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2.  UITGANGSSITUATIE  
 
2.1  Bezettingsconcepties en -bestuur 
 

Het bezettingsbestuur in de door Duitsland van 1939 tot 1942 veroverde landen en gebieden 
werd gekenmerkt door een grote mate van verscheidenheid, zowel in de formele betrekkingen 
met het Duitse centrale gezag, alsook wat betreft de interne organisatiestructuren en informele 
machtsverhoudingen. Ten aanzien van de formele status en betrekkingen met het Duitse 
centrale gezag in Berlijn onderscheidde de Duitse historicus H. Umbreit drie categorieën1: 
– bezette gebieden, waarop de Reichsverwaltung van toepassing werd verklaard, met 
hierbinnen een verder onderscheid tussen a) formeel geannexeerde gebieden onder 
Reichsstatthaltern en Oberpräsidenten, dit gold voor de voormalige vrijstaat Danzig met 
West-Pruisen, de Warthegau, Ostoberschlesien, en b) met het Reich verbonden, maar nog niet 
formeel geannexeerde gebieden onder Chefs der Zivilverwaltungen (CdZ): Elzas2, 
Lotharingen, Luxemburg, Untersteiermark, de bezette gebieden van zuid-Karinthië en Krain 
en het gebied Białystok in noord-Polen3; 
– bezette landen en gebieden met Duitse Zivilverwaltungen of Duitse zivilen Aufsichtsorganen 
met wederom een onderscheid in a) staten, waarvan gesteld werd dat zij onder de 
‘bescherming’ (Schutz) van het Duitse Rijk stonden, dit was Denemarken4, b) staten die tot de 
‘Groot-Germaanse’ sfeer werden gerekend en voor latere annexatie in aanmerking kwamen, 

                                                           
1 Hans Umbreit, ‘Auf dem Weg zu Kontinentalherrschaft’, in: B.R. Kroener, R.-D. Müller, H. Umbreit, Das Deutsche Reich 
und der Zweite Weltkrieg, Band 5: Organisation und Mobilisierung des deutschen Machtbereichs, erster Halbband (5.1): 
Kriegsverwaltung, Wirtschaft und personelle Resourcen 1939–1941, herausgegeben vom Militärgeschichtlichen 
Forschungsamt (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1988), pp. 3–345, aldaar 100–121. Umbreit, ‘Nationalsozialistischen 
Expansion 1938–1941. Strukturen der deutschen Besatzungsverwaltungen im Zweiten Weltkrieg’, in: M. Salewski, J. 
Schröder (Hg.), Dienst für die Geschichte. Gedenkschrift für Walther Hubatsch, 17. Mai 1915–20. Dezember 1984 
(Göttingen/Zürich: Musterschmidt Verlag, 1985), pp. 163–186, m.n. 177–178. Umbreit, ‘Die deutsche 
Besatzungsverwaltung: Konzept und Typisierung’, in: W. Michalka (Hg.), Der Zweite Weltkrieg. Analysen, Grundzüge, 
Forschungsbilanz (München/Zürich: Piper, 1989), pp. 710–727. Umbreit, ‘Zur Organisation der Besatzungsherrschaft’, in: J. 
Houwink ten Cate, G. Otto (Hg.), Das Organisierte Chaos: “Ämterdarwinismus” und “Gesinnungsethik”: Determinanten 
nationalsozialistischer Besatzungsherrschaft (Berlin: Metropol, 1999), pp. 35–54, m.n. 47–48. Werner Röhr, ‘System oder 
organisiertes Chaos? Fragen einer Typologie der deutschen Okkupationsregime im Zweiten Weltkrieg’, in: R. Bohn (Hg.), 
Die deutsche Herrschaft  in den “germanischen” Ländern 1940–1945 (Stuttgart: Franz Steiner, 1997), pp. 11–45. Wolfgang 
Seibel, ‘State Structure and Mass Murder. The Impact of Administrative Regimes on the Holocaust in Western Europe 1940–
1944’, Paper prepared for the 14th Colloquium of the European Group for Organisational Studies, Maastricht, The 
Netherlands, July 9–11, 1998 (43 p.), pp.6–7; Idem, ‘The Strength of Perpetrators - The Holocaust in Western Europe, 1940–
1944’, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, vol. 15, nr. 2 (April 2002), pp. 211–
240, m.n. 213–214. Zie ook het vergelijkend overzicht bij Yves Durand, Le nouvel ordre européen nazi. La collaboration 
dans l’Europe allemande (1938–1945) (Bruxelles: Complexe, 1990), p. 70. Al veel eerder tot stand kwam de opmerkelijke 
pioniersstudie van A.E. Cohen: ‘Opzet en structuur van het Duitse Rijkscommissariaat in Nederland’. Notities voor het 
Geschiedwerk, nr. 16; Amsterdam: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1952); voor het eerst gepubliceerd in: J.C.H. 
Blom, D.E.H. de Boer, H.F. Cohen, J.F. Cohen, A.E. Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd (Amsterdam: Boom, 2005), 
pp. 389–401, m.n. het overzicht van Duitse bezettingsbesturen in Europa op 389–391. Nagenoeg alle genoemde onderzoekers 
baseren zich hierbij in belangrijke mate op in 1941 geschreven rapportages en artikelen van de Duitse jurist en 
hooggeplaatste SS-officier (chef Verwaltungsabteilung van het militair bestuur in Frankrijk) Werner Best: ‘Die deutschen 
Aufsichtsverwaltungen in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark und im Protektorat Böhmen und 
Mähren. Vergleichende Übersicht; Manuskript nur für Dienstgebrauch, Stand August/September 1941’ (Darmstadt, Oktober 
1941); typoscript in Archiv Institut für Zeitgeschichte, München, ED 3; ook in Bundesarchiv Berlin (BAB), T-501, r. 101, fr. 
1292-1375, en in: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Rep. 242, Verfahren gegen Best, 1 Js 12/65, RSHA, Dok. O 29. Voorts: 
Werner Best, ‘Grundfragen einer deutschen Großraum-Verwaltung’, in: Festgabe für Heinrich Himmler (Darmstadt: L.C. 
Wittich Verlag, 1941; 2. Aufl.: 1943), pp. 33–60; vergel. Ulrich Herbert, Best. Biographische Studien über Radikalismus, 
Weltanschauung und Vernunft 1903–1989 (Bonn: J.H.W. Dietz Nachfolger, 1996), pp. 279–283, 290 n. 103, pp. 648–649. 
2
 Lothar Kettenacker, Nationalsozialistische Volkstumspolitik im Elsaß (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1973). 

3 Lothar Kettenacker, ‘Die Chefs der Zivilverwaltung im Zweiten Weltkrieg’, in: Dieter Rebentisch, Karl Teppe (Hg.), 
Verwaltung contra Menschenführung im Staat Hitlers. Studien zum politisch-administrativen System (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1986), pp. 396–417. 
4 Fritz Petrick, ‘Dänemark: das “Musterprotektorat”?’, in: Robert Bohn (Hg.), Die deutsche Herrschaft in den 
“germanischen” Ländern 1940–1945 (Stuttgart: Franz Steiner, 1997), pp. 121–134. 
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werden onder Reichskommissare geplaatst.5 Dit gold voor Noorwegen, Nederland en vanaf 13 
juli 1944 ook België; c) gebieden in centraal en oost-Europa die bestemd waren voor Duitse 
kolonisatie en ten dele reeds tijdens de oorlog hiervoor werden gebruikt: het overige 
westelijke deel van de in maart 1939 ontbonden staat Tsjecho-Slowakije onder de naam 
Protektorat Böhmen und Mähren, het Generalgouvernement in Polen, het 
Reichskommissariat Ukraine en het Reichskommissariat für das Ostland dat de drie Baltische 
landen Litouwen, Letland en Estland, alsmede het noordoosten van Polen omvatte. 

– bezette landen/gebieden onder een Duitse Militärverwaltung, met ook hier een verder 
onderscheid: a) gebieden onder Militärbefehlshabern of Wehrmachtbefehlshabern; dit had 
betrekking op België tot 13 juli 1944, Frankrijk, Servië en gebieden in noord- en zuid-
Griekenland; b) achter het front gelegen operatiegebieden van het Duitse leger in de Sovjet-
Unie, die onder gezag stonden van Oberbefehlshabern von Heeresgruppen of Armeen. 
 
In het kader van deze formele bestuursverhoudingen kwam het van begin af tot deels 
overeenkomstige, maar ook deels overlappende en tegenstrijdige bevoegdheden. Dit was een 
bron van spanningen en conflicten, zoals die ook het bestuur in Duitsland zelf kenmerkten. 
Daarbij komt de duidelijk verschillende aard van de bezettingspolitiek in het oosten en het 
westen van Europa, verschillen die veel belangrijker waren dan de variatie in formele 
betrekkingen tot het Duitse rijksgezag. Deze verschillen zijn direct herkenbaar bij een 
vergelijking van de Reichskommissariate Ostland en Ukraine met de Reichskommissariate in 
Noorwegen en Nederland, of bij een vergelijking van de Militärverwaltungen in België en 
Frankrijk met het militair bestuur in Servië.6 
   In het regime van de bezette gebieden in het oosten was de bestuurlijke top in veel grotere 
mate dan in het westen bezet door nationaal-socialistisch kader zonder vakkundige 
bestuursopleiding. Typische voorbeelden hiervan zijn Hinrich Lohse als Reichskommissar 
voor het Ostland en Erich Koch als Reichskommissar van Oekraïne. Beiden waren voordien 
Gauleiter (NSDAP-districtsleider). Hun doortastende praktijken met betrekking tot diverse 
civiele en militaire instanties brachten de nationaal-socialistische ‘Führerstaat’ tot gelding, 
zowel met betrekking tot de personalisering van hun macht als gezien hun onberekenbaarheid. 
Hun regime uitte zich ten opzichte van de aan hen onderworpen bevolking in plundering en 
terreur.7 Hitlers hoofddoel van de nationaal-socialistische politiek was immers gericht op 
expansie in Oost-Europa, de verwerving van Lebensraum. Rassen-ideologisch gezien werd de 
Slavische bevolking als inferieur beschouwd. Dit is de voornaamste reden dat in de bezette 
gebieden van Polen en later de Sovjet-Unie de militaire veroveringen op de voet werden 
gevolgd door de instelling van bestuur dat in feite de oorlog voortzette tegen de onderworpen 
burgerbevolking. Deze gebieden werden weldra een proefterrein voor een Duitse koloniale 
politiek, die zich richtte op de uiteindelijke vernietiging van de leidende klassen, van 

                                                           
5
 Bij de voorbereiding en instelling van civiele bezettingsbesturen werd gebruik gemaakt van methoden en structuren die 

sinds 1933 in Duitsland waren ontwikkeld en toegepast. Dit geldt met name voor de reeds in de grondwet van de Republiek 
van Weimar (1919) genoemde functie van de Reichskommissare. Deze bleken een bruikbaar instrument bij achtereenvolgens 
de Gleichschaltung van de Duitse Länder (1933), de Rückgliederung van het Saarland (1935) en de Wiedervereinigung van 
Oostenrijk en het Sudetengebied (1938). Bij de benoeming van Reichskommissare in Noorwegen en Nederland drukte Reich- 
uit dat het bestuurde gebied tot een nauwere binding met het Duitse Rijk moest worden gebracht, terwijl -kommissar inhield 
dat het om een voorlopige (kommissarische), tijdelijke regeling ging ofwel de vervulling van een bijzondere, politieke 
opdracht. Konrad Kwiet, Reichskommissariat Niederlande. Versuch und Scheitern nationalsozialistischer Neuordnung 
(Stuttgart: DVA, 1968), p. 62; De Jong, Koninkrijk, IV, p. 28 n. 1; Robert Bohn, ‘Vorwort’, in: Idem (Hg.), Die deutsche 
Herrschaft in den “germanischen” Ländern 1940–1945 (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1997), pp. 7–10. 
6
 Umbreit, ‘Zur Organisation der Besatzungsherrschaft’, 45–47, 49–51; Röhr, ‘System oder organisiertes Chaos?’, 38–39. 

Voor Servië, zie: Walter Manoschek, “Serbien ist Judenfrei.” Militärbesatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 
1941/42 (München: Oldenbourg, 1993). 
7
 Ibidem. C. Madajczyk, ‘Die Herrschaftssysteme in den Okkupationsgebieten der Achsenmächte (1938–1945). Ein 

Vergleich’, in: G. van Roon (Hg.), Europäischer Widerstand im Vergleich (Berlin: Siedler, 1985), pp. 16–37, aldaar 19–20, 
25; Karel C. Berkhoff, Harvest of Despair. Life and Death in Ukraine under Nazi Rule (Cambridge, Mass./London: Harvard 
University Press, 2004).  
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jodendom en bolsjewisme, alsmede de blijvende onderdrukking en declassering van de 
Slavische volken.8  
   De verovering van Denemarken en Noorwegen, van Nederland, België en Frankrijk, 
alsmede de mislukte poging om Engeland te onderwerpen, geschiedden in de eerste plaats om 
militair-strategische redenen: de strijd om de heerschappij in Europa om Duitsland te 
behoeden voor een offensief uit het westen, zodat het zich kon concentreren op de verwerving 
van Lebensraum in het oosten. Pas na het begin van de bezetting begonnen ook in de West-
Europese landen ideologische overwegingen en opvattingen over het nieuwe Europa en de 
‘nieuwe orde’ een rol te spelen.9 De verhoudingen in de bezettingsbesturen in het westen en 
noordwesten van Europa vertoonden dan ook meer overeenkomsten met Duitsland zelf, in die 
zin dat ondanks allerlei gelijkschakelingsmaatregelen zich nog altijd een zekere 
aaneengesloten bestuursordening had gehandhaafd. Terwijl in de Oost-Europese gebieden een 
terreurconcept werd gehanteerd in de bezettingspolitiek, ging men in West-Europa uit van een 
heerschappijconcept. Dit hield in: streven naar samenwerking met het lokale bestuur, 
geleidelijke aanpassing aan de nazi-politiek en een zo soepel mogelijke inschakeling van de 
economieën ten behoeve van de Duitse oorlogvoering. Dat voor deze opzet werd gekozen had 
vooral te maken met het feit dat Duitsland eenvoudig niet over voldoende personele en 
financiële middelen beschikte om alle bezette gebieden zelf rechtstreeks te besturen.10 
  Zowel het militaire bestuur in België en bezet Frankrijk als het civiele bezettingsregime in 
Nederland werden opgezet als een tijdelijke, toezichthoudende bestuursvorm, door Duitse 
machthebbers en topambtenaren ook ‘herrschaftliche Aufsichtsverwaltung’ genoemd. Dit  

betekende dat in de volledig bezette landen België en Nederland de dagelijkse, bestuurlijke 
gang van zaken en openbare orde zoveel mogelijk werden overgelaten aan inheems ambtelijk 
apparaat en politie. De Duitse machthebbers oefenden sturing en controle uit op het 
autochtone bestuur. Naast bovengenoemde gebrek aan middelen, speelde ook de Duitse 
bezettingservaring in West-Europa tijdens de eerste wereldoorlog een rol. Zo was België 
tussen 1914 en 1918 door tienduizend Duitse ambtenaren rechtstreeks bestuurd. In 1940 kon 
men in België en Nederland door instelling van een ‘herrschaftliche Aufsichtsverwaltung’ 
aanvankelijk met circa duizend ambtenaren per land volstaan.11 In het bezette deel van 
Frankrijk werd voor een soortgelijke opzet in het Duitse bestuur gekozen, al lag hier, als 
gevolg van de Duits-Franse wapenstilstand, de situatie gecompliceerder. 

                                                           
8
 Röhr, ‘System oder organisiertes Chaos?’, 32–38. Van de talloze bronnenpublicaties en studies hieromtrent, noemen we: 

Helmut Krausnick (Hg.), ‘Denkschrift Himmlers über die Behandlung der Fremdvölkischen im Osten’, Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte  (VfZ) 5 (1957), Heft 2, pp. 194–198; Helmut Heiber (Hg.), ‘Der Generalplan Ost’, VfZ 6 (1958), pp. 281–325; 
Martin Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik 1939–1945 (Frankfurt am Main: Fischer, 1965); Czeslaw Madajczyk 
(Hg.), Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan (München: Saur, 1994); Berkhoff, Harvest of Despair. Voor de zeer 
nauwe relatie tussen nazi racisme en militaire veroveringen enerzijds en de economische expansie en uitbuiting anderzijds, 
zie: Adam Tooze, The Wages of Destruction – The Making and Breaking of the Nazi Economy (London: Alan Lane/Penguin, 
2006). 
9
 Vergel. Martin Moll, ‘Die deutsche Propaganda in den besetzten “germanischen” Staaten Norwegen, Dänemark und 

Niederlande 1940–1945. Institutionen – Themen – Forschungsprobleme’, in: Robert Bohn (Hg.), Die deutsche Herrschaft in 
den “germanischen” Ländern 1940–1945 (Stuttgart: Franz Steiner, 1997), pp. 209–246. 
10

 Röhr, ‘System oder organisiertes Chaos?’, 38–44; Umbreit, ‘Zur Organisation der Besatzungsherrschaft’, 45–49; Seibel, 
‘State Structure and Mass Murder’. 
11

 Voor de term ‘herrschaftliche Aufsichtsverwaltung’, zie: Friedrich Wimmer, ‘Die deutsche Verwaltung in den 
Niederlanden’, lezing gehouden in Berlijn, 10 oktober 1940, p. 7, NIOD, archief coll. nr. 20: Generalkommissar für 
Verwaltung und Justiz (VuJ), Stab, 67036-49, geciteerd in De Jong, Koninkrijk, IV, 66. Vergel. Werner Best, ‘Die deutschen 
Aufsichtsverwaltungen in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark und im Protektorat Böhmen und 
Mähren. Vergleichende Übersicht. Manuskript. Nur für den Dienstgebrauch, Stand: Ende August–Anfang September 1941’ 
(Darmstadt: Wittich, 1941), Archiv IfZ, ED 3; ook in BAB: T-501, r. 101, fr. 1292-1375; Werner Best, ‘Großraumordnung 
und Großraumverwaltung’, Zeitschrift für Politik 32 (1942), pp. 406–412. Zie verder: Hans Umbreit, ‘Auf dem Weg zu 
Kontinentalherrschaft’, in: B.R. Kroener et al., Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 5: Organisation und 
Mobilisierung des deutschen Machtbereichs, erster Halbband (5.1): Kriegsverwaltung, Wirtschaft und personelle Ressourcen 
1939–1941 (Stuttgart: DVA, 1988), pp. 3–345; Röhr, ‘System oder organisiertes Chaos? Fragen einer Typologie der 
deutschen Okkupationsregime’, 39–40; A. De Jonghe,  Hitleren het politieke lot van België, I, 14; G. Hirschfeld, 
Fremdherrschaft, 18; Idem, Nazi Rule, 22–23. 
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2.2  Ideologie van de Endlösung der Judenfrage, 1939–1942 
 

Aan de ideologie van de Endlösung der Judenfrage in Europa (de zgn. ‘uiteindelijke 
oplossing van het joodse vraagstuk in Europa’) die in nazi-Duitsland werd ontwikkeld, lagen 
twee factoren ten grondslag: het in de negentiende eeuw in Europa ontstane politieke 
antisemitisme dat zich vertaalde in een rassenleer, en de extreme jodenhaat van Adolf Hitler 
zelf.12 Vooral de Fransman Joseph-Arthur de Gobineau, de Duitser Wilhelm Marr en de tot 
Duitser genaturaliseerde Engelsman Houston S. Chamberlain maakten tussen 1850 en 1900 in 
hun rassentheorieën onderscheid tussen het ‘arische ras’, te weten de Germanen en met name 
de Duitsers, die het enige cultuurscheppende volk zouden zijn, en het minderwaardige ras van 
de joden, dat op materialisme en heerszucht gericht zou zijn. Aan deze rassenleer werd door 
Chamberlain een ogenschijnlijk wetenschappelijk karakter gegeven.13 Hitler was een 
aanhanger van de rassentheorie en deze vormde ook de grondslag van de nationaal-
socialistische wereldbeschouwing. Uiteindelijk was echter het persoonlijk antisemitisme van 
Hitler belangrijker dan de rassenleer.14 Terwijl de rassenleer de joden nog een zekere, zij het 
duidelijk ondergeschikte plaats in de wereld toestond, konden in Hitlers visie alle problemen 
alleen worden opgelost wanneer elke jood uit de samenleving werd verwijderd (‘entfernt’).15 
Een ander belangrijk verschil met de aanhangers van de rassenleer is, dat bij Hitler de 
racistische theorieën ook daadwerkelijk een operatieve betekenis kregen. 
   De meeste historici twijfelen er dan ook niet aan dat het Hitler was, die bij de beslissing tot 
de ‘Endlösung’ de koers bepaalde in het Duitsland van na 1933.16 Zo benadrukten 
bijvoorbeeld M. Broszat en G.L. Weinberg dat het Derde Rijk in feite een soort ‘autoritaire 
anarchie’ of ‘polycratie’17 was, waarbij ondanks competentiegeschillen in de nazi-top, Hitler 
zelf uiteindelijk de belangrijkste beslissingen nam. Dit gold zowel voor het ontketenen van de 
oorlog in 1939, als voor de ontwikkeling naar de ‘Endlösung’ tussen 1938 en 1942.18 Juist op 

                                                           
12

 Voor de achtergrond en aard van het antisemitisme vóór 1938 in Oostenrijk, het land waaruit Hitler afkomstig was, zie 
bijv. Peter Pulzer, The Rise of Political Anti-Semitism in Germany and Austria, 1867–1914 (New York: John Wiley, 1964) en 
Sijes, Studies over Jodenvervolging, pp. 1–15 (met literatuurverwijzingen). 
13

 Lucy S. Dawidowicz, The War against the Jews 1933–1945 (New York/Toronto: Holt, Rinehart and Winston, 1975 / 
London: Weidenfeld and Nicolson, 1975; geraadpleegd is de herdruk: London: Penguin, 1990), pp. 27–28, 43–44; Michael 
R. Marrus, The Holocaust in History (London: Penguin, 1989), pp. 13–14; H. W. von der Dunk, Voorbij de verboden 
drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld (Amsterdam: Prometheus, vierde, verbeterde druk 1995), pp. 88–112; C. P. van 
Andel, Jodenhaat en jodenangst. Over meer dan twintig eeuwen antisemitisme (Amersfoort: de Horstink / Amsterdam: Anne 
Frank Stichting, 1983), pp. 114–117. 
14

 Ian Kershaw, Hitler, 1889–1936: Hubris (New York: Norton, 1999), en idem, Hitler, 1936–1945: Nemesis (New York: 
Norton, 2000); geraadpleegd werd de Ned. ed., twee delen in één band: Hitler: hoogmoed 1889–1936; vergelding 1936–1945 
(Utrecht etc.: Het Spectrum, 2005), deel 2, hoofdst. 3 en 10. Von der Dunk, Voorbij de verboden drempel, 135–149; vergel. 
Eberhard Jäckel, Hitler’s World View. A Blueprint for Power (Cambridge Mass., London: Harvard University Press, ninth 
printing, 1997), 47–66; Philippe Burrin, Het ontstaan van een volkerenmoord. Hitler en de Joden (Amsterdam: Van Gennep, 
1991), 18, 22, 29; oorspr. titel: Hitler et les Juifs, Genèse d’un génocide (Paris: Seuil, 1989); Jozeph Michman, Met 
voorbedachten rade. Ideologie en uitvoering van de Endlösung der Judenfrage (Amsterdam: Meulenhoff, 1987), 12–13. 
15

 Adolf Hitler, Mein Kampf (102.-106. Auflage, München: Verlag Franz Eher Nachfolger, 1934), p. 629. 
16

 Marrus, Holocaust in History, 14–18; David Bankier, ‘Hitler and the Policy-Making Process on the Jewish Question’, in: 
Holocaust and Genocide Studies, vol. 3 (1988), no. 1, pp. 1–20; Czeslaw Madajczyk, ‘Hitler’s Direct Influence on Decisions 
affecting Jews during World War II’, in: Yad Vashem Studies, vol. 20 (1990), pp. 53–68. Het is hier niet de plaats in te gaan 
op het debat tussen ‘intentionalisten’ en ‘functionalisten’ onder historici in de jaren zeventig en tachtig, zie: Christopher R. 
Browning, ‘Beyond “Intentionalism” and “Functionalism”: the decision for the Final Solution reconsidered’, in: Idem, The 
Path to Genocide. Essays on Launching the Final Solution (Cambridge, Cambridge University Press, 1992), pp. 86–121, en 
Marrus, Holocaust in History, 34–37, 40–46. 
17

 Martin Broszat, Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung (München: DTV, 1e druk 
1969, 19755), hoofdstuk 9; Gerhard L. Weinberg, ‘Deutschlands Wille zum Krieg. Die internationalen Beziehungen 1937–
1939’, in: Wolfgang Benz, Hermann Graml (Hg.), Sommer 1939. Die Grossmächte und der Europäische Krieg (Stuttgart: 
DVA, 1979), pp. 15–32; Peter Hüttenberger, ‘Nationalsozialistische Polykratie’, Geschichte und Gesellschaft 2 (1976), nr. 4, 
pp. 417–472. 
18
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dit punt komt de verbinding tot stand tussen Hitlers conceptie van het Jodendom en hoe hij de 
oorlog zag. Zoals gezegd waren voor hem de joden de hoofdvijand. Overwinningen op Polen, 
Frankrijk of Rusland zouden deze vijand nooit definitief onschadelijk maken. Zonder 
uitschakeling van de joden zou geen Lebensraum voor Duitsland veiliggesteld kunnen 
worden. In dit verband zinspeelde Hitler al vóór het uitbreken van de oorlog openlijk op de 
vernietiging van de joden in Europa. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de reeds talloze 
keren geciteerde passage uit de rede die hij op 30 januari 1939 in de Reichstag hield: 
‘ Ich will heute wieder ein Prophet sein: Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und 
ausserhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, 
dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des 
Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.’ 19 
   Zolang deze oorlog echter nog niet was uitgebroken, lag de nadruk in anti-joods beleid op 
ontrechting, isolatie en vooral emigratie. Met name in de nieuwe, door Duitsland ingelijfde 
gebieden – Oostenrijk en later het westelijk deel van Tsjecho-Slowakije (‘Protectoraat 
Bohemen-Moravië’) – werd dit beleid zeer actief gevoerd. De speciaal met dit doel in Wenen 
in augustus 1938 opgerichte Zentralstelle für jüdische Auswanderung slaagde er in korte tijd 
in meer dan de helft van alle Oostenrijkse joden gedwongen te laten emigreren.20 Aan het eind 
van 1938 zou de novemberpogrom (‘Kristallnacht’, 9–10 november)21 in belangrijk opzicht 
een keerpunt in de anti-joodse politiek betekenen: Hermann Göring, Beauftragter für den 
Vierjahresplan en op een na hoogste autoriteit in het Derde Rijk, werd toen door Hitler belast 
met de coördinatie van de anti-joodse politiek en kreeg opdracht de emigratie van joden met 
alle middelen te bespoedigen.22 Hiertoe werd in januari 1939 naar Weens voorbeeld een 
Reichszentrale für jüdische Auswanderung opgericht te Berlijn.23 De leiding hiervan kwam in 
handen van de chef van de Sicherheitspolizei, de 35-jarige Gruppenführer (SS-luitenant-
generaal) Reinhardt Heydrich, die korte tijd later ook hoofd zou worden van het 
Reichssicherheitshauptamt (RSHA).24 Deze instantie kwam in oktober 1939 tot stand door 
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samenvoeging van de Sicherheitspolizei (Sipo, een overheidsinstelling) en de 
Sicherheitsdienst (SD, een partij-instelling). Zoals in veel gevallen werd hiermee in de nazi-
bureaucratie een organisatie opgericht, die hiërarchisch niet precies omschreven was: 
aanvankelijk moest Heydrich ten aanzien van de Reichszentrale für jüdische Auswanderung 
doorlopend Göring op de hoogte houden, maar bleef hij als hoofd van het RSHA ook 
ondergeschikt aan Heinrich Himmler.25 De nieuwe overkoepelende politie-instantie 
ressorteerde via Himmler als Chef der deutschen Polizei formeel onder de minister van 
Binnenlandse Zaken (dr. Wilhelm Frick), maar stond in werkelijkheid alleen onder gezag van 
Himmler in zijn functie van Reichsführer-SS. Het RSHA bestond uit zeven Ämter. Elk Amt 
was verdeeld in een aantal Gruppen en deze waren weer onderverdeeld in Referate. Bij de 
instelling van het RSHA werd de Sicherheitspolizei ondergebracht in Amt IV  (Geheime 
Staatspolizei - Gestapo) en Amt V (Kriminalpolizei - Kripo).26 Adolf Eichmann was hoofd 
van een van de in totaal ongeveer 140 Referate: het ‘Judenreferat’ in Amt IV  (chef: Heinrich 
Müller), Gruppe D. De taakomschrijving van dit Referat IV D 4 luidde aanvankelijk 
‘Auswanderung und Räumung’. Naast de Reichszentrale für jüdische Auswanderung was er 
dus ook in het RSHA een afdeling die zich bezig hield met de gedwongen emigratie van 
joden. De toen 33-jarige Obersturmführer (SS-eerste luitenant) Eichmann – lid van de 
Oostenrijkse NSDAP en SS vanaf april 1932 – was opgevallen, doordat hij op efficiënte wijze 
de bovenvermelde Zentralstelle in Wenen en later eveneens een in Praag had opgezet. Deze 
instanties deden in korte tijd vele joden emigreren. Zijn functie in het RSHA en zijn SS-rang 
waren hiërarchisch gezien niet hoog, maar gaandeweg ontstond ten aanzien van voorbereiding 
en uitvoering van de anti-joodse politiek door het RSHA een directe bevelslijn van de hoogste 
SS-chefs Himmler en Heydrich naar Eichmann. Hierdoor zou de functie van Eichmann snel 
veel belangrijker worden, dan in eerste instantie uit de organisatiestructuur van het RSHA viel 
af te leiden. Van belang is dat de SS, als drager van de ideologie van het nationaal-socialisme 
bij uitstek, vanaf 1939 alle civiele politiediensten van het Derde Rijk in één organisatie, het 
RSHA, had verenigd èn dat deze eveneens in toenemende mate met uitvoering van de 
Judenpolitik belast werd.27 Overigens was het SS-complex geen monoliet maar bestond uit tal 
van instanties en diensten, die ook op hun beurt gekenmerkt werden door 
competentiegeschillen en onderlinge rivaliteit. Himmler organiseerde bewust ‘seinen 
Machtapparat um verschiedene Schwerpunkte herum (…), zwischen denen das Verhältnis 
einer Konkurrenz bestand, die zu einem destruktiven Wettbewerb sich auswuchs.’28 
    Toch paste het anti-joodse beleid voor wat betreft de emigratie niet bij het geo-politieke 
doel dat Hitler voor ogen had. Immers, bij de verovering van Lebensraum voor Duitsland, 
zouden miljoenen joden in Polen en Europees Rusland onder Duits bestuur komen en men 
zou hen niet allemaal kunnen laten emigreren. Bovendien was het buitenland steeds minder 
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bereid joodse emigranten en vluchtelingen op te nemen en wilde de Reichszentrale minder 
afhankelijk worden van deze buitenlandse factor. Zolang de oorlog nog niet was uitgebroken 
– in Hitlers visie vooràl: zolang de grote aanval op Rusland ter verovering van Lebensraum 
nog niet begonnen was – bleef geforceerde emigratie evenwel hoofdbestanddeel van de 
‘Endlösung’. In deze context kwam in de loop van 1939 de gedachte aan een zgn. ‘territoriale 
Endlösung’ naar voren; dit te meer omdat met het uitbreken van de oorlog in september de 
emigratie stagneerde.29 Parallel hieraan nam de Reichszentrale für jüdische Auswanderung 
eind 1939 snel in betekenis af, ten voordele van het RSHA Referat IV D 4 dat naast emigratie 
ook ‘Räumung’ tot taak had. Onder dit laatste werden toen de gedwongen evacuaties verstaan, 
waarvan na de bezetting van Polen in 1939 de joodse en een deel van de niet-joodse Poolse 
bevolking in de door Duitsland geannexeerde gebieden (Warthegau, Westpreussen, 
Ostoberschlesien) slachtoffer werden. Al tijdens de verovering van Polen werden plannen 
uitgewerkt om in het zuidoostelijk district Lublin een ‘Reservat’ op te richten, waar alle joden 
uit het Reich naar toe zouden worden gedeporteerd. Dit gebied lag in het zgn. 
Generalgouvernement, dat niet bij Duitsland werd ingelijfd, maar onder een civiel 
bezettingsbestuur werd geplaatst.30 De zeer slechte levensomstandigheden zouden vervolgens 
tot ‘eine starke Dezimierung’ van de joodse bevolking leiden, zoals Arthur Seyss-Inquart – 
toen nog plaatsvervanger van gouverneur-generaal Hans Frank in Polen – het in november 
1939 na een bezoek aan Lublin formuleerde.31 Aangezien de gedwongen evacuaties naar het 
‘Reservat’ in de praktijk tot chaos leidden, gaf Himmler, op aandringen van Göring en Frank, 
in maart 1940 bevel ermee te stoppen.32  
   Door de snelle veroveringen in West-Europa in de zomer van 1940 en vooral de nederlaag 
van Frankrijk leek het er korte tijd op dat Engeland tot overeenstemming met Duitsland zou 
moeten komen. Daarop werd in Berlijn een andere variant van de ‘territoriale Endlösung’ 
geopperd: het zogenoemde Madagascar-plan. In dit geval wilde men na het sluiten van de 
vrede, die Duitsland op het Europese vasteland de opperheerschappij zou geven, zo snel 
mogelijk alle Europese joden transporteren naar het eiland Madagascar (zie ook paragraaf 
3.1).33 Deze plannen bleken al snel niet uitvoerbaar, omdat de vrede met Engeland niet tot 
stand kwam. Daarna werd de ‘Endlösung’ definitief gekoppeld aan de grote militaire operatie 
die Hitler vanaf herfst 1940 ging voorbereiden en die hij zag als culminatie van zijn hele 
beleid: de verovering van Europees Rusland, die als Operatie Barbarossa op 22 juni 1941 
begon.34 
    Reeds in maart–april 1941 werden door Himmler en Heydrich vier SS-Einsatzgruppen 
gevormd, die tot taak kregen in de te veroveren delen van de Sovjet-Unie niet alleen 
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functionarissen van de communistische partij en de intelligentsia door massa-executies uit te 
roeien, maar ook volwassen joodse mannen.35 Bovendien kreeg Eichmanns Judenreferat 
eveneens in maart de nieuwe aanduiding IV B 4 en – zeer belangrijk – een andere 
taakomschrijving: ‘Judenangelegenheiten, Räumungsangelegenheiten’, de term emigratie was 
er dus uit verdwenen.36 Onmiddellijk na het begin van de aanval op Rusland begonnen de 
Einsatzgruppen met de massale executies. In de loop van juli 1941 radicaliseerde de terreur 
en werd de massamoord uitgebreid naar joodse vrouwen en kinderen.37 Ook in juli werd het 
personeel van Eichmanns Judenreferat uitgebreid. Zo werd Friedrich Suhr aangesteld tot 
Referent voor de ‘Endlösung der Judenfrage’ in het bijzonder voor buitenlandse landen en 
gebieden.38 Op 31 juli bracht Heydrich een bezoek aan Göring en verkreeg zijn handtekening 
onder de opdracht ‘alle vereiste voorbereidingen’ te treffen ‘voor een totale oplossing van het 
joodse vraagstuk in het Duitse invloedsgebied in Europa’.39 Volgens de historicus Ch.R. 
Browning duidden zowel context als daaropvolgende gebeurtenissen erop dat de machtiging 
van 31 juli werd beschouwd als Heydrichs bevoegdheid de praktische uitvoerbaarheid van de 
massale moord op de Europese joden te onderzoeken en concrete plannen op te stellen. De 
eerdere machtiging van Heydrich dateerde van 24 januari 1939, was eveneens afkomstig 
geweest van Göring en had betrekking op coördinatie van de joodse emigratie. Toen emigratie 
steeds meer werd vervangen door gedwongen evacuaties en plannen tot massale hervestiging 
(‘ territoriale Endlösung’) werd een nieuwe machtiging niet nodig geacht. Nu echter had 
Heydrich in de direct voorafgaande maanden de Einsatzgruppen georganiseerd, die inmiddels 
bezig waren met de grootschalige moord op de Russische joden. Alles wijst erop dat Heydrich 
de machtiging van juli 1941 nodig had niet om door te gaan met de emigratie- en evacuatie-
activiteiten waarover zijn zeggenschap al lang onbetwist was, maar omdat hij voor een taak 
stond die nog verstrekkender was dan de systematische moord op de joden in de nieuw 
bezette gebieden van de Sovjet-Unie.40  
   Het werd steeds duidelijker dat de door de Einsatzgruppen gevolgde methode niet geschikt 
was om er de voorgenomen moord op de Europese joden als geheel mee uit te voeren.41 Voor 
de bezette landen in West-Europa gold bovendien dat het heerschappij-concept in de 
bezettingspolitiek een dergelijk bruut optreden niet toeliet. Daarbij kwam nog dat al snel 
bleek dat leden van de Einsatzgruppen psychisch niet opgewassen waren tegen het langere 
tijd uitvoeren van massa-executies op mannen, vrouwen en kinderen.42 Inmiddels was in 
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Duitsland al vanaf begin 1939 bij het zogenoemde ‘Euthanasie’-project (het ombrengen van 
zwakzinnigen en geesteszieken) op beperkte schaal gifgas gebruikt.43 Besloten werd de bij dit 
project gebruikte – overigens streng geheim gehouden – methode in het groot op de joden toe 
te passen. Na enige experimenten werd door de SS het systeem van gaskamers ingevoerd.44 
De ‘Endlösung’ betekende vanaf nu de vernietiging – nog tijdens de oorlog – van niet alleen 
de Russische joden, maar van alle joden in de door Duitsland beheerste gebieden.45 Deze zou 
zich moeten voltrekken in Polen, omdat daar veruit het grootste aantal joden woonde èn 
omdat de hele operatie er door de geïsoleerde ligging en grote afstanden beter geheim 
gehouden kon worden. Eind oktober 1941 werd door Himmler het bevel uitgevaardigd dat de 
emigratie van joden uit Duitsland en bezet Europa verbood.46 Diezelfde maand werd 
begonnen met de aanleg van een groot barakkenkamp Birkenau bij het Poolse stadje 
Auschwitz, dat het belangrijkste vernietigingskamp zou worden. Andere centra voor 
massamoord die eind 1941 en begin 1942 in bezet Polen werden opgezet, waren: Chelmno, 
Sobibór, Belzec, Treblinka en Majdanek.47 
    Uit vele landen zouden miljoenen joden naar de genoemde kampen moeten worden 
overgebracht. Van belang werd nu de organisatie van deze enorme onderneming. Hiertoe 
werden in oktober-november 1941 voorbereidingen getroffen en een vergadering van 
staatssecretarissen en topambtenaren onder voorzitterschap van Heydrich gepland op 9 
december 1941. Door het vastlopen van de Duitse aanval in Rusland, het tegenoffensief van 
het Rode Leger vanaf 5 december, de Japanse aanval op de Amerikaanse vlootbasis Pearl 
Harbor twee dagen later en Hitlers daaropvolgende oorlogsverklaring aan de Verenigde Staten 
werd de bijeenkomst door Heydrich uitgesteld en vond uiteindelijk plaats op 20 januari 1942 
bij Wannsee aan de rand van Berlijn.48 Tijdens deze bespreking werd gerefereerd aan de brief 
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van 31 juli 1941, waarin Göring aan Heydrich volmacht had gegeven de medewerking van 
andere Duitse bestuursorganen, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken (Auswärtiges 
Amt), in te roepen voor zover de voorbereidingen en uitvoering van de ‘Endlösung’ hun 
bevoegdheden raakten. Vastgesteld werd dat de uitvoering nog uitsluitend binnen de 
bevoegdheden van Himmler en Heydrich (niet langer ook Göring) viel.49 De voorgenomen 
transporten zouden centraal geregeld worden door het RSHA Referat IV B 4, dat onder leiding 
van Eichmann – ook aanwezig in Wannsee – vanaf nu over alle noodzakelijke volmachten 
beschikte. In elk bezet gebied en in de met Duitsland bevriende landen bezat of kreeg 
Eichmann zijn vertegenwoordigers, de Judenreferenten.50 Het was hun taak de joden naar het 
in Duitsland gegeven voorbeeld te concentreren, isoleren en op transport te stellen (zie verder 
ook paragraaf 4.1). In de organisatie van de deportaties paste de oprichting van een groot 
aantal doorgangskampen. 
 

