de afkomst bestond en dit door de bezetter werd 
erkend, kwam men vanaf 1942 niet (direct) in aanmerking voor de ‘tewerkstelling’ buiten 
Nederland. Het betekende dat verzoekers die nog in 1942 met de juiste bewijsmiddelen een 
herzieningsverzoek hadden ingediend, in principe konden rekenen op een inwilliging waardoor ze 
Westerbork weer konden verlaten. Gebleken is dat de ‘willekeur’ en ‘grilligheid’ waarmee Von 
Frijtag Drabbe Künzel, Calmeyer in zijn ‘beslissingswerk’ in verband bracht maar in beperkte 
mate (3%) aan de orde waren.1481 Dit neemt niet weg, en hierin had Von Frijtag Drabbe Künzel 
gelijk, dat de willekeurige afwijzingen Calmeyer verweten kunnen worden. Dit was vooral het 
geval voor verzoekers die zich op het moment van de afwijzing al in Westerbork bevonden. Voor 
alle overige beslissingen is Von Frijtag Drabbe Künzel voorbijgegaan aan het feit dat Calmeyer 
vrijwel altijd het advies van zijn medewerkers volgde. Ze onderkende de gang van zaken wel en 
schreef dat een afwijzing van het advies van een medewerker ‘uitzonderlijk’ was. Naar de 
opvatting van Von Frijtag Drabbe Künzel moet de willekeur daarom ook met het ‘voorwerk van 
anderen’ hebben samengehangen. Op basis van dit onderzoek is gebleken dat alle medewerkers 
volgens de vaste structuur van het beslissingskader aan Calmeyer adviseerden. Dit lag overigens 
bij de aanvang van de werkzaamheden niet voor de hand omdat Miessen op voordracht van 
Mayer de directeur van de Reichsstelle für Sippenforschung bij de Entscheidungsstelle was 
komen werken. Wander had zich voor zijn komst nog een ‘overtuigd nationalist’ getoond door 
het bestaan van een ‘Jodenvraagstuk’ te onderkennen. Ook voor de Nederlandse medewerker 
Aalbersberg, die lid van de NSB was, leek medewerking niet evident. Willekeurige adviezen die 
buiten het kader vielen zijn echter van hen niet aangetroffen.1482 Wander, Miessen, De Waard, 
                                                
1479 ‘Hij kon onmogelijk allemaal redden’, Presser, Ondergang, deel II, p. 54-p. 56; Hij [kon] ‘alleen (…..) redden door 
anderen prijs te geven’, De Jong, Het Koninkrijk, deel 6, 1e helft, p. 305-307 
1480 Von Frijtag Drabbe Künzel, Het geval Calmeyer, p. 269 
1481 Von Frijtag Drabbe Künzel, Het geval Calmeyer, p. 163, p. 155 en p. 269 
1482 Von Frijtag Drabbe Künzel, Het geval Calmeyer, p. 155 
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Aalbersberg, Berger en zelfs Weinert die allen als medewerker of adviseur bij de 
Entscheidungsstelle betrokken waren, hielden zich aan het kader en traden er niet over naar 
buiten. 
 
De Portugese Joden maakten een kwart (27%, 1000 van tenminste 3663 personen) uit van alle 
mensen die contact hadden gezocht met de Entscheidungsstelle. Van dit aantal was een groep van 
171 personen direct via advocaten op de speciale lijst voor zuivere Portugese Joden 
terechtgekomen. De SiPo und SD zou begin 1944 over het lot van deze groep beslissen. 
Daarnaast waren er onder de 1000 personen ook Joden die zich helemaal niet voor de speciale 
lijst voor Portugese Joden kwalificeerden. Ze vielen buiten het beslissingskader van de 
Entscheidungsstelle. Met 34% was het zelfs de grootste groep mensen (515 van tenminste 1532 
personen) die door de Entscheidungsstelle was afgewezen. Van alle Joden met een Portugese 
afkomst die contact hadden gezocht, dat wil zeggen de mensen die door de Entscheidungsstelle in 
juli en augustus 1942 waren afgewezen maar ook de mensen die via de Calmeyer-lijst op de 
Portugezenlijst terecht waren gekomen, zou slechts 32% de oorlog overleven.1483 Veel van de 
mensen die niet in aanmerking kwamen voor de Portugezenlijst hadden zich in de zomer van 
1942 collectief met een standaard verzoek bij de Entscheidungsstelle aangemeld. Zowel het 
Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap als verschillende advocaten die de mensen hadden 
bijgestaan bleken net als de verzoekers zelf trouwens, niet goed op de hoogte van de door de 
Entscheidungsstelle gehanteerde criteria. Niet lang na de afwijzing werd een aanzienlijk deel 
(22%, tenminste 340 mensen) aangemerkt als Jood en van buitenlandse afkomst. In die 
hoedanigheid ging men samen met veel andere buitenlandse Joden meteen in september 1942 op 
transport. Deze Portugese Joden, die tevergeefs op de verkeerde gronden hadden geprobeerd om 
aan de deportaties te ontkomen, zijn door het kwantitatieve karakter van dit onderzoek ‘ontdekt’. 
In het proefschrift van Cohen over de positie van de Portugese Joden tijdens de bezetting is deze 
groep buiten beschouwing gebleven.1484  
 
Deze studie heeft laten zien dat als het aantal gewilligde verzoeken en het aantal overlevenden 
buiten beschouwing zouden blijven en de werkzaamheden van de Entscheidungsstelle uitsluitend 
op anekdotische omschrijvingen die op archiefgegevens en naoorlogse getuigenissen zouden zijn 
gebaseerd, de verleiding ontstaat om tot een andere conclusie te komen dan de kwantitatieve 
gegevens hebben laten zien. Tegenover iedere positieve beslissing is wel een afwijzing of 
negatieve anekdote te vinden. Daarbij is gebleken dat Miessen, medewerker van de 
Entscheidungsstelle, niet alleen bij de ontduiking van aanmeldingsverordening VO 6/41 had 
geholpen maar vanaf het voorjaar van 1943 ook genealogische beweringen van de verzoekers in 
het buitenland ging controleren. Wander werd na de oorlog als een mensenredder beschouwd 
maar had dermate onzorgvuldig gehandeld dat de SiPo und SD hem al vrij snel met frauduleuze 
bewijsvoering in verband kon brengen. Professor Weinert die in principe iedereen had geholpen 
bleek tegelijkertijd zijn machtspositie zowel in Nederland als Duitsland te hebben misbruikt. 
Calmeyer had tenslotte in de laatste operationele fase van de Entscheidungsstelle willekeurig 
besloten en was bovendien volgens naoorlogse getuigenissen van met name de advocaten Kotting 
en Van Proosdij bekend geworden om zijn weerbarstige karakter. Misschien was Calmeyer 
vanwege dit karakter en ook zijn vermogen tot aanpassing juist ook hoeder van de eerder 
ingewilligde herzieningsverzoeken? 
 
 
 

                                                
1483 Zonder de Joden die direct via de advocaten op de lijst voor zuivere Portugese Joden terecht waren gekomen, ging 
het om 829 mensen. Van dit aantal zouden 263 Joden overleven (32%).  
1484 Cohen, De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira  
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Oordeel over Calmeyer 
Hoe moeten we over het handelen van Calmeyer tijdens de Tweede Wereldoorlog nu oordelen? 
Onder de leiding van Calmeyer was 63% van de mensen op de Calmeyer-lijst geholpen maar 
tegelijk ook waren er verzoeken van anderen afgewezen terwijl het lot van deze mensen hem eind 
1941 of uiterlijk begin 1942 naar eigen zeggen bekend was geweest.1485 Na de oorlog heeft 
Calmeyer verklaard dat hij eenvoudigweg niet iedereen kon helpen.1486 Hiermee leek hij zich te 
distantiëren van de organisatie waarvan hij tijdens de oorlog deel uit had gemaakt, het 
Commissariaat-Generaal voor Bestuur en Justitie. Calmeyer maakte namelijk met zijn aanstelling 
bij het commissariaat vanaf maart 1941 deel uit van deze nazi-organisatie.1487 Toch was het 
ondanks zijn vrijwillige toetreding niet eenvoudig om ontslag in te dienen en op te stappen. Wel 
had hij in theorie om een overplaatsing kunnen vragen.1488  
 
De nazi-organisatie waar Calmeyer deel van uit was gaan maken, had in Duitsland vanaf 1935 
met behulp van wetgeving de maatschappij verdeeld in mensen die wel of niet tot de 
‘volksgemeenschap’ behoorden. Daarbij was de rechtsstaat van voor de machtsovername door de 
nazi’s vervangen door de ‘nazi-interpretatie van het recht’. Dit was met andere woorden al 
jarenlang het nieuwe referentiekader.1489 Vrijwel meteen in het eerste bezettingsjaar was het 
daarom intern bij de bezetter duidelijk dat de in Nederland woonachtige Joden eenzelfde 
behandeling zouden krijgen als de Joden in Duitsland. We zagen dat de Jodenvervolging ook in 
Nederland in gang was gezet met behulp van rassenvoorschriften, zoals aanmeldingsverordening 
VO 6/41. In 1941 was het Commissariaat-Generaal voor Bestuur en Justitie hier in Nederland 
primair voor verantwoordelijk. Calmeyer maakte er deel van uit. Tegen deze achtergrond waren 
de werkzaamheden van Calmeyer in de eerste maanden bij de Entscheidungsstelle er vooral op 
gericht dat de juiste mensen een J status zouden ontvangen. Bij de uitvoering van zijn opdracht 
stelde Calmeyer zich zowel naar de verzoekers, de advocaten als de ambtenaren van 
Binnenlandse Zaken die betrokken waren bij de herzieningsverzoeken van de Joden, toegankelijk 
en coulant op. Via instructies maakte Calmeyer het zelfs gemakkelijk voor de mensen die naar 
zijn interpretatie niet Joods waren of van wie het onduidelijk was dat men Joods was, om een 
niet-Joodse of ‘veilige’ half- of kwart- Joodse status te verwerven. Hiermee was Calmeyer meer 
inschikkelijk dan de rijksinspectie die zoals we zagen bij gelegenheid de Entscheidungsstelle en 
zelfs de SiPo und SD opriep om af te zien van een voor de verzoeker gunstige 
afkomstvaststelling. Dat er gaandeweg ook Joden waren die van zijn coulante opstelling gebruik 
gingen maken, was Calmeyer gezien de inhoud van de verzoeken niet ontgaan. In feite had de 
Entscheidungsstelle iedereen met een verzoek dat niet in tegenspraak was met de 
aanmeldingsverordening VO 6/41 tot en met het einde van 1942 op de Calmeyer-lijst 
geaccepteerd. Hierdoor was er in ieder geval voor de Joden die op de lijst terecht waren gekomen, 
tijd gewonnen. 
Met uitzondering van de laatste periode dat de Entscheidungsstelle nog functioneerde, was 
Calmeyer feitelijk een eigen weg ingeslagen die afweek van zijn organisatie, het Commissariaat-
Generaal voor Bestuur en Justitie. Tegelijkertijd bleef Calmeyer in dezelfde periode signalen 
afgeven die er blijk van gaven dat hij nog altijd loyaal was aan deze organisatie. Deze houding zal 
er zeker toe bij hebben gedragen dat de Entscheidungsstelle tot augustus 1944 heeft kunnen 
blijven bestaan. Calmeyer raakte in dit verband in de loop van 1943 betrokken bij de 
communicatie tussen de Nederlandse ambtenarij en de SiPo und SD over de totstandkoming van 
de Tweede Distributiestamkaart. Ook was hij medeverantwoordelijk voor de Arbeidsinzet van 
                                                