Achtereenvolgens waren met betrekking tot de ontwikkeling van de ‘Endlösung’ drie fasen te 
onderscheiden. In de eerste fase, tot najaar 1939, stond massale, gedwongen emigratie, vooral 
ook uit de bij Duitsland ingelijfde gebieden, centraal. Er werden organisaties opgericht, die dit 
beleid zowel lokaal (Wenen, Praag) als centraal (Berlijn) moesten coördineren. De tweede 
fase begon met het uitbreken van de oorlog en duurde tot de zomer van 1941. De centrale 
leiding van een belangrijk deel van de anti-joodse maatregelen kwam in handen van het 
RSHA, dat rechtstreeks onder de Reichsführer-SS, Himmler, ressorteerde. Door de oorlog 
stagneerde echter de emigratie en bovendien kwamen in deze periode steeds meer gebieden en 
daarmee ook steeds grotere aantallen joden onder Duitse heerschappij. Omdat een snelle 
Duitse overwinning en het einde van de oorlog werd verwacht, ontstond het idee van de 
‘ territoriale Endlösung’. Dit hield in dat de joden na afloop van de oorlog naar één, onder 
Duitse controle staand gebied binnen of buiten Europa zouden worden gedeporteerd. Toen 
deze plannen door het oorlogsverloop niet uitvoerbaar bleken en Hitler besloot tot de aanval 
op Rusland, verschoof de ‘Endlösung’ vanaf zomer van 1941 naar grootschalige fysieke 
vernietiging van de Russische en vervolgens de overige Europese joden. Tijdens deze derde 
fase werd eind juli 1941 opdracht gegeven te beginnen met de daadwerkelijke 
voorbereidingen van de ‘Endlösung’ en werd kort daarna de emigratie van joden verboden. 
Terwijl de moord op de Russische joden al maanden aan de gang was, zou de vernietiging van 
de overige Europese joden eveneens nog tijdens de oorlog moeten plaatsvinden in kampen in 
Polen. Op de vergadering bij Wannsee in januari 1942 werden de bevoegdheden bij 
organisatie en uitvoering van de komende deportaties vastgesteld. Alle hierbij betrokken 
instanties, zowel in Duitsland als in de bezette gebieden, werden voor wat dit betreft 
ondergeschikt gemaakt aan de bevelen van het RSHA. 
 

2.3   Vestiging van bezettingsregimes in Frankrijk, België en Nederland 
 
2.3.1  Militärverwaltung versus Zivilverwaltung in West-Europa 
 

Na de verovering van Polen gaf Hitler in oktober 1939 aan de leiding van de Duitse 
landmacht (Oberkommando des Heeres, OKH) opdracht de aanval op West-Europa voor te 
bereiden.51 Tegelijkertijd begon de legerleiding met de uitwerking van plannen voor het 
militair bestuur, dat men in de te bezette gebieden van Nederland, België en Frankrijk wilde 
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vestigen. Met de installatie van dit militaire bestuur, onder handhaving van de internationale 
Conventie van Den Haag (1907) en met vermijding van iedere schijn van annexatie-plannen, 
hoopten de Duitse militaire bevelhebbers het brute optreden van autoriteiten van de NSDAP 
(de Partei) en vooral van de SS, zoals in Polen het geval was, te voorkomen.52 Daar hadden 
feitelijk onafhankelijk van het Duitse leger opererende SS-eenheden – volgens een geheim 
bevel van Hitler – een groot deel van de Poolse leidende klasse uitgeroeid.53 Het leger wilde 
niet alleen vermijden van vele terreurdaden te worden beticht, maar wilde vooral ook zèlf het 
politieke gezag over de veroverde gebieden behouden.54 Dit hield in dat binnen het 
toekomstige militair bestuur in bezet gebied geen plaats zou zijn voor partij- of SS-
instanties.55 Deze kwestie maakte deel uit van een algemene machts- en competentiestrijd in 
Duitsland tussen de legertop (d.w.z. Oberkommando der Wehrmacht – OKW, en 
Oberkommando des Heeres – OKH), de NSDAP en de SS. Omdat Hitler het leger hard nodig 
had voor de verwezenlijking van zijn plannen, liet hij het OKH bij de voorbereiding voor de 
vestiging van een militair bestuur haar gang gaan.56 
   Onmiddellijk na de capitulatie van het Nederlandse leger op 15 mei 1940 volgde de 
benoeming, door het OKH, van infanteriegeneraal Alexander von Falkenhausen tot 
Militärbefehlshaber in Nederland en, voorlopig, in het reeds veroverde deel van België. Nog 
voordat echter met de organisatie van het bezettingsbestuur ter plaatse een begin was gemaakt 
en terwijl de strijd in België nog aan de gang was, beval Hitler tot groot ongenoegen van de 
legerleiding al op 18 mei het pas ingestelde militair bestuur in Nederland te vervangen door 
een Zivilverwaltung en de hoogste uitvoerende macht over te dragen aan een 
Reichskommissar, naar het voorbeeld van Noorwegen drie weken eerder.57 In België 
daarentegen bleef na de capitulatie van 28 mei de geplande Militärverwaltung onder toezicht 
van het OKH gehandhaafd. Volgens historicus K. Kwiet is Hitlers plotselinge besluit voor 
Nederland een civiel bezettingsbestuur in te stellen, een typisch voorbeeld van de impulsiviteit 
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en geïmproviseerdheid van zijn beslissingen. Aanvankelijk leek hem de keuze van 
bestuursvorm – militair of civiel – nog niet urgent, maar de snelle opmars in het Westen 
bracht hier verandering in. Cruciaal was hierbij dat, direct na de capitulatie van Nederland, het 
Duitse leger op 15-16 mei 1940 de beslissende doorbraak forceerde bij Sedan in Noord-
Frankrijk en de snelle opmars van Duitse tanks naar de Kanaalkust begon.58 Verder zou het 
vertrek van de Nederlandse koningin en het kabinet naar Engeland Hitler een ogenschijnlijk 
legaal voorwendsel hebben verschaft om het zo ontstane politieke vacuüm op te vullen met een 
civiel bezettingsbestuur.59

 Met andere woorden: Hitler verbond een oorspronkelijk militair 
doel onmiddellijk met een politiek gevolg. Een andere, minstens even belangrijke reden voor 
een Zivilverwaltung in Nederland was het feit dat vanuit nationaal-socialistisch oogpunt de 
Nederlanders, evenals de Noren, als een ‘Germaans broedervolk’ werden beschouwd, dat eens 
deel zou moeten worden van het ‘Groot-Germaanse Rijk’. Voor de Fransen gold dit zeker niet 
en voor de Belgen evenmin of hooguit alleen voor de Vlamingen.60 
   Net als in Nederland liep ook in België, onmiddellijk na de capitulatie van het leger op 28 
mei 1940, het geplande militair bestuur direct gevaar. Weliswaar werd de aanvankelijk voor 
Nederland bestemde generaal Von Falkenhausen per 31 mei 1940 benoemd tot 
Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich, maar bijna werd ook hier een civiel 
bestuur ingesteld. Gebleken is dat Hitler van meet af aan ook dacht aan instelling van een 
civiel bestuur voor een apart op te richten Gau Flandern en dat de betreffende kandidaat-
Reichkommissar al klaar stond. Deze plannen werden echter op de lange baan geschoven. 
Aanleiding was dat het tussen de Belgische koning Leopold III en het kabinet in de meidagen 
tot een openlijke breuk was gekomen. Dit leidde ertoe dat de ministers in een verwarde 
situatie naar Frankrijk en later naar Engeland uitweken, terwijl de koning in België bleef. 
Hitler poogde nu de koning voor zich te winnen en stelde een ontmoeting voor als basis van 
mogelijke onderhandelingen. Leopold – die als opperbevelhebber van het leger (wat de 
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Nederlandse koningin niet was) zèlf de capitulatie had getekend en vanaf 28 mei de hoogste 
Belgische krijgsgevangen officier was geworden – nam in eerste instantie een 
tegemoetkomende houding aan. De belangrijkste reden dat vestiging van een civiel 
bezettingsbestuur in België in dit stadium niet door ging, was niet de aanwezigheid van de 
koning in het land op zichzelf, maar diens tot tweemaal toe (eind mei, begin juni 1940) in 
beginsel aanvaarden van Hitlers uitnodiging tot een ontmoeting. Hiermee bewees Leopold in 
Hitlers ogen voldoende dat hij ‘redelijk’ was en wellicht tot samenwerking bereid. Met een 
civiel bestuur in een Gau Flandern – wat neerkwam op de splitsing van België – zou hij 
Leopold nooit verder voor zich kunnen winnen.61 Ook speelden militair-strategische belangen 
een rol: voor de Duitse generaals, die Hitler hard nodig had voor de verwezenlijking van zijn 
plannen, vormden België en Noord-Frankrijk opmarsgebied naar het nog niet verslagen 
Engeland.62 Zo bleef de kwestie-België dus voorlopig onbeslist en werd het militair bestuur 
aangehouden. Overigens had de voorgenomen ontmoeting tussen Hitler en de koning pas in 
november 1940 plaats. Leopold bleek uitsluitend bereid tot een zekere mate van 
samenwerking indien er waarborgen zouden worden gegeven met betrekking tot de politieke 
onafhankelijkheid van België na de oorlog. Hitler deed hem geen enkele toezegging 
hieromtrent. Niettemin bleef de koning voorlopig een factor waarmee in het Duitse beleid 
rekening moest worden gehouden. Geconcludeerd kan worden dat in België het militair 
bestuur gehandhaafd bleef door de combinatie van de aanvankelijk tegemoetkomende 
houding van Leopold III en de algemene militair-strategische situatie.63 
   Zowel het militaire als het civiele bezettingsregime werden zoals vermeld opgezet als 
tijdelijke, toezichthoudende bestuursvorm, ‘herrschaftliche Aufsichtsverwaltung’. Dit gold in 
principe ook voor het Duits militair bestuur in het bezette deel van Frankrijk, al had de slechts 
gedeeltelijke verovering van dit land onmiddellijk gevolgen voor de ontstane 
bezettingsconstructie. Militair gezien had het Duitse leger in juni 1940 zonder meer geheel 
Frankrijk kunnen bezetten en had Hitler in Parijs een Gauleiter (gouwleider) van de NSDAP 
of een inheemse fascistische collaborateur kunnen aanstellen als regeringsleider (zoals bijv. in 
Noorwegen gebeurde). In dat geval zou het evenwel heel goed mogelijk zijn geweest dat de 
zeer moderne Franse vloot, die in Zuid-Frankrijk en Frans Noord-Afrika voor anker lag, zich 
aan Britse zijde had geschaard en dat de Franse regering was uitgeweken naar Noord-Afrika 
om – met het uitgestrekte koloniale rijk als basis – samen met Groot-Brittannië de oorlog 
tegen Duitsland en Italië voort te zetten. Hitler wilde de oorlog in West-Europa echter zo snel 
mogelijk beëindigen, omdat hij van plan was Duitslands militaire macht op korte termijn in te 
zetten tegen Rusland. Dat Frankrijk een snelle, totale nederlaag had geleden en militair was 
uitgeschakeld, terwijl een verzwakt Engeland helemaal alleen kwam te staan, was voor hem 
veel belangrijker, dan een totale bezetting van het Franse grondgebied.64       
 
2.3.2  Militair bestuur in Frankrijk 
 
Het overwonnen Frankrijk werd volgens de wapenstilstand van 22 juni 1940 in een bezette 
noordelijke, en een onbezette zuidelijke zone verdeeld. Het bezette deel kwam onder militair 
bestuur, besloeg drievijfde van het Franse grondgebied en omvatte ook Parijs en de hele 
Atlantische en Kanaalkust (zie bijlage 6.9.3). Het onbezette deel bleef onder de soevereiniteit 
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van de Franse regering, die zich onder leiding van maarschalk Henri-Philippe Pétain in Vichy 
vestigde. Omdat een deel van het land formeel onafhankelijk bleef en de Franse regering 
juridisch ten dele zeggenschap over het door Duitsland bezette gebied behield, bleef Frankrijk 
dus officieel als staat bestaan. Net als in België had in dit land het Duitse militair bestuur – 
naast  strategisch toezicht op de Atlantische en Kanaalkust – als opdracht meegekregen de 
binnenlandse orde en veiligheid te handhaven en te zorgen voor een maximale inschakeling 
van industrie en landbouw ten behoeve van de Duitse oorlogseconomie. Een belangrijke 
reden voor deze opzet was dat zomer 1940 de status van Frankrijk in een door Duitsland 
gedomineerd Europa (na de verwachte Duitse eindoverwinning) nog onduidelijk was. Hitler 
zèlf wilde geen vredesverdrag met Frankrijk zolang de oorlog met Engeland niet was beslist. 
Bovendien beschouwde hij Frankrijk als een erfvijand die – met steun van zijn intact gebleven 
Middellandse-Zeevloot en koloniën – bij gelegenheid alsnog weer de Britse zijde zou kiezen. 
Daarom was handhaving van het wapenstilstandsregime vooralsnog de voor Duitsland meest 
geschikte tactiek. Materiële factoren kwamen hier nog bij; Duitsland beschikte zoals eerder 
vermeld niet over voldoende personele en financiële middelen om alle tot dan toe bezette 
landen en gebieden zèlf rechtstreeks te besturen. Dit gold ook voor Frankrijk. Tegen zo gering 
mogelijke kosten en met een minimum aan Duits personeel zou het bezette gebied zoveel 
mogelijk op afstand worden bestuurd: in dit opzicht gold ook hier de Aufsichtsverwaltung. 
Bovendien leende Frankrijk zich goed voor deze constructie, omdat de Franse autoriteiten en 
grote delen van de bevolking – weliswaar door de omstandigheden gedwongen – bereid 
waren een vergaande samenwerking aan te gaan.65  
   In juni 1940 werd de Wehrmacht-generaal Alfred von Vollard-Bockelberg voorlopig 
benoemd tot Militärgouverneur in Paris en daarmee tot hoofd van het militair bestuur in het 
bezette deel van Frankrijk. Vanaf oktober kwam de leiding definitief in handen van de 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF), Otto von Stülpnagel. Deze conservatieve, niet nazi-
gezinde Wehrmacht-generaal beschikte over een beperkt aantal militaire eenheden en 
fungeerde feitelijk ook als een gouverneur. Hij ressorteerde formeel onder de Abteilung 
Kriegsverwaltung binnen de staf van de Generalquartiermeister, generaal Eduard Wagner, 
van het Oberkommando des Heeres (OKH) in Berlijn. Het militaire bestuursapparaat was 
relatief gering van omvang, ongeveer duizend officieren en ambtenaren, waarvan circa 
tweehonderd bij de Parijse centrale staf van de MBF. Zijn ambtsgebied omvatte de bezette 
zone van Frankrijk, alsmede de eind juni bezette Britse Kanaaleilanden. De in het 
noordoosten van Frankrijk gelegen departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin en Moselle vielen 
buiten het ambtsgebied van de MBF en werden als Elzas-Lotharingen onder rechtstreeks Duits 
civiel bestuur geplaatst. Het bewind kwam hier feitelijk in handen van de Gauleiter van 
Baden en Saarpfalz, Robert Wagner en Josef Bürkel. De twee departementen Nord en Pas-de-
Calais vielen eveneens buiten het gezag van de MBF en ressorteerden in plaats daarvan onder 
de Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich te Brussel. 
   De staf van de MBF werd bewust samengesteld uit conservatieve, oudere militairen, 
waardoor een relatief homogene en gesloten groep ontstond die door zijn conservatisme een 
zekere afstand behield ten opzichte van andere vertegenwoordigingen van het machtscentrum 
Berlijn in Frankrijk, die veelal werden gedomineerd door de Partei en SS.66 Overigens 
bestond een deel van het personeel van het militair bestuur uit hogere burgerambtenaren die 
voor deze gelegenheid met een officiersrang in de Wehrmacht waren opgenomen. Het  
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bezettingsbestuur bestond uit een Kommandostab, onder leiding van Hans Speidel, die het  
bevel had over de bezettingstroepen, en een Verwaltungsstab met aan het hoofd dr. Jonathan 
Schmid, voormalig minister van binnenlandse en economische zaken van de Duitse deelstaat 
Württemberg. Hij en zijn staf controleerden het Franse bestuur. Schmid was weliswaar 
NSDAP-lid en drager van het ‘goldene Parteiabzeichen’, maar was loyaal aan het OKH en gaf 
voorrang aan de belangen van de Wehrmacht. Op deze wijze kon de partij formeel in het 
bezettingsbestuur geïntegreerd worden, zonder dat het OKH van die zijde storende bemoeienis 
hoefde te verwachten. De Verwaltungsstab bestond uit twee afdelingen; de één hield zich 
bezig met economische zaken en werd geleid door dr. Elmar Michel, een topambtenaar 
afkomstig van het ministerie van economische zaken in Berlijn. De andere, de 
Verwaltungsabteilung, coördineerde het toezicht en de sturing op het Franse ambtelijk 
apparaat, politie, justitie en financiën. Beide afdelingen waren voor de verschillende 
beleidsterreinen verder onderverdeeld in een aantal Gruppen. Hoofd van de 
Verwaltungsabteilung was de jurist en SS-Brigadeführer dr. Werner Best, afkomstig van het 
Reichssicherheitshauptamt (RSHA) in Berlijn. Hij had een belangrijk aandeel gehad in de 
samenvoeging van de Sicherheitspolizei (Sipo) en de Sicherheitsdienst (SD, de 
inlichtingendienst van SS) tot het RSHA in 1939. Hij was echter in conflict gekomen met de 
chef van het RSHA, Heydrich, en door de laatste op een zijspoor gezet. Aanvankelijk werd de 
SS-jurist Best door kringen binnen het militair bestuur als buitenstaander gewantrouwd, maar 
omdat hij bleek uitstekend te kunnen samenwerken, werd hij al gauw een sleutelfiguur binnen 
de Duits-Franse collaboratiepolitiek. Anderzijds maakte Best van meet af aan geen geheim 
van zijn nationaal-socialistische opvattingen, ook voor wat betreft joodse aangelegenheden.67 
   Het militair bestuur werd op regionaal en lokaal niveau verder onderverdeeld. Zo werd de 
bezette zone vanaf 19 juli 1940 definitief ingedeeld in drie territoriale districten (Bezirke): A 
(noordwest-Frankrijk), B (zuidwest-Frankrijk) en C (noordoost-Frankrijk), alsmede de 
stadsdistricten Parijs en Bordeaux. Per district kwam een aantal Oberfeld- en Feld-
kommandanturen, die aansloten op de bestaande Franse bestuurslaag van de departementen. 
Tenslotte werden op lokaal vlak in de arrondissementen Kreiskommandanturen ingesteld, die 
eveneens een toezichthoudende en sturende taak hadden.68 
 
Aangezien de Vichy-regering in principe voor het bestuur in het hele land verantwoordelijk 
was, golden de Franse wetten ook in de bezette zone, zolang deze niet in strijd waren met de 
verordeningen van de MBF in deze zone. Omgekeerd golden de Duitse verordeningen 
uitsluitend in de bezette zone en was het Franse ambtelijk apparaat verplicht deze uit te 
voeren.69 Overigens was het militair bestuur niet de enige partij waar de Fransen mee te 
maken hadden. De wapenstilstand van 22 juni 1940 voorzag in een Duitse 
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wapenstilstandscommissie, die samen met een permanente Franse delegatie als het eigenlijke 
contact tussen beide regeringen moest fungeren en zorgen voor uitvoering van de 
wapenstilstandsbepalingen. Als derde partij werd al in juni 1940 Otto Abetz als 
vertegenwoordiger van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joachim Ribbentrop, 
wederom naar Parijs gestuurd. Als partijganger en propagandist was hij tot juni 1939 in 
Frankrijk actief geweest om meer ‘wederzijds begrip’ tussen het Duitse en Franse volk te 
bewerkstelligen. Wegens het verspreiden van ongewenste geruchten en propaganda moest hij 
vlak voor de oorlog onder druk van de Franse regering het land verlaten. Zijn terugkeer naar 
Parijs betekende de facto een heropening van de Duitse ambassade. Abetz had voorlopig als 
taak het militair bestuur te adviseren over de politieke gevolgen van haar daden in Frankrijk. 
Daarnaast had hij het recht namens Buitenlandse Zaken in Berlijn direct met de Franse 
regering te onderhandelen. Abetz was niet zozeer diplomaat als wel Partei-activist, 
antisemitisch en had grote interesse voor het ‘joodse vraagstuk’. Hij beschikte in Parijs over 
een kleine staf, waarvan Ernst Achenbach en vooral Carl-Theodor Zeitschel (NSDAP-lid sinds 
1923) de voor de komende anti-joodse politiek belangrijkste medewerkers waren. Tevens 
beschikte Abetz over een consulaire vertegenwoordiging bij de Franse regering in Vichy.70 
   De bevoegdheden van het militair bestuur, de wapenstilstandscommissie en de 
vertegenwoordiging van Buitenlandse Zaken, waren zowel onderling als naar de Fransen toe 
aanvankelijk niet duidelijk afgebakend. De eerste maanden was dan ook sprake van tal van 
competentiegeschillen. De invloed van de wapenstilstandscommissie nam echter sterk af, 
nadat Abetz in november 1940 formeel de functie van ambassadeur kreeg en steeds meer de 
belangrijkste contactpersoon met de Vichy-regering werd.71 
   Bij het begin van de bezetting was de SS niet in het Duitse bestuur vertegenwoordigd. Dit 
kwam omdat de legerleiding geen stationering van SS-eenheden wilde, gezien de heftige 
conflicten die naar aanleiding hiervan in Polen waren ontstaan.72 Toch wisten de hoogste SS-
chefs Himmler en Heydrich – de laatste als Chef der Sicherheitspolizei und des SD – door 
middel van een ‘krijgslist’ al in juni 1940 een vertegenwoordiging van het RSHA in bezet 
Frankrijk te vestigen. Heydrich stelde zorgvuldig een groep van twintig man samen, die als 
bruggehoofd moest dienen. Gestoken in uniformen van de militaire Geheime Feldpolizei 
(GFP) en in voertuigen met nummerplaten van de Wehrmacht voegden zij zich bij de 
legereenheden die Parijs binnentrokken. Onmiddellijk betrokken ze een onderkomen en 
begonnen met politiewerk. Zo eiste men bij de Parijse politie-prefectuur dossiers op van 
Duits-joodse emigranten en nazi-Duitsland vijandiggezinde personen.73 Hoofd van deze 
voorlopige afdeling was de dertigjarige dr. Helmut Knochen. Het werd zijn taak gaandeweg 
meer politiebevoegdheden aan de Wehrmacht te onttrekken en in handen van de SS te 
brengen. Zodra het militair bestuur echter vernam van de vestiging en werkzaamheden van dit 
bureau, kreeg Knochen te horen dat – ook al was hij door Heydrich benoemd als ‘Chef der 
Sicherheitspolizei und des SD in Paris’ – hem geen enkele uitvoerende bevoegdheid werd 
toegekend. Knochen en zijn dienst mochten zich uitsluitend toeleggen op inlichtingenwerk. 
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Kort daarop werd evenwel de aanwezigheid van Knochen en zijn groep geformaliseerd en 
door Heydrich uitgebreid door benoeming van de Oberführer (SS-kolonel) Max Thomas tot 
Beauftragter des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes [Sipo-SD] für 
Belgien und Frankreich, met een Dienststelle in Parijs en een in Brussel. De invloed van het 
Parijse bureau bleef vooralsnog zeer beperkt, omdat de top van de Wehrmacht de uiteindelijke 
zeggenschap ten aanzien van het bestuur in Frankrijk had geëist. De MBF droeg dus geen 
zelfstandige politionele taken aan de Parijse Sipo-SD Dienststelle over.74 
   Knochen had zich tot dan toe in de SD beziggehouden met de activiteiten in het buitenland 
van uit Duitsland afkomstige emigranten en vluchtelingen. Aangezien joden een 
buitengewoon groot aandeel vormden binnen deze groep, werd Knochen hierdoor herkenbaar 
als een van de specialisten voor de ‘Judenbekämpfung’. Directe medewerker van Knochen in 
Frankrijk werd Kurt Lischka, die optrad als zijn plaatsvervanger en als hoofd Sipo-SD in de 
regio Parijs. Herbert-Martin Hagen werd als hoofd van de Aussenstelle in Bordeaux belast 
met uitbouw van het Sipo-SD netwerk in zuidwest- en west-Frankrijk. Hagen had vanaf 1937 
de leiding gehad over de Judenabteilung in de SD (II 112).75 Binnen deze afdeling was de 25-
jarige SS-officier Theodor Dannecker toen Hagens Referent voor kwesties betreffende 
geassimileerde joden. Omdat hij zomer 1940 binnen het RSHA een belangrijk aandeel had in 
de opstelling van het eerdergenoemde Madagascar-plan – waarin Frankrijk een bijzondere 
positie had – werd hij in september dat jaar naar Parijs gestuurd, waar hij hoofd werd van het 
nieuw opgerichte Referat IV J (Judenreferat) binnen de Sipo-SD in Frankrijk.76 
   De aanstelling van al deze SS-officieren betekende, dat de algemene leiding van de Sipo-SD 
in Frankrijk in handen was gekomen van de groep, die tweede helft jaren dertig bij de top van 
SD en Gestapo in Duitsland tot taak had gehad de anti-joodse actie te intensiveren en geheel 
in handen van de SS te brengen.77 In dit opzicht was het potentieel voor een actieve anti-
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joodse politiek in Frankrijk dus bepaald aanwezig. Hun overplaatsing naar Frankrijk is mede 
te verklaren tegen de achtgrond van het in de zomer van 1940 actuele Madagascar-plan. 
   Naast de MBF, ambassade, wapenstilstandscommissie en de Sipo-SD, waren tenslotte ook 
Göring, als Beauftragter für den Vierjahresplan, en de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg 
(ERR) van Alfred Rosenberg erin geslaagd vertegenwoordigingen in Frankrijk te vestigen. 
Deze bureau’s zouden zich onder meer bezig houden met de inbeslagneming van 
kunstschatten en joods bezit. De vraag is wat de gevolgen waren van het gevarieerd 
samengestelde, maar door het leger gedomineerde, Duitse regime in bezet Frankrijk voor het 
lot van de joodse bevolking in dit land. 
 