1485 Verklaring Calmeyer, Oldenzaal, 13 mei 1963, Niebaum, Ein Gerechter unter den Völkern, p. 36-40; archief nr. 
270d, nrs. 1.1 en 6.4, NIOD 
1486 IND-dossier Calmeyer, (5.023.5028) inv. nr. 2625, NA  
1487 Kühl, Ganz normale Organisationen, p. 120-146 
1488 Zie bijvoorbeeld Von Frijtag Drabbe Künzel, Het geval Calmeyer, p. 257 
1489 Kühl, Ganz normale Organisationen, p. 289-290 
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Nederlandse ambtenaren. Na de oorlog getuigde de heer Kan van Binnenlandse Zaken echter dat 
Calmeyer zich ook in dit dossier welwillend had opgesteld, doordat hij de percentages naar 
beneden had bijgesteld.  
 
Het kwam erop neer dat Calmeyer pas na de oorlog openlijk afstand nam van de organisatie, het 
Commissariaat-Generaal voor Bestuur en Justitie waarvan hij ruim vier jaar deel had uitgemaakt. 
Met openlijk protest tijdens de oorlog zou Calmeyer uit de nazi-organisatie zijn getreden. Dit was 
tijdens de bezetting geen reële optie en bovendien had het de ingewilligde verzoekschriften in 
gevaar gebracht. Na zijn vrijlating op 12 september 1946, nadat er was besloten dat Calmeyer niet 
zou worden vervolgd voor oorlogsmisdaden, pakte Calmeyer in Duitsland zijn carrière als 
advocaat en notaris weer op.1490 De volle realiteit van zijn handelen tijdens de bezetting 
waaronder ook zijn willekeurige beslissingen, leek pas jaren na de oorlog te zijn doorgedrongen. 
In de tussenperiode had Calmeyer beweerd verantwoordelijk te zijn geweest voor de redding van 
17.000-18.000 mensen, zo zagen we. Pas in 1967 schreef Calmeyer over schuldgevoelens.1491  
 
Calmeyer had zijn coulante opstelling na de start van de deportaties nog zeker een jaar 
volgehouden en verwachtte eenzelfde opstelling ook impliciet van zijn medewerkers. Het had in 
die periode tot een inwilligingspercentage van 71% van alle mensen op de Calmeyer-lijst geleid. 
Zolang Calmeyer de doelstellingen van de organisatie openlijk bleef onderschrijven was het 
mogelijk om de verzoeken die hij eerder had ingewilligd in stand te houden. Met openlijk protest 
zoals Von Frijtag Drabbe Künzel suggereerde, zou hij zich buiten de organisatie hebben geplaatst 
en konden er disciplinaire of strafmaatregelen volgen. Hoewel deze eventuele maatregelen in het 
geval van Calmeyer niet levensbedreigend zullen zijn geweest, was een eventueel vertrek wel 
levensbedreigend voor de Joden van wie hij het verzoek had gehonoreerd.1492 Zolang men de 
doelstellingen van de organisatie openlijk bleef onderschrijven was het juist mogelijk om de 
verzoekers te beschermen. Dat het ook in Duitsland mogelijk was om via het familierecht over de 
Joodse afkomst te twijfelen, hielp Calmeyer om enerzijds zijn legalistische reputatie hoog te 
houden en anderzijds om de vergelijkbare Duitse rechtspraktijk voor wat betreft de 
antropologische verzoeken ook in Nederland toe te passen. Nader onderzoek kan de omvang van 
deze rechtspraktijk in Duitsland vaststellen. Daarbij kwam dat Calmeyer met zijn werk bij de 
Entscheidungsstelle profiteerde van de keuze van Rijkscommissaris Seyss-Inquart om de 
bevoegdheden in Joodse zaken te spreiden, zoals Von Frijtag Drabbe Künzel terecht 
concludeerde.1493 Ook zal het gebrek aan structuur binnen de Duitse vervolgingspolitiek in 
Nederland voor de nodige bewegingsruimte van de Entscheidungsstelle hebben gezorgd.1494 Dit 
nam niet weg dat de SiPo und SD uiteindelijk aan het langste eind zou trekken, zoals De Jong al 
in 1976 vermeldde. De Jong schreef zelfs dat ‘er reden was om aan te nemen’ dat de SiPo und 
SD, afdeling IVB4 al in de herfst van 1943 getracht heeft om de beslissingen van de 
Entscheidungsstelle ‘opnieuw te bezien’. 1495 Deze conclusie komt overeen met de cijfers uit dit 
onderzoek. Ook zagen we dat in die periode door verschillende Nederlandse betrokkenen, zoals 
advocaat Van Taalingen-Dols en kandidaat-notaris Schepers, over de coulante opstelling van de 
Entscheidugnsstelle is geprotesteerd bij de SiPo und SD en bij rijkscommissariaat. Het is gelukkig 
goed afgelopen, waardoor in ieder geval 2659 Joden konden overleven. 

                                                
1490 IND dossier Calmeyer, (5.023.5028) inventaris nr. 2625, NA 
1491 Het ging om een niet verstuurde brief van Calmeyer aan Presser. Hij had die in 1967 bij gelegenheid van een 
interview meegegeven aan Sijes, medewerker van het RIOD. Gespreksverslag B.A. Sijes met H.G. Calmeyer 13 juli 
1967, doc I dossier H.G. Calmeyer, A18, NIOD; Zie ook Von Frijtag Drabbe Künzel, Het geval Calmeyer, p. 255 
1492 Klaus Hornig claimde bijvoorbeeld dat er sprake was van strijdigheid met het militaire recht, hetgeen hem slechts 
op een gevangenisstraf kwam te staan. Kühl, Ganz normale Organisationen, p. 145 
1493 Von Frijtag Drabbe Künzel, Het geval Calmeyer,  p. 84 
1494 De Haan, ‘Breuklijnen in de geschiedschrijving van de Joden vervolging’, p. 14 
1495 De Jong, Het Koninkrijk, deel 7 1e helft, p. 402-403  
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Hoewel het inwilligingspercentage dat door De Jong is genoemd (60%) overeenkomt met dit 
onderzoek (63%) deelde hij Calmeyer te gemakkelijk in als een ‘goede’ Duitser.1496 De 
werkelijkheid was meer gecompliceerd, zo zagen we. Zowel Niebaum als Middelberg zijn De 
Jong gevolgd in zijn oordeel over Calmeyer. Het beeld dat door hen is geschetst is niet compleet. 
Een analyse van de afgewezen verzoeken en de willekeurige beslissingen van Calmeyer 
ontbreken. Ook in zijn tweede publicatie over Calmeyer heeft Middelberg hoewel hij meer oog 
had voor de rol van de verzoekers er niet voor gekozen om een meer genuanceerd beeld van het 
handelen van Calmeyer tijdens de oorlog te schetsen. Daarbij is gebleken dat Middelberg geen 
kennis heeft genomen van de toepasselijkheid van het familierecht in nazi-Duitsland.1497 We 
zagen dat deze juridische praktijk waarin het vaderschap van Joden in twijfel werd getrokken 
zonder twijfel een voorbeeld was van de antropologische verzoeken waarover de 
Entscheidungsstelle besloot. Door het bestaan van deze wetgeving in nazi-Duitsland kon de 
Entscheidungsstelle zich er bovendien (juridisch) mee indekken. Middelberg noemde 
verschillende bewijsmiddelen die in Nederland anders dan in nazi-Duitsland waren toegestaan 
wel maar miste de afnemende waardering van deze bewijsmiddelen in de laatste periode dat de 
Entscheidungsstelle operationeel was. We zagen dat bewijsmiddelen die voor september 1943 
nog wel meewogen in de beslissing van de Entscheidungsstelle vanaf het najaar 1943 niet meer 
van belang waren. Van Galen-Herrmann is Middelberg hierin gevolgd.  
 
Verzoekers en hun hulpverleners  
Met het beschikbare archiefmateriaal bij het CBG en de Spielberg-getuigenissen uit de jaren 
negentig had de controverse die door Stuldreher nieuw leven was ingeblazen en door Von Frijtag 
Drabbe Künzel verder was uitgewerkt, voorkomen kunnen worden. De Spielberg-interviews 
lieten immers zien dat de ontduiking van aanmeldingsverordening VO 6/41 vanuit het perspectief 
van de verzoekers vooral bestond uit de oorlogservaring van de mensen zelf. Calmeyer en de 
medewerkers van de Entscheidungsstelle speelden voor de vervolgden slechts een instrumentele 
rol. Door de situatie juist in te schatten en over voldoende financiële middelen te beschikken, was 
er een mogelijkheid om tijd te kopen en de vervolgingsdreiging definitief af te wenden. De 
Joodse advocaat Spanjaard en tevens verzoeker beschouwde het als ‘de beste mogelijkheid onder 
de gegeven omstandigheden’. 
 
De kans op een inwilliging van een herzieningsverzoek hing, zo zagen we al, in de eerste plaats af 
van het initiatief van de verzoekers zelf. Zij hadden ervoor gekozen om contact met de 
autoriteiten op te nemen om zo de eerdere aanmelding als Jood uit 1941 te laten herzien. Met een 
aanpak die paste binnen de beslissingsstructuur van de Entscheidungsstelle, is het driekwart 
(71%) van de mensen in de periode juli 1942-oktober 1943 gelukt om een inwilliging van het 
wijzigingsverzoek te ontvangen.1498 Hiervoor moest men niet alleen gebruikmaken van de juiste 
bewijsmiddelen maar was het ook noodzakelijk dat het verzoek was gebaseerd op de 
aanmeldingsverordening VO 6/41. Dit betekende dat de bewijslast op de ontkenning van de 
Joodse afkomst gericht moest zijn. Vooral met antropologische of genealogische verzoeken of 
verzoekschriften die waren gebaseerd op de ontkenning van het lidmaatschap van het Israëlitisch 
kerkgenootschap, hadden de verzoekers succes. Het onderzoek laat zien dat de verzoekers die 
contact met de bezetter hadden opgenomen niet schroomden om buitenechtelijke affaires of 
adopties op te voeren, valse verklaringen af te leggen, een gerechtelijke procedure op valse 
voorwendselen te beginnen of de verantwoordelijkheid te nemen voor vervalste 
                                                