2.3.3  Militair bestuur in België 
 
Met de overdracht van het bestuur aan Seyss-Inquart in Nederland, had het leger in de al 
maanden durende competentiestrijd met Partei en SS om de heerschappij in de bezette 
gebieden, een belangrijke slag verloren. De aanvankelijk voor het militair bestuur in 
Nederland bestemde 62-jarige infanteriegeneraal Alexander Ernst baron von Falkenhausen 
werd, na de snelle Duitse opmars en Hitlers bevel in Nederland een Zivilverwaltung te 
vestigen, op 31 mei aangesteld tot Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich. Met 
zijn benoeming werd Von Falkenhausen de hoogste gezagsdrager in België, zowel in militair 
als in bestuurlijk opzicht. De benaming Militärbefehlshaber was evenwel enigszins 
misleidend, omdat zijn militaire bevoegdheid – evenals bij zijn ambtgenoot in Frankrijk – 
slechts een gering aantal bezettingstroepen en politie-eenheden betrof: operationele eenheden 
van de Wehrmacht, alsmede de Luftwaffe, Kriegsmarine en Waffen-SS vielen buiten zijn 
bevoegdheid. In civiel opzicht daarentegen vertegenwoordigde hij de hoogste uitvoerende, 
wetgevende en rechterlijke macht in België. Net als zijn ambtgenoot in Parijs, is zijn functie 
hierdoor beter te omschrijven als die van gouverneur.78 
    De Militärbefehlshaber ressorteerde onder de Abteilung Kriegsverwaltung  binnen de staf 
van de Generalquartiermeister van het OKH in Berlijn. De door deze instantie reeds najaar 
1939 ontwikkelde plannen konden nu ten uitvoer worden gebracht. Territoriaal omvatte het 
ambtsgebied van Von Falkenhausen, na enkele wijzigingen, België (echter zonder het al op 
18 mei bij Duitsland ingelijfde gebied van Eupen en Malmédy) en in Frankrijk de twee 
departementen Nord en Pas-de-Calais, die aan de Kanaalkust tegenover Engeland lagen. Voor 
het bezettingsbestuur stonden hem twee staven ter beschikking. Allereerst de Kommandostab 
onder leiding van kolonel Bernhard von Harbou, waarvan de bevoegdheden zich beperkten tot 
zuiver militaire zaken. Veel belangrijker voor het landsbestuur was de Verwaltungsstab met 
aan het hoofd Militärverwaltungschef Hans Eggert Reeder. Deze bestuursstaf bestond – net 
als in bezet Frankrijk – uit twee afdelingen: de Verwaltungsabteilung, geleid door generaal 
Harry von Craushaar, die tevens plaatsvervanger en rechterhand van Reeder was, en de 
Wirtschaftsabteilung met als chef kolonel Hans Wilhelm Nagel. Dan was er het Präsidialbüro 
– een overkoepelend orgaan – waarin naast wetgeving, regelmatig politieke aangelegenheden 
werden besproken die tot het gemeenschappelijk ressort van zowel Verwaltungsabteilung als 
Wirtschaftsabteilung behoorden, zoals de voorbereiding van verordeningen. Beide afdelingen 
hadden een aantal onderafdelingen (Gruppen), die toezicht hielden op alle terreinen van het 
Belgische bestuursapparaat, het sociale, economische en culturele leven. Deze bestuursvorm 
werd op regionaal en lokaal niveau ook toegepast. In de provincies kwamen Oberfeld- en 
Feldkommandanturen die aansloten op de bestaande Belgische bestuurslaag en in elk 
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arrondissement werd een Kreiskommandantur ingesteld, die eveneens een toezichthoudende 
c.q. sturende functie had.79 
 
Bij het begin van de bezetting in België was voor de Partei en SS geen werkelijke rol van 
betekenis in het bestuur weggelegd. Dit kwam niet alleen omdat het militair bestuur direct 
onder het OKH in Berlijn viel, maar ook omdat Reeder de bestuursstructuur van de 
Militärverwaltung in opdracht van het OKH reeds in 1939 zèlf had voorbereid. Hij was 
weliswaar lid van de NSDAP en had zelfs een ererang in de SS, maar in werkelijkheid was hij 
geen fanatiek nationaal-socialist. Als hij een partijfanaticus was geweest, zou hij de opdracht 
van het OKH nooit hebben gekregen, aangezien de legerleiding zoals vermeld in België juist 
de invloed van de partij en SS zoveel mogelijk wilde buitensluiten. Als ervaren 
bestuursambtenaar was Reeder zich goed bewust van de macht en het karakter van de SS en 
het partijapparaat. Doordat zijn hoogste chef, generaal Von Falkenhausen, het bestuur 
grotendeels aan hem overliet, bezat Reeder als tweede man in het bezette België een geschikte 
positie om de eenheid van het militair bestuur te handhaven en invloed van SS- of partij-
instanties te voorkomen. Hij werd hierin niet alleen gesteund door Von Falkenhausen, maar 
ook door Von Harbou en Von Craushaar. Bij alle drie ontbrak het aan sympathie voor het 
nationaal-socialisme.80 
   Al spoedig bleek dat de bestaande politiediensten van het militair bestuur, te weten 
Feldgendarmerie (FG) en Geheime Feldpolizei (GFP), onvoldoende in staat waren hun taak te 
vervullen. Hierbij speelde vooral gebrek aan ervaring in het opsporen van ‘vijanden van het 
Reich’ een rol.81 Daarom was het militair bestuur gedwongen steun te vragen aan een civiele 
instantie die er in Duitsland zelf al ruimschoots ervaring mee had: het RSHA in Berlijn. Dit 
stelde een eenheid aan de Militärverwaltung ter beschikking. In oktober 1940 werd in Brussel 
een Dienststelle gevestigd van de Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst (Sipo-SD). 
Daarna ontstonden al snel regionale en lokale vertakkingen van de Sipo-SD in België. De 
Dienststelle ressorteerde formeel onder zowel Militärverwaltungschef Reeder, als de 
Oberführer (SS-kolonel) Max Thomas, die zoals eerder genoemd in zijn functie van 
Beauftragter des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD [Heydrich] für Belgien und 
Nordfrankreich, bureaus had in Parijs en Brussel. Daarmee viel de Sipo-SD in België ook 
onder Himmler in zijn hoedanigheid van Chef der deutschen Polizei. Met deze onduidelijke 
situatie ontstond een belangrijk spanningsveld tussen de Wehrmacht in België en de SS.82 Het 
bood Himmler de mogelijkheid om in de toekomst door ‘hineinregieren’ de invloed van de SS 
in België te vergroten. In principe konden Duitse centrale rijksdiensten voorstellen en wensen 
ten aanzien van België alleen via het OKH aan het militair bestuur bekend maken, zodat 
rechtstreekse invloed op de gang van zaken uitsluitend aan militaire instanties voorbehouden 
bleef. De bovengenoemde methode van ‘hineinregieren’ bestond echter hierin, dat een 
centrale rijks- of partijdienst zich, met toestemming van Hitler of Himmler, in het 
ambtsgebied van (in dit geval) de Militärbefehlshaber kwam vestigen en er zijn eigen beleid 
voerde, dat in de praktijk het militaire gezag negeerde of zelfs openlijk tegenwerkte. Tegen 
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deze ondermijning van hun gezag zouden Von Falkenhausen en Reeder op den duur steeds 
minder verzet kunnen bieden, omdat de informele lijnen met het machtscentrum in Berlijn nu 
eenmaal korter waren, dan de formele procedures die het OKH hanteerde en vooral omdat de 
betreffende Dienststelle geruggensteund werd door een politiek-ideologisch sterkere macht, 
dan het gezag van de Militärbefehlshaber in België of het OKH in Berlijn.83 
 
2.3.4  Reichskommissariat in Nederland 
 
In Nederland werd zoals vermeld een civiel bestuur ingesteld met een Reichskommissar aan 
het hoofd. De opdracht die de 47-jarige Oostenrijkse jurist dr. Arthur Seyss-Inquart bij zijn 
benoeming in Nederland van Hitler kreeg, was tweeledig. In politiek opzicht moest hij orde en 
rust handhaven en een geleidelijke ombuiging in nationaal-socialistische richting 
bewerkstelligen om Nederland in de toekomst te kunnen laten opgaan in het Groot-Duitse 
Rijk. In economisch opzicht diende hij het Nederlandse potentieel zo geruisloos mogelijk in te 
schakelen ten behoeve van de Duitse oorlogsinspanning. Hitlers besluit om Seyss-Inquart te 
benoemen, werd vooral bepaald door het feit dat de laatste bij de inlijving van Oostenrijk in 
1938 en daarna als Reichsstatthalter (gouverneur) zijn waarde had bewezen. Na een korte 
periode als plaatsvervanger van Hans Frank in het Generalgouvernement Polen, kreeg hij bij 
aanvang van de veldtocht in het Westen uitzicht op nieuw werkterrein. Seyss-Inquart werd 
beschouwd als een intelligent en gematigd, maar toegewijd nationaal-socialist, waardoor hij 
voorbestemd leek tot een tactisch rustig en voorzichtig optreden; een houding die Hitler voor 
Nederland wenselijk achtte.84 Toen bleek dat het Nederlandse bestuursapparaat na de 
capitulatie op alle niveaus normaal bleef functioneren, kon Seyss-Inquart gestalte geven aan 
het pas ingestelde rijkscommissariaat. 
   De bestuurlijke structuur van het Reichskommissariat Niederlande was vastgelegd in twee 
Duitse verordeningen: die van 29 mei 1940 handelde over de uitoefening van de 
regeringsbevoegdheid en die van 3 juni regelde de bestuurlijke opbouw van het 
rijkscommissariaat. Het ‘Führer-decreet’ van 18 mei had al bepaald dat de Reichskommissar 
rechtstreeks ondergeschikt zou zijn aan Hitler als Duits staatshoofd en uitsluitend aan hem 
zijn gezag als hoogste vertegenwoordiger van de bezettende macht ontleende.85 De 
Reichskommissar kon daarom alle bevoegdheden aan zich trekken, die tot dan toe volgens de 
Nederlandse grondwet aan de koningin en het kabinet waren voorbehouden.86 Hij was 
gemachtigd verordeningen uit te vaardigen die kracht van wet hadden en alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen wanneer de ‘belangen van het Groot-Duitse Rijk’ of de openbare orde 
in Nederland dat eisten. Voor uitvoering van zijn bevelen kon hij een beroep doen op de 
Duitse politie-eenheden en voor uitoefening van het bestuur Nederlandse instanties 

                                                           
83

 Jacquemyns, Een bezet land, 15–18; De Jonghe, Hitler en het politieke lot van België, I, 74–77; De Wilde, Nieuwe Orde, 
42–43. Voor de term ‘hineinregieren’, zie ook: A.E. Cohen, ‘Gezags- en machtsverhoudingen in het nationaalsocialistische 
Duitsland (politieke en administratieve aspecten)’, Notities voor het Geschiedwerk, Nr. 10 (Amsterdam: Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie, 1952), voor het eerst gepubliceerd in: J.C.H. Blom et al., A.E. Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd 
(Amsterdam: Boom, 2005), 377–387, m.n. paragr. V, punten 4 en 6 op p. 383. 
84

 A.E. Cohen, ‘Het ontstaan van het Duitse Rijkscommissariaat voor Nederland’ (1958), herdrukt in: Blom et al., A.E. 
Cohen als geschiedschrijver, 171–179, m.n. 175; Neuman, Arthur Seyss-Inquart, 77, 130–132; Kwiet, Reichskommissariat 
Niederlande, 49; De Jong, Koninkrijk, IV, 30–31, 39–41, 49–64; Hirschfeld, Fremdherrschaft, 20, 26–27; Idem, Nazi Rule, 
32–34. 
85

 A.E. Cohen, ‘Opzet en structuur van het Duitse rijkscommissariaat in Nederland’, Notities voor het Geschiedwerk, no. 16 
(Amsterdam: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1952), voor het eerst gepubliceerd in: Blom et al., A. E. Cohen als 
geschiedschrijver, 389–401, m.n. 391–393. 
86

 Vestiging van een civiel (in plaats van militair) bezettingsbestuur was in strijd met het internationaal recht en volkenrecht 
en het ook door Duitsland ondertekende internationale Landoorlogreglement (1907). Zie: J.H.W. Verzijl, ‘De inrichting van 
het Duitse bestuur’, in: J.J. van Bolhuis et al. (red.), Onderdrukking en verzet, I, 324–331; J.J. van Bolhuis, ‘Sophistisch gesol 
met artikel 21 der Grondwet’, in: Idem et al. (red.), Onderdrukking en verzet, I, 377–380; De Jong, Koninkrijk, IV, 43, 121–
123, 136–138; Isabel Gallin, Rechtsetzung ist Machtsetzung. Die deutsche Rechtsetzung in den Niederlanden 1940–1945 
(Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 1999), pp. 72–78. 



 93

inschakelen. Naast een persoonlijke staf en een vertegenwoordiger van het Duitse ministerie 
van Buitenlandse Zaken, Otto Bene, beschikte Seyss-Inquart voor toezicht op het binnenlandse 
bestuur over vier Generalkommissare (commissarissen-generaal). Zij oefenden controle en 
sturing uit op alle Nederlandse ambtelijke instanties en instellingen en konden zonodig 
ingrijpen. Als Generalkommissare werden benoemd: dr. Friedrich Johann Wimmer (bestuur 
en justitie), dr. Hans Fischböck (financiën en economie), Johann-Baptist (Hanns) Albin Rauter 
(openbare orde en veiligheid) en Fritz Schmidt (‘zur besonderen Verwendung’). 
Laatstgenoemde had vooral de taak het op handen zijnde nazificatieproces te bevorderen. 
Voorts werden in de elf provincies en in de steden Amsterdam en Rotterdam Beauftragten des 
Reichskommissars aangesteld; dit waren vertegenwoordigers van Seyss-Inquart die op 
provinciaal en lokaal niveau sturend optraden. Ze waren bevoegd alle beleidsmaatregelen en 
beslissingen van de Nederlandse autoriteiten in hun ressort te toetsen en zonodig ongedaan te 
maken. Tenslotte viel onder direct toezicht van de Reichskommissar een Präsidialabteilung, 
met aan het hoofd dr. Hans Piesbergen, die alle kwesties behandelde, waarin Seyss-Inquart 
rechtstreeks een beslissing wenste te nemen. Ook hield deze afdeling toezicht op alle 
afdelingen en organen van het Reichskommissariat. In deze bestuursstructuur was nauwelijks 
een rol van betekenis voor het Duitse leger weggelegd. Formeel was de 
Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, generaal Friedrich Christian Christiansen, op 
hetzelfde niveau van de Reichskommissar geplaatst, maar de zeggenschap van het leger 

binnen het bezettingsbestuur werd beperkt tot zuiver militaire aangelegenheden. Tot zover de 
hoofdlijnen van de formele gezagsverhoudingen.87 
 
De formele structuur van het Reichskommissariat in Nederland kwam maar weinig overeen 
met de werkelijke machtsverhoudingen tussen Seyss-Inquart en de Generalkommissare. Deze 
verhoudingen weerspiegelden de persoonlijke rivaliteiten op centraal niveau in Berlijn. Hitler 
had aan zowel de SS als de Partei gelegenheid gegeven hun eigen vertegenwoordigers in de 
top van het bezettingsbestuur te benoemen.88 
   Voor de SS had Himmler voor Nederland Rauter naar voren geschoven.89 Hij werd niet 
alleen Generalkommissar für das Sicherheitswesen, maar ook benoemd tot Höherer SS- und 
Polizeiführer (HSSPF). Met deze dubbelfunctie kreeg hij zowel de zeggenschap over de in 
Nederland gestationeerde SS- en politie-eenheden alsook het toezicht over het Nederlandse 
politieapparaat. Bovendien was Rauter als HSSPF – buiten Seyss-Inquart om – rechtstreeks 
ondergeschikt aan Himmler. Op deze wijze kon laatstgenoemde een sterke invloed uitoefenen 
op de bezettingspolitiek in Nederland. De aanstelling van Rauter tot Generalkommissar voor 
de openbare veiligheid betekende in feite slechts dat de functie van HSSPF in het civiele 
bezettingsbestuur kon worden opgenomen.90 Himmler beschouwde de HSSPF als zijn 
algemeen gevolmachtigde in Nederland en onderhield het contact met hem niet via de 
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Reichskommissar. Wanneer Seyss-Inquart gebruik wilde maken van de Duitse politie kon dit 
niet rechtstreeks, maar uitsluitend in overleg met Rauter en in belangrijke zaken ook met 
Himmler.91 
   Formeel kon de HSSPF direct orders geven aan de in Nederland gestationeerde Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes (BdS). In de dagelijkse praktijk echter 
kreeg deze laatste zijn instructies doorgaans van Heydrichs RSHA in Berlijn. Daarmee was er 
dus niet alleen binnen het bezettingsbestuur als geheel, maar ook binnen het SS-complex 
sprake van vertakkingen en hiërarchische lijnen met Berlijn, buiten de formele structuur van 
het Reichskommissariat om. Overigens beschikte Rauter – in tegenstelling tot de andere 
Generalkommissare – niet over een eigen bureau met afdelingen en personeel; een 
Generalkommissariat in de eigenlijke zin bestond niet. Zijn personele staf was beperkt tot een 
adjudant, chauffeur en secretaresse. De ruggengraat van de HSSPF bestond uit in Nederland 
gestationeerde politie- en SS-eenheden die afkomstig waren van de verschillende takken van 
Ordnungspolizei, RSHA en Waffen-SS. 92 
   De benoeming van Schmidt bood de NSDAP-top, d.w.z. de Parteikanzlei in Duitsland en in 
het bijzonder Martin Bormann, de garantie dat ook hun belangen in Nederland 
vertegenwoordigd waren. Bormann was hoofd van het kantoor van Hitlers plaatsvervanger als 
partijleider, Rudolf Hess. Positie en officiële taakstelling van Schmidt als Generalkommissar 
zur besonderen Verwendung waren slechts vaag omschreven in de betreffende verordening. 
Hij moest zich bezig houden met ‘alle vraagstukken betreffende de vorming van de openbare 
mening en niet-economische verenigingen’. Daarbij kon hij belast worden met bijzondere 
taken die de Reichkommissar ‘hem op grond van een bijzondere beslissing geeft’.93 In de 
praktijk moest hij Seyss-Inquart adviseren in politieke kwesties en actief werken aan de 
geleidelijke maar radicale nazificatie van het Nederlandse politieke en culturele leven. Om de 
bestuurlijke positie van Schmidt te versterken ten opzichte van de SS en de dubbele functie 
van Rauter, wist Bormann te bewerkstelligen dat Schmidt óók de leiding kreeg over het nieuw 
gevormde Arbeitsbereich der NSDAP in den Niederlanden, wat de overname inhield van de 
vroegere Nederlandse afdeling van de Auslandsorganisation van de partij. Daarmee werd 
Schmidt officieel de hoogste partijman in Nederland, zoals Rauter de hoogste 
vertegenwoordiger van SS en Duitse politie was. Alleen in aangelegenheden die een eigenlijke 
‘politischen Einsatz’ van zijn Arbeitsbereich betroffen, was Schmidt gebonden aan Seyss-
Inquarts instructies.94 
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   Als gevolg van de verschillende herkomst en signatuur van de Generalkommissare, werd 
ook het personeel van de Generalkommissariate uit sterk uiteenlopende bronnen gerekruteerd. 
Het meeste personeel werd door elk van de Generalkommissare uit hun vroegere functies en 
persoonlijke netwerken meegenomen naar Nederland. Seyss-Inquart wist bij zijn benoeming 
heel weinig van Nederland af. Hij besloot de 30-jarige jurist dr. Kurt O. Rabl mee te nemen 
naar Den Haag, omdat deze als student kennis had opgedaan van de Nederlandse 
overheidsinstellingen en het Nederlandse staatsrecht. Rabl was tot dan toe lid geweest van 
Seyss-Inquarts staf als plaatsvervangend gouverneur-generaal in het Poolse Krakau. Met 
Seyss-Inquart en Wimmer stelde Rabl de eerste verordeningen op, waarin de globale structuur 
van het Reichskommissariat in Nederland werd geregeld. In dat kader werd Rabl hoofd van de 
Abteilung Rechtsetzung und Staatsrecht binnen Wimmers Generalkommissariat für 
Verwaltung und Justiz.95 Het overige personeel van dit Generalkommissariat bestond uit 
ambtenaren, (oud-)rechters en andere juristen uit zowel Duitsland als Oostenrijk. Het 
personeel van het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft was afkomstig uit het 
netwerk van Fischböck en het ministerie van Economische Zaken in Berlijn. Het 
Generalkommissariat van Schmidt was gemodelleerd naar het ministerie van Propaganda van 
Joseph Goebbels. Het bestond uit twee, bescheiden Hauptabteilungen: Politische Aufbau en 
Volksaufklärung und Propaganda, met personeel afkomstig uit de Partei en het ministerie van 
Goebbels. De vertegenwoordiger van het Auswärtiges Amt, Otto Bene, had als protégé van 
minister Ribbentrop geen werkelijke politieke invloed. Hij fungeerde voornamelijk als de 
ogen en oren van Ribbentrop in Nederland. De Beauftragten in de provincies, Amsterdam en 
Rotterdam waren veelal Partei-leden en afkomstig uit de overeenkomstige regionale en lokale 
bestuurslagen in Duitsland.96 
   Zowel Rauter (protégé van Himmler) als Schmidt (protégé van Goebbels en Bormann) 
hadden een eigen machtige, organisatorische basis in Duitsland, terwijl Seyss-Inquart daar 
niet over beschikte. Daardoor konden zij zonodig tegen de Reichskommissar in, voor hun 
eigen politieke belangen en opvattingen opkomen. Aan de andere kant had Seyss-Inquart de 
twee overige Generalkommissare wèl zelf kunnen kiezen: zijn Oostenrijkse politieke vrienden 
Wimmer en Fischböck, maar deze vormden geen voldoende tegenwicht tegen de dominantie 
van Partei en SS. Bovendien was Fischböck niet uitsluitend een protégé van Seyss-Inquart, 
maar ook en vooral van Walther Funk, die president van de Reichsbank en minister van 
Economische Zaken was. Door dit alles was de positie van Seyss-Inquart binnen het 
Reichskommissariat naar verhouding zwak. Formeel kon hij weliswaar terugvallen op Hitler, 
maar deze had weinig belangstelling voor binnenlandse politieke ontwikkelingen in de bezette 
gebieden. Daarom zou Seyss-Inquart over het algemeen een meer bemiddelende rol vervullen, 
waarbij hij in samenspraak met de Generalkommissare het bezettingsbeleid zou bepalen.97 
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2.3.5  Vergelijkend  overzicht 
 

Figuur 6:  Vestiging van bezettingsregimes, 1940 
 

    Kenmerk   Frankrijk   België   Nederland 

1) Bezettingsconceptie - gedeeltelijke bezetting 
- heerschappijconcept 
- Aufsichtsverwaltung 

- algehele bezetting 
- heerschappijconcept 
- Aufsichtsverwaltung 

- algehele bezetting 
- heerschappijconcept 
- Aufsichtsverwaltung 

2) Bestuursvorm - militair bestuur : 
  politiek formeel passief 
- heropening ambassade :  
  politiek actief  

- militair bestuur : 
  politiek formeel passief 

- civiel  bestuur : 
  politiek actief 

3) Opdracht bij vestiging - overwegend  militair- 
   strategische  belangen 
- niet gericht op annexatie op     
   termijn (m.u.v. Elzas-Loth.) 

- overwegend  militair- 
   strategische  belangen 
- niet gericht op annexatie op     
   termijn (m.u.v. Eupen-Mal.) 

- nazificatie 
- gericht op annexatie op      
   termijn 

4) Officiële    

     onderschikking 
- militair bestuur:  
   Oberkommando des Heeres     
   (OKH) 
- ambassade: Auswärtige Amt 

- Oberkommando des Heeres     
   (OKH) 

- rechtstreeks aan Hitler 

5) Signatuur van de   
    hoogste machthebbers 

- O. von Stülpnagel: geen  
   partij-lid, protégé van Von 
  Brauchitsch 
- J. Schmid:  NSDAP-lid,  
- H. Speidel:  geen partijlid 
- W. Best: NSDAP- en SS-lid     
- E. Michel: geen partijlid 
- O. Abetz:  NSDAP-lid,  
   protégé van Ribbentrop 

- A.E von Falkenhausen:  
  geen partij-lid 
- H.E. Reeder: NSDAP- en  
   SS-lid 
- H. von Craushaar:  geen  
   partij-lid 
- B.von Harbou: geen partijlid 

- A. Seyss-Inquart: NSDAP-  
   en SS-lid 
- F.J. Wimmer:  NSDAP- en  
   SS-lid, protégé van Seyss- 
   Inquart 
- J.B.A. Rauter:  SS-lid,    
   protégé van Himmler    
- H. Fischböck: NSDAP- en  
   SS-lid, protégé van Funk en  
   Seyss-Inquart 
- F. Schmidt: NSDAP-lid,    
   protégé van Goebbels en  
   Bormann 

6) Institutionele positie  
    van Partei en SS 

- Partei:  relatief sterk  door    
   zelfstandige positie van de  
   ambassade  (Abetz) 
- SS: geïsoleerd in militair  
   bestuur (Best); Sipo-SD  
   ondergeschikt aan militair  
   bestuur 

- Partei:  formeel  geen  
   vertegenwoordiging 
- SS: zwak;  Sipo-SD   
   ondergeschikt aan militair  
   bestuur 

- Sterk:  verankerd in de  
  functies van General- 
  kommissare  en 
  Höhere SS- und Polizei- 
   führer (HSSPF) 

 
Overeenkomsten 
 

Anders dan de aanval op Polen, kwamen de veroveringen in West-Europa in de eerste plaats 
voort uit militair-strategische overwegingen. Hitler had in het westen rugdekking nodig om 
zich later te kunnen concentreren op de onderwerping van Rusland ter verwerving van 
Lebensraum. In de bezette West-Europese landen streefde Duitsland dan ook naar maximale 
inschakeling van de grondstoffen en arbeidskrachten ten behoeve van de Duitse economie in 
het algemeen en van de oorlogvoering in het bijzonder. Dit was de reden dat wat type 
bezettingsregime betreft in alle drie landen werd gekozen voor een heerschappijconcept. 
Omdat Duitsland zelf niet genoeg geld en mankracht had om alle tot dan toe veroverde 
gebieden rechtstreeks te besturen, werden zowel de militaire besturen in Frankrijk en België 
als het civiele bestuur in Nederland opgezet als Aufsichtsverwaltung. Dit betekende dat de 
bureaucratieën van de landen intact werden gelaten en de bezettingsregimes zich beperkten tot 
een toezichthoudende en sturende rol. 
   Dat in Frankrijk en België militaire besturen werden ingesteld, had te maken met de 
strategische situatie, binnenlandse factoren in die landen en een algemene machtsstrijd tussen 
de top van het Duitse leger, de Partei en SS om zoveel mogelijk ook politieke invloed te 
veroveren en behouden in het bestuur van de bezette gebieden. De belangrijkste reden voor 
het militair bestuur in Frankrijk was dat met dit land een wapenstilstand was gesloten en de 
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bezetting dus niet volledig was. Voor België kan gesteld worden dat het militair bestuur 
gehandhaafd bleef door de combinatie van de aanvankelijk tegemoetkomende houding van 
koning Leopold III en de militair-strategische situatie, met name het feit dat dit land en 
noordwest-Frankrijk in de zomer van 1940 dienden als uitvalsbasis voor het nog niet 
verslagen Engeland. 
 

Verschillen 
 

Een eerste opvallend verschil tussen de drie landen was dat Frankrijk, in tegenstelling tot 
België en Nederland, slechts gedeeltelijk werd bezet. Oorzaak hiervan was het feit dat de 
Franse nederlaag niet resulteerde in een capitulatie maar in een wapenstilstand, terwijl in 
Nederland en België wèl sprake was van capitulaties. Hitler had om meerdere redenen 
besloten het Franse aanbod tot wapenstilstand te accepteren. De belangrijkste was dat hij op 
deze manier een wig kon drijven tussen Engeland en Frankrijk als bondgenoten, doordat dit 
laatste land met inbegrip van zijn vloot en koloniale rijk niet langer aan de strijd deelnam. Dit 
maakte de bezettingssituatie in Frankrijk gecompliceerder. Een deel van het land bleef 
formeel onafhankelijk onder de Franse regering, zetelend in Vichy, die ook een zekere mate 
van zeggenschap behield over de door Duitsland bezette zone. 
   Weliswaar kregen zowel Frankrijk als België een militair bestuur, dit neemt niet weg dat het 
bezettingsregime in Frankrijk toch verschilde van dat in België. Naast de militaire gouverneur 
in Parijs, werd na korte tijd ook de Duitse ambassade als de officiële vertegenwoordiging van 
Duitsland heropend. Deze had als taak het formeel politiek-passieve militair bestuur te 
adviseren over zuiver politieke kwesties van het bezettingsbeleid. Bovendien was er als 
gevolg van het overeengekomen bestand een wapenstilstandscommissie ingesteld, die er op 
moest toezien dat de Fransen zich aan de bepalingen hielden. 
   In Nederland werd een civiel bezettingsbestuur ingesteld, het Reichskommissariat. 
Belangrijke reden was dat de Nederlanders, evenals de Noren, als ‘Germaans broedervolk’ 
werden beschouwd, dat in het Nieuwe Europa op termijn deel zou moeten worden van het 
Duitse Rijk. Dit gold niet voor Frankrijk en in België hooguit alleen voor de Vlamingen. 
Daarom werd in Nederland het bezettingsbestuur sterk ideologisch bepaald en had het leger 
van meet af aan een slechts marginale rol. Het Reichskommissariat moest zich gaan bezig 
houden met het winnen van de Nederlandse bevolking voor het nationaal-socialisme. 
   In Frankrijk en België was de opzet van het militair bestuur gelijksoortig; het werd in beide 
landen verdeeld in een militaire en een bestuursstaf. In Frankrijk nam de SS-Brigadeführer 
(generaal) Werner Best binnen laatstgenoemde staf een belangrijke positie in. Gezien zijn SS-
achtergrond was hij binnen het door militairen gedomineerde bestuur betrekkelijk geïsoleerd. 
Dit neemt niet weg dat met zijn benoeming toch een belangrijke vertegenwoordiger van de 
SS-ideologie in het militair bestuur aanwezig was. Aanvankelijk was vooral de partijman Otto 
Abetz, hoofd van de heropende ambassade, een sleutelfiguur in de samenwerking met de 
Franse regering. Formeel was hij weliswaar diplomaat, maar hij zou vooral te werk gaan als 
partij-activist. 
   Een belangrijke figuur van het militair bestuur in België was het hoofd van de 
Verwaltungsstab: Eggert Reeder. Hoewel hij lid was van de NSDAP en ook een ererang had in 
de SS, was van meet af aan duidelijk dat hij de politieke belangen van het leger zwaarder liet 
wegen, dan die van partij of SS. Als hij een partijfanaticus was geweest, zou hij in 1939-1940 
nooit de opdracht hebben gekregen het te vestigen militair bestuur voor te bereiden. De 
legerleiding wenste immers zowel in België als in Frankrijk geen inmenging van partij of SS. 
   De keuze om in Nederland een civiel bestuur in te stellen, had met het oog op de opdracht 
tot nazificatie, die Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart van Hitler had meegekregen, 
rechtstreeks tot gevolg dat leidinggevende figuren in het Duitse bestuur werden benoemd, die 
een sterk ideologische achtergrond hadden. Niet alleen Seyss-Inquart was overtuigd 
nationaal-socialist, ook de Generalkommissare die hem omringden, lieten zich in dit opzicht 
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niet onbetuigd. Belangrijker is nog dat de functies van Generalkommissare in feite 
betekenden dat de nazi-ideologie direct deel uitmaakte van de bezettingsstructuur in 
Nederland. Duidelijkste voorbeelden hiervan waren Generalkommissar Fritz Schmidt, tevens 
de hoogste vertegenwoordiger van de NSDAP in Nederland, en de instelling van een 
zogenoemde Höhere SS- und Polizeiführer (HSSPF). Deze functie kreeg Generalkommissar 
Rauter, waarmee hij ook rechtstreeks ondergeschikt was aan het hoofd van de SS en de Duitse 
politie, Himmler. 
   Partij en SS waren aanvankelijk in Frankrijk en België, zoals vermeld, nauwelijks 
vertegenwoordigd. In Frankrijk waren uitsluitend Best – binnen het militair bestuur – en 
Abetz als ambassadeur, de belangrijkste ideologische krachten in het bezettingsregime. 
Weliswaar wist de SS een vestiging van de Sipo-SD in Parijs te bewerkstelligen, maar de 
invloed daarvan bleef vooralsnog zeer beperkt omdat het militair bestuur deze dienst geen 
zelfstandige uitvoerende bevoegdheden toestond. Dit gold in nog sterkere mate voor België, 
waar binnen de top van het militair bestuur geen werkelijke vertegenwoordigers van partij of 
SS aanwezig waren. Daarom had de sinds oktober 1940 in Brussel bestaande Sipo-SD 
vestiging in het begin een nog zwakkere status dan in Frankrijk. De RSHA-chef Heydrich in 
Berlijn trachtte deze positie enigszins te versterken door een persoonlijke vertegenwoordiger 
voor Frankrijk en België te benoemen: de Beauftragte des Chefs der Sicherheitspolizei und 
des SD für Belgien und Frankreich, Max Thomas. Zijn positie bleef evenwel veel zwakker 
dan die van de HSSPF in Nederland, omdat zijn Sipo-SD vestigingen in Parijs en Brussel 
hiërarchisch ondergeschikt bleven aan het militair bestuur in die landen en zij geen 
zelfstandige bevoegdheden kregen. 
   De dragers en uitvoerders van de nationaal-socialistische ideologie bij uitstek – NSDAP en 
SS – domineerden in Nederland van begin af het bezettingsregime, terwijl dit in België in het 
geheel niet het geval was. Het bezette deel van Frankrijk nam in dit opzicht een middenpositie 
in. 
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2.4   Omgeving  
 
2.4.1  Achtergrond en ontstaan van het Vichy-regime in Frankrijk 
 
Het Vichy-regime dat in de zomer van 1940 in Frankrijk ontstond, werd gedragen door een 
groot deel van de economische en bestuurlijke elites en genoot brede steun onder de Franse 
bevolking. Het regime definieerde zichzelf als État français. Dit gaf niet zozeer aan wat het 
was, maar vooral wat het niet was: de Derde Republiek met zijn parlementaire systeem, dat na 
een grote nederlaag in 1870 was ontstaan, had nu – eveneens na een grote nederlaag – 
opgehouden te bestaan. Hoe kon dit systeem zo totaal verworpen worden in 1940? De nieuwe 
inrichting van de Franse maatschappij die men voor ogen had, was niet in hoofdzaak 
afkomstig van het fascistische Italiaanse of nationaal-socialistische Duitse model, maar het 
resultaat van sinds lang bestaande Franse interne conflicten en onvrede over het functioneren 
van de Derde Republiek. Zonder de nederlaag zou de Derde Republiek weliswaar niet zijn 
ingestort, maar zonder de ontwikkelingen vóór 1940 zou het Vichy-regime, met inbegrip van 
zijn antisemitisme, niet de vorm hebben gekregen die het had. Frankrijk was in 1790 de eerste 
Europese natie geweest die volledige burgerrechten gaf aan de joden. Tegelijkertijd bezat dit 
land echter ook gangmakers van een modern, politiek antisemitisme in de tweede helft 
negentiende eeuw. Toch bestond er tijdens de Derde Republiek over het algemeen een 
redelijke tolerantie ten aanzien van de joden. Deze kwam echter na 1930 onder toenemende 
druk te staan, onder invloed van de economische crisis, vluchtelingenstromen, groeiende 
oorlogsdreiging en de uiteindelijke Franse nederlaag van juni 1940. Zowel de capitulatie van 
Frankrijk voor anti-republikeinse waarden in het algemeen als de opleving van antisemitisme 
hadden een lange voorgeschiedenis.98 
 