1496 De Jong, Het Koninkrijk, deel 7, p. 365, deel 6, 1e helft, p. 309 
1497 Zie bijvoorbeeld bespreking van Jacquelline van Maarsen in Middelberg, Wer bin ich dass ich über Leben und Tod 
entscheide?, p. 7-20 
1498 Het ging om 1454 van in totaal 2051 mensen die in de periode juli 1942-oktober 1943 een beslissing van de 
Entscheidungsstelle hadden ontvangen 
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archiefdocumenten. Door de risico’s te aanvaarden ontkwam men niet alleen aan de deportaties, 
ook wist 79% van de mensen uit deze groep te overleven.1499 Het zal niet verbazen dat na afloop 
van de oorlog, familieleden van verzoekers met verbijstering hebben kennisgenomen van de door 
hun ouders of grootouders aangevoerde argumenten.1500 Aan de andere kant was er ook 
opluchting, aangezien de overleving niet ten koste van anderen had plaatsgevonden.1501  
 
Afgezien van de verzoekers waren er ook hulpverleners die bereid waren om risico’s te lopen. Zo 
kwam een deel van de verzoekschriften (41% tenminste 2236 personen) met de hulp van een 
advocaat tot stand. Er waren daarnaast ook particulieren zoals Helena Moll uit Wassenaar en de 
genealoog Teutscher die tientallen verzoekers bij de procedure hadden bijgestaan. Bij de 
totstandkoming van de bewijsmiddelen kwam er hulp vanuit verschillende maatschappelijke 
geledingen. Voor de misleiding van de bezetter op religieus gebied blijkt bijvoorbeeld dat de 
Amsterdamse arrondissementsrechtbank bij 84% van de mensen (406 personen) die een 
rechtszaak hadden aangespannen, betrokken is geweest. Ook de gedaagde partij, veelal de 
hoofdsynagoge van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap in Amsterdam, werkte zonder 
uitzondering mee aan de vaststelling dat de eisende partij, de verzoeker, geen lid van gedaagde 
was. In de loop van 1942 ging het vonnis als bewijsmiddel onderdeel uitmaken van de 
herzieningsprocedure. Zonder risico was het niet omdat met de waarheid vaak een loopje werd 
genomen. Hetzelfde gold voor de verklaringen die verschillende synagogen hadden opgesteld om 
te bewijzen dat de verzoekers geen lid van het Israëlitisch kerkgenootschap waren geweest. De 
Israëlitische kerkgenootschappen van Rotterdam en Den Haag vielen hierbij in positieve zin op. 
In Rotterdam had de synagoge voor 3% van alle Joods geregistreerden een valse verklaring 
opgesteld. In Den Haag bleek dat het voor de rijksinspectie en vertegenwoordigers van de SiPo 
und SD niet mogelijk was om te beschikken over de persoonsgegevens van het Haagse 
Israëlitisch Kerkgenootschap. De rechterlijke macht en vertegenwoordigers van het Israëlitisch 
kerkgenootschap deden met andere woorden allemaal mee aan de schertsvertoning. Het resultaat 
van dit onderzoek wijkt daarmee af van het negatieve beeld dat er bestaat over de rol van 
Nederlandse rechters in oorlogstijd. Hetzelfde geldt voor de het Nederlands-Israëlitisch 
Kerkgenootschap. Abraham Asscher zal daarbij als voorzitter op de hoogte zijn geweest van de 
rol die de synagoge had gespeeld bij de totstandkoming van de vonnissen en verklaringen. De 
studie laat zien dat de vertegenwoordigers van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap zich 
niet bepaald passief hebben opgesteld.    
 
De weerslag van een eventuele algehele herziening van de vele beslissingen van de 
Entscheidungsstelle of van het ontslag van Calmeyer als hoofd van de afdeling op de rechters van 
de arrondissementsrechtbanken, maar ook bijvoorbeeld op de notarissen die betrokken waren bij 
de vastlegging van valse notariële verklaringen, is moeilijk voor te stellen. Het vonnis van de 
rechter deed immers niet meer dan het vastleggen van de eis van de gedaagde. Hetzelfde gold 
voor de notaris. In de notariële verklaring stond niet meer dan hetgeen de verzoeker had beweerd. 
Een notaris kon zich daarbij ook nog van zijn verantwoordelijkheid kwijten door in de verklaring 
een clausule op te nemen die verwees naar de strafbaarheid van het afleggen van een valse 
verklaring. Notaris dr. mr. K.L. Piccardt die zich met verklaringen voor tenminste vijftig 
verzoekers had ingespannen, had ervan afgezien om de clausule op te nemen. Hij nam daarmee 
de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van de verklaring. Kandidaat-notaris mr. C.E. 
Massee had zelfs als stroman in de notarispraktijk van notaris Van den Bergh gefunctioneerd, 
zodat Van den Bergh zijn werkzaamheden tijdens de bezetting kon voortzetten. Uit het onderzoek 

                                                
1499 Het ging om tenminste 3007 van in totaal 3795 mensen  
1500 Advocaat Van Proosdij sprak erover tijdens twee naoorlogse interviews. Dit onderzoek liet zien hoe de nazaten van 
de Haagse tandarts Klein uit Den Haag hetzelfde is overkomen. Doos 92, Collectie Calmeyer, CBG  
1501 Bespreking met familie Wessels, november 2017, Amsterdam  
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is gebleken dat 15% van het Nederlandse notariaat bij de herzieningsverzoeken betrokken is 
geweest. Toch bevonden zich onder deze groep ook notarissen die zich in dezelfde periode met de 
verkoop van Joods onroerend goed bezig hadden gehouden. Dat er ook notarissen waren zoals 
Piccardt of kandidaat-notaris Massee die zich voor de volle honderd procent hadden ingezet voor 
de Joden, maakt dat het beeld over de houding van de Nederlandse notarissen tijdens de oorlog 
positiever is dan tot nu toe is aangenomen.1502 Massee was als gevolg van zijn handelen, zo zagen 
we, zelfs opgepakt en als krijgsgevangene naar Duitsland gestuurd.1503 Toch leek het erop dat de 
risico’s voor de notarissen over het algemeen te overzien waren. Dit bleek als een verzoek werd 
afgewezen, omdat de Entscheidungsstelle geen geloof hechtte aan de notariële verklaring. In dit 
soort gevallen had de verklaring geen repercussies voor de notaris in kwestie. 
 