2.4.1.1  Politieke voorgeschiedenis en Frans antisemitisme 
 
Tot 1940 werd Frankrijk geregeerd als republiek, gesticht door de Nationale Vergadering 
(Assemblée Nationale) na de val van keizer Napoleon III en de grote nederlaag in de oorlog 
van 1870–’71 tegen Pruisen (Duitsland).99 Aanvankelijk was echter nog geen sprake van een 
expliciet republikeinse staatsvorm, wat te maken had met sterke monarchistische en 
conservatieve stromingen. De in februari 1871 gekozen Nationale Vergadering had als eerste 
taak vrede met Duitsland te sluiten. Aangezien de Franse bevolking oorlogsmoe was en 
vreesde dat de voorstanders van de republiek de strijd tot het uiterste zouden voortzetten, had 
men massaal gekozen voor de verschillende monarchistische partijen. Omdat deze al snel 
onderling verdeeld bleken, kwam het niet tot een werkelijk herstel van de monarchie. Toen 
bekend werd dat de in Versailles gevestigde Nationale Vergadering bereid was de harde 
vredesvoorwaarden te accepteren, brak in Parijs een republikeinse opstand uit: de 
Commune.100 Deze duurde van maart tot mei 1871 en werd bloedig onderdrukt door de 
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monarchistische maarschalk Marie-Edmé R. M. MacMahon. Alleen al in de laatste week 
vielen er 15.000 slachtoffers. De Derde Republiek die in deze sfeer van klassenhaat en terreur 
ontstond, zou mede door toedoen van die polarisatie altijd zwak blijven. Na sluiting van het 
vredesverdrag, waardoor Frankrijk Elzas-Lotharingen moest afstaan, ontstond als gevolg van 
blijvende onderlinge verdeeldheid een voorlopige bestuursvorm: de opgestelde constitutionele 
wetten waren zo vaag dat vooralsnog in het midden werd gelaten of Frankrijk nu een 
republiek of een monarchie was. Eveneens bleef onduidelijk of de politieke heerschappij 
vooral bij de uitvoerende macht (president of koning) of bij het parlement lag. De politieke 
praktijk moest de precieze machtsverhoudingen nog uitwijzen. Hierdoor ontstond een 
blijvend spanningsveld tussen aanhangers van een parlementaire en die van een autoritaire 
regeringsvorm.101 Onder invloed van de nederlaag en de Commune-opstand voerden de 
monarchisten onder MacMahon, die in 1873 door de Nationale Vergadering tot voorzitter 
(président) werd gekozen, nadrukkelijk een klerikale politiek. Daarbij diende de kerk als 
instrument van sociaal conservatisme en disciplinering. De jaren van MacMahon’s ‘morele 
orde’ bewind werden gekenmerkt door de bouw van de Sacré Coeur in Montmartre en de 
pelgrimages naar Lourdes die juist toen een grootscheepse aangelegenheid werden.102 Religie 
scheen het tegengestelde te zijn van decadentie en verval, die als oorzaken werden beschouwd 
van de ‘Grand Défaite’ van 1870. Alleen terugkeer naar de traditionele Rooms-katholieke 
waarden en steun voor herstel van de wereldlijke macht van de paus van vóór 1870 leken 
Frankrijk als grote mogendheid te kunnen herstellen. Nog tijdens deze periode werd echter 
door de Nationale Vergadering – zij het met de kleinst mogelijke meerderheid – restauratie 
van de monarchie verworpen: in 1875 werd met 353 tegen 352 stemmen de Derde Republiek 
uitgeroepen.103 Ook bleek intussen de klerikale politiek niet populair, want bij de 
verkiezingen van 1876 behaalden de republikeinen een grote meerderheid. MacMahon 
trachtte nu, tegen het parlement in, zijn conservatieve beleid toch door te zetten en schreef 
nieuwe verkiezingen uit, die hij op alle mogelijke manieren poogde te beïnvloeden. Dit 
mislukte echter: de republikeinen behielden hun meerderheid. Deze Seize Mai-crisis van 1876 
betekende het einde van het monarchisme en klerikalisme (pas in 1919 zou rechts voor het 
eerst weer via een verkiezingsoverwinning aan het bewind komen). De macht van de 
president werd blijvend vernietigd en door deze crisis kreeg de Derde Republiek in de praktijk 
haar constitutie: het parlement als wetgevende macht domineerde relatief sterk de regering als 
uitvoerende macht, terwijl de president als staatshoofd in het vervolg louter ceremoniële taken 
had. Dit overwicht werd nog vergroot doordat het parlement uit een groot aantal partijen en 
partijtjes bestond, wat coalitievorming noodzakelijk maakte. Kabinetten waren daarbij 
afhankelijk van tijdelijke en voortdurend wisselende meerderheden. Deze waren onstabiel, 
aangezien de partijen doorgaans meer door persoonlijkheden dan door programma’s beheerst 
werden. Kleine groepen of zelfs individuele parlementariërs konden een kabinet wegstemmen 
als zij geloofden politieke munt daaruit te kunnen slaan. Het gevolg van dit alles was dat de 
Derde Republiek tussen 1870 en 1940 – in zeventig jaar – 109 kabinetten telde. Deze 
politieke instabiliteit werd echter min of meer gecompenseerd doordat veelal dezelfde politici 
op steeds wisselende posten terugkeerden. Tussen 1876 en 1887 voerden republikeinse 
kabinetten, vooral onder aanvoering van Jules Ferry, vele liberale hervormingen door, zoals 
legalisatie van de vakbonden, vrijheid van vergadering en vereniging en een liberale perswet. 
Ook werden anti-klerikale maatregelen genomen, zoals erkenning van echtscheiding en vooral 
hervorming van het onderwijs volgens een liberaal-republikeins programma. De 
republikeinen hadden de steun van de kleine boeren en delen van de welgestelde, grote 
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burgerij in de steden. Mede door de opkomst van nieuwe sociale groepen in de politiek, zoals 
de kleine burgerij en de arbeiders bleef echter in Frankrijk het genoemde spanningsveld 
tussen een parlementaire en autoritaire regeringsvorm bestaan. Meerdere factoren werkten dit 
in de hand: na de nederlaag tegen Duitsland was er angst voor verder internationaal 
machtsverlies van Frankrijk, wat werd versterkt door de bevolkingsdaling vergeleken met 
andere Europese landen. Dit werd alom uitgelegd als teken van zwakte en decadentie. 
Bovendien bleef de breedgedragen wens tot revanche op Duitsland om Elzas-Lotharingen 
terug te winnen een belangrijk middel in handen van tegenstanders van de Derde Republiek. 
Immers, het ontstaan hiervan bleef verbonden met de nederlaag en het voortbestaan ervan 
ging gepaard met toenemende ergernis over corrupte, opportunistische politici.104 
   Het was generaal Georges Boulanger, die de sterke man leek te zijn aan wie velen behoefte 
hadden. Hij was na militaire successen in de koloniën in 1886 minister van oorlog geworden 
en dankte zijn populariteit niet alleen aan legerhervormingen, maar ook aan gespierde taal 
tegen Duitsland. Hierdoor werd Boulanger de belichaming van de revanche-gedachte. Na een 
Frans-Duits grensincident werd hij echter, vanwege zijn oorlogszuchtige uitspraken, 
ontslagen. Boulanger wist dit ‘martelaarschap’ uit te buiten en vergrootte zijn populariteit in 
korte tijd aanzienlijk. Alle ontevredenheid over de Derde Republiek concentreerde zich in 
steun voor zijn verkiezingscampagne voor het parlement. Boulanger, die openlijk pleitte voor 
toekenning van dictatoriale macht aan een bij algemeen kiesrecht gekozen president, wilde 
zelf echter geen parlementariër, maar president worden. Zijn aanhang kwam uit vele 
richtingen: zowel monarchisten en conservatief-liberalen alsook teleurgestelde republikeinen. 
Men verwachtte dat hij orde zou scheppen in de parlementaire chaos en Frankrijk zijn 
grandeur zou teruggeven. Zijn beweging verscheen op het politieke toneel terwijl het 
antisemitische boek van Édouard Drumont, La France juive, zich als bestseller over Frankrijk 
verspreidde.105 Het Franse antisemitisme was onderdeel van een algemeen-westerse traditie. 
Het was in Frankrijk niet in één bepaalde ideologie of gedragslijn te vatten, maar verbonden 
met opmerkelijk verschillende intellectuele stromingen: conservatief-klerikalisme, 
nationalisme, maar ook opkomend socialisme. Bij Drumont kwam nu een modern 
antisemitisme tot uiting, dat zich sterk afzette tegen het heersende liberalisme. Voor de 
bovengenoemde stromingen, die zich door de modernisatie bedreigd voelden, werden de 
joden veelal de representanten van de liberaal-materialistische geest. Zij werden gezien als 
dragers van de moderne tijd, dat wil zeggen van de snelle en ingrijpende veranderingen in de 
maatschappij die veel onzekerheid veroorzaakten.106 Boulanger zelf neigde overigens eerder 
naar populisme, zonder enige bijzondere belangstelling voor het ‘joodse probleem’. Binnen 
Boulangers beweging waren echter de journalist Henri Rochefort, de nationalistische schrijver 
Maurice Barrès en hun medestanders ontevreden over de gematigd-onverschillige houding 
van Boulanger ten opzichte van joden. Zij waren de drijvende kracht van de anti-joodse 
retoriek in de beweging. Het was vooral Barrès die al heel vroeg het politiek potentieel van 
antisemitisme onderkende en er volledig gebruik van wist te maken. Daarbij verwierp hij het 
zuiver raciale antisemitisme van Drumont en sloeg de weg in naar een populistische 
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kruistocht, die opriep tot een sociale en nationale omwenteling die de Derde Republiek zou 
moeten bevrijden van zijn liberale ketenen. De joden werden afgeschilderd als hoge financiers 
die door speculaties en parasitaire middelen arme arbeiders tot hun slaven maakten. De 
nadruk leggend op de sociale ruïne van het toenmalige Frankrijk en de deugden van de 
werkende klasse hoog houdend, zag Barrès het antisemitisme als belangrijke factor die de 
elkaar bestrijdende groeperingen kon verenigen. Het zou de burgerij en de werkende klasse 
bij elkaar kunnen brengen in een gemeenschappelijk streven een nationaal ethos te herstellen. 
Ook de vanaf 1881 sterk toegenomen emigratie van joden uit Rusland naar o.a. Frankrijk was 
een factor in het door Drumont, Rochefort en Barrès aangemoedigde antisemitisme.107 In 
januari 1889 behaalde het Boulangisme, in het geheim gefinancierd door monarchistische 
kringen, een overweldigende meerderheid bij verkiezingen in Parijs, waarbij Boulanger zelf in 
het parlement gekozen werd. Zoals gezegd ging het de Boulangisten echter niet om een stem 
in het parlement, maar om een machtige president. De omstandigheden leken gunstig voor 
een staatsgreep, waarvoor al voorbereidingen waren getroffen en die hoogstwaarschijnlijk ook 
op steun van een meerderheid van de Franse bevolking had kunnen rekenen. Boulanger 
aarzelde echter te lang, omdat hij de consequenties niet goed aandurfde. De regering maakte 
hiervan gebruik door aan te kondigen Boulanger wegens samenzwering tegen de staat te 
zullen berechten. Hem werd echter voldoende tijd gelaten om naar het buitenland te vluchten, 
waarna zijn beweging uit elkaar viel: zijn aanhang verdween even snel als dat zij was 
gekomen. Uiteindelijk pleegde Boulanger in 1891 in Brussel zelfmoord. Hoewel geen sprake 
was geweest van een hecht georganiseerde beweging, toonde de Boulanger-crisis van 1886-
1889 aan, hoe zwak het republikeinse bestel nog was.108 De herinnering aan de nederlaag van 
1870 – levend gehouden door het verlies van Elzas-Lotharingen – en ontevredenheid over het 
parlementaire stelsel bleken sterk genoeg te kunnen zijn om Fransen van links en rechts te 
verenigen. Deze spanningen zouden zich tijdens een nieuwe affaire, ongeveer tien jaar later, 
wederom manifesteren: de bekende Dreyfus-affaire.  
   De Frans-joodse officier Alfred Dreyfus, als kapitein werkzaam bij de generale staf, werd in 
1894 op dubieuze gronden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf op Duivelseiland bij 
Frans Guyana wegens spionage voor Duitsland. Na jaren van toenemende twijfel en steeds 
meer aanwijzingen dat sprake was van vervalst bewijsmateriaal, kreeg de zaak een 
stormachtig, nationaal karakter in januari 1898. De beroemde schrijver Emile Zola 
publiceerde in de vooraanstaande krant L’Aurore op de voorpagina een open brief aan de 
president van de republiek, getiteld: J’accuse. Hierin werden de betrokken instanties op 
indringende wijze aangeklaagd en de onschuld van Dreyfus benadrukt. Politici, intellectuelen 
en journalisten moesten of wilden nu openlijk partij kiezen.109 De affaire leidde niet alleen in 
de politiek tot een scherpe polarisatie tussen liberaal-republikeins (Dreyfussard) en 
conservatief-klerikaal (anti-Dreyfussard), maar maakte ook een golf van antisemitisme los in 
de Franse maatschappij. Er was in diverse steden sprake van anti-joodse rellen en 
bekladdingen.110 De al genoemde Drumont voerde een felle antisemitische campagne in zijn 
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krant La Libre Parole, die een oplage van 100.000 bereikte. Voorstanders van Dreyfus eisten 
herziening van het proces. De anti-Dreyfussards waren hiertegen omdat dit de eer van het 
leger, de Franse veiligheid en dus uiteindelijk Frankrijk zèlf zou schaden. Om herziening van 
het proces te vermijden, besloot de regering delen van het dossier openbaar te maken. Dit 
werkte echter averechts: het bewijsmateriaal op grond waarvan Dreyfus was veroordeeld 
bleek inderdaad vervalst. Toch werd hij na een tweede proces in 1899 opnieuw veroordeeld. 
Nu echter greep de regering in en de president verleende hem onmiddellijk gratie. Het artikel 
van Zola en de gratiëring van Dreyfus waren voor de nationalistische schrijver Charles 
Maurras (1868–1952) en andere anti-Dreyfussards aanleiding tot oprichting van de beweging 
Action française, die alle ontevredenen over het republikeinse bestel poogde te verenigen. 
Maurras was een felle anti-republikein die streefde naar een synthese van nationalisme, 
monarchisme en Rooms-katholicisme in één enkele doctrine, die hij ‘integraal nationalisme’ 
noemde. De sleutel hiertoe was het ideaal van een klassieke orde. Volgens Maurras vormden 
individualisme, protestantisme, vrijmetselarij, Jodendom en métèques (vreemdelingen, 
halfbloeden) een ernstige bedreiging voor het ideaal van een klassieke orde. Maurras 
ontkende racist te zijn; hij rechtvaardigde uitsluiting van de joden op grond van de 
onmogelijkheid van hun culturele assimilatie, niet op grond van hun ras. De joden werden 
door degenen, die zich door de modernisering bedreigd voelden en daarom naar het 
conservatieve model van de natuurlijke, pre-industriële samenleving teruggrepen, veelal 
beschouwd als symbolen van alle slechtheden van de moderne tijd: liberalisme, groot-
kapitaal, secularisatie, internationalisme, socialisme. Al met al wilde Maurras feitelijk terug 
naar het ancien régime van vóór de Franse revolutie van 1789 met inbegrip van volledige 
afschaffing van de aan de joden verleende emancipatie van 1791. Maurras en zijn beweging 
bleven echter een minderheid en de verdedigers van Dreyfus kregen uiteindelijk de overhand: 
definitieve herziening van het proces en volledige rehabilitatie volgden in 1906. De Derde 
Republiek bleek niet alleen goed bestand tegen deze affaire, maar leek er ook versterkt uit te 
voorschijn gekomen.111  
  Tijdens en vooral na de Dreyfus-affaire, gaven de liberalen – met name de zogenoemde 
Radicalen112 onder hen die een blijvende zij het beperkte overheidsbemoeienis voorstonden – 
aan de Derde Republiek een zekere stabiliteit. Zij namen als grootste middenpartij aan de 
meeste coalities deel. Deze voerden een overwegend anti-klerikale politiek. In 1905  werd het 
concordaat van 1801 opgezegd en de wettelijke scheiding van kerk en staat (la laïcité) 
doorgezet.113 De parlementaire positie van de Radicalen steunde op een impliciete coalitie van 
belangen tussen burgerlijke elites enerzijds en een groot deel van de boeren en kleine 
fabrikanten anderzijds. Hierdoor werd het privébezit beschermd en werd voorzien in een 
onderwijssysteem dat kinderen uit middenklassen de mogelijkheid bood van sociale stijging. 
Overigens bleef in het toen nog overwegend agrarische Frankrijk de arbeidersklasse hiervan 
grotendeels uitgesloten. Verder zorgde het traditioneel sterke ambtenarenapparaat – een 
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bureaucratische erfenis van Napoleon I – ondanks de voortdurende kabinetswisselingen, toch 
voor continuïteit in het beleid. Frankrijk werd door dit alles, tot begin jaren dertig, veel 
stabieler bestuurd dan op het eerste gezicht leek.114 
 
Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914 slaagden president Raymond Poincaré 
en premier René-Raphaël Viviani erin een Union Sacrée van alle partijen te bewerkstelligen. 
Tijdens de oorlog werd deze nationale eenheid, ondanks moeilijkheden, door premier Georges 
Clemenceau gehandhaafd. Het antisemitisme uit de tijd van de Dreyfus-affaire scheen 
volkomen verdwenen, mede omdat de loyaliteit van de Franse joden aan Frankrijk werd 
bevestigd door hun aandeel in de strijd in de loopgraven. In 1918, na afloop van de gewonnen 
oorlog waarin 1,3 miljoen Franse soldaten de dood hadden gevonden, ontstond in Frankrijk 
een revolutionaire stemming. Het was nu niet langer nodig de klassenvrede te bewaren. 
Nieuw in de Franse politiek werd het links extremisme dat in korte tijd grote aanhang kreeg, 
gestimuleerd door het succes van de revolutie in Rusland en aanvankelijk ook van die in 
Duitsland. In 1919 en 1920 kwam het tot massale stakingen, werden in Parijs barricaden 
opgeworpen en vonden er straatgevechten met de politie plaats. Het ledental van de Franse 
socialistische partij groeide van 36.000 naar 133.000. Ook de vakcentrale Confédération 
Générale du Travail (CGT) verwierf meer dan een miljoen leden. Toch zetten de 
revolutionaire ontwikkelingen zich niet door, omdat de rechtse en middenpartijen de angst 
voor het bolsjewisme (communisme) enorm wisten aan te wakkeren. Aangezien Frankrijk ook 
toen nog steeds overwegend een land van ‘petite bourgeoisie’ en boeren was, behaalden de 
burgerlijke partijen, verenigd in het Bloc national, in 1919 een verkiezingsoverwinning. Veel 
socialisten vonden dat hun verkiezingsnederlaag was te wijten aan het feit dat het eigen 
partijprogramma te weinig radicaal was. Daarom sloot de socialistische partij zich in 1920 aan 
bij de Communistische Internationale (Komintern) en veranderde van naam in Parti 
communiste français (PCF). De gematigde minderheid onder leiding van Léon Blum was het 
met deze koerswijziging oneens en stond hervormingen binnen het parlementair bestel van de 
Derde Republiek voor. Blum en zijn aanhangers stapten uit de partij en zetten de naam en 
traditie van de Franse Socialistische Partij, na aanvankelijke moeilijkheden, met succes voort. 
Geleidelijk won de socialistische partij terrein op de communisten en kreeg daarbij ook de 
meerderheid van de CGT-vakbondsaanhang achter zich.115 
   Eerste helft jaren twintig stond de Franse politiek in het teken van herstel van de 
oorlogsschade, de economische problemen en buitenlandse schulden als gevolg van de 
oorlog. De centrum-rechtse coalitiekabinetten van het Bloc national, die tot 1924 aan het 
bewind waren, poogden de schulden te dekken door de verwachte herstelbetalingen uit 
Duitsland en door een bezuinigingspolitiek, maar dit had onvoldoende resultaat. Tijdens deze 
periode was niet alleen sprake van de al genoemde linkse, maar ook van voortgaande rechtse 
kritiek op de Derde Republiek. Deze werd door Maurras en zijn Action française nog altijd 
beschouwd als de belichaming van het kwaad. Als reactie op de linkse revolutionaire 
stemming van 1919 en met als voedingsbodem de economische problemen steeg de reputatie 
van Maurras eerste helft jaren twintig tot ongekende hoogte. Overigens oefende zijn 
beweging vooral invloed uit via eigen kranten (La Libre Parole), eigen instituut en uitgeverij 
en niet zozeer via het parlement. In 1926 nam de betekenis van Action française evenwel 
sterk af toen de beweging door het Vaticaan werd veroordeeld als onderdeel van de politiek 
van paus Pius XI (1922–1939), die het katholicisme met de democratie in Frankrijk wilde 
verzoenen. Voor het antisemitisme van Maurras bleek evenmin draagvlak aangezien de joden 
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moeilijk beschuldigd konden worden van gebrek aan patriottisme omdat zij tijdens de 
wereldoorlog in groten getale in het leger hadden gediend.116  
   Naast linkse en rechtse oppositie, was er ook sprake van kritische geluiden onder 
aanhangers van de Derde Republiek zèlf. Deze laatsten vonden dat Frankrijk lessen moest 
trekken uit de oorlog. Zij waren voorstander van economische en politieke modernisering: een 
meer rationele organisatie van de arbeid en arbeidsverhoudingen om de productie te 
vergroten, almede institutionele hervormingen gericht op een sterkere uitvoerende macht. Hun 
ideeën waren mede ontleend aan de efficiënte organisatie van de Duitse oorlogseconomie 
door Walther Rathenau en aan de opvattingen van de Amerikaan Frederick W. Taylor, een 
pionier op het terrein van de wetenschappelijke organisatie van de arbeid (scientific 
management). De tot 1924 regerende kabinetten van Bloc national werden echter zoals 
vermeld vooral in beslag genomen door de wederopbouw en de economische problemen; 
bovendien waren ze meer geïnteresseerd in een toename van de invloed van de Kerk, dan in 
bovengenoemde hervormingsideeën.117  
   Mede door sanering van de overheidsfinanciën en devaluatie van de franc herstelde de 
economie zich vanaf midden jaren twintig betrekkelijk snel. De politieke problemen bleven 
echter voortbestaan, vooral omdat het parlement meestal gekenmerkt werd door ernstige 
verdeeldheid, zowel tussen partijen als binnen partijen zelf. Zo was er in de liberaal-Radicale 
partij een groep jonge Radicalen, die ook wel Jeunes Équipes werden genoemd. Zij wilden 
een modernisering van de Franse economie en waren teleurgesteld in de veteranen uit de 
eerste wereldoorlog in de partij die terug wilden naar de wereld van vóór 1914. De Jeunes 
Équipes waren niet anti-kerkelijk maar geloofden dat religie niet langer een onderwerp was 
dat in de politiek betrokken diende te worden. Overigens bestonden binnen deze groep ook 
weer verschillende stromingen: sommigen kozen voor aansluiting bij centrum-rechts terwijl 
anderen, onder wie de rijzende ster Édouard Daladier, een linksgeoriënteerde maar niet-
marxistische koers wilden varen. Dit kwam neer op hervormingen binnen het republikeinse 
kader.118 
   Een belangrijke kwestie bleef de invoering van nieuwe sociale wetgeving, waarvoor 
belastinghervormingen noodzakelijk waren. De socialisten en een deel van de liberale 
Radicalen wilden kapitaal meer gaan belasten, maar dit stuitte op fel verzet van de 
conservatieve financiële belangengroepen. Ondanks aanzienlijke groei bij de 
parlementsverkiezingen van 1926 weigerde de socialistische partij aan de regering deel te 
nemen, omdat zij haar revolutionaire élan niet geheel wilde verliezen. Slechts in ‘uiterste 
noodzaak’, d.w.z. als de Derde Republiek in gevaar kwam, wilde Blum tot een coalitie 
toetreden.119 Hierdoor mislukte in oktober 1929 een hernieuwde poging van onder anderen 
Daladier om tot een centrum-linkse coalitie te komen. Dit opende de mogelijkheid voor de 
centrum-rechtse André Tardieu om een regering te vormen. Hij was geboren in 1876 en werd 
in de jaren twintig beschouwd als de briljantste politicus van zijn generatie. Hoewel ouder, 
onderhield hij nauwe banden met de Jeunes Équipes omdat ook hij voorstander was van 
economische modernisering, waardoor volgens hem sociale conflicten vanzelf zouden 
verdwijnen. Overigens was hij de eerste veteraan uit de wereldoorlog die in 1929 premier 
werd. Door tegenstand in het parlement kon Tardieu slechts een deel van zijn 
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hervormingsagenda uitvoeren. Overigens raakte hij in 1930 verwikkeld in een financieel 
schandaal dat tot zijn aftreden leidde, waarna hij in 1931 als premier werd opgevolgd door de 
eveneens centrum-rechtse Pierre Laval.120 
   Het almaar buiten de regering blijven van de socialisten betekende intussen dat een groeiend 
deel van de kiezers geen invloed had op de politieke besluitvorming. Immers, Frankrijk was 
zich in deze jaren van een overwegend agrarische tot een industriële samenleving aan het 
ontwikkelen. Vanaf 1931 woonde meer dan de helft van de bevolking in de steden. De 
talrijker wordende werknemers in de industrie raakten steeds meer vervreemd van de Derde 
Republiek. Dit laatste gold overigens ook voor de bourgeoisie, omdat de hervormingen van 
Tardieu, zoals gratis openbaar onderwijs voor alle leerlingen tot veertien jaar, gezien werden 
als een fundamentele aanval op een voorrecht van de bourgeoisie. Angst onder deze groep 
nam ook toe omdat de sloppenwijken van industriesteden werden beschouwd als broeinesten 
van linkse revolutionairen.121 In 1932, toen Frankrijk de volle kracht van de wereldwijde 
economische depressie begon te voelen, zette de opmars van de socialisten zich inderdaad 
voort: met honderd zetels vormden ze zelfs de grootste fractie in de Kamer van 
Afgevaardigden, terwijl de communisten over slechts tien zetels beschikten.122 In datzelfde 
jaar begon ook de opkomst van uiterst rechts steeds grotere vormen aan te nemen. Door de 
gevoerde bezuinigingspolitiek van snel opeenvolgende kabinetten en toenemende 
werkloosheid ontstonden hevige sociale en politieke spanningen. Tot dan toe hadden, zoals 
vermeld, de liberale Radicalen, als middenpartij in verschillende coalities, de Derde 
Republiek een zekere stabiliteit gegeven. De polarisatie tussen rechts en links maakte echter 
dat de gematigde liberale Radicalen nu hun draagvlak grotendeels verloren. De 
tegenstellingen werden nog eens verscherpt door het feit dat de socialisten en communisten 
elkaar niet verdroegen, èn doordat deze beiden weigerden te regeren met de door hen als 
‘burgerlijk’ verfoeide Radicalen.123 
   Had de economische voorspoed van tweede helft jaren twintig de groei van rechts-
extremistische organisaties nog sterk afgeremd, in de jaren dertig, onder invloed van de 
depressie veranderde dit. De crisis zette in Frankrijk weliswaar later in dan in de Verenigde 
Staten of Duitsland, maar duurde langer en was in bepaalde opzichten ernstiger dan in veel 
andere landen. Ook het fascistisch succes in Italië en Hitlers machtsovername in 1933 
werkten de opkomst van uiterst rechts in Frankrijk in de hand. De verdeeldheid van de 
gematigde en linkse partijen werd door rechts aangegrepen om het parlementaire bestel van de 
Derde Republiek verder te destabiliseren: politici als Tardieu en Laval uitten grote twijfels 
over het parlementarisme en wilden dit wijzigen in een meer autoritair stelsel. Tardieu bleef 
voorstander van economische modernisering en een technocratisch competente 
interventiestaat. Laval was oorspronkelijk een links parlementslid, die zich in de jaren twintig 
geleidelijk tot het conservatisme had bekeerd.124 Hun autoritaire ideeën strookten met het 
verlangen van uiterst rechtse en fascistische organisaties, vooral Action française en Croix de 
Feu (CF) die een sterk leiderschap voorstonden. De CF was in 1928 opgericht als 
oorlogsveteranenorganisatie en in 1931 nam de gepensioneerde kolonel François de La 
Rocque de leiding ervan over. Hij stelde het lidmaatschap ook voor niet-veteranen open. 
Evenals Action française was CF fel anti-bolsjewistisch, waarbij de communisten en 
socialisten over één kam werden geschoren, maar nieuw was dat La Rocque ook traditioneel 
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rechts aanviel. Vooral na corruptieschandalen van belangrijke politici en financiers (Stavisky-
affaire) kwam het op 6 februari 1934 in Parijs tot massale demonstraties van rechts, 
waaronder tweeduizend leden van CF, waarbij een poging werd gedaan het Huis van 
Afgevaardigden aan te vallen. Tijdens de straatgevechten met politie vielen vijftien doden.125 
Bij een communistische tegendemonstratie kwamen zes mensen om. Frankrijk beleefde zijn 
bloedigste week sinds de opstand van de Commune in 1871. Met grote moeite wist het 
centrum-rechtse kabinet van de inmiddels premier geworden Daladier de orde te bewaren 
door plaats te maken voor een nieuw, rechts kabinet van ‘nationale eenheid’ onder Gaston 
Doumergue. Deze kwam de rechtse demonstranten enigszins tegemoet; zijn regering trachtte 
de uitvoerende macht te versterken door de premier de bevoegdheid te geven het parlement te 
ontbinden zonder toestemming van de senaat. Het voorstel leidde echter al in november 1934 
tot de val van het kabinet, waarna Laval begin 1935 terugkeerde als premier van een centrum-
rechtse regering die ingrijpende bezuinigingen doorvoerde. Na de grote demonstraties van 
februari 1934 nam het ledental van Croix de Feu enorm toe tot meer dan 300.000. La Rocque 
presenteerde zijn beweging als een nieuwe elite, die inperking voorstond van de macht van 
het parlement, maatregelen eiste tegen communisten en vrijmetselaars en streefde naar 
sociaal-economische hervormingen met een corporatistisch karakter.126 Dit was het antwoord 
van uiterst rechts op de economische en politieke crisis van de jaren dertig in Frankrijk.  
   Voor de socialisten en communisten leken de gebeurtenissen van 1934 niet alleen een acute 
bedreiging van de Derde Republiek, maar ook voor hun eigen voortbestaan. Immers, de 
ontwikkeling in Duitsland had laten zien, dat daar na de machtsovername door uiterst rechts 
niet alleen de Weimar-republiek was opgeheven, maar dat ook hun geestverwante partijen – 
socialisten, communisten – in enkele weken tijd waren ontbonden en de meeste leiders waren 
gevlucht of in concentratiekampen waren verdwenen. Wat nu van doorslaggevend belang 
leek, was dat democratie en communisme een gemeenschappelijke vijand hadden, waarvoor 
ze hun onderlinge verschillen voorlopig moesten laten varen. Toen de Franse communistische 
partij om die reden in de lente van 1934 toenadering zocht tot de socialisten, was ook onder 
de laatsten bereidheid tot samenwerking ontstaan. De liberale Radicalen sloten zich hierbij 
aan en de drie partijen organiseerden op 14 juli, de nationale feestdag ter herdenking van de 
bestorming van de Bastille in 1789, een indrukwekkende massademonstratie van 
republikeinse solidariteit, gericht tegen de rechtse demonstratie van vier maanden eerder.127 
Mede onder druk van deze demonstratie en van het parlement besloot La Rocque de 
paramilitaire, geüniformeerde tak van Croix de Feu op te heffen. De beweging zelf vormde 
hij uiteindelijk in december 1935 om tot een gewone politieke partij, de Parti Social Français 
(PSF), wat overigens aanleiding gaf tot groeiende interne verdeeldheid bij uiterst rechts in het 
algemeen.128 
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   De toenadering tussen socialisten, communisten en liberale Radicalen leidde tot een 
gezamenlijk programma van deze drie partijen voor de parlementsverkiezingen van mei 1936. 
Dit zogenoemde ‘Volksfront’ was niet alleen een politiek antwoord op de dreiging van het 
fascisme, maar ook een sociaal antwoord op de crisis.129 Juist door dit samengaan van links 
won het Volksfront de verkiezingen. Het nieuwe kabinet, voor het eerst onder een 
socialistische premier, Léon Blum, bestond uit socialisten en liberale Radicalen, met steun 
van de communisten in het parlement.130 De Volksfrontregering ging met voortvarendheid 
aan de slag. Onmiddellijk na aantreden, terwijl een stakingsgolf gaande was, werden allerlei 
hervormingen doorgevoerd. Er volgde een uitbreiding van sociale voorzieningen, zoals een 
veertigurige werkweek en betaalde vakanties. De Banque de France werd onder 
overheidscontrole geplaatst en bewapeningsindustrieën werden genationaliseerd. De 
fascistische groeperingen – al in 1935 door het parlement verboden – werden nu ook 
daadwerkelijk ontbonden. Verder bracht de regering door de zogenoemde akkoorden van 
Matignon de werkgevers ertoe collectieve arbeidsovereenkomsten te aanvaarden en de lonen 
van de werknemers in één keer met tenminste 15% te verhogen. De rechtse oppositie voerde 
een felle campagne tegen de hervormingen, waarin zij de voorbode van een communistische 
revolutie meende te zien. Blum zelf echter vergeleek zijn beleid met de New Deal van de 
Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. Inderdaad waren zijn hervormingen niet zozeer 
een experiment in het socialisme, maar hadden vooral ten doel de economische welvaart te 
herstellen en de democratische instituties van de republiek te versterken en moderniseren. Een 
van de uitingen van dit laatste was de oprichting van een nieuw Ministerie voor de Nationale 
Economie, als tegenwicht voor het Ministerie van Financiën, dat gezien werd als bolwerk van 
financiële orthodoxie.131  
   De doortastende politiek van de Volksfrontregering had echter onvoldoende succes. De 
werkloosheid nam niet duidelijk af, de inflatie liep verder op en de devaluatie van de franc 
leidde niet tot economisch herstel. Vooral de middenstand en de ambtenaren werden door de 
prijsstijgingen hard getroffen. Het werd duidelijk dat Frankrijk zich niet veel méér kostbare 
hervormingen kon veroorloven in een tijd waarin Duitsland zich in hoog tempo bewapende. 
Tegen de lente van 1937 werd Blum zowel van rechtse als van linkse zijde bekritiseerd. Mede 
als gevolg van de kapitaalvlucht, ontstaan door de angst voor een socialistisch Frankrijk, 
saboteerden de werkgevers in toenemende mate de akkoorden van Matignon. De liberale 
Radicalen – vertegenwoordigers van de ontevreden middenstand en ambtenaren waarvan de 
reële koopkracht was gedaald – begonnen spijt te krijgen van hun machtsdeling met de 
socialisten en zochten weer toenadering tot rechts. Aan de andere kant begonnen de 
communisten hun dubbele positie – half in en half buiten de regerende coalitie – uit te buiten 
door afstand te nemen van Blum en de socialistische vakbonden te infiltreren. Het Volksfront, 
dat zelf was voortgekomen uit de toenemende polarisatie, verscherpte deze nog meer. Zo nam 
de radicalisering van rechts toe. Het meest extreem was het Comité secret d’action 
révolutionnaire (CSAR), bijgenaamd Cagoule, opgericht door marine-technicus en oud-lid 
van Action française Eugène Deloncle.132 Doel was bestrijding van het communisme met alle 
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middelen. Het aantal aanhangers was weliswaar gering, maar de groep kreeg financiële steun 
van sommige industriëlen en pogingen werden ondernomen nauwe banden met het leger aan 
te knopen. Verspreid in het land werden geheime wapenvoorraden aangelegd en in 1937 
voerde Cagoule een reeks gewelddadige aanslagen uit. Hetzelfde jaar werden verschillende 
leiders van Cagoule gearresteerd die pas na 1940 weer zouden vrijkomen. Een andere 
autoritair-populistische reactie op het Volksfront was de oprichting in juni 1936 van de Parti 
Populaire Français (PPF) door Jacques Doriot, een voormalige communistische straatvechter 
uit de jaren twintig, die in 1934 uit de partij was gezet. De PPF ontving steun van een bankier 
en een industrieel, die meenden dat Doriot als populist in staat was kiezers weg te halen bij 
links. Hij slaagde daarin enigszins, maar wist vooral ontevreden aanhangers van PSF 
(voormalig Croix de Feu) naar zich toe te trekken, die vonden dat La Rocque te gematigd was 
geworden. In 1937 piekte de PPF met ongeveer 70.000 leden en was Doriot intussen openlijk 
fel anti-communist geworden, voorstander van corporatisme en van een bondgenootschap met 
Nazi-Duitsland.133 Vooral dit laatste deed Doriots aanhang weer slinken, terwijl de enige 
uiterst rechtse beweging die tussen 1936 en 1940 een enigszins breed gedragen politieke partij 
werd – de Parti Social Français van La Rocque – probeerde gematigd en ‘republikeins’ over 
te komen. De PSF zag af van paramilitaire, geüniformeerde bijeenkomsten en benadrukte de 
nationale eenheid, gezag, anti-communisme en sociale gerechtigheid onder een sterke maar 
gekozen leider.134 
   Ook bij de liberale Radicalen nam de angst voor het communisme enorm toe, zodanig zelfs 
dat zij dit, evenals een deel van de socialisten en vakbonden, als grotere dreiging gingen zien 
dan het fascisme. Mede door uitblijven van economisch herstel zegden de liberale Radicalen 
in juni 1937 de samenwerking op en was Blum gedwongen zijn ontslag in te dienen. Tijdens 
de twee daarop volgende kabinetten kwam het tot een geleidelijke ontbinding van het 
Volksfront. In april 1938 keerde Daladier terug als premier van een centrum-rechtse coalitie. 
Hij slaagde erin de binnenlandse crisis te overwinnen door noodverordeningen en afremming 
van de sociale politiek. Hoewel enkele sociaal-economische maatregelen gehandhaafd bleven, 
kwam hiermee definitief een einde aan het Volksfront-concept. Een algemene staking als 
protest tegen afschaffing van de veertigurige werkweek had geen resultaat en moest worden 
afgebroken. Links werd door dit alles aanzienlijk verzwakt, wat onder andere tot uiting kwam 
in een sterke en snelle daling van het aantal vakbondsleden. Van de grootste vakbond, 
Confédération Générale du Travail (CGT), daalde het ledental van 5,3 miljoen begin 1937 tot 
1 miljoen in 1939. Daladier was het conflict aangegaan met de vakbeweging en had dit 
gewonnen. Daarna was er opmerkelijk weinig oppositie tegen zijn in toenemende mate 
autoritaire regeerstijl, die in feite in strijd was met de parlementaire traditie van de republiek. 
Niet alleen de onderling verdeelde socialisten, ook de liberale Radicalen en zelfs de rechtse 
Parti Social Français van La Rocque boden weinig verzet. De laatste vanwege het feit dat 
Daladier zich als ‘sterke man’ profileerde en zich vaak buiten het parlement om via de radio 
rechtstreeks tot het Franse volk richtte. Hij omringde zich met een team van jonge, 
dynamische deskundigen die verondersteld werden a-politiek te zijn (en overigens later een 
prominente rol zouden spelen in de Vichy-regering). Zij onderhielden nauwe contacten met 
een groep industriëlen en zakenlieden, waaronder de invloedrijke bankier Jacques Barnaud, 
die tot de conclusie waren gekomen dat het liberale kapitalisme had gefaald en dat de 
toekomst lag in economische modernisering, planning en een corporatistische ordening die 
onder meer klassenverzoening moest bewerkstelligen. De regering voerde een politiek van 
hernieuwd nationaal zelfvertrouwen met extra aandacht voor het koloniale rijk, toenadering 
tot de Kerk en een reeks maatregelen om de geboortencijfers op te voeren. Onderdeel van de 
actieve gezinspolitiek was een sterke verhoging van de kinderbijslag. De Daladier-regering 
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slaagde erin een zekere stabilisatie in de binnenlandse politiek tot stand te brengen. De Derde 
Republiek leek eindelijk weer te functioneren.135 Wat echter bleef was de polarisatie in de 
Franse samenleving zèlf, die niet alleen door binnenlandse economische en politieke factoren 
was veroorzaakt, maar ook steeds meer door de internationale situatie werd bepaald: het 
groeiend aantal buitenlanders c.q. vluchtelingen in Frankrijk en de toenemende 
oorlogsdreiging.136  
 