Ook voor de bij herzieningsverzoeken betrokken antropologen leek het risico te overzien omdat 
het bewijsmiddel, het antropologisch rapport, op ‘wetenschappelijke’ meetresultaten was 
gebaseerd. Daarbij wist de arts dr. Arie de Froe zich gedekt door professor Ariëns Kappers en 
baseerde hij zich in zijn motiveringen expliciet op rassendeskundigen uit nazi-Duitsland zoals 
Professor Egon Freiherr von Eickstedt of Professor Weinert. De laatste antropoloog was ook in 
Nederland bij de rapporten betrokken geweest, zo zagen we. In Nederland zou 97% van de 
mensen, voor wie Weinert een antropologisch rapport had opgesteld, de oorlog overleven. Hier 
stond tegenover dat bijna 60% van alle mensen die gebruik hadden gemaakt van een 
antropologisch rapport in de gegoede buurten van Amsterdam en Den Haag woonachtig was. 
Bovendien was in het geval van Weinert bepaald geen sprake van altruïsme. 
De Froe kreeg op 23 juli 2007 postuum de ‘Righteous Amongst the Nations Award’. Dit 
onderzoek liet zien dat het overlevingspercentage van de 244 verzoekers waar De Froe bij 
betrokken is geweest met 83% veel hoger was dan door hemzelf is ingeschat.1504 Het percentage 
was zelfs 1 procentpunt hoger dan het algehele overlevingspercentage van de mensen die een 
antropologisch verzoek hadden ingediend. Over dr. Henk Bijlmer schreef het Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde in het in memoriam-bericht in 1959 dat de arts ‘zo nu en dan’ de 
bezetter ‘met behulp van lichaamsmaten op een dwaalspoor’ had weten te brengen.1505 Dat de 
antropologische rapporten die door Bijlmer zijn opgesteld bij 81% van de mensen (tenminste 182 
personen) tot overleving hadden geleid is tot nog toe onbekend gebleven.  
 
Het risico dat de advocaten als hulpverleners hadden gelopen was vanwege de aard van de 
werkzaamheden misschien wel het meest verstrekkend. Als de vertegenwoordiger van een 
verzoeker maar ook als procureur in de arrondissementsrechtszaak was men immers direct 
medeverantwoordelijk voor de valse bewijsvoering. In die hoedanigheid waren de advocaten ook 
bekend bij de autoriteiten. Uit de naoorlogse getuigenissen van de advocaten Van Proosdij en 
Kotting is gebleken dat er na verloop van tijd bij hen een bereidheid bestond om een steeds groter 
risico te lopen.1506 Dat was ook nodig, zo zagen we, omdat Calmeyer tegen het einde van 1943 
niet gemakkelijk meer tot een inwilliging van een verzoek te overtuigen was. Gebleken is dat 
verschillende advocaten die veelvuldig bij de verzoekschriften betrokken waren ook op andere 
fronten verzet hadden gepleegd. Zo waren Hergesell en Mazirel alle twee bij de verzetsgroep van 
Gerrit van der Veen betrokken. Mr. Gerda Veth, die tenminste zevenentachtig mensen had 
geholpen, had tijdens de bezetting zorg gedragen voor het huis van mr. Kisch. Bovendien is 

                                                
1502 Vergelijk Schütz, Kille Mist, p. 433-437 
1503 Verklaring mr. C.E. Massee aan procureur-generaal Fiscaal Bijzonder Gerechtshof, 8 maart 1946, CABR-dossier 
J.W.A. Schepers nr. 22356, NA 
1504 De Froe ging uit van 50%. Interview De Froe ongedateerd, doc. II Joden- en Afstammingsonderzoek, doos 2/1002, 
NIOD 
1505 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, In memoriam dr. H.J.Th. Bijlmer, 31 januari 1951, p. 236 
1506 Interview Jaap van Proosdij, Spielberg-interview nr. 45079, JHMA; Uitspraken N. Kotting in Herzberg, Kroniek 
der Joden-vervolging 1940-1945, p. 179-184  
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gebleken dat Veth ook verzoekers bijstond die haar niet konden betalen. De Haagse advocaat Van 
der Flier had de taken van het Joodse kerkbestuur overgenomen om confiscatie van de bezittingen 
te voorkomen. Nader onderzoek kan uitwijzen of deze actie ertoe bij heeft gedragen dat zowel de 
rijksinspectie als de SiPo und SD niet over voor de verzoekers belastend bewijsmateriaal kon 
beschikken. De Groningse advocaat Mr. J.F.S. Domela Nieuwenhuis, ook betrokken bij de 
herzieningsverzoeken, had zijn afkeer voor de bezetter niet verborgen gehouden. Als gevolg 
hiervan is hij door de SiPo und SD om het leven gebracht.  
 