In 1931 bedroeg het aantal vreemdelingen in Frankrijk bijna drie miljoen (zeven procent van 
de bevolking).137 In de jaren twintig was immigratie aangemoedigd om het door de eerste 
wereldoorlog veroorzaakte verlies van circa anderhalf miljoen arbeidskrachten op te vangen. 
Bovendien was in het algemeen door de dalende geboortecijfers de Franse bevolking sinds 
1890 nauwelijks gegroeid. In de jaren twintig rekruteerde de Franse regering Poolse 
mijnwerkers en Italiaanse landbouwers en verwelkomde nieuw aangekomenen als werkers en 
potentiële soldaten. Daarom was in 1927 een wet van kracht geworden die de naturalisatie 
van immigranten vergemakkelijkte. Na het begin van de economische depressie in Frankrijk 
kwam echter een einde aan de tolerante sfeer ten aanzien van vreemdelingen. Ze werden 
ervan beschuldigd Franse banen in te nemen. Velen moesten weer naar hun land van 
herkomst terugkeren. In augustus 1932 werd door een overwegend links parlement een wet 
aangenomen die het aantal vreemdelingen in bepaalde beroepen beperkte en vanaf juli 1934 
moesten recent genaturaliseerde immigranten tien jaar wachten voordat zij publieke ambten 
konden vervullen. Het totale aantal vreemdelingen in Frankrijk daalde van 2,9 miljoen in 
1931 naar 2,2 miljoen in 1936.138 Vanaf midden jaren dertig werd deze afname echter weer 
ongedaan gemaakt door een enorme toevloed van politieke vluchtelingen uit Duitsland, Oost-
Europa en Spanje. Tot eind 1933 kwamen 25.000 Duitse vluchtelingen Frankrijk binnen van 
wie 85 procent van joodse afkomst was. Voor de jaren daarna zijn de totale aantallen moeilijk 
te schatten, omdat velen Frankrijk illegaal binnenkwamen en ook velen doorreisden naar 
andere landen.139 De toenemende aversie tegen vreemdelingen in de jaren dertig deed 
antisemitisme heropleven dat in de jaren twintig leek te zijn verdwenen.140 Een nieuwe stroom 
joodse vluchtelingen volgde in maart 1938 toen Oostenrijk bij Duitsland werd ingelijfd. De 
kwestie werd een groot publiek item. In juli 1938 vond op initiatief van de Amerikaanse 
president Roosevelt in de Franse stad Evian-les-Baines (aan het meer van Genève) een 
internationale conferentie over het vluchtelingenprobleem plaats. Als elk van de 32 
deelnemende landen aan deze conferentie 17.000 Duits-joodse vluchtelingen en staatlozen 
zou opnemen, kon, aldus de Amerikanen, het probleem worden opgelost. De conferentie 
leverde echter geen tastbare resultaten op. Na de aanslag van een Pools-joodse vluchteling op 
een Duitse diplomaat in Parijs, die weer in Duitsland zelf de aanleiding vormde voor de 
‘Kristallnacht’ begin november 1938, nam het aantal joodse vluchtelingen naar de West-
Europese landen verder toe. In totaal nam Frankrijk tussen 1933 en 1939 volgens schattingen 
55.000 joden van alle nationaliteiten (op een totaal van ongeveer 2½ miljoen vreemdelingen) 
en tienduizenden andere politieke vluchtelingen blijvend op. Dit was overigens in verhouding 
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tot de bevolking van Frankrijk (veertig miljoen) lager, dan in België of Nederland, waar kort 
voor de bezetting resp. bijna 20.000 en ruim 15.000 Duits-joodse vluchtelingen verbleven.141 
   De sociaal-economische problemen waarmee Frankrijk in deze jaren te maken had, werden 
door rechtse en fascistische groepen vooral in verband gebracht met de massa’s 
vreemdelingen en vooral de joodse vluchtelingen onder hen.142 De vreemdelingen werden in 
drie opzichten als een bedreiging beschouwd. Tal van kranten en middenklasse-
beroepsorganisaties noemden hen een gevaar voor de werkgelegenheid.143 Verder vreesde 
men in intellectuele kringen, dat de verfijnde Franse cultuur verdrongen zou worden door een 
vreemde, als inferieur beschouwde massa-cultuur; in deze kringen heersten tevens 
antisemitische tendenzen. Ook dreigden de vluchtelingen Frankrijk te betrekken in 
ongewenste internationale verwikkelingen, waarvan bovengenoemde aanslag op een Duitse 
diplomaat in Parijs als tekenend voorbeeld werd beschouwd. Duits-joodse vluchtelingen 
werden gezien èn als Duitsers (vijanden) èn als oorlogshitsers tegen het nationaal-socialisme 
die zo Frankrijk tegen Duitsland wilden opzetten; beide waren ongewenst. Vanaf begin 1938 
voerde de Franse regering nog stringenter toelatingsregels voor vreemdelingen in. De 
grensbewaking werd gemachtigd vreemdelingen zonder vorm van proces terug te sturen. 
Buitenlanders, die om verschillende redenen niet over de grens gezet konden worden, werden 
vanaf februari 1939 als ‘ongewenste vreemdelingen’ (indésirables étrangers) geïnterneerd in 
kampen in uithoeken van Frankrijk of ondergebracht in woningen (résidence forcée), waarna 
zij zich elke dag bij de plaatselijke politie moesten melden. Niet alleen werd het 
toelatingsbeleid verscherpt, zelfs konden recent genaturaliseerde immigranten vanaf 
november 1938 hun Franse staatsburgerschap weer verliezen, wanneer zij dat ‘onwaardig’ 
waren, bijvoorbeeld door criminaliteit. Joden werden in al deze regelgeving niet expliciet 
genoemd, maar omdat hun aandeel in de groep buitenlandse vluchtelingen zo groot was, 
werden vooral zij er door getroffen.144 
   Ook de reacties van de Franse bevolking gingen zich steeds meer richten op de joden onder 
de vluchtelingen. Veel Fransen accepteerden weliswaar de geassimileerde joden, die perfect 
Frans spraken en in het Franse leger hadden gediend, maar hadden een aversie tegen de komst 
van grote aantallen joden uit Oost-Europa en Duitsland. De Franse antisemieten maakten dit 
onderscheid echter niet. Zij benadrukten keer op keer dat een jood, door zijn aard, niet in staat 
was te assimileren. Toen in juni 1936 Blum premier werd van de Volksfront-coalitie, sprak de 
antisemitische pers daar schande van. Hoewel Blum stamde uit een joodse familie die al 
generaties in Frankrijk woonde en volkomen geïntegreerd was, uitte de conservatief-
katholieke parlementariër Xavier Vallat openlijk zijn ongenoegen: ‘Pour la première fois, ce 
vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif.’145 Een andere verstokte antisemiet, de 
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schrijver Robert Brasillach, pleitte in april 1938 voor een speciaal statuut voor joden. In 1939 
gingen anderen, zoals René Gontier en Lucien Rebatet, nog een stap verder. Zij wilden 
strenge beperkingen van de instroom van joden in de vrije beroepen en de handel. Ook wilden 
zij intrekking van het Franse staatsburgerschap van alle genaturaliseerde joden en een speciaal 
statuut, waarin duidelijk werd dat zij ‘gasten’ waren in de Franse maatschappij. Weliswaar 
werd geen van deze voorstellen door de regering overgenomen, toch werd door dit alles tegen 
het einde van de jaren dertig de scheiding tussen buitenlandse en Franse joden niet meer zo 
gemakkelijk gemaakt.146 Vanaf 1937 werd overigens antisemitisme ook vervlochten met 
pacifisme, vanwege de vrees dat joden, net als de communisten, Frankrijk in een anti-Duitse 
kruistocht wilden storten. Zo waren er in september 1938, kort voor de conferentie van 
München, demonstraties in Parijs en andere steden, waarbij de joden door o.a. pacifisten 
werden geassocieerd met de voorstanders van oorlog tegen Duitsland. Het bleek dat 
antisemitisme dwars door de ideologische grenzen liep en ook politici van links kon 
omvatten. Zo verklaarde het socialistische parlementslid Armand Chouffet in 1938: ‘Ik heb 
genoeg van het joodse dictatorschap over de partij (…) Ik zal niet voor een joodse oorlog 
marcheren.’147  
   Het probleem van de joodse vluchtelingen in Frankrijk werd begin 1939 echter 
overschaduwd door de grote aantallen vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog na de 
Republikeinse nederlaag. Vanaf januari 1939 staken meer dan 400.000 Spanjaarden en 
internationale vrijwilligers de Franse grens over. De Franse autoriteiten stonden voor de taak 
al deze mensen op te vangen. Zij werden veelal geïnterneerd in kampen in Zuid-Frankrijk, 
niet ver van de Spaanse grens.148 
 
Na het vredesverdrag van Versailles (1919) was de Franse politiek ten aanzien van Duitsland 
meer ingegeven door vrees dan wraak. Aangezien Frankrijk ervan bewust bleef dat op de 
lange termijn de demografische en economische balans in het voordeel van Duitsland zou 
uitvallen, streefden Franse regeringen naar verzoening.149 Frankrijk was reeds sinds midden 
jaren dertig rechtstreeks betrokken bij de internationale verwikkelingen en toenemende 
oorlogsdreiging in Europa. Vanaf 1935 werd het internationale systeem (Volkenbond, de 
bepalingen van Versailles, het verdrag van Locarno, 1925) ernstig ondermijnd door acties van 
Mussolini en Hitler.150 Zo viel Italië in oktober 1935 Ethiopië aan en bezette Hitler in maart 
1936 het gedemilitariseerde Rijnland. De reacties van Engeland en Frankrijk waren verdeeld 
en terughoudend. Voor wat het eerste betreft verklaarde de Volkenbond weliswaar Italië tot 
agressor en legde het economische sancties op, maar deze werden nauwelijks uitgevoerd. 
Daarbij kwam dat Frankrijk op dat moment in een binnenlands-politieke crisis was beland en 
het interim-kabinet, dat aan de Volksfront-coalitie vooraf ging, het niet aandurfde een 
militaire actie tegen Italië op touw te zetten. Ten aanzien van de bezetting van het Rijnland 
wilde de Franse regering aanvankelijk wèl krachtig optreden, maar omdat nu Engeland daarbij 
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elke steun weigerde, zag zij hier van af. Deze voorbeelden zijn tekenend voor de 
inconsistentie van de Franse buitenlandse politiek in deze jaren.151 
   In juli 1936 was de al genoemde burgeroorlog in Spanje uitgebroken. De nieuwe Spaanse 
Volksfront-regering werd door het geestverwante kabinet Blum in Frankrijk, vooral op 
aandrang van de Franse communisten, aanvankelijk openlijk gesteund in zijn strijd tegen het 
in opstand gekomen leger onder generaal Francisco Franco. Om het Spaanse conflict te 
isoleren, spraken de grote mogendheden af dat men zich er niet in zou mengen. Om toezicht 
te houden op het door hen overeengekomen non-interventieverdrag, werd in Londen een 
commissie geïnstalleerd. Tegen overtredingen kon de commissie echter weinig uitrichten. 
Duitsland en Italië stoorden zich niet aan het verdrag en steunden Franco militair. Rusland en 
in mindere mate Frankrijk voorzagen op hun beurt de Republiek van wapens. Bovendien 
reisden uit tal van landen vrijwilligers vaak via Frankrijk naar Spanje om in de zgn. 
Internationale Brigades de Republiek te helpen verdedigen. De burgeroorlog, die in april 1939 
in het voordeel van Franco werd beslist, leidde overigens de internationale aandacht jarenlang 
af van de situatie rond Duitsland en Oostenrijk.152 
   De poging tot inlijving van Oostenrijk, die in 1934 was gestrand, kon Hitler in maart 1938 
alsnog met succes uitvoeren. De opnieuw terughoudende reacties van Frankrijk en Engeland, 
hingen samen met de door hen gevoerde appeasement-politiek: het streven naar verzoening 
met Duitsland door het doen van concessies. Deze politiek werd vooral ingegeven door de 
ineenstorting van het systeem van Versailles en de slechte economische situatie, waardoor 
Frankrijk en Engeland zich kostbare militaire interventies nauwelijks konden veroorloven. 
Daarom wilde de in 1937 aangetreden Britse conservatieve premier Neville Chamberlain een 
nieuw veiligheidssysteem opzetten, waarbij Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië onderling 
een machtsevenwicht moesten vormen, dat de vrede in Europa diende te garanderen.153 
Groeiend besef in Engeland en Frankrijk dat het verdrag van Versailles wel erg hard voor 
Duitsland was geweest, speelde hierbij een rol, alsmede angst voor het communisme, zowel in 
de Sovjet-Unie als daarbuiten. Overigens zat Frankrijk tijdens de Oostenrijkse Anschluss 
opnieuw zonder kabinet. Blum deed op dat moment een laatste poging de Volksfrontcoalitie 
te redden. Die mislukte, waarna Daladier in april een centrum-rechts kabinet formeerde. De 
appeasement verklaart ook de houding van Frankrijk en Engeland ten opzichte van Hitlers 
eisen aan Tsjecho-Slowakije in de Sudetenkwestie. Hoewel dit laatste land een democratie 
was en sinds de jaren twintig een bondgenootschap had met Frankrijk, werd dit door premier 
Daladier tijdens de conferentie van München eind september 1938 ondergeschikt gemaakt aan 
de appeasement. Hij en Chamberlain stonden toe dat het door Sudeten-Duitsers bewoonde 
Tsjechische grensgebied door Duitsland werd geannexeerd, in ruil voor Hitlers toezegging 
van verdere territoriale aanspraken af te zien.154 De Franse houding vóór en tijdens de 
conferentie van München werd in belangrijke mate beïnvloed door adviezen van de Franse 
stafchef, generaal Maurice-Gustave Gamelin. Deze wees het kabinet erop dat het leger geen 
oorlog buiten de landsgrenzen kon voeren, omdat de militaire inspanningen bijna uitsluitend 
waren gericht op de defensieve Maginotlinie. Toen in maart 1939 ook de rest van Tsjechië 
werd bezet en Slowakije tot een Duitse vazalstaat werd gemaakt, legden Frankrijk en 
Engeland zich bij deze toestand neer. Aangezien inmiddels duidelijk was geworden dat de 
zogenoemde Poolse corridor en Danzig de volgende doelen van de Duitse expansie waren, gaf 
Chamberlain eind maart veiligheidsgaranties aan Polen, waar Daladier zich bij aansloot. Zijn 
conservatieve kabinet, dat wederom voornamelijk steunde op de Radicalen, was evenwel 
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verdeeld tussen voor- en tegenstanders van een harde lijn ten opzichte van Duitsland. De aan 
Polen gegeven garantie was voor Frankrijk en Engeland echter militair onuitvoerbaar zonder 
Russische medewerking. Geheime diplomatie met Stalin hieromtrent kwam op gang. Het was 
voor beide landen dan ook een ernstige tegenslag dat in augustus 1939 een Russisch-Duits 
niet-aanvalsverdrag werd gesloten, waarbij – zij het niet openlijk – Polen alvast op papier 
tussen Duitsland en Rusland werd verdeeld. Ook zou Rusland de vrije hand krijgen in 
Estland, Letland en Finland. Stalin had dit verdrag gesloten mede omdat hij verbolgen was 
over het feit dat de Sovjet-Unie als grote mogendheid buiten de conferentie van München was 
gehouden. Het verdrag maakte voor Hitler de weg vrij om een oorlog tegen Polen te 
beginnen, waarbij hij erop rekende dat Frankrijk en Engeland, bij gebrek aan Russische steun, 
niet zouden ingrijpen. Na het begin van de aanval op Polen, 1 september 1939, verklaarden 
Engeland en Frankrijk – na enige aarzeling – twee dagen later Duitsland toch de oorlog.155 
   In tegenstelling tot de situatie in 1914 ging de regerende coalitie, het kabinet-Daladier, in 
1939 niet de oorlog in als Union sacrée. Het conservatieve kabinet steunde op een slechts 
kleine meerderheid in het parlement. Door de ‘Wet op de organisatie van het land in 
oorlogstijd’ kreeg de regering echter grote volmachten en was ze in feite in staat per decreet te 
regeren. Eveneens anders dan in augustus 1914, was er ditmaal onder de Franse bevolking 
geen enthousiasme bij de oorlogsverklaring aan Duitsland. Omdat het Franse opperbevel 
vasthield aan een defensieve doctrine en de Duitse aanval op zich liet wachten, bleek de 
oorlog, voorlopig althans, minder ‘erg’ te zijn dan men wel gevreesd had. De binnenlandse 
politiek stond voornamelijk in dienst van de reorganisatie van het economische leven ten bate 
van de oorlogvoering. Zo werd voedsel gerantsoeneerd en in samenwerking met de 
bedrijfstakken verdeelde de regering de grondstoffen tussen de oorlogsindustrie en overige 
industrieën naarmate van belangrijkheid.156 
   Ten gevolge van de aanval van de Sovjet-Unie op Finland ging er in december 1939 een 
golf van anti-communisme door Frankrijk. De druk op Daladier nam toe om een duidelijke 
anti-Russische koers te varen. Plannen werden uitgewerkt om bij Petsamo, in het uiterste 
noorden van Finland, Franse eenheden aan land te zetten. Aangezien daar echter nauwelijks 
Finse troepen aanwezig waren, zou dit regelrechte oorlog met de Sovjet-Unie betekenen. 
Hoewel de publieke opinie Franse militaire steun aan Finland bleef eisen, wees Daladier, 
onder invloed van het Franse opperbevel, directe steun af. Militaire hulp kwam definitief te 
vervallen door de Finse nederlaag en wapenstilstand van 13 maart 1940. Niettemin kwam het 
kabinet-Daladier aan het einde van die maand ten val, omdat in de ogen van een groot deel 
van het parlement niet voldoende actie tegen de Sovjet-Unie was ondernomen.157 
   Daladier werd opgevolgd door de rechts-liberale Paul Reynaud, een van de prominentste 
vertegenwoordigers van de harde lijn tegen Hitler. Dit was al gebleken in 1938, toen hij uit 
protest tegen het akkoord van München, de liberale ‘Democratische Alliantie’-partij van 
Pierre-Etienne Flandin had verlaten. Niettemin werd hij alweer eind 1938 door Daladier als 
minister van financiën in zijn kabinet opgenomen. Bij zijn aantreden als premier handhaafde 
Reynaud veel ministers uit het vorige kabinet en trachtte in het zijne zoveel mogelijk 
geledingen uit het parlement te vertegenwoordigen om toch min of meer tot een Union sacrée 
te komen. Het werd hierdoor niet alleen een van de meest gevarieerde, maar ook een van de 
omvangrijkste kabinetten die er in de Derde Republiek ooit waren geweest. Het telde niet 
minder dan 35 ministers! Desondanks werd het kabinet uiteindelijk met een meerderheid van 
slechts één stem aanvaard. Daarbij kwam dat het kabinet in feite een twee-hoofdige leiding 
had, aangezien naast Reynaud, als premier èn minister van buitenlandse zaken, Daladier de 
belangrijke post van defensie behield. Er bestonden echter grote tegenstellingen tussen beide 
bewindslieden, vooral omdat de laatste de opperbevelhebber Gamelin steunde. In deze chef-
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staf had Reynaud nu juist geen enkel vertrouwen. Hij vond hem te intellectualistisch en niet 
geschikt om de geest van de eindoverwinning van 1918 te bewerkstelligen. Reynaud gaf de 
voorkeur aan generaal Maxime Weygand; in zijn ogen het type van een vechtjas waar 
Frankrijk nu behoefte aan had. Begin mei 1940 leidde de kwestie van Gamelins mogelijke 
vervanging tot hoog oplopende spanning in het kabinet. Daladier bleef zijn chef-staf steunen, 
terwijl Reynaud dreigde op te stappen.158  
   Door de grote Duitse aanval op West-Europa van 10 mei 1940 kwam er een einde aan wat 
de Fransen noemden de ‘drôle de guerre’ (schemeroorlog). In het landsbelang trok Reynaud 
zijn ontslag voorlopig in. Hierna volgden zowel militair als politiek de gebeurtenissen elkaar 
in snel tempo op. Op 15-16 mei forceerden Duitse tanks een doorbraak bij Sedan aan de Maas 
en begonnen hun snelle opmars naar de Kanaalkust. De dag daarop waren de Franse legers in 
noord-Frankrijk en België overal op de terugtocht. Reynaud maakte van de snel 
verslechterende situatie gebruik om zijn kabinet te reorganiseren: hij nam het ministerie van 
Oorlog over van Daladier, die naar Buitenlandse Zaken ging. De fel anti-Duitse Georges 
Mandel werd minister van binnenlandse zaken. De 84-jarige maarschalk Henri-Philippe 
Pétain, de ‘held van Verdun’ (1916) en op dat moment ambassadeur in Madrid, werd als vice-
premier en militair adviseur in het kabinet opgenomen. Kort daarna werd hij ook tot minister 
van Oorlog benoemd met generaal Charles de Gaulle als staatssecretaris. De op 10 mei 
benoemde Britse eerste minister Winston Churchill vloog 16 mei naar Parijs om de kritieke 
toestand met Reynaud, Daladier en Gamelin te bespreken. Churchill stelde een gezamenlijk 
tegenoffensief voor. De aarzelingen van Gamelin om hierop in te gaan waren voor Reynaud 
reden om hem als opperbevelhebber te vervangen door generaal Weygand. Op 20 mei trad hij 
als opperbevelhebber aan, diezelfde dag bereikten de Duitse tanks, die vijf dagen eerder aan 
de Maas waren doorgebroken, de Kanaalkust. Daarna wist Weygand de Duitse opmars in 
zuidelijke richting voorlopig tot staan te brengen, maar door gebrek aan reserves stortte het 
Franse front aan de rivieren Somme en Aisne begin juni ineen. België had inmiddels op 28 
mei gecapituleerd en de evacuatie van ingesloten Britse en Franse troepen bij Duinkerken was 
in volle gang. De militaire toestand verergerde toen Italië precies één maand na de Duitse 
aanval, op 10 juni, Frankrijk en Engeland de oorlog verklaarde. De Franse regering verliet in 
de nacht van 10–11 juni Parijs en vestigde zich na een kort oponthoud in Tours, op 15 juni in 
Bordeaux. Aangezien de nederlaag inmiddels onafwendbaar was geworden, drongen Pétain 
en Weygand bij Reynaud steeds sterker aan op het staken van de strijd.159 Naar hun mening 
was een aanbod tot wapenstilstand voor Frankrijk aanzienlijk gunstiger dan doorvechten tot 
alle Franse troepen zouden moeten capituleren. Reynaud, die zelfs de Amerikaanse president 
Roosevelt om rechtstreekse hulp verzocht, wilde echter de strijd voortzetten. Hij probeerde in 
het kabinet het besluit er door te krijgen dat de regering haar zetel naar Frans Noord-Afrika 
(Algiers) zou verplaatsen. Hij verwees daarbij naar het Nederlandse voorbeeld, waar op 
soortgelijke wijze een regeringscapitulatie was vermeden en uitsluitend sprake was van een 
militaire overgave (15 mei). Bovendien hadden Engeland en Frankrijk nog in maart 1940 
verklaard, dat geen van beide een afzonderlijke wapenstilstand met Duitsland zou sluiten. Op 
16 juni deed Churchill een laatste poging Frankrijk in de strijd te houden: voor de duur van de 
oorlog bood hij de Fransen een zgn. Akte van Eenheid aan. Dit hield een gezamenlijk 
oorlogskabinet en één opperbevel in. Reynaud bracht dit voorstel met steun van Mandel en 
De Gaulle in het kabinet ter sprake, maar Pétain, Weygand en een meerderheid van ministers 
zagen hier niets in. Naar aanleiding hiervan legde Reynaud diezelfde dag zijn premierschap 
neer, waarna president Albert-François Lebrun, Pétain tot premier benoemde. Deze 
veranderde onmiddellijk de samenstelling van het kabinet; vrijwel alle medestanders van 
Reynaud, onder wie Mandel en De Gaulle, werden vervangen. Weygand werd minister van 
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oorlog. Hiermee waren twee besluiten genomen: de regering zou in Frankrijk blijven en zou 
proberen een wapenstilstand met Duitsland te sluiten. Pétain hield op 17 juni een 
radiotoespraak tot het Franse volk waarin hij aankondigde dat de strijd gestaakt zou 
worden.160 In Rhétondes, nabij Compiègne, begonnen op 20 juni de onderhandelingen van de 
Franse delegatie onder leiding van generaal Charles-Léon Huntziger. Hij was bevelhebber 
geweest van het Franse leger dat in mei bij Sedan verpletterend was verslagen. Na overleg 
met de regering in Bordeaux werd 22 juni de wapenstilstand getekend. Een dag eerder hadden 
Italiaanse troepen in het Alpenfront een offensief uitgevoerd dat mislukte. Door Duitse druk 
op Mussolini kwam 24 juni ook een Italiaans-Franse wapenstilstand tot stand. De bepalingen 
van het Frans-Duitse verdrag kwamen in hoofdzaak neer op de bezetting van het grootste deel 
van Frankrijk – ongeveer drie-vijfde deel – met inbegrip van Parijs en de hele Atlantische 
kuststrook tot de Spaanse grens. Het zuiden en zuidoosten bleef onbezet gebied onder Frans 
bestuur. De koloniën en de vloot, die de belangrijkste Franse troeven bij de 
wapenstilstandsonderhandelingen waren, bleven in Franse handen. In het onbezette gebied 
werd het Franse leger beperkt tot 125.000 man, terwijl circa anderhalf miljoen militairen in 
Duitse krijgsgevangenschap bleven. De Franse Middellandse Zeevloot (in Toulon) moest 
worden opgelegd. Frankrijk moest een zeer hoog bedrag betalen voor de kosten van de Duitse 
bezetting: twintig miljoen Reichsmark per dag. Het Franse bestuur in de bezette zone was 
verplicht samen te werken met de Duitse bezettingsautoriteiten. Het wapenstilstandsverdrag 
werd officieel van kracht op 25 juni 1940.161 
   Niet alle Franse politici stemden echter in met de wapenstilstand. Dertig parlementariërs en 
prominenten, onder wie de centrum-rechtse oud-minister Georges Mandel, vertrokken één 
dag voor de wapenstilstand vanuit Bordeaux aan boord van het marineschip de Massilia naar 
Frans Noord-Afrika. Mandel en de zijnen poogden in Casablanca een tegenregering te 
vormen die de strijd zou voortzetten en wilden contact maken met de Engelsen. De Franse 
resident-generaal van Marokko berichtte dit aan Pétain, die daarop onmiddellijk bevel gaf 
Mandel en zijn medestanders te arresteren. Zij werden naar Frankrijk teruggevoerd en wegens 
landverraad berecht. Oud-premier Reynaud, ook tegenstander van de wapenstilstand, kreeg 
een dodelijk auto-ongeluk terwijl hij op weg was naar Spanje.162 
   Eén dag na zijn ontslag als staatssecretaris van Oorlog wist generaal De Gaulle Engeland te 
bereiken. Vanuit Londen hield hij op 18 juni – de dag na Pétains aankondiging dat de strijd 
zou worden gestaakt – een later beroemd geworden radio-toespraak, waarin hij de Fransen 
overal ter wereld opriep de strijd onder zijn leiding voort te zetten. Kort daarop, na het bekend 
worden van de wapenstilstand, werd hij door Churchill officieel erkend als ‘leader of all Free 
French, wherever they are to be found, who rally to him in support of the Allied cause’. De 
Gaulle stelde zich aan het hoofd van ongeveer zevenduizend Franse militairen en zeelieden 
die merendeels eind mei en begin juni uit Duinkerken naar Engeland waren geëvacueerd.163 
Later beweerde De Gaulle in zijn memoires dat niet één publiek figuur zijn stem verhief om 
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de wapenstilstand openlijk te veroordelen.164 Beëindiging van de strijd werd niet alleen 
gedragen door kleine, extreem-rechtse Franse groeperingen, voor wie het communisme van 
Stalin het werkelijke gevaar was, maar ook door de conservatieve rechtervleugel, alsmede de 
linkervleugel van de socialisten en pacifisten, die evenmin voortzetting van de oorlog wilden. 
Dit werd niet alleen ingegeven door de ervaringen van 1914–1918, met zijn 
honderdduizenden oorlogsinvaliden die nog dagelijks in het straatbeeld te zien waren, maar 
ook door het lage geboortencijfer tussen 1915 en 1919, alsmede door de overtuiging van vele 
leidende figuren dat binnen enkele maanden sprake zou zijn van een definitieve 
vredesregeling.165 
 
2.4.1.2   Ontstaan en aard van de Vichy-regering 
 
Na ondertekening van de wapenstilstand was de Franse regering genoodzaakt Bordeaux te 
verlaten omdat deze stad tot de bezette zone ging behoren. Begin juli werd de regeringszetel, 
na een verblijf van één dag in de industriestad Clermont-Ferrand, naar het kuuroord Vichy in 
het departement Allier verplaatst. Reden was dat Clermont-Ferrand geen geschikte 
accommodatie had en bovendien – evenals de andere grote steden van de onbezette zone, 
zoals Lyon en Toulouse – gekenmerkt werd door een grote arbeidersbevolking en een linkse 
traditie. Marseille was onvoldoende representatief voor de ‘morele vernieuwing’ die Pétain en 
de zijnen voor ogen hadden. Door gangsterdom stond deze stad in de jaren dertig bekend als 
het Franse Chicago. Vichy had al deze nadelen niet. Het was een centraal gelegen stadje dat 
als kuuroord over veel hotels beschikte en daardoor in aanmerking kwam als tijdelijk 
onderkomen voor ministers, parlement en ambtelijke bureaus.166 In afwachting van definitieve 
vredesonderhandelingen hoopte men spoedig weer naar Parijs te kunnen terugkeren. Hoewel 
het wapenstilstandsverdrag in dit laatste voorzag, bleek de bezetter in de praktijk onwillig en 
zou Vichy als voorlopige ‘hoofdstad’ permanent worden. In het wapenstilstandsverdrag was 
eveneens het begrip ‘collaboration’  opgenomen. Dit had toen nog zuiver de betekenis van 
samenwerking met het Duits bestuur in het bezette deel met als voorlopig doel: herstel en 
handhaving van bureaucratie, orde en veiligheid na de chaos van de strijd en 
vluchtelingenstromen. De snelheid waarmee de totale nederlaag was gekomen, was voor de 
Fransen een grote schok en voor de Duitsers een verrassing.167 De nederlaag was nog groter 
dan de Grand Défaite van 1870.168 Ook nu – net als toen – stonden de grondslagen van de 
staatsinrichting zelf onmiddellijk ter discussie, te weten het parlementair systeem van de 
Derde Republiek, dat werd gekenmerkt door een zwakke uitvoerende macht. In zijn 
radiotoespraak op 20 juni 1940, dus nog vóór ondertekening van de wapenstilstand, wees 
Pétain als oorzaken van de nederlaag niet alleen op de zwakke buitenlandse politiek en 
verouderde (defensieve) militaire doctrine, maar vooral op de sinds lang bestaande 
binnenlandse politieke conflicten en het maatschappelijke verval.169 Veel Fransen waren dit 
met hem eens. In het hele politieke spectrum, van links tot rechts, gaf men hevig af op wat 
men inmiddels het ancien régime noemde. Eind juni, begin juli was nog niet bekend wat voor 
nieuw soort regering er zou komen, maar duidelijk was dat de oude orde van de Derde 
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Republiek definitief had afgedaan. Deze was ooit ontstaan uit een grote nederlaag en ging nu 
ook tenonder door een grote nederlaag.170 
   Terwijl de militaire nederlaag van buitenaf was toegebracht, waren de op handen zijnde 
binnenlandse politieke en maatschappelijke veranderingen een gevolg van bewust gemaakte 
keuzes van een relatief kleine groep Fransen zèlf. Pétain liet het besluit om de wapens neer te 
leggen, vergezeld gaan van de aankondiging van het begin van een ‘nieuwe orde’ en riep de 
bevolking op te helpen bij de oprichting van een ‘hernieuwd Frankrijk’. In dezelfde 
radiotoespraak van 20 juni, waarin Pétain het staakt-het-vuren aan de Fransen bekendmaakte, 
verzekerde hij hen dat de regering onafhankelijk zou blijven en Frankrijk uitsluitend door 
Fransen zou worden bestuurd. De hervorming van de Franse maatschappij was dus een 
Franse aangelegenheid. Het was niet nodig te wachten op een definitief vredesverdrag. Voor 
de nieuwe Franse leiders gingen deze twee beslissingen evenwel hand in hand. Pétain en 
Weygand vreesden dat een voortgaande oorlog met Duitsland niet alleen het einde van het 
Franse leger, maar ook de ondergang van het land zou betekenen. Daarbij kwam dat een 
obsessie met anti-communisme en met orde en gezag in het algemeen sterke drijfveren waren 
waarop uiteindelijk de instelling van het Vichy-regime werd gebaseerd. Om daadwerkelijk 
fundamentele maatschappelijke veranderingen te kunnen doorvoeren, was een zo groot 
mogelijke Franse soevereiniteit tegenover de Duitse overwinnaar nodig. Hoewel deze laatste 
overwegingen misschien niet op zichzelf doorslaggevend zijn geweest bij het besluit tot een 
wapenstilstand, waren ze er wel onlosmakelijk mee verbonden. Wat ook een rol speelde, was 
het feit dat logistiek-organisatorisch in het geheel geen rekening was gehouden met een 
massale verplaatsing van het Franse leger uit Frankrijk naar Noord-Afrika om van daaruit de 
strijd voort te zetten.171   
   De voormalige premier en oud-minister van buitenlandse zaken (1935–’36) Pierre Laval 
speelde een sleutelrol in de binnenlandse politieke ontwikkelingen die hervormingen van de 
Franse maatschappij mogelijk moesten maken. Op 23 juni benoemde Pétain hem tot vice-
voorzitter van de ministerraad. Laval was in de jaren 1936–’40 een verbitterd man die gebukt 
ging onder de val van zijn kabinet in 1936. Hij was herhaaldelijk minister geweest, tweemaal 
voorzitter van de ministerraad, een geslaagd zakenman, senator voor Aubervilliers in de 
Auvergne en vol vertrouwen in eigen kunnen. Hij streefde naar terugkeer naar de macht.172 
Vanaf eind 1937 had Laval pogingen ondernomen een regering-Pétain op te richten. Hij was 
daarin niet geslaagd, maar het feit op zich is tekenend. In april 1938, toen hij een Italiaanse 
kennis verslag deed over zijn Pétain-project, liet hij merken dat hoewel vooruitgang werd 
geboekt, een en ander toch niet zo vlot verliep: ‘de Maarschalk heeft een eigen wil en 
onbuigzame ideeën en veel diplomatie is nodig om hem tot rede te brengen.’173 Hoewel er 
geen hartelijke verstandhouding bestond tussen Pétain en Laval, hadden beiden in de zomer 
van 1940 gemeenschappelijke belangen: Laval streefde actief naar een op termijn voor 
Frankrijk zo gunstig mogelijke vrede met Duitsland, terwijl Pétain een nieuwe orde voor het 
land wilde.174  
   Tot dusverre was alles beslist door een kleine groep van ongeveer dertig ministers en 
generaals. Bij de voorgenomen veranderingen van nationale instituties kon men echter niet 
heen om de meer dan zeshonderd parlementsleden: Huis van Afgevaardigden en Senaat, 
waarvan de laatste méér dan de eerste vooral een afspiegeling was van het overwegend 
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conservatieve, agrarische platteland.175 Pétain besloot het Huis en de Senaat op 9 juli 1940 
bijeen te roepen in een gemeenschappelijke vergadering, de Assemblée nationale. De regering 
kwam met voorstellen de constitutionele wetten van de Derde Republiek uit 1875 buiten 
werking te stellen en Pétain volmacht te geven het land te besturen in afwachting van een 
door hem op te stellen nieuw grondwetsontwerp. Het was Laval die erin slaagde een 
meerderheid van het parlement te overtuigen hiermee in te stemmen: 569 voor, 80 tegen, 17 
onthoudingen en 40 afwezigen. Met uitzondering van de uitvaardiging van een nieuwe 
grondwet of de oorlogsverklaring aan een ander land, waarvoor goedkeuring van de 
Assemblée Nationale nodig bleef, kreeg Pétain onbeperkte volmachten. Dit betekende in feite 
afschaffing van het bestel van de Derde Republiek. Het staatshoofd, president Lebrun, 
verdween vrijwillig van het toneel.176 Volgens de proclamatie van 11 juli 1940 oefende Pétain 
de functie van staatshoofd (Chef de l’État) èn premier (voorzitter van de ministerraad) uit met 
het recht zelf zijn opvolger te benoemen.177 Op dat moment was Laval, als vice-premier, de 
meest waarschijnlijke opvolger. Laval had in de Assemblée nationale geen serieuze oppositie 
gehad; dit kwam echter ook omdat hij moeilijk verkiezingen kon uitschrijven, terwijl bijna 
tweederde van het land door Duitse troepen was bezet. Bovendien werd in het parlement het 
besluit breed gedragen dat er een bewind kwam dat een ‘harde discipline’ voorstond en dat er 
in de Franse maatschappij beperkingen nodig waren aan de ‘excessen van vrijheid’.178 Dit 
alles geleid door een vaderfiguur als Pétain, die hiervoor uitstekend geschikt was, hij was 
immers een onomstreden, oude nationale held. Alle partijen, aanvankelijk zelfs oud-premier 
Léon Blum, zagen hem als de meest eervolle en geschikte persoon om het land te leiden. 
Pétain zag het liefst dat Frankrijk op alle niveaus – van ministerie tot kleine stad – werd 
bestuurd door politie en leger. De regering die hij samenstelde vormde de legitieme 
voortzetting van de Franse staat en het was haar taak de normale functies van de overheid te 
herstellen. Eveneens op 11 juli werd in afzonderlijke decreten bepaald dat Pétain het recht 
kreeg ministers te benoemen en ontslaan, wetten door de ministerraad te laten behandelen en 
werd het parlement voor onbepaalde tijd verdaagd. Een dag later presenteerde hij zijn nieuwe 
regering met Laval opnieuw als vice-premier. De macht kwam voornamelijk in handen van 
top-ambtenaren, die het nu als minister politiek voor het zeggen kregen. Zo werd bijvoorbeeld 
de 39-jarige inspecteur-generaal van Financiën, Yves Bouthillier, minister van Financiën. In 
andere gevallen werden ontslagen ministers door hun secretaris-generaal opgevolgd.179  
   Hoewel het in juli 1940 velen nog niet duidelijk was welk beleid de nieuwe regering zou 
gaan voeren, vond de gedachte dat er in Frankrijk een meer autoritair-politiek systeem moest 
komen, brede steun in leidende bestuurlijke en economische kringen. Ook kon men op 
sympathie van een groot deel van de bevolking rekenen. In die zin was de instelling van het 
Vichy-bewind géén revolutie van bovenaf, het weerspiegelde een meerderheid van de 
publieke opinie. Zo bleven alle prefecten zomer 1940 op hun post, niet één legde zijn functie 
neer. Voor de Franse bureaucratie was normalisering van de situatie het belangrijkste, niet 
alleen voor wat betreft de orde en veiligheid, ook wilde men het economische leven zo 
spoedig mogelijk weer op gang brengen. Franse zakenlieden sloten contracten af met het 
Duitse hoofdkwartier in Parijs voor bijvoorbeeld aanleg van vliegvelden ten behoeve van de 
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Luftwaffe. Katholieke vakbondsleiders begonnen hun organisaties op corporatistische wijze 
ter hervormen.180 
   Geen enkele oppositiegroep steunde in eerste instantie De Gaulle, ze vonden hem te rechts 
en te disloyaal. Dat er geen daadwerkelijk verzet ontstond in deze periode kwam ook omdat 
het Duitse bezettingsbestuur geen grote repressieve maatregelen nam, behalve de massale 
arrestatie van communisten die overigens pas op 4 en 5 oktober 1940 plaatsvond. De echte 
dreiging voor Pétain kwam van de elites in de koloniën overzee. Daar konden Franse 
bestuurders de wapenstilstand moeilijk verkroppen. Van deze verbittering trachtte De Gaulle 
gebruik te maken door gouverneurs en commandanten voor zich te winnen. In eerste instantie 
bleven zij echter trouw aan Vichy. De enige betekenisvolle uitzonderingen waren in augustus 
1940 de gouverneur-generaal van Frans Equatoriaal-Afrika (m.n. Frans-Kongo, Tsjaad) en de 
gouverneur van Kameroen. Hiermee kreeg De Gaulle toch zelfstandig voet aan de grond 
buiten zijn Londense ballingsoord en Engelse gastheren om. Per decreet van 28 oktober 1940, 
getekend door De Gaulle in Brazzaville (hoofdstad van Frans Equatoriaal-Afrika), werd de 
Conseil de Défense de l’Empire opgericht, die negen leden telde. Dit was het eerste door de 
Vrije Fransen opgezette politieke orgaan met territoriale bevoegdheid. De poging van De 
Gaulle een maand eerder om met steun van een Engelse vlooteenheid ook Frans West-Afrika 
achter zich te krijgen was echter volledig mislukt.181 
 

In onderhandelingen met de Duitse bezetters lieten deze, bij monde van Otto Abetz, aan de 
Vichy-regering weten dat het niet de bedoeling was door te gaan op de oude manier. De 
oorlog was verloren en de Derde Republiek had haar legitimiteit verloren, er moest onder 
Franse leiding een nieuwe economische en sociale orde komen! Pétain en Laval waren dit – 
zoals boven beschreven – zèlf al eerder van plan en streefden naar samenwerking met 
Duitsland. Frankrijk moest daarbij als neutrale staat de belangrijkste partner van Duitsland 
worden in het nieuwe Europa.182 
   De regering van Pétain bestond merendeels uit vertegenwoordigers van traditioneel rechts 
en technocraten. Dit was een teleurstelling voor de voorstanders van een fascistische politiek, 
zoals de eerste man van de Rassemblement National Populaire (RNP), Marcel Déat. Deze 
wilde alle bestaande partijen en belangengroepen opnemen in één nieuwe organisatie die als 
intermediair tussen staat en maatschappij moest fungeren, wat uiteindelijk tot een 
éénpartijstaat zou moeten leiden. Weygand, Maurras en Laval waren echter tegen een 
‘totalitair’ systeem, vooral de laatste was beducht voor initiatieven waar hij niet zelf de 
controle over had. Pétain deed de suggestie aan Déat onderzoek te doen naar een 
éénpartijstaat, maar uiteindelijk kozen hij en Laval eind augustus 1940 ervoor alle 
oudstrijdersorganisaties te verenigen in één enkel veteranenlegioen, het Légion française des 
combattants. Op deze wijze wilden zij volkssteun voor het regime organiseren. Dit was 
voorlopig Vichy’s alternatief voor een éénpartijstaat. Ook kolonel François de La Rocques 
Parti Social Français (voortzetting van de vooroorlogse veteranenorganisatie Croix de Feu) 
verwachtte aanvankelijk een prominente rol te kunnen spelen in de autoritaire erfgenaam van 
de voorbije Derde Republiek. Er werden weliswaar hier en daar PSF-leden in het lokale 
bestuur opgenomen, maar op het hoogste niveau werd La Rocque echter van de macht 
uitgesloten. Tegen september riep hij zijn aanhangers op om formele discipline onder het 
gezag van maarschalk Pétain te betonen, maar een ‘absoluut gereserveerde’ houding aan te 
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nemen ten opzichte van alle leden van zijn regering. Na deze tegenslagen vertrokken Déat en 
veel andere voorstanders van een radicale fascistische politiek uit Vichy en vestigden zich in 
bezet Parijs, waar zij een belangrijk deel van de door het militair bestuur toegelaten pers 
controleerden. La Rocque veranderde de naam van zijn partij in Progrès Social Français in 
een poging zijn beweging als onafhankelijke machtsfactor te behouden, maar zijn PSF werd in 
de bezette zone door de Duitsers verboden en zou uiteindelijk in augustus 1941 alsnog opgaan 
in het Légion en verdwijnen.183 
   De volgende stap van Vichy was het lanceren van een nationalistisch en corporatistisch 
binnenlands programma onder de naam ‘Révolution Nationale’. Dit hield in: de aanmoediging 
van een hernieuwd Frans gemeenschapsbesef en het benadrukken van traditionele waarden, 
zoals vaderlandslievendheid, familiebanden, een ambachtelijk arbeidsethos en uitbanning van 
krachten die tweedracht zaaiden of anderszins als schadelijk werden beschouwd.184 Al enkele 
dagen na de wapenstilstand had Weygand in een memorandum op 28 juni aan Pétain 
opgeroepen tot een beleid geïnspireerd door ‘Dieu, patrie, famille, travail’ (God, vaderland, 
gezin en arbeid).185 Deze begrippen en de achterliggende opvattingen, werden door veel 
personen en belangengroepen in en rond de nieuwe regering gesteund. Een probleem was 
echter dat van meet af aan heel verschillende ideeën bestonden omtrent de inhoud en 
uitvoering van niet alleen een autoritair-politiek systeem, maar ook een in het algemeen meer 
corporatieve ordening van de maatschappij. Overigens sprak Pétain zèlf bij voorkeur over 
Redressement national (nationaal herstel) of Rénovation française (Franse vernieuwing) in 
plaats van het woord révolution te gebruiken.186 
   Een eerste belangrijke bron, waaraan de Révolution Nationale haar centrale waarden 
ontleende, ging terug naar de al genoemde nationalistische en antisemitische journalist en 
politicus Charles Maurras, mede-oprichter en ideoloog van Action française en al ruim veertig 
jaar de meest invloedrijke denker van nationalistisch rechts. De uit 1926 daterende Vaticaanse 
veroordeling van Action française was in juli 1939 door de nieuwe paus Pius XII opgeheven, 
waarmee haar gedachtegoed weer de vrije hand kreeg in Frankrijk. De aanhangers van 
Maurras bevonden zich overigens niet zozeer in de ministerraad als wel in de entourage van 
Pétain zelf. Tot de vertrouwelingen van Pétain, die sterk door Maurras waren beïnvloed, 
behoorden zijn politieke mentor sinds 1936, Raphaël Alibert, die minister van Justitie was 
geworden, Pétains kabinetchef Henri du Moulin de la Barthète, en de filosoof René Gillouin, 
persoonlijk adviseur van Pétain. In de ogen van deze groep bood de Franse nederlaag een 
historische gelegenheid om Frankrijk, zoals het na 1870 was gegroeid, grondig om te vormen 
en in veel opzichten een herstel van het pre-industriële, pre-kapitalistische verleden te 
forceren en te verwezenlijken ìn een industriële en kapitalistische maatschappij. Feitelijk 
wilden zij terug naar het model van vóór de revolutie van 1789.187 Deze laatste had vrijheid, 
gelijkheid en broederschap (liberté, égalité, fraternité) geproclameerd, wat uiteindelijk tot 
verval had geleid. De Révolution Nationale stelde daar nu de waarden van sociale stabiliteit 
travail, famille, patrie tegenover.188 Met het verwerpen van de gelijkheidsidee, diende ook het 
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uit de Verlichting ontstane politieke model van de volkssoevereiniteit en de door algemene 
verkiezingen gekozen volksvertegenwoordiging definitief te verdwijnen. Vichy bekritiseerde 
deze ‘valse gelijkheid’, evenals de constitutionele uitdrukking daarvan: het parlementarisme. 
Hoewel Pétain en de zijnen veel ontleenden aan de ideeën van Maurras was deze laatste altijd 
theoreticus gebleven. Daarom keken zij óók naar het door de Portugese econoom en minister-
president António de Oliveira Salazar sinds 1932 in de praktijk gebrachte eigentijdse 
corporatieve model van de Estado novo (Nieuwe Staat), gebaseerd op beginselen van de 
Rooms-katholieke maatschappijleer. Salazars verzamelde toespraken lagen in boekvorm op 
Pétains bureau. De vier delen van dit werk hadden als titel: ‘Nationale revolutie’, ‘Beginselen 
van een nieuwe orde’, ‘Nieuwe Staat’ en ‘Corporatieve economie’. Dit alles paste goed in het 
doel dat Pétain met Frankrijk voor ogen had. Overigens was Salazar zelf op zijn beurt ook 
weer beïnvloed door Maurras.189 Ideologisch gezien diende de Révolution Nationale in de 
eerste plaats als tegenwicht tegen het liberale individualisme, dat werd beschouwd als oorzaak 
van de ontworteling van grote groepen mensen. Het had hen immers weggehaald uit de 
‘natuurlijke’ gemeenschappen van het platteland en in de anonieme, industriële stad geplaatst. 
Voorstanders van de Révolution Nationale, onder wie veel aanhangers van een sterke Rooms-
katholieke moraal, gingen er van uit dat wanneer eenmaal de maatschappij hiërarchisch was 
geordend in ‘organische’ gemeenschappen, waar ieder zijn vaste plaats had, de klassenstrijd 
vanzelf overbodig werd en zou verdwijnen. De liberale obsessie met individuele rechten 
moest vervangen worden door het benadrukken van plichten, gemeenschapszin en eigen 
verantwoordelijkheid.190 Behalve deze door Maurras en Action française geïnspireerde 
traditionalistische conservatieven191, was er een groep jonge politici, onder wie Georges 
Lamirand, die een jeugdbeleid voorstonden in de geest van conservatief-sociaal katholicisme 
en nauwe banden onderhielden met de katholieke scoutingbeweging.192 
   Daarnaast waren er de liberaal-conservatieven, zoals Pierre-Étienne Flandin en Joseph 
Barthélemy, van wie de invloed in Vichy niet moet worden onderschat. Anders dan Maurras 
c.s., waren zij nooit openlijke vijanden van de Derde Republiek geweest of onder dit bewind 
uitgesloten van de macht, wèl echter waren ze beïnvloed door de Maurrasiaanse kritiek op de 
democratie. Hun aanwezigheid van begin af in de top van Vichy was een uiting van het 
langdurige effect van slijtage dat Action française had op het Franse liberalisme. Thema’s als 
het gezin, gezag, gemeenschapszin, ambachtelijk arbeidsethos, regionalisme en antisemitisme 
hadden een veel wijdere aanhang dan Maurras en Action française. De liberaal-
conservatieven waren het echter lang niet eens met alle opvattingen van Maurras. Hun streven 
was eerder gericht op de Orleanistische (conservatief-liberale) of Napoleontische visie 
volgens welke de regering in handen diende te zijn van compétences (de meest bekwamen). 
Niet-deskundige partijpolitici van het parlementaire systeem moesten vervangen worden door 
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competente ambtenaren in een gecentraliseerd staatsapparaat. Zij keerden zich dus tegen het 
door Maurras voorgestane regionalisme.193 In economisch opzicht verwierpen weliswaar ook 
zij het negentiende-eeuwse liberale laissez-faire kapitalisme, maar van het wegvallen van het 
parlementaire systeem wilden zij gebruik maken om een modernisering van de Franse 
economie door te voeren. De secretaris-generaal van het ministerie van Industriële Productie, 
Jean Bichelonne, was een typisch voorbeeld van de groep technocraten binnen de Vichy-
regering. Zoals Maurras bij uitstek het traditionalistisch-conservatieve gedachtegoed 
vertegenwoordigde, zo behoorde Bichelonne tot de zuiverste representanten van rationalisatie, 
efficiency en modernisering van de economische en sociale verhoudingen.194 
   Een vierde groep binnen Vichy was tenslotte een kleine minderheid van vertegenwoordigers 
van links. De enige van deze groep in de regering was de vakbondsleider René Belin, minister 
van Arbeid van juli 1940 tot april 1942. Dat een deel van de aanhang van de vakbond CGT 
zich achter Belin schaarde in zijn steun voor Vichy, had te maken met zijn pacifisme en felle 
anti-communisme. Een deel van diegenen onder de socialisten en syndicalisten, die geen 
voorstander waren geweest van samenwerking met de communisten in het Volksfront van 
Blum, voelden zich in de persoon van Belin nu in elk geval vertegenwoordigd in de 
regering.195 
   Het nieuwe regime in Vichy was dus geen eenheid maar bestond uit verschillende 
stromingen: Maurrasianen, sociaal-katholieken, conservatief-liberalen, technocraten en 
syndicalisten, die elk hun eigen belangen en opvattingen hadden. Samenwerking was 
mogelijk omdat de visies elkaar op wezenlijke punten voldoende overlapten en men een 
gemeenschappelijke, blijvende afkeer had van alles waar de Derde Republiek voor had 
gestaan. Dit creëerde een zekere consensus. Men vocht – overigens deels om verschillende 
redenen – vaak tegen dezelfde vijanden: laissez-faire economie, parlementaire regeringsvorm, 
massa-samenleving, communisme, de grote aantallen buitenlanders en vluchtelingen etc. 
Allen zochten een meer hiërarchische, elitaire, sociale orde en streefden naar disciplinering 
van de samenleving. Op veel andere terreinen echter zouden de partijen botsen. De 
spanningen waren van meet af aan complex en kunnen niet eenvoudig worden samengevat als 
een strijd tussen twee kampen. Wel valt op dat de grootste afstand bestond tussen enerzijds de 
aanhangers van een ‘organisch’ en corporatief geordende, Rooms-katholieke maatschappij 
met een gedecentraliseerde, minimalistische Staat en anderzijds de voorstanders van een 
centralistische interventiestaat, economische rationalisatie en efficiency. Hoewel velen een 
tussenpositie innamen, kan globaal worden gesproken van een onderscheid tussen 
‘traditionalisten’ en ‘modernisten’. De Révolution Nationale was dus geen Franse versie van 
Hitlers nationaal-socialisme.196 
   Wat betekende de Révolution Nationale nu in de praktijk voor de Franse staat en 
maatschappij? Belangrijke terreinen waarop zomer 1940 een begin werd gemaakt met 
hervormingen waren de staat zelf, de economie, onderwijs en opvoeding. Het bedrijfsleven, 
vooral in de bezette zone, paste zich snel aan. Uit angst voor een ernstige terugslag in de 
economie waren industriëlen, na een korte aarzeling, gemakkelijk bereid Duitse 
productieorders te aanvaarden, ook wanneer het militaire orders betrof. Het enige dat hen 
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enigszins terughoudend maakte was angst voor openlijke afwijzing door de Vichy-regering. 
Een van de grootste banken van Frankrijk, de Banque Nationale pour le Commerce et 
l’Industrie (BNCI), geleid door Alfred Posse, stelde zich snel en effectief in op de nieuwe 
bezettingssituatie. Als onderdeel van de aanpassing was hij onmiddellijk bereid de 
bankvestigingen in Elzas-Lotharingen aan Duitse banken te verkopen, nog vóór de sluiting 
van een Duits-Frans vredesverdrag. Posse was vastbesloten in de gunst te komen van de 
bezetters, met name van de afdeling voor economie en financiën van de Militärverwaltung te 
Parijs. Veel andere bedrijven poogden te profiteren van de economische kansen die de 
materiële behoefte van het Duitse bezettingsapparaat bood. Men anticipeerde op de nieuwe 
omstandigheden en wilde hoe dan ook geen verdenking wekken ten opzichte van de bezetter 
of de regering in Vichy.197 Als onderdeel van het Franse hervormingsbeleid en als reactie op 
veronderstelde wensen van de nieuwe Duitse en Franse machthebbers werd in allerlei 
geledingen van de maatschappij alvast begonnen met een bewuste uitsluiting (exclusion) van 
bepaalde groepen uit allerlei functies en beroepen, omdat zij schadelijk werden geacht voor de 
noodzakelijke ‘morele vernieuwing’ van Frankrijk. Tot deze groepen behoorden 
buitenlanders, politiek andersdenkenden (m.n. communisten), vrijmetselaars en joden. Voor 
hen was volgens het nieuwe regime in Frankrijk geen plaats meer.198 
   Uit de beschreven periode 1870–1940 is duidelijk geworden dat de voedingsbodem waaruit 
het Vichy van maarschalk Pétain ontstond niet volstrekt uniek was in de Franse geschiedenis. 
Vichy en zijn Révolution Nationale met inbegrip van het antisemitisme waren een virulente 
uiting van een meer algemene, constante, anti-democratische stroming in de Franse 
maatschappij. Daaruit waren eerder achtereenvolgens het ‘morele orde’ bewind van 
maarschalk MacMahon (1873-1876), het Boulangisme (1886-1889), de polarisatie tijdens de 
Dreyfus-affaire rond 1900 en tenslotte de diepe politiek-maatschappelijke kloof tussen links 
en rechts tijdens de crisisjaren dertig voortgekomen. Het anti-parlementarisme van Vichy 
greep in een aantal opzichten ook vrijwel openlijk op deze voorgeschiedenis terug. De 
nederlaag van 1940 was voldoende om de Republiek te verwerpen, maar Frankrijk was weer 
niet zodanig geknakt om een vervanging buiten de Franse traditie te zoeken. Vichy was dus 
meer traditioneel dan fascistisch, ook al hield dit niet een volkomen terugkeer in naar het 
ancien régime van vóór 1789.199  
 