Er waren ook enkele Joodse advocaten bij de ‘ariseringen’ betrokken. Zij liepen het grootste 
risico. Goldstein had het er na zijn eigen ‘arisering’ in 1941 bij kunnen laten, toch koos hij ervoor 
om ook anderen te helpen met een herzieningsverzoek. Hetzelfde gold voor de advocaten Stokvis 
en de al genoemde Spanjaard. De frauduleuze bewijsvoering die door Goldstein is gebruikt was 
door de SiPo und SD ontdekt. Goldstein heeft het als zogenaamde half-Jood GI (hij was in 
werkelijkheid een volle Jood) met zijn leven moeten bekopen. Presser heeft in Ondergang al over 
de aanhouding en dood van Goldstein geschreven.1507 Dit onderzoek laat daarbij zien dat 
Goldstein de Haagse advocaat Nijgh in bescherming had genomen. Door alle schuld op zich te 
nemen bleef Nijgh niet alleen buiten schot, ook kon Nijgh zijn werkzaamheden in het belang van 
de verzoekers tot en met 1944 blijven voortzetten. Voor de overige advocaten bleek, achteraf 
beschouwd, het risico vanwege de aanwezigheid van Calmeyer als hoofd van de 
Entscheidungsstelle, beperkt. We zagen dat Ten Cate, de afstammingsgemachtigde, op 
verschillende momenten in staat was om advocaat Kotting in verband te brengen met vervalste 
bewijsmiddelen. Toch is Kotting en ook Nijgh, die eveneens in verband met vervalsingen was 
gebracht, nooit iets overkomen.  
 
Net als in het geval van de notarissen is 15% van de Nederlandse advocatuur tijdens de bezetting 
bij de herzieningsverzoeken betrokken geweest. De advocaten Kotting, Kymmell en Bemmel 
Suyk raakten betrokken omdat ze een Joodse huwelijkspartner hadden. Voor anderen was de 
betrokkenheid door toeval gekomen. De Haagse advocaat Nijgh raakte bijvoorbeeld bij 
herzieningsverzoeken betrokken vanwege zijn vooroorlogse genealogische belangstelling voor 
Joden van Portugese afkomst. Van Proosdij was in 1941 eveneens door toeval betrokken geraakt 
bij de Joden van Portugese afkomst die in 1941 al hadden geprobeerd om te worden uitgezonderd 
van de anti-Joodse maatregelen. Er was tenslotte ook een advocate die een buitengewoon 
negatieve rol heeft gespeeld bij de ontduiking van VO 6/41. Mr. Van Taalingen-Dols vroeg niet 
alleen op grond van naoorlogse getuigenissen, uitzonderlijk hoge tarieven (fl. 2000,- anno nu € 
13.000,-), daarnaast nam ze zaken aan in de wetenschap dat ze geen toegang meer tot de 
Entscheidungsstelle had. De advocate had echter vooral de algehele praktijk van de ontduiking 
van VO 6/41 in serieus gevaar gebracht. Ze had daarmee de levens van de mensen die al 
‘geariseerd’ waren op het spel gezet. Het is niet uitgesloten dat de Entscheidungsstelle als gevolg 
van het gedrag van de advocate vanaf oktober 1943 voorzichtiger werd. Van Taalingen-Dols had 
Wimmer van het Commissariaat-Generaal voor Bestuur en Justitie tot drie keer toe maar ook het 
Reichssicherheitshauptamt in Berlijn op de hoogte gesteld van de ‘controversiële’ beslissingen 
van de Entscheidungsstelle. Na de oorlog is ze hiervoor niet veroordeeld. Haar zaak is om 
onbekende redenen op 30 augustus 1948 geseponeerd.1508  
Meihuizen schreef, zo zagen we, dat ‘buitenjudiciële hulp’ een belangrijk middel was dat de 
Nederlandse advocaten tijdens de oorlog ter beschikking stond. De redding van ‘duizenden 
Joden’ door ‘arisering’ had Meihuizen daarbij direct toegedicht aan de advocaten Kotting, Van 
Proosdij en Nijgh.1509 Op grond van dit onderzoek weten we nu dat de drie advocaten hebben 

                                                
1507 Presser, Ondergang, deel II, p. 50-52 
1508 CABR-dossier Van Taalingen Dols: inv. nr. 107031, NA  
1509 Meihuizen, Smalle Marges, p. 416 
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bijgedragen aan de verzoekschriften van ruim zeshonderd personen van wie tenminste 
vierhonderd mensen door de ontduiking van VO 6/41 wisten te overleven. Alle drie hebben voor 
hun reddingswerk de Righteous Amongst the Nations-onderscheiding van Yad Vashem 
ontvangen.1510 De aantallen laten tegelijk zien dat een deel van de verzoekers (69%) door de hulp 
van andere advocaten heeft kunnen overleven. Tenminste 2236 mensen hadden gebruikgemaakt 
van de diensten van een of meerdere advocaten.1511 Vastgesteld is dat 41% van de verzoekers zich 
door een advocaat heeft laten vertegenwoordigen. Dit betekent dat de overige 59% of zelf een 
verzoekschrift heeft ingediend of van een andere deskundige gebruik had gemaakt. Ook kan het 
zijn dat de naam van de advocaat vanwege de onvolledigheid van het archief in het dossier 
ontbrak. De hulp van de advocaten stond bovendien niet op zichzelf. Zonder de juiste 
bewijsmiddelen die veelal door de verzoekers zelf tot stand waren gekomen was overleving met 
uitzondering van een enkeling niet mogelijk.  
 