2.4.2  België 
 
In de laatste week van mei 1940, toen de strijd in België ten einde liep, namen de spanningen 
tussen koning Leopold III en de ministerraad toe. Leopold wilde, net als zijn vader Albert 
tijdens de eerste wereldoorlog, hoe dan ook in het land blijven. Hij was niet alleen koning, 
maar officieel ook opperbevelhebber van het leger en in deze dubbele hoedanigheid vaardigde 
hij op 25 mei een proclamatie uit: ‘Officieren en soldaten! Wat er ook gebeure, mijn lot zal 
het uwe zijn.’200 Daarmee gaf hij aan dat wanneer de Belgische militairen in 
krijgsgevangenschap moesten gaan, hij als hoogste officier hen niet in de steek zou laten. De 
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ministerraad, geleid door Hubert Pierlot, vond daarentegen dat de regering de strijd in 
ballingschap moest voortzetten – mede met het oog op Belgisch Kongo en de bondgenoten 
Frankrijk en Engeland. Hierover ontstond een ernstige en openlijke breuk tussen koning en 
kabinet, hoewel Leopold het kabinet wel als wettige regering bleef erkennen. De ministers, 
alsmede een groot aantal parlementariërs, gingen kort voor de capitulatie naar Frankrijk, maar 
Leopold begaf zich, nadat hij op 28 mei de overgave had getekend, vrijwillig in 
krijgsgevangenschap. Hierdoor was een gecompliceerde situatie ontstaan. Omdat de koning 
niet slechts als persoon gevangen werd genomen, maar als staatshoofd en opperbevelhebber 
van en namens zijn leger, werd hij niet als gevangene naar Duitsland weggevoerd, maar 
besliste Hitler dat hij mocht terugkeren naar zijn kasteel te Laken bij Brussel, waar hij een 
betrekkelijke bewegingsvrijheid kreeg. Bovendien bleek de koning bereid politieke 
consequenties uit de nederlaag te trekken, zoals afgeleid kan worden uit zijn principieel 
aanvaarden van Hitlers uitnodiging van 30 mei tot een ontmoeting. De laatste had de 
uitnodiging laten uitgaan naar Leopold III als staatshoofd. Mede omdat de strijd in Frankrijk 
nog gaande was, werd de ontmoeting uitgesteld, zou uiteindelijk pas in november 1940 
daadwerkelijk plaatsvinden – in het Zuid-Duitse Berchtesgaden – en voor zowel Hitler als 
Leopold teleurstellend verlopen.201  
   Formeel kon de koning als krijgsgevangene echter onmogelijk als staatshoofd blijven 
fungeren. In een radiorede vanuit Frankrijk liet eerste minister Pierlot er geen twijfel over 
bestaan dat Leopold volgens de grondwet niet meer in de mogelijkheid verkeerde te regeren, 
aangezien hij in handen van de vijand was gevallen. Pierlot meldde verder dat de regering de 
strijd aan de zijde van de geallieerden zou voortzetten. Op 6 juni liet Groot-Brittannië weten 
de regering-Pierlot te blijven erkennen.202 De overdracht van het overheidsgezag aan de 
twaalf secretarissen-generaal als hoogste ambtenaren van de ministeries in geval van een 
bezetting was intussen geregeld in de Wet van 10 mei 1940. Deze ‘Loi relative aux 
délégations de pouvoir en temps de guerre’ was door het Belgisch parlement op de eerste 
oorlogsdag goedgekeurd, maar al in de loop van de jaren dertig in het geheim voorbereid.203 
Daarbij was de wettekst met opzet vaag gehouden om bij een eventuele inval meerdere 
interpretaties open te houden. Volgens de wet trad elke Belgische bestuurseenheid in de 
functie van de bestuurslaag direct daarboven, zodra deze laatste door oorlogshandelingen 
ingeboet had aan functioneren of de verbinding met de lagere overheden was afgesneden. Dit 
laatste was het geval, omdat de Belgische ministers, die zich eerst nog in Zuid-Frankrijk 
bevonden, najaar 1940 in Londen een regering in ballingschap zouden vormen. Formeel was 
de Wet van 10 mei 1940, samen met het zgn. Burgerlijke-Mobilisatieboekje (Carnet de 
Mobilisation Civile) dat elke ambtenaar bezat en uitgewerkte instructies bevatte in geval van 
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een bezetting, de basis voor het handelen van het Belgisch overheidsapparaat van hoog tot 
laag.204 
   In de praktijk echter waren tijdens de Duitse aanval circa twee miljoen Belgen op de vlucht 
geslagen, onder wie ook veel bestuurders en ambtenaren. Hierdoor begon het voorlopig 
bestuur van de secretarissen-generaal in verwarde toestand. Na een korte periode van 
bestuurlijke chaos werd de orde onder meer door nieuwe benoemingen en noodmaatregelen 
hersteld. Vanaf het begin werden gedragslijn en mentaliteit van het Belgische bestuur en de 
bevolking vooral bepaald door de herinneringen aan de Duitse bezetting tijdens de eerste 
wereldoorlog. Naast angst voor terreur, heerste er vrees voor hongersnood en ontmanteling 
van de Belgische industrie; gezien de eerdere ervaringen was men ook beducht voor massale, 
gedwongen arbeid van Belgen in Duitsland.205 De Wet van 10 mei 1940 was sterk door de 
gebeurtenissen uit 1914–1918 beïnvloed. Door het Belgisch bestuur tijdens een bezetting te 
regelen, wilde men voorkomen dat de Duitsers wederom – onder voorwendsel de openbare 
orde te verzekeren bij afwezigheid of passiviteit van Belgische autoriteiten – zich uitgebreid 
in alle geledingen van het openbare leven zouden mengen. De wet kende de secretarissen-
generaal op veel terreinen in feite ministeriële bevoegdheden toe, wat hen in staat moest 
stellen het Belgisch bestuur effectief te handhaven.206 Binnen dit kader zou het Belgisch 
ambtelijk apparaat in samenwerking met het Duitse militair bestuur moeten opkomen voor de 
Belgische belangen, vooral op economisch terrein en rechtstreekse Duitse inmenging zoveel 
mogelijk moeten tegengaan.207 
   Daarnaast heerste in de zomer van 1940 het idee dat wellicht een nieuwe voorlopige 
regering zou worden gevormd onder leiding van de koning, die bij de Belgische bevolking in 
deze maanden zeer populair was. Van twee kanten werd hierop aangedrongen. Allereerst door 
een representatieve groep partijpolitici die het land niet hadden verlaten en in de ontstane 
situatie mogelijkheden zagen opnieuw een prominente rol te spelen. In de tweede plaats 
trachtte ook het kabinet-Pierlot vanuit het onbezette deel van Frankrijk de contacten met de 
koning te herstellen. Van de kant van politici in het land zèlf was Antoine Delfosse de eerste 
die het initiatief nam om tot een nieuwe regering te komen. Hij was minister in het kabinet-
Pierlot, door de oorlogsomstandigheden als enige in Noord-Frankrijk blijven steken, niet in 
staat zijn ambtgenoten naar het onbezette zuiden te volgen en daarop naar België 
teruggekeerd.208 Andere politici, waaronder oud-ministers, deden soortgelijke voorstellen. 
Een van de overwegingen daarbij was dat wanneer men niet zelf onder aanvoering van de 
koning een nieuwe regering vormde, het gevaar groot was dat de bezetters dit zouden doen of 
dat een door hen aangestelde regering van Belgische fascisten aan het bewind zou komen. De 
koning zelf wilde, na de kritiek op hem door het Belgische kabinet en de Franse regering 
onmiddellijk na de capitulatie, zijn visie op de situatie geven. Hij deed daartoe allereerst een 
beroep op kardinaal Joseph-Ernst van Roey, aartsbisschop van Mechelen en primaat van 
België. Deze riep in een herderlijke brief van 31 mei de Belgische bevolking op zich 
eensgezind rond de koning te scharen. Kort daarna bracht de liberale oud-minister en oud-
voorzitter van de senaat, graaf Maurice Lippens, het vóór de oorlog opgerichte studiecentrum 
voor staatshervorming opnieuw tot leven. Hij pleitte voor een politiek van ‘nationaal herstel’ 
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(restauration nationale) en slaagde erin de medewerking van de secretarissen-generaal te 
winnen. In juli kwam hij met het voorstel voor een regeringssysteem waarin de koning grote 
reële macht zou krijgen met slechts van hem afhankelijke ministers en het parlement weinig te 
vertellen zou hebben. Andere oud-ministers hadden bezwaren en baseerden zich daarbij op de 
grondwet. Intussen probeerde de koning druk uit te oefenen op de secretarissen-generaal door, 
eveneens in juli, via zijn kabinetschef het voorstel te doen een prominent industrieel, Léon 
Bekaert, te benoemen tot commissaris-generaal van het bestuur. Het leek Leopold beter dat 
het centrale ambtenarenapparaat door één persoon zou worden geleid. De secretarissen-
generaal verzetten zich hiertegen, maar na aanhoudende druk van het hof, legden ze zich bij 
het voorstel neer. Toch kwam er niets van terecht, omdat het van de kant van de bezetter werd 
afgewezen. De Duitse machthebbers beschouwden al deze initiatieven als afkomstig van 
partijpolitici van de oude garde die zoveel mogelijk de vooroorlogse toestand wilde 
handhaven. Daarom achtten zij hen als ‘Belgizisten’ geen geschikte gesprekspartners.209  
   Een ander initiatief kwam van de kant van Hendrik de Man, voorzitter van de socialistische 
Belgische Werkliedenpartij (BWP). In september 1939 was hij vice-premier en minister van 
Financiën geworden in Pierlots derde kabinet, maar in januari 1940 afgetreden. Daarna diende 
De Man – die al tijdens de eerste wereldoorlog in de loopgraven had gevochten – opnieuw in 
het Belgische leger, nu als reserveofficier. Enkele dagen voor de capitulatie van 28 mei werd 
hij door de koning geraadpleegd over de kritieke militaire en politieke situatie. In mei-juni 
1940 behoorde De Man, samen met generaal R. van Overstraeten, tot de naaste adviseurs en 
vertrouwelingen van de koning. Na een korte krijgsgevangenschap werd De Man op 10 juni 
gedemobiliseerd. Hij beoordeelde het nazisme anders dan de meeste socialisten. De Man zag 
fascisme en nationaal-socialisme als revolutionaire, anti-kapitalistische bewegingen in een 
fase naar een betere maatschappijordening. Volgens hem diende de arbeiderspartij zich niet 
uit te putten door deel te nemen aan de strijd van de conservatieven tegen de nationaal-
socialisten. De verpletterende nederlaag had in zijn visie de heerschappij van de bourgeoisie 
gebroken. In een door Duitsland beheerst Europa diende ook in België een grote 
vernieuwingsbeweging op gang te komen, die uiteindelijk een doorbraak naar sociale 
rechtvaardigheid en Europese eenheid zou bewerkstelligen. Hoewel De Man zich bewust was 
van de destructieve aard van Hitler, verwachtte hij dat het toch mogelijk zou zijn tot een 
vergelijk te komen. Zijn ideeën over welke koers België diende te volgen, legde hij neer – 
waarschijnlijk in overleg met Leopold III – in een Manifest dat hij begin juli als BWP-
voorzitter in verschillende kranten publiceerde. Het parlementaire stelsel en de kapitalistische 
geldmaatschappij van de jaren twintig en dertig waren ingestort, wat volgens hem in het 
belang van de werkende klasse was.210 Zijn oproep, waarmee hij de weg wilde effenen voor 
een nieuwe regering, had echter geen succes. Veel andere socialistische leiders, die niet waren 
gevlucht of inmiddels waren teruggekeerd, moesten niets van zijn plannen hebben. Voorts 
waren Vlaamse nationalisten vooral verontwaardigd over het feit dat De Man in zijn Manifest 
ervan uitging dat er een verenigd Belgisch volk zou bestaan. Zijn politieke initiatief was 
blijvend mislukt toen enkele weken later Hitler aan Leopold elke politieke activiteit verbood. 
Aanleiding tot dit besluit was het feit dat de koning te Laken talrijke bezoeken van politici en 
andere leidende figuren – onder wie kardinaal Van Roey – ontving en hij in politieke kringen 
als het middelpunt van alle plannen betreffende een nieuwe regering werd beschouwd. Andere 
redenen waren zijn herhaaldelijke verzoeken tot vrijlating van niet alleen de Vlaamse, maar 
van alle krijgsgevangenen (dus ook van de Walen) en zijn pogingen tot officiële toekenning 
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van zeggenschap in het bestuur van het land. Kortom, door al deze activiteiten dreigde de 
koning een onbeheersbare factor te worden en was Hitlers wantrouwen gewekt.211 Hierna 
richtte De Man zich op de vorming van een eenheidsvakbond zonder politieke bindingen met 
vooroorlogse partijen: de Unie van Hand- en Geestesarbeiders (UHGA). Aanvankelijk leek hij 
hiermee succes te hebben. Zowel de socialistische, katholieke als liberale vakbonden 
verklaarden zich bereid tot samenwerking. Door Duitse inmenging en het streven van een 
kleine nazi-gezinde vakbond om in de pas opgerichte eenheidsvakbond een machtspositie te 
verwerven, werd echter ook dit initiatief van De Man in november 1940 een mislukking. Van 
alle pogingen in zomer-herfst 1940 om te komen tot een nieuwe regering onder leiding van de 
koning en een overkoepelende arbeidersbeweging kwam uiteindelijk dus niets terecht.212 Het 
Belgische bestuur bleef in handen van de secretarissen-generaal.  
   Wat wèl tot stand kwam was een nauwere vorm van samenwerking tussen belangrijke 
werkgevers. Het was Alexandre Galopin, directeur van de Société Générale de Belgique213, 
die het initiatief nam tot vorming van een comité om de belangen van het Belgische 
bedrijfsleven in de nieuw ontstane situatie te behartigen. Overigens hadden al op 15 mei – één 
dag voor het kabinet Brussel verliet – de ministers Camille Gutt (Financiën) en Paul-Henri 
Spaak (Buitenlandse Zaken) Galopin en enkele andere prominenten van het bedrijfsleven in 
vergadering bijeen geroepen en hen de verantwoordelijkheid opgedragen de Belgische 
bevolking zo goed mogelijk door de komende bezetting heen te loodsen en zorg te dragen 
voor de betaling van de ambtenarensalarissen en de pensioenen.214 De groep rond Galopin 
onderhield nauwe contacten met de secretarissen-generaal en beiden waren het er over eens 
dat voortzetting van de economische activiteiten van allesoverheersend belang was. Het 
tijdens de twee oorlogsweken stilgevallen werk diende onmiddellijk te worden hervat. 
Uitgangspunt hierbij was dat het sterk geïndustrialiseerde België slechts voor de helft in de 
eigen voedselbehoefte kon voorzien en voor dit laatste nu afhankelijk was geworden van 
import uit of via Duitsland. Deze importen dienden betaald te worden door de export van 
industrieproducten. Bovendien wilde men van meet af aan zoveel mogelijk voorkomen dat de 
werkloosheid om zich heen zou grijpen.215 
   De meeste Belgische ministers en ook een groot aantal parlementsleden waren zoals 
vermeld kort voor de capitulatie naar Frankrijk gegaan. In eerste instantie in Parijs bijeen, 
heerste onder hen de opvatting dat de strijd moest worden voortgezet en dat de koning een 
vergissing had begaan. Daar kwam bij dat de Franse premier Reynaud op 28 mei voor de 
radio een beschuldigende rede had uitgesproken tegen Leopold III. De kloof tussen koning 
enerzijds en kabinet en parlement anderzijds bereikte een dieptepunt tijdens een bijeenkomst 
van honderd Belgische parlementsleden en ministers in Limoges (31 mei) tijdens welke 
slechts met moeite voorkomen kon worden dat gestemd werd over een motie van 
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vervallenverklaring. Wel werd de capitulatie van de koning veroordeeld. Door de politiek-
militaire ineenstorting van Frankrijk ontstond echter een algemene stemming van 
verslagenheid en veel in Frankrijk verblijvende Belgische politici waren bereid hun houding 
ten opzichte van de koning te herzien. Zij wilden de breuk herstellen. Vanuit het nog 
onbezette Bordeaux trachtte eerste minister Pierlot namens het kabinet op 19 juni via 
diplomatieke kanalen in Zwitserland per telegram Leopold te informeren tot ontslag bereid te 
zijn om de weg vrij te maken voor een nieuwe regering en onderhandelingen tussen Duitsland 
en België te vergemakkelijken. Het kabinet stelde nadrukkelijk dat het zelf geen 
onderhandelingen kon beginnen zonder eerst het advies van de koning te hebben ingewonnen. 
Het bericht bereikte de koning overigens pas ruim een week later en hij beantwoordde dit niet. 
Intussen had het Belgische kabinet aan de nieuwe Franse regering-Pétain laten weten in 
contact te willen komen met de Duitse regering zodra de wapenstilstand tussen Duitsland en 
Frankrijk van kracht was geworden. In Hitlers ogen echter had het Belgische kabinet in 
ballingschap in Frankrijk als regering opgehouden te bestaan. Hierdoor was elk initiatief van 
de Belgische ministers gedoemd te mislukken. Twee leden van het kabinet-Pierlot, de al 
genoemde Gutt en Albert de Vleeschauwer (Koloniën) ondernamen in juli als eersten 
pogingen de regering te bewegen naar Londen te vertrekken. Zij slaagden erin Pierlot en 
Spaak te overtuigen van de noodzaak naar Engeland te gaan. In een chaotische situatie en na 
een moeizame reis via Spanje wisten zij zich op 22 oktober 1940 in Londen bij Gutt en De 
Vleeschauwer te voegen. Het viermanschap werd door Churchill als legitieme Belgische 
regering erkend en behield het gezag over Belgisch Kongo. Andere leden van het kabinet, 
onder wie eerste minister Pierlot, voegden zich later bij hen. De Belgische ministers bezaten 
op dat moment echter weinig aanzien, ook niet onder de circa 23.000 Belgische ballingen in 
Engeland, en hadden geen contact met het staatshoofd of met in bezet België achtergebleven 
bestuurders.216 
   Het eerste officiële contact tussen de bezetter en het Belgisch bestuur bestond uit de 
toespraak van Militärverwaltungschef Reeder op 5 juni voor het voltallig Comité van de 
Secretarissen-generaal. Hieruit viel op te maken, dat de Duitse autoriteiten het Belgische 
bestuur een zeer ruime autonomie wilden laten, waarbij nationale gevoelens zouden worden 
ontzien. Hier tegenover stond echter dat de Belgische economie volledig ten behoeve van de 
bezetter en de Duitse oorlogvoering moest worden ingeschakeld. De voorzitter van het 
Comité, secretaris-generaal Alexandre Delmer van het Departement van Openbare Werken, 
reageerde mede namens zijn ambtgenoten, dat hij ingenomen was met het door de Duitsers 
gemaakte onderscheid tussen economische samenwerking enerzijds en respect voor de 
politieke eigenheid van België anderzijds.217

 Nadat zij schriftelijk advies hadden gevraagd en 
ontvangen van twee prominente juristen, de oud-ministers van Justitie Joseph Pholien en Paul 
Tschoffen, tekenden de secretarissen-generaal op 12 juni een door Reeder opgesteld protocol. 
Hierin was bepaald dat zij Duitse verordeningen, die voldeden aan de regels van de 
internationale Conventie van Den Haag, als Belgische wetten zouden uitvoeren. Zij zouden, 
zoals vastgesteld in de Wet van 10 mei, bevoegd zijn om binnen hun departementaal 
werkterrein en in dringende gevallen, besluiten uit te vaardigen die kracht van wet hadden. 
Alleen besluiten in verband met zuiver politieke aangelegenheden zou het militair bestuur zelf 
uitvaardigen. Verder werd overeengekomen dat alle wettelijke voorschriften pas mochten 
worden gepubliceerd, nadat het militair bestuur ermee akkoord was gegaan. Dit beschikte 
hiertoe over het recht op informatie en kon de Belgische bestuurders verplichten om bepaalde 

                                                           
216

 De Jonghe, Hitler en het politieke lot van België, I, 159–185, 216–235; François de Kerchove d’Exaerde, ‘Quelques 
Questions en Droit International Public relatives à la Présence et l’Activité du Gouvernement Belge en Exil à Londres 
(Octobre 1940–Septembre 1944)’, in: Revue belge du Droit International 23 (1990), p. 93; Balthazar, ‘België onder Duitse 
bezetting’, 32, 37–38; Van den Wijngaert et al., België tijdens de Tweede Wereldoorlog, 48–49, 62–63; Meyers et al., Hoe 
België Wereldoorlog II overleefde, 145–150. 
217 

Gérard-Libois/Gotovitch, L’an 40, pp. 185–199; Van den Wijngaert, Beleid van het Comité, 28–33. 



 130

maatregelen te treffen, te wijzigen of te verbieden.218 Volgens het advies van Pholien en 
Tschoffen vormde het Comité van de Secretarissen-generaal geen college; evenals vóór de 
bezetting bezat het geen officieel karakter. De secretarissen-generaal waren elk afzonderlijk 
door hun minister afgevaardigd. Overigens werden de implicaties van de wet van 10 mei en 
het protocol van 12 juni pas op 6 november 1940 in het Belgisch Staatsblad (Moniteur Belge) 
gepubliceerd.219 De secretarissen-generaal waren bereid de door de in ballingschap gegane 
regering gegeven richtlijnen zodanig ruim te interpreteren, dat vergaande samenwerking 
mogelijk zou zijn. 
  Deze handelwijze werd mede ingegeven door de verrassend snelle Duitse overwinning in het 
Westen, die zowel op de overgebleven Belgische bestuurders alsook op de bevolking diepe 
indruk maakte. Slechts weinigen verwachtten in de zomer van 1940 dat Duitsland de oorlog 
nog kon verliezen. De terneergeslagenheid van de bevolking werd enigszins verminderd 
doordat men in meerderheid achter de beslissing van koning Leopold III stond om een einde 
te maken aan de zinloos geachte strijd en om niet naar het buitenland uit te wijken. Men 
verwachtte dat onder zijn leiding uit de huidige toestand nog het beste voor België te halen 
zou zijn. Bovendien gedroegen de Duitse militairen zich correct, anders dan tijdens de inval 
van 1914. Ook werden al in de eerste weken na de capitulatie – op persoonlijk bevel van 
Hitler – de Vlamingen onder de Belgische militairen uit krijgsgevangenschap vrijgelaten en 
mochten zij naar huis terugkeren. Dat dit niet gold voor de Walen had te maken met het begin 
van een Duitse Flamenpolitik, die erop gericht was de Vlamingen ‘zoveel mogelijk te 
steunen’, de Walen echter ‘hoegenaamd geen gunsten toe te kennen’.220  
   De Flamenpolitik werd ook actief voorgestaan door Reeder. In zijn ogen zou het 
bezettingsbestuur alleen kunnen slagen de verwachte passiviteit van de Belgische politiek en 
economie te overwinnen wanneer een beroep werd gedaan op medewerking van de ‘Vlaams-
nationale minderheid’. Daarmee werd in de eerste plaats gedoeld op Nieuwe Orde partijen en 
bewegingen, die vooral tijdens de crisisjaren dertig waren opgekomen. De voorgeschiedenis 
daarvan ging terug naar het ontstaan van de Vlaamse Beweging in de tweede helft 
negentiende eeuw, gevolgd door de frontbeweging en het activisme van Vlaamse 
nationalisten tijdens en direct na de eerste wereldoorlog. Zo had tussen 1914 en 1918 een 
minderheid van militante flaminganten getracht in bezet België hun idealen door te voeren 
met Duitse steun. De Vlaamse Beweging was ontstaan vanuit een streven naar emancipatie 
onder Nederlandstaligen die zich in toenemende mate bevoogd voelden door een Franstalige 
staat. Terwijl de Vlaamse Beweging de wettelijke en feitelijke gelijkberechtiging van de 
Vlamingen binnen de Belgische staat eiste, streefde het Vlaams-nationalisme naar oprichting 
van een eigen Vlaamse staat. Dit streven werd in de jaren dertig verbonden met anti-
democratische opvattingen, waardoor de militante flaminganten vervreemdden van de 
Vlaamse burgermaatschappij. Bij begin van de tweede Duitse bezetting in 1940 bestonden er 
in het Vlaamse nationalisme twee groeperingen: het zeven jaar eerder opgerichte, door Staf 
De Clercq geleide, Vlaams Nationaal Verbond (VNV ) en het radicalere, maar veel kleinere 
Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen (Verdinaso, opgericht 1931). Het VNV  had bij de 
verkiezingen van 1939 vijftien procent in Vlaanderen ofwel bijna 200.000 stemmen behaald 
(17 van de 202 zetels in de Kamer der Volksvertegenwoordigers); het bezat ongeveer 30.000 
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betalende leden.221 Ook in Franstalig België was vóór de oorlog een uiterst rechtse beweging 
ontstaan. De jonge Léon Degrelle, aanvankelijk journalist en hoofd van een kleine katholieke 
uitgeverij, richtte zich fel tegen wat genoemd werd de ‘politico-financiële schandalen’ en 
regerende partijen die geen afdoende oplossing hadden voor de ernstige economische en 
sociale problemen. Zijn beweging van katholieke intellectuelen en studenten, oorspronkelijk 
‘Christus Rex’ geheten, boekte succes met populistische eisen voor autoritaire hervormingen 
en verjonging van de politieke kaders. De toen heersende diepe crisis, uitbuiting van enkele 
financiële affaires waar sommige politieke figuren bij betrokken waren of schenen – door 
Degrelle op handige wijze aan de kaak gesteld – brachten veel ontevredenen, meest uit de 
middenklassen, tot het Rexisme. Na een radicalisering in 1935 had de groep vaste vormen 
aangenomen als strijdende politieke partij. In mei 1936 behaalde Rex met 11,5 procent van de 
stemmen 21 zetels in de Kamerverkiezingen. In deze piekperiode had Rex meer dan 100.000 
betalende leden, bijna allemaal in Wallonië en Brussel, en begon een bedreiging te vormen 
voor de traditionele partijen. Al een jaar later echter had Degrelle een mede door hemzelf 
uitgelokte tussentijdse verkiezing in Brussel tegen de katholieke premier Paul van Zeeland 
verloren en daarna was het met de grote invloed van Rex gedaan. Gebrek aan politieke 
ervaring en aan leidende figuren (buiten Degrelle), intussen openlijk aan de dag getreden 
nationaal-socialistische kenmerken met een daaropvolgende banvloek door de Rooms-
katholieke geestelijkheid en moddercampagnes om politieke tegenstanders verdacht te maken, 
lagen aan de basis van de mislukking. In 1939 viel de partij bij de Kamerverkiezingen terug 
op vier zetels en leek haar rol definitief uitgespeeld.222 Ook na het begin van de Duitse 
bezetting was er vanuit een bij de meerderheid van de Belgische bevolking bestaand ‘idée 
belge’, belichaamd door koning en Kerk (kardinaal Van Roey), dus onvoldoende draagvlak 
voor de Nieuwe Orde partijen, in Wallonië nog minder dan in Vlaanderen. Al in het begin van 
september 1940 constateerde Militärverwaltungschef Reeder dat de gelatenheid bij de Belgen 
was omgeslagen en dat de traditioneel afwijzende houding ten opzichte van de Duitsers weer 
de overhand had gekregen.223 
 
2.4.3  Nederland 
 
In Nederland kwam de uitgangssituatie in sommige opzichten overeen met de Belgische, 
maar er waren van meet af aan ook verschillen. Tijdens de mei-oorlog van 1940 was door het 
naar Londen uitgeweken kabinet-De Geer het hoogste overheidsgezag in allerijl overgedragen 
aan de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal Henri G. Winkelman, waardoor 
deze ook in civiel opzicht de hoogste Nederlandse gezagsdrager werd.224 Hierdoor bleef 
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politiek-bestuurlijke continuïteit gewaarborgd, werd een regeringscapitulatie voorkomen en 
behield de regering vrijheid van handelen alsook het gezag over de koloniën en de marine. 

Direct onder Winkelman stonden de secretarissen-generaal, die als hoogste ambtenaren ieder 
afzonderlijk aan de verschillende departementen leiding gaven. Het vertrek in ballingschap 
van de regering betekende feitelijk een uitbreiding van bevoegdheden van de in totaal elf 
secretarissen-generaal. Deze situatie vloeide niet voort uit wettelijke bepalingen, maar was het 
gevolg van de officiële richtlijn van het kabinet aan de secretarissen-generaal hun werk voort 
te zetten ‘in het belang van het land’.225 Generaal Winkelman zou, als hoogste 
vertegenwoordiger van het Nederlandse overheidsgezag, instructies geven aan de ambtelijke 
top, maar Seyss-Inquart besliste anders. In het feit dat de bij de Nederlandse bevolking 
populaire Winkelman herhaaldelijk de Duitsers openlijk de schuld gaf van het bombardement 
op Rotterdam en hij op 29 juni 1940 (verjaardag van prins Bernhard, ‘Anjerdag’) bij het 
koninklijk paleis in Den Haag het felicitatieregister tekende, vond Seyss-Inquart een geschikte 
aanleiding hem te ontslaan en in krijgsgevangenschap naar Duitsland te laten wegvoeren. 
Hierdoor èn door het Duitse voornemen het Nederlandse bestuursstelsel zoveel mogelijk in 
stand te houden, werd enerzijds de positie van de secretarissen-generaal versterkt. Anderzijds 
echter betekende uitschakeling van Winkelman dat de ambtelijke top rechtstreeks 
ondergeschikt werd gemaakt aan Reichskommissar Seyss-Inquart. Deze wenste aan de 
secretarissen-generaal als hoogste uitvoerders van beleid de grootst mogelijke mate van eigen 
verantwoordelijkheid te geven.226 
   Al voordat het civiel bezettingsbestuur in Nederland werd ingesteld, hielden de 
secretarissen-generaal rekening met directe onderschikking aan een ‘gevolmachtigde van de 
Duitse regering’. Mocht dit het geval zijn, dan waren zij onder bepaalde voorwaarden bereid 
tot ‘loyalster Zusammenarbeit mit den deutschen Besatzungsbehörden’ en ‘die ihnen von der 
alten Regierung mitgegebenen Richtlinien so extensiv auszulegen, dass eine weitgehende 
Zusammenarbeit (…) möglich werde.’ De secretarissen-generaal maakten echter ook van 
meet af aan duidelijk dat zij niet bereid waren zich te onderschikken aan een eventueel door 
de bezetter in te stellen regering, bestaande uit leden van de Nationaal-Socialistische 
Beweging (NSB).227 
   De NSB was in november 1931 opgericht door Anton A. Mussert, hoofdingenieur bij de 
Provinciale Waterstaat in Utrecht. De ideeën en beginselen van deze partij waren chauvinistisch 
en autoritair, maar in eerste instantie niet antisemitisch. In de eerste jaren werden zelfs enkele 
joden lid. De NSB-ideologie was aanvankelijk méér verwant met het Italiaanse fascisme, 
gekenmerkt door een sterke restauratief-conservatieve inslag, dan met het Duitse nationaal-
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socialisme. De partij groeide weliswaar enigszins tijdens de crisisjaren, maar kreeg geen 
werkelijk massale aanhang en deed pas bijna vier jaar na oprichting voor het eerst mee aan 
verkiezingen. De NSB piekte in 1935 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten met 7,9 
procent van de stemmen en bezat op dat moment ruim 36.000 leden. Bij de landelijke 
verkiezingen van twee jaar later echter werd de partij nagenoeg gehalveerd: 4,2 procent. Deze 
daling zette verder door bij de provinciale verkiezingen van 1939. In dat jaar had de NSB 
ongeveer 30.000 leden en bezat vier van de honderd zetels in de Tweede Kamer. Vanaf 1935-’36 
werden de antisemitische en pro-Duitse tendensen in de partij steeds sterker. Hoewel Mussert na 
het begin van de bezetting publiekelijk de zijde van Duitsland koos, kreeg hij geen 
regeringsmacht in handen.228 
   Officieel waren de secretarissen-generaal, als hoogste overgebleven bestuurders, gebonden 
aan de Aanwijzingen die de regering in mei 1937 had opgesteld en die bedoeld waren als 
algemene gedragsregels voor overheidsdienaren bij een vijandelijke bezetting. De regels 
waren grotendeels gebaseerd op de bepalingen van het internationale oorlogsrecht: het in 
1907 vastgestelde Landoorlogreglement (Conventie van Den Haag).229 Kern van de 
Aanwijzingen was dat een ambtenaar moest aanblijven zolang dat méér in het belang was van 
de bevolking, dan van de bezetter. Zodra dit omgekeerd dreigde te worden – de Aanwijzingen 
gaven hiervoor een aantal oppervlakkige criteria – zou men ontslag moeten nemen. De 
Aanwijzingen waren over het algemeen vaag geformuleerd, voor meerdere uitleg vatbaar en 
gaven voor een land dat geen ervaring had met een bezettingssituatie onvoldoende houvast. 
Bovendien was het bestaan ervan bij veel (lagere) ambtenaren geheel onbekend.230 In de 
praktijk hoopten de topambtenaren, door aan te blijven, zo veel mogelijk in het belang van 
Nederland te kunnen doen. 
   Het formele begin van samenwerking tussen bezetter en Nederlandse autoriteiten vond 
plaats met een installatierede die Seyss-Inquart in aanwezigheid van de secretarissen-generaal 
op 29 mei 1940 hield in de Ridderzaal te Den Haag. Deze rede was over het algemeen 
gematigd en gaf de Nederlandse aanwezigen tal van aanknopingspunten voor een 
coöperatieve houding. In de loop van juni 1940 werd het raam van samenwerking tussen 
bezetter en top van het Nederlandse overheidsapparaat nader uitgewerkt. De verordening van 
21 juni 1940 voorzag van Duitse zijde in een basis voor het gezag van de secretarissen-
generaal. Elk van hen werd hierdoor binnen het kader van hun departement gemachtigd tot het 
nemen van de noodzakelijke bestuursmaatregelen voor het handhaven van de openbare orde. 
Ook kregen zij bevoegdheid ‘maatregelen van bestuur’ (Ausführungsvorschriften) uit te 
vaardigen, zowel met betrekking tot de van kracht blijvende Nederlandse wetten als ten 
aanzien van de Duitse verordeningen. Het leek hierdoor alsof het autochtone bestuur een grote 
mate van zelfstandigheid behield. Elke van Nederlandse zijde uitgevaardigde maatregel van 
bestuur moest evenwel eerst aan de voor het betrokken beleidsterrein verantwoordelijke 
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Generalkommissar ter goedkeuring worden voorgelegd. Bovendien kon deze op elk moment 
de regelgeving van de secretarissen-generaal intrekken of aanpassen.231 
   Als hoofden van de departementen waren de secretarissen-generaal tot dan toe gewend 
geweest uitsluitend binnen hun bestaande bevoegdheden beslissingen te nemen. Nu echter 
hadden zij beleidstaken gekregen die ver buiten hun oorspronkelijke competenties lagen. 
Door deze opwaardering van hun positie ontstond de behoefte meer politieke inhoud te geven 
aan de vergaderingen van het zogenoemde College van Secretarissen-generaal, een overleg 
dat men overigens al vóór de oorlog regelmatig had, maar zich toen beperkte tot louter 
praktische zaken. Door op deze wijze zoveel mogelijk een gezamenlijk standpunt in te nemen 
ten opzichte van de bezetter, hoopte het College als een soort ministerraad te fungeren.232

 Een 
collectieve verantwoordelijkheid bezat het College formeel echter niet: minister Steenberghe 
had namens de regering de secretarissen-generaal op 13 mei individueel onder Winkelman 
geplaatst. Ook Seyss-Inquart erkende van meet af aan uitsluitend een individuele 
verantwoordelijkheid. Hij gaf evenwel aan in geval van diepgaande ‘verschillen van 
opvatting’ of onoverkomelijke belangentegenstellingen bereid te zijn zonder verder probleem 
de desbetreffende secretaris-generaal op eigen verzoek eervol van zijn functie te ontheffen.233 
  De Nederlandse bereidheid tot samenwerking werd overigens niet alleen bepaald door de 
opvatting dat men politieke gevolgen aan de Duitse heerschappij moest verbinden, maar 
vooral ook – evenals in België – door het belang de Nederlandse economie gaande te houden. 
Nederland, dat sterk op import en export van goederen en kapitaal was aangewezen, werd 
door de oorlog van de ene op de andere dag van de overzeese wereld (waaronder de koloniën) 
afgesneden. Bij het streven de economische activiteiten voort te zetten en massale 
werkloosheid te voorkomen, was men daardoor vrijwel volledig van de Duitse economie 
afhankelijk geworden. De ambtelijke top streefde ernaar de bezetter te laten zien dat men in 
staat was zelf orde en rust onder de Nederlandse bevolking te handhaven. Bovendien gingen 
zij ervan uit dat wanneer ze bij de eerste de beste aanleiding ontslag zouden nemen, dit 
onmiddellijk ongewenste gevolgen zou hebben: benoeming van leden van de NSB of andere 
Duitsgezinden aan het hoofd van de departementen, dan wel administratieve en 
maatschappelijke chaos. De over het algemeen coöperatieve houding van de ambtelijke top 
werd overigens door de rest van overheidsapparaat gevolgd en werkte er aan mee dat in 
betrekkelijk korte tijd grote delen van de Nederlandse samenleving, zoals het bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties zich aanpasten aan de nieuwe omstandigheden.234 
   Eveneens vanuit de gedachte dat Duitsland de oorlog aan het winnen was en voor lange tijd 
de heersende macht op het Europese vasteland zou zijn, had oud-premier Hendrikus Colijn 
een poging ondernomen om, in de plaats van het uitgeweken kabinet, te komen tot vorming 
van een nieuw kabinet. Deze poging mislukte.235 Het parlement was door de bezetting 
uitgeschakeld en de politici legden zich hierbij vooralsnog neer. Wel volgde onderling 
overleg tussen leiders van de zes grote politieke partijen, onder wie Colijn, die zich 
organiseerden in het zogenoemd Politiek Convent. In dit informele overleg werd gesproken 
over de consequenties van de bezetting en noodzakelijke, na-oorlogse hervormingen in het 
politieke bestel. Over het geheel genomen waren de partijleiders van mening dat het weer 

                                                           
231

 VO 23/1940 (21 juni 1940), VOBL, deel 1, pp. 55 e.v.; G. Hirschfeld, Fremdherrschaft, 86–87; Idem, Nazi Rule, 132–
134. 
232

 De Jong, Koninkrijk, IV, 127–141; G. Hirschfeld, Fremdherrschaft, 88–89; Idem, Nazi Rule, 135–137. 
233

 Warmbrunn, Dutch, 34–36; Idem, Nederlanders, 35; De Jong, Koninkrijk, IV, 127–130, 145–147; G. Hirschfeld, 
Fremdherrschaft, pp. 87–88 n. 8; Idem, Nazi Rule, p. 134 n. 7, p. 135. 
234

 Warmbrunn, Dutch, 100–104, 121–122, 127–128, 137; Idem, Nederlanders, 98–101, 119–120, 126, 134–135; De Jong, 
Koninkrijk, IV, 46, 129, 173, 179–183, 212–218; VII, 369; Blom, Crisis, bezetting en herstel, 80–81; G. Hirschfeld, 
Fremdherrschaft, 40–45; Idem, Nazi Rule, 57–65; Hein A.M. Klemann, Nederland 1938–1948. Economie en samenleving in 
jaren van oorlog en bezetting (Amsterdam: Boom, 2002), pp. 67–69. 
235

 Herman Langeveld, Schipper naast God. Hendrikus Colijn 1869–1944. Deel 2: 1933–1944 (Amsterdam: Balans, 2004), 
pp. 516–534; De Jong, Koninkrijk, IV, 19–22, 414–415; G. Hirschfeld, Fremdherrschaft, 40–43; Idem, Nazi Rule, 57–61. 