Tenslotte waren er de ‘arische’ vaders en moeders die voor tenminste 603 verzoekers bereid 
bleken om een rol te spelen in het toneelstuk dat diende om de bezetter om de tuin te leiden. De 
verklaringen van deze mensen bleken cruciaal voor de antropologische herzieningsverzoeken. 
Omdat de Entscheidungsstelle over het algemeen en anders dan in nazi-Duitsland eiste dat de 
‘arische’ ouders in leven waren liepen ook deze mensen een zeker risico. We zagen dat dit voor 
‘tante Krien’ maar bijvoorbeeld ook voor de heer Brusche uit Leiden geen enkel beletsel vormde 
om een doorslaggevende rol in het herzieningsverzoek te spelen. Na de oorlog waren niet alle 
‘arische’ verwekkers even trots op hun rol tijdens de bezetting, zo zagen we in het geval van 
Marianne Willems-Hendrix. Toch komen ze samen met de advocaten, artsen en notarissen door 
dit onderzoek uit de anonimiteit. Zonder de hulp van al deze mensen waren de ontvluchting en 
overleving van tenminste 2659 Joden immers niet tot stand gekomen. Samen met de 
hulpverleners was het de verzoekers gelukt om een status te krijgen die hen zou vrijwaren van 
vervolging. Ze wisten een ‘arische’ status te verkrijgen ondanks de medewerking die de 
Nederlandse ambtenarij had verleend aan de registratie die tot hun vervolging had geleid. Door de 
nieuw verkregen status kon vaak ook de davidster weer worden afgelegd. Het onderzoek liet zien 
dat de omgeving van de verzoekers niet altijd even verheugd op deze ontwikkeling had 
gereageerd. In het geval van de familie Vlessing werd er zelfs bij de advocate van de familie, Van 
der Dries, geverifieerd.   
 
In de jaren zeventig zou blijken dat de verzoekers die door de ontduiking van 
aanmeldingsverordening VO 6/41 in feite hadden zorggedragen voor hun eigen bescherming, niet 
altijd als oorlogsslachtoffer in de zin van de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers (WUV) 
van 1 januari 1973 zouden worden erkend.1512 Ze hadden de oorlog immers met een ‘arische’ 
status overleefd. Van een groep van 400 mensen die zich hadden kunnen kwalificeren voor de 
WUV,  zou slechts 15% van deze mogelijkheid gebruik maken. Bovendien hadden de meesten in 
de aanvraag niet naar de ‘arisering’ verwezen.1513 
 
De christelijke kerkgenootschappen hadden tenslotte als enige instanties problemen met het 
vervalsen van bewijsmateriaal. In tegenstelling tot de Israëlitische kerkgenootschappen had men 
er moeite mee, zo blijkt uit het onderzoek, om doopregistraties te antedateren. Voor alle overige 
hulpverleners maar ook voor de verzoekers zelf was de overtreding van maatschappelijke of 
beroepsnormen geen reden om af te zien van de ontduiking van aanmeldingsverordening VO 
                                                
1510 Kotting postuum op 12.3.2006, Van Proosdij op 25.8.1997, Nijgh op 3.6.1992, http://db.yadvashem.org/righteous/ 
1511 Van de in totaal 2236 mensen die zich door een advocaat hadden laten bijstaan, overleefde 69% (1549 mensen), 
21% (469 mensen) werd vermoord, terwijl van 10% (218 mensen) onbekend is wat er is gebeurd 
1512 Onderzoek naar WUV dossiers bij SVB, september, oktober 2015, Winschoten  
1513 Onderzoek WUV-dossiers: van de 400 personen die zich kwalificeerden voor een pensioen kon van slechts 59 
mensen een dossier worden teruggevonden (15%)   
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6/41. Advocaat Kotting was er na de oorlog duidelijk over, zo zagen we. ‘Ethische normen’ 
gelden niet meer ‘daar waar het strijdterrein buiten ieder zedelijk niveau ligt’. Veeleer zag hij het 
als zijn plicht om te helpen.1514  
  
Met dit onderzoek is ook duidelijk geworden dat de afgewezen verzoekers die het niet hebben 
overleefd zich niet ‘passief naar de slachtbank hadden laten leiden’. We weten zelfs om hoeveel 
Joden het is gegaan. (Tenminste 1237 mensen, 23% van alle 5446 mensen die aan een 
verzoekschrift in de Collectie Calmeyer konden worden verbonden.) Dit onderzoek ondersteunt 
dan ook de visie dat van deze passiviteit minder sprake is geweest, en dat deze veronderstelde 
passiviteit de tragedie van toen niet kan verklaren. Daarvoor was de rol van de daders en de 
medeplichtigen te overheersend en de geboden hulp - hoe bewonderingswaardig ook – vaak te 
schaars.  
 
Met deze conclusie ben ik geraakt aan het slot van mijn studie, en dan blijft wellicht nog de vraag 
naar mijn eigen morele oordeel. Maar dat oordeel heb ik niet. En ik heb daar een goede -  en 
evenzeer morele  - reden voor. Want, iedereen die zich intensief met de geschiedenis van de 
vervolging heeft beziggehouden, weet wat de Britse politieke filosoof Isaiah Berlin heeft 
opgemerkt naar aanleiding van de kritiek van de Amerikaanse Hannah Arendt op de leiders van 
het Europese Jodendom in haar Eichmann in Jerusalem. Hij sprak over haar ‘monstrous moral 
conceit’: 
 
‘No moral judgement whatsoever was possible from the conditions of safety on the behaviour of human 
beings in the conditions of danger’. 1515 
 
Wie in veiligheid de staf breekt over mensen in levensgevaar is hoogmoedig.  
 
Een naoorlogs moreel oordeel over de mensen die voor nazi’s geen Joden wensten te zijn, is dan 
ook niet op zijn plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1514 Kotting in Herzberg, Kroniek, p. 184-185 
1515 Ignatieff, Isaiah Berlin: A life, Vintage Penguin, Londen, 2000, p. 253 