 135

opnemen van de politieke activiteiten diende te wachten tot de terugkeer van de wettige 
regering. Het Politiek Convent was dan ook niet direct gericht op concrete resultaten.236 Ook 
in werkgeverskringen was sprake van overleg en dit leidde in juni 1940 tot het ‘Nationaal 
Comité voor Economische Samenwerking’, bestaande uit twaalf prominente 
vertegenwoordigers van verschillende bedrijfstakken. Initiatiefnemer en voorzitter van dit 
comité was de industrieel Frederik H. Fentener van Vlissingen, die vóór de oorlog voorzitter 
van de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs was geweest. Doel was praktisch 
leiding te kunnen geven aan de op economisch gebied noodzakelijk geworden aanpassing en 
daarbij de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zo goed mogelijk te behartigen.237 
Behalve de gevestigde politieke partijen en het bedrijfsleven was er kort na de capitulatie ook 
sprake van initiatieven van al vóór de oorlog bestaande, kleine groeperingen, die de 
bezettingssituatie zagen als een kans om te komen tot een nieuwe politieke organisatie.  
   In het Nederland van de jaren dertig bestond bij een aantal intellectuelen en leidinggevende 
ambtenaren – binnen en buiten de gevestigde partijen – twijfel aan de efficiëntie en 
rechtvaardigheid van de bestaande politieke en maatschappelijke verhoudingen. De gevolgen 
van de economische crisis en de internationale dreiging van het nationaal-socialisme 
versterkten deze twijfel tot kritiek. De critici waren van mening dat de liberaal-kapitalistische 
orde en het bestaande parlementarisme tekort schoten, maar dat het marxistische alternatief 
geen uitweg bood, evenmin als het georganiseerde fascisme. Groepen op regionaal niveau 
waarin deze opvatting tot uiting kwam, waren bijvoorbeeld de Groninger Gemeenschap en de 
conservatief-katholieke Brabantia Nostra.238 Voor hen stond vast dat een doeltreffende 
politiek ten opzichte van de economische crisis binnen de bestaande politieke verhoudingen 
niet mogelijk was. Daarvoor was het politiek-maatschappelijke bestel in Nederland te star. De 
meerderheid van de bevolking was immers georganiseerd in van elkaar gescheiden 
groeperingen die een bepaalde religieuze of politieke overtuiging hadden. In plaats van de 
‘hokjesgeest’ (vanaf eind jaren dertig verzuiling genoemd), streefden deze critici, die ook 
werden aangeduid als ‘verontrusten’ of ‘vernieuwers’, naar een grotere volkseenheid en een 
nieuwe staatkundige en maatschappelijke ordening. Er was overigens geen sprake van 
eensgezindheid, daarvoor waren de standpunten in veel opzichten te verschillend. Wel waren 
er gemeenschappelijke opvattingen over de richting waarin een oplossing voor de problemen 
van de tijd moest worden gezocht. De ideeën van de ‘vernieuwers’ verbreidden zich 
langzamerhand in breder kring en gezamenlijke trefwoorden waren: ‘volk’, ‘eenheid’, 
‘ordening’ en ‘gezag’. Sinds 1939 kende deze stroming een organisatorische kern: de niet-
partijgebonden groepering ‘Beweging tot versterking der Nederlandse Gemeenschap’. 
Hoewel pleitbezorger van een sterk uitvoerend gezag, keerde de Gemeenschap zich per 
definitie tegen de als on-Nederlands beschouwde dictatoriale stelsels, zoals die in Duitsland 
en Italië bestonden en zoals die in Nederland vooral werd vertegenwoordigd door de NSB. 
Getalsmatig was de Gemeenschap echter van geringe betekenis, contact met de massa van de 
bevolking was er niet.239 
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   Vóór de Duitse inval hadden de Gemeenschap en andere ‘vernieuwers’ betrekkelijk weinig 
invloed op de politieke ontwikkelingen gehad. Na de capitulatie echter, groeide overal in het 
land de wil tot eenheid en bevonden de ‘vernieuwers’ zich opeens in de hoofdstroom van de 
gedachtevorming. Over hoe een en ander gestalte diende te krijgen, bleven de meningen 
verdeeld. De meeste voormannen van de grote politieke partijen in het Politiek Convent 
waren terughoudend in het streven naar een alomvattende eenheidsorganisatie. Toch won de 
overtuiging steeds meer veld dat een nationale eenheidsbeweging opgericht diende te worden: 
‘de leemte’ tussen bezetter en bevolking moest opgevuld worden, vooral ook om een 
zichtbaar tegenwicht te bieden tegen de op regeringsmacht beluste NSB. Ook de secretarissen-
generaal, met name de voorzitter van het College, Aernout M. Snouck Hurgronje, waren 
voorstander. Na veel onderling politiek overleg en aanvankelijk mislukte onderhandelingen 
met Generalkommissar Schmidt, kwam uiteindelijk toch met toestemming van Seyss-Inquart 
op 24 juli 1940 de Nederlandse Unie tot stand.240 
   In het gepubliceerde oprichtingsmanifest werd gesteld dat vanuit een nieuw elan en een ‘op 
verantwoordelijkheidsgevoel gebaseerde gemeenschapszin’ gestreefd werd naar een andere, 
meer harmonische economische orde en een grondige culturele en sociale heroriëntering van 
het openbare leven. Deze opvattingen lagen direct in het verlengde van bovengenoemde 
ordeningsidealen uit de crisisjaren dertig.241 Nu evenwel viel de drijfveer tot omvorming van 
het Nederlandse maatschappelijk bestel samen met het streven de Nederlandse identiteit in 
een door Duitsland beheerst Europa te handhaven. Dit zou alleen te verwezenlijken zijn door 
tot een vergelijk met de bezettingsmacht te komen. Overigens heerste omtrent oprichting van 
de Nederlandse Unie geen consensus bij de leiding van de grote politieke partijen: geen van 
de partijleiders wenste openlijk toe te treden tot de top van de Unie. Deze laatste bestond uit 
een driemanschap, waarvan de leden al in de jaren dertig tot de ‘vernieuwers’ behoorden: de 
Tilburgse hoogleraar Jan E. de Quay, de Groningse commissaris der koningin Johannes 
Linthorst Homan en de Rotterdamse hoofdcommissaris van politie Louis Einthoven.242 
Opvallend is echter wel dat de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) – in ledental de grootste 
partij – als enige bereid was haar leden nadrukkelijk op te roepen lid te worden van de Unie, 
waaraan massaal gehoor werd gegeven.243 Een aantal prominente RKSP-leden was in hoge 
mate verantwoordelijk voor het uitgesproken autoritaire en corporatieve streven, dat bij de 
leiding en het kader van de Unie bestond. ‘Ieder is het er over eens dat de parlementaire 
democratie met evenredig kiesrecht voorgoed voorbij is. (…) De staatsinrichting zal meer 
autoritair en meer corporatief moeten zijn en dus voorzien zijn van een apparaat voor snelle 
en kordate beslissing en van een apparaat voor deskundige uitwerking der sociaal-
economische behoeften en mogelijkheden’, aldus Linthorst Homan.244 Een van de 
belangrijkste activiteiten van de Nederlandse Unie was de uitgave en straatverkoop van een 
eigen weekblad De Unie, waarin de denkbeelden van de nieuwe eenheidsbeweging uiteen 
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werden gezet. Op deze wijze wilde men de bewering van Nederlandse nazi’s weerleggen, als 
zou alleen de NSB het Nederlandse volk vertegenwoordigen. Naast een algemeen secretariaat 
in Den Haag, werden verspreid over het land afdelingen opgericht, alsmede winkels voor de 
verkoop van propagandamateriaal. Ook werd begonnen met de organisatie van jeugdwerk. In 
korte tijd kreeg de Unie een voor Nederlandse begrippen enorm aantal leden: binnen twee 
maanden 400.000, dit zou groeien tot circa 800.000 begin 1941, meer dan het dubbele van 
wat de grootste partij vóór de oorlog ooit had en tien keer zoveel als het ledental van de NSB. 
Het hoge ledental is te verklaren uit de weerklank die de oproep tot nieuwe saamhorigheid 
vond, de massale toeloop van RKSP-leden, en de wil anti-Duitse en vooral anti-NSB 
gevoelens nadrukkelijk tot uiting te brengen.245 
   Anders dan in België, waar de koning in het land bleef en de ministers aanvankelijk naar 
Frankrijk waren uitgeweken, had de Nederlandse regering zich vlak voor de militaire overgave 
met een zeer kleine ambtelijke staf in ballingschap in Londen gevestigd. Ze behield haar gezag 
over de koloniën, de marine en koopvaardijvloot en zette aan de kant van Engeland de strijd 
tegen Duitsland voort. Na de val van Frankrijk echter heerste onder veel Nederlandse ministers 
de overtuiging dat – mede gezien de Nederlandse positie in Azië en de dreiging van Japan – een 
compromisvrede met Duitsland het meest in het belang van Nederland zou zijn. Vooral eerste 
minister Dirk Jan de Geer, die tijdens de Duitse inval en de eerste maanden in ballingschap niet 
tegen zijn taak bleek opgewassen, was hier voorstander van. Koningin Wilhelmina en een 
aanvankelijke minderheid van de ministers bleven echter strijdbaar. Tijdens de luchtslag boven 
Engeland in augustus-september 1940 kwamen de spanningen tot een hoogtepunt. De Geer, die 
het vertrouwen van de koningin en een deel van zijn ambtgenoten had verloren, trad af en werd 
opgevolgd door minister van Justitie, Pieter S. Gerbrandy. Onder zijn leiding zou het kabinet, 
waarin verder veelvuldig wisselingen plaatsvonden, tot het eind van de bezetting in Londen 
blijven. Taken waar men zich onder andere mee bezig hield, waren de voorbereidingen voor 
terugkeer van het wettig gezag op Nederlands grondgebied. Hierbij vormde het volkomen gebrek 
aan betrouwbare, blijvende communicatielijnen met het bezette Nederland een ernstig 
probleem.246 
   Kort na het begin van de bezetting was het normale, dagelijkse leven in veel opzichten weer 
betrekkelijk snel op gang gekomen. De oorlogschade werd waar mogelijk hersteld, de NSB 
werd door het publiek vereenzelvigd met landverraad en tot zondebok verklaard. De snelle 
nederlaag en het doorgaans correcte en terughoudende optreden van Duitse militairen in het 
straatbeeld maakten indruk op de bevolking. Bovendien werden de gematigde openbare 
uitingen van de bezetter en de terugkeer van de Nederlandse militairen uit Duitse 
krijgsgevangenschap in de eerste weken van juni 1940 als verzoenende gebaren beschouwd. 
Dat nam niet weg dat bij velen, naast onzekerheid en angst, ook verontwaardiging heerste 
over de nieuwe situatie: zonder enige provocatie was men geconfronteerd met de Duitse inval, 
de nederlaag en een vreemde heerser. Men was bezorgd over hoe de nationale identiteit kon 
worden bewaard. Wat er ook mis was geweest met het oude gezag, het was in elk geval 
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inheems. Het verlies van zeggenschap over het eigen land zat de overgrote meerderheid der 
Nederlanders dwars, ook voordat men er enig idee van had wat de bezetting brengen zou.247  
 
2.4.4  Vergelijkend overzicht 
 

Figuur 7:  Omgeving, uitgangssituatie, mei–juni 1940   
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Overeenkomsten 
 

In alle drie landen kreeg de overheidsbureaucratie bij het begin van de bezetting opdracht in 
functie te blijven en een samenwerking aan te gaan met de Duitse machthebbers, zij het dat dit 
in Frankrijk plaatsvond in het kader van de wapenstilstand en een nieuw gevormde regering. 
De door de bezetter gekozen bestuursvorm bood daar ook ruimschoots de mogelijkheden 
voor. In de zomer van 1940 beschouwde een groot deel van de politiek-bestuurlijke en 
economische elites in de drie landen de bezettingssituatie als een gegeven. Naast de schok van 
de snelle en totale nederlaag werd de algemene houding van aanpassing aan de bezetting 
vooral door twee overwegingen bepaald: de opvatting dat er consequenties uit de Duitse 
heerschappij in Europa moesten worden getrokken wilde men politiek en economisch 
overleven, en de wil vooroorlogse fascistische en nationaal-socialistische partijen buiten de 
politiek-bestuurlijke macht te houden. Vanuit deze gedachte werd gestreefd naar een modus 
vivendi met de bezetters. Schijnbaar dicht bij deze politiek van aanpassing, maar principieel 
los daarvan stonden de pleidooien van groepen en personen in alle drie landen om van de 
nederlaag gebruik te maken de maatschappij grondig te hervormen in autoritaire en 
corporatieve zin. Dat wil zeggen dat gepleit werd voor een hiërarchische, meer op 
gemeenschapszin gebaseerde maatschappelijke ordening. Daarbij dienden het 
parlementarisme en de liberale laissez-faire economie te verdwijnen. Dit werd ingegeven door 
het wijdverbreide ongenoegen in de landen zèlf over het slecht functionerende politieke en 
economische bestel in de jaren dertig. In Frankrijk leidde dit na de nederlaag tot het ontstaan 
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van de Vichy-regering, in België en Nederland mislukten soortgelijke pogingen een nieuwe 
regering te vormen, maar handhaafden de bezetters de autochtone overheidsbureaucratie. 
Daarnaast ontstonden evenwel ook in deze twee landen politieke initiatieven die 
programmatisch nauw verwant waren met Vichy in Frankrijk. 
 
Verschillen 
 

Ad 18a) Doordat in Frankrijk – anders dan in Nederland en België – sprake was van een 
wapenstilstand en geen capitulatie, bleef een deel van dit land onbezet. Frankrijk bleef dus als 
staat bestaan. De Franse regering had tot wapenstilstand besloten uit vrees dat voortzetting 
van de strijd zowel de totale bezetting van het land, alsook desintegratie van de Franse 
samenleving zou betekenen. In plaats daarvan koos de regering voor een politique de 
collaboration met de bezetter om een zo zelfstandig mogelijke positie voor Frankrijk te 
verwerven in een door Duitsland gedomineerd Europa. Als gevolg hiervan behield zij niet 
alleen het gezag over het onbezette deel, maar kon zij ook bestuurlijk invloed uitoefenen in de 
bezette zone. Overigens weigerde de naar Engeland uitgeweken voormalig staatssecretaris 
generaal De Gaulle de strijd te staken. Hij kreeg echter slechts een klein deel van het leger, 
voornamelijk geëvacueerd luchtmacht- en marinepersoneel, achter zich. Ondanks steun van 
de Britse regering, slaagde hij er in eerste instantie niet in de bestuurders van de Franse 
koloniën voor zich te winnen, omdat de meeste loyaal bleven aan de Franse regering in 
Vichy. Daarentegen waren de Nederlandse regering en het Belgische kabinet wèl in 
ballingschap gegaan om – mede steunend op de koloniën en met Engeland als bondgenoot – 
de strijd voort te zetten.  
   Ad 18b en c) Door de ervaringen uit de eerste wereldoorlog waren in Frankrijk en België al 
in de loop van de jaren dertig richtlijnen opgesteld met betrekking tot houding en functioneren 
van het ambtelijk apparaat in een bezettingssituatie. Door een zo groot mogelijke 
verantwoordelijkheid in het bestuur te behouden, hoopte men bij een eventuele (Duitse) 
bezetting meer zelfstandigheid bij de nieuwe machthebbers te verwerven. Op deze wijze 
dienden de nationale belangen zo goed mogelijk behartigd te worden. In het bezette deel van 
Frankrijk bleven volgens het wapenstilstandsverdrag de Franse autoriteiten op regionaal en 
lokaal niveau gebonden aan de richtlijnen van de regering in Vichy. Doordat België en 
Nederland volledig bezet waren en de regeringen in ballingschap de strijd voortzetten, was het 
eigen bestuur hier wel direct ondergeschikt aan de bezettingsautoriteiten en bestond er 
formeel geen contact met de regeringen in ballingschap. De richtlijnen voor het ambtelijk 
apparaat in België onder een bezetting waren uitgewerkt en vastgelegd in de Wet van 10 mei 
1940, alsook in het Burgerlijk-Mobilisatieboekje dat elke ambtenaar bezat. Anders dan in 
België waren in Nederland, mede door gebrek aan recente bezettingservaring, de in 1937 
opgestelde Aanwijzingen over het algemeen vaag geformuleerd en bovendien uitsluitend bij 
de hoogste ambtenaren, provinciebestuurders en burgemeesters bekend. De secretarissen-
generaal van de departementen waren wat hun bestuurlijke taken betreft slechts voorzien van 
een op 13 mei 1940 haastig geformuleerde kabinetsinstructie. Formeel had het vertrekkende 
kabinet het Nederlandse overheidsgezag overgedragen aan de opperbevelhebber, generaal 
Winkelman. Aangezien hij al begin juli 1940 door Seyss-Inquart werd ontslagen en in 
krijgsgevangenschap naar Duitsland werd weggevoerd, kwamen de Nederlandse 
secretarissen-generaal rechtstreeks onder Seyss-Inquart en de betreffende Generalkommissare 
te staan. In België gold voor de secretarissen-generaal ten opzichte van het militair bestuur 
een soortgelijke situatie. In beide landen had het vaste overleg van de hoogste ambtenaren 
geen officieel karakter: zowel het Comité van de Secretarissen-generaal in België, als het 
College van Secretarissen-generaal in Nederland bezat als collectief geen wettelijke status en 
de bezetter erkende uitsluitend een individuele verantwoordelijkheid van de secretarissen-
generaal. 
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   Ad 18d) Voor wat betreft politieke initiatieven in de drie landen zijn er twee oorzaken voor 
het feit dat er – ondanks overeenkomsten – al van meet af aan grote verschillen ontstonden. 
De eerste oorzaak heeft betrekking op de bezettingssituatie en de tweede op de binnenlandse 
verhoudingen in de landen. De eerste oorzaak was de belangrijkste. De slechts gedeeltelijke 
bezetting van Frankrijk gaf de nieuw gevormde regering mogelijkheden om daadwerkelijk 
een begin te maken met ingrijpende politiek-maatschappelijke hervormingen, terwijl 
soortgelijke initiatieven in het volledig bezette België en Nederland van begin af geheel 
afhankelijk waren van toestemming van de bezetter. Ten aanzien van de binnenlandse 
verhoudingen gold voor Frankrijk dat direct na de nederlaag verschillende groepen in het 
nieuwe Vichy-regime opkwamen, die deels tijdens de Derde Republiek uitgesloten waren 
geweest van de macht, zoals degenen die een sterke katholieke moraal voorstonden, maar 
deels ook al prominent waren geweest, zoals technocraten en conservatieve liberalen. In 
België werd de uitgangssituatie vooral beheerst door de Vlaams-Waalse tegenstelling en het 
ontstaan van de koningskwestie. Hierdoor ontstond in dit land niet één enkele 
eenheidsbeweging zoals de Nederlandse Unie in Nederland. In Frankrijk kreeg het autoritaire 
en corporatieve programma van Vichy daadwerkelijk een begin van uitvoering en stond 
feitelijk los van de bezetter en zijn politiek. In Nederland kreeg het programma van de 
Nederlandse Unie weliswaar het voordeel van de twijfel van de bezetters omdat dit leek te 
passen in hun bezettingspolitiek, maar de nieuwe beweging kreeg vooralsnog geen politiek-
bestuurlijke invloed. Wel bestonden er informele contacten tussen de top van de Unie en 
secretarissen-generaal. De laatsten hadden oprichting van de Unie gesteund, mede omdat deze 
een doeltreffend tegenwicht kon vormen tegen de NSB. 
 
 
2.5  Joodse bevolkingsgroepen vóór en bij begin van de bezetting 
 
2.5.1  Franse joden, joodse immigranten en vluchtelingen 
 
Aantallen, geografische spreiding en nationaliteit 
Het totale aantal joden in Frankrijk aan de vooravond van de Duitse bezetting is niet precies 
bekend, omdat – anders dan nationaliteit – sinds de wettelijke scheiding van kerk en staat in 
1905 godsdienst, ras of etnische herkomst niet werden geregistreerd in volkstellingen of 
overheidsstatistieken. De schattingen in de onderzoeksliteratuur variëren van ruim 300.000 
tot meer dan 340.000.248 Het aantal van 320.000 joden in Frankrijk vóór begin van de 
bezetting waar dit onderzoek van uitgaat, is gebaseerd enerzijds op de registratiegegevens 
van eind 1940 voor de bezette zone en van zomer 1941 voor de onbezette zone – waarvan de 
gecombineerde resultaten leidden tot een aantal van 287.962 – plus een schatting van 
tweeduizend joden die vanaf najaar 1940 aan elke vorm van registratie als jood in Frankrijk 
ontsnapten, waarmee het totale aantal joden na het begin van de bezetting komt op 290.000.  
Anderzijds is er het geschatte aantal van 30.000 joden die er vanaf het begin van de Duitse 
aanval op 10 mei 1940 tot eind augustus 1940 legaal of illegaal in slaagden uit Frankrijk naar 
Spanje, Zwitserland en Engeland te ontkomen.249 
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   De circa 320.000 joden in Frankrijk bestonden globaal uit twee groepen die elkaar 
getalsmatig ongeveer in evenwicht hielden: degenen met het Franse staatsburgerschap en 
buitenlandse joden. Zij hadden elk een andere historische achtergrond. Enerzijds waren er de 
Franse joden (Israélites), die niet alleen het Franse staatsburgerschap bezaten, maar 
behoorden tot families die al vele generaties waren ingeburgerd. Hun aantal bedroeg 
omstreeks 90.000250; ook waren er degenen die weliswaar eveneens het Franse 
staatsburgerschap bezaten, maar die dit als immigranten pas betrekkelijk recent hadden 
gekregen. Anderzijds waren er de buitenlandse joden, die verdeeld kunnen worden in 
immigranten met een verblijfsvergunning en tenslotte de vluchtelingen, die in de jaren dertig 
vaak berooid in Frankrijk waren aangekomen. Een overeenkomst tussen buitenlandse en 
Franse joden was de sterke mate van verstedelijking: bijna de helft van alle joden woonde in 
de regio Parijs, de overigen in meerderheid in andere grote steden, zoals Lyon, Toulouse en 
Marseille. Van de buitenlandse joden woonde zelfs meer dan de helft in Parijs.251 
   Een groot deel van de immigranten was in de jaren twintig en dertig in Frankrijk 
aangekomen, hoofdzakelijk uit Polen en Duitsland. Tussen 1933 en 1940, de periode van 
economische crisis en vluchtelingenstromen, vestigden naar schatting 55.000 joden zich 
blijvend in Frankrijk. Ter vergelijking: Engeland nam 65.000 joodse vluchtelingen op, het 
Engelse mandaatgebied Palestina 120.000, de Verenigde Staten 190.000, Nederland ruim 
15.000 en België bijna 20.000.252 Verhoudingsgewijs was het Franse cijfer dus lager dan het 
Nederlandse of Belgische. Onder invloed van de crisis groeide in de jaren dertig de 
weerstand in Frankrijk tegen vreemdelingen en stak ook antisemitisme de kop weer op. De 
reactie in joodse kringen was verschillend. Franse joden, die al generaties ingeburgerd waren, 
identificeerden zich met bestaande Franse politieke stromingen en maatschappelijke 
organisaties, waarbij hun joodse komaf geen toonaangevende rol speelde. Zo verklaarde de 
Frans-joodse journalist Emmanuel Berl openlijk dat hij zich meer Frans dan joods voelde en 
dat het niet om een ‘joods probleem’, maar om een immigratie-probleem ging.253 Reacties 
van de buitenlandse joden werden echter vooral bepaald door de achtergrond en 
omstandigheden van hun landen van herkomst. Zij kozen veelal voor linkse ideologieën, 
waarvan ze betere behartiging van hun belangen verwachtten. Zowel van oudsher Franse 
joden als reeds langere tijd genaturaliseerden voelden zich ongemakkelijk bij de nieuwe 
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stroom vluchtelingen en eisten van de laatsten dat ze zich méér aanpasten en hun loyaliteit 
aan de Franse staat zouden demonstreren. Hierdoor hoopten zij dat antisemitisme weer zou 
afnemen. De erfenis van emancipatie en integratie uit de negentiende eeuw was bepalend 
voor de houding van de Franse joden ten opzichte van de joodse immigranten. 
 
Organisatiegraad in historisch perspectief  
Kort voor de Franse Revolutie van 1789 waren er omstreeks 40.000 joden in Frankrijk, 
verdeeld in drie duidelijk herkenbare groepen. In de eerste plaats ruim 3.600 nakomelingen 
van joodse immigranten uit Spanje en Portugal, die zich sinds begin zestiende eeuw vooral in 
de zuidwestelijke havensteden Bordeaux en Bayonne hadden gevestigd. Vervolgens circa 
2.500 joden van de uit de veertiende eeuw stammende gemeenschap in het (voormalige) 
pauselijk gebied van Avignon en Comtat Venaissin in het zuidoosten. De grootste joodse 
gemeenschap echter, ruim 30.000, was die van de provincies Elzas en Lotharingen, die 
tijdens en na de Dertigjarige Oorlog (1618–’48) deel van Frankrijk waren geworden. In de 
loop van de achttiende eeuw hadden leden van elk van deze groepen zich ook in Parijs 
gevestigd. Het aantal Parijse joden bedroeg echter in 1789 slechts vijfhonderd (1¼ procent 
van alle joden in Frankrijk). Er was sprake van opmerkelijke sociale en economische 
verschillen en tegenstellingen, vooral tussen de Portugees-Spaanse (sefardische) joden in het 
zuidwesten en de asjkenazische (Duitse) joden in het noordoosten.254 Veel sefardische joden 
waren welgesteld, hun orthodoxie was verminderd en ze hadden overwegend goede 
betrekkingen met hun niet-joodse stadgenoten en collega-handelaren. Zij voelden zich weinig 
verbonden met hun geloofsgenoten in de Elzas en Lotharingen. De meerderheid in 
laatstgenoemde gebieden bestond uit kleine winkeliers en marskramers, die temidden van een 
agrarische bevolking woonden. Zij waren overwegend religieuzer dan de sefardische joden 
en hadden een eigen rabbinaal seminarium in Metz. 
   Naarmate de Franse Revolutie zich voltrok, trachtte elke groep zijn eigen plaats daarin te 
bepalen. Dit kwam onder andere tot uiting in afzonderlijke joodse afvaardigingen naar de 
Constituerende Vergadering in Parijs. Vooral de welgestelde sefardische joden, gesteund 
door de niet-joodse afgevaardigden van Bordeaux, wilden vermijden dat zij op één lijn 
zouden worden gesteld met de arme Elzasser joden, wat hun volledige gelijkberechtiging in 
gevaar kon brengen. Gevolg was dat de emancipatie van de joden in Frankrijk in twee, aparte 
besluiten tot stand kwam. Voor degenen in Bordeaux en Avignon werd deze status bereikt op 
28 januari 1790. Ondanks hevig verzet van de Assemblée nationale en de reacties in de pers 
verkregen ruim anderhalf jaar later, 27 september 1791, de joden in Elzas en Lotharingen 
eveneens gelijke burgerrechten.255  
   Overigens werden in alle gebieden waar de Revolutie zich in Europa doorzette dezelfde 
principes van gelijkberechtiging geheel of grotendeels ingevoerd. Dat was het geval in de 
zuidelijke en noordelijke Nederlanden en verschillende gebieden in Italië, zoals Piëmont, 
Lombardije, Venetië en Rome, waar de getto’s werden afgeschaft; het gold ook voor de 
plaatsen in Duitsland en Polen die tijdens de Revolutie en heerschappij van Napoléon 
Bonaparte onder Franse invloed kwamen.256 Zijn houding ten aanzien van de joden was 
echter niet consequent. Aanvankelijk was hij hun gunstig gezind en bood 
ontplooiingsmogelijkheden, onder andere in zijn leger tijdens zijn eerste overwinningen. Al 
eerder, tijdens zijn veldtocht in Egypte (1798-’99) beloofde hij hun een nieuw tehuis in het 
bijbelse land om hen zo aan te moedigen zich met hem te verenigen, wanneer hij de Sultan 
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van het Turks-Osmaanse rijk zou aanvallen. Maar de joden herinnerden zich de hulp die zij in 
de vijftiende en zestiende eeuw van de Turken ontvangen hadden en weigerden.257 Dit 
stoorde Napoleon en hij ontwierp een plan om de joden in Frankrijk en andere Europese 
landen aan zich te binden. Terwijl hij hun ogenschijnlijk grote gunsten verleende, riep hij bij 
decreet in 1806 de leidinggevende Franse joden bijeen in een vergadering te Parijs om de 
positie van de geëmancipeerde jood in een moderne staat vast te leggen. Kort daarna liet 
Napoleon een groot Sanhedrin bijeen komen, dat zoals in de Oudheid het lot van het joodse 
volk zou moeten bepalen.258 Met 112 afgevaardigden uit Frankrijk en nog enkele Europese 
landen moest het Frankrijk tot een nieuw wereldcentrum voor de joden maken. Door het 
herstellen van een joodse instelling (februari 1807), die vele honderden jaren geleden had 
opgehouden te bestaan, hoopte Napoleon de loyaliteit van joden in landen als Duitsland, 
Oostenrijk en Polen te winnen. Zijn voornaamste doel was dat de joden in die landen hem 
zouden steunen in zijn militaire campagnes. Het plan lukte niet, deels omdat de joodse leiders 
in andere landen de opzet doorzagen, deels omdat de betrokken regeringen zich ervoor 
hoedden de joodse gemeenschappen tegen zich in het harnas te jagen. Als vergelding 
vaardigde Napoleon in maart 1808 een wet uit (Décret infâme), waardoor voor de joden de 
vrijheid van vestiging en beroepsuitoefening werd beperkt; schulden die Franse soldaten, 
vrouwen en minderjarigen bij joden hadden, werden nietig verklaard. Zowel dergelijke 
maatregelen, alsook de veranderende conjunctuur, Franse zeeblokkade tegen Engeland (het 
Continentaal stelsel) en het verloop van Napoleons oorlogen, leidden niet alleen tot 
verarming onder de joden, maar hadden los daarvan tegelijkertijd een funeste invloed op de 
economische toestand in het algemeen. Al spoedig werden de anti-joodse bepalingen niet 
meer gehandhaafd. Na de val van Napoleon werden door de dynastie der Bourbons alle 
rechten van de Franse joden en daarmee hun wettelijke emancipatie weer hersteld.259 
   De emancipatie en eerste stappen naar integratie van de joden in het revolutionaire 
Frankrijk tussen 1789 en 1813 waren dus met horten en stoten verlopen. Bovendien bleven 
na de napoleontische periode de verschillen tussen de ‘Elzasser’ en sefardische joden 
bestaan. Deze hadden te maken met sociaal-economische tegenstellingen maar waren ook 
van religieuze aard. Zo hadden de sefardische joden bepaalde godsdienstige hervormingen 
doorgevoerd die door hun asjkenazische geloofsgenoten werden verworpen. Niettemin kwam 
sinds de toekenning van volledige burgerrechten voor beide groepen een proces van 
toenemende acculturatie en integratie op gang. Joden werden door de overheid niet langer als 
een nation beschouwd met bestuursautonomie, maar als Franse burgers met het Israëlitische 
geloof.260 Een van de gevolgen van de centralisering van het bestuur in Frankrijk tijdens de 
revolutie en periode daarna, was dat ook aan het joodse godsdienstige leven een strakke 
bestuurlijke centralisatie was opgelegd. Het was voortaan min of meer volgens hetzelfde 
model gereorganiseerd als dat van de protestantse minderheid, t.w. het kerkgenootschap 
(consistoire) onder staatstoezicht: Consistoire Central des Israélites de France. Door de 
blijvende verschillen en sterk uiteenlopende standpunten ontstond onder de joden een debat 
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over de aard van het Consistoire als gemeenschapsorganisatie. Tijdens de negentiende eeuw 
werd door uiteenlopende regionale consistories, die onder het Consistoire Central te Parijs 
ressorteerden, de ‘Franse geest’ in het leven van de joden bevorderd. Drie doelen stonden 
daarbij voor de regionale consistories centraal: goede relaties met de Franse autoriteiten, het 
zoveel mogelijk verminderen van de eigenheid van de joden die hen onderscheidde van hun 
buren, en het creëren van een ‘Frans Jodendom’ waarin de Franse component overheersend 
zou zijn. Hoewel sommige groepen in de joodse gemeenschap bij gelegenheid kritiek hadden 
op het gebrek aan doelmatigheid bij de behartiging van specifiek joodse belangen, 
weerspiegelde de Frans-georiënteerde, a-politieke houding van het Consistoire een consensus 
onder de meerderheid van de joden in Frankrijk.261 Naarmate – naast sefardische joden – 
meer liberaal ingestelde asjkenazische joden aan macht en invloed wonnen in het 
Consistoire, gingen ook zij pleitten voor religieuze hervormingen, zoals beperking van de 
rabbinale rol tot zuiver godsdienstige aangelegenheden en predikatie in de landstaal (Frans, 
i.p.v. Jiddisch of het Spaans-joodse dialect Ladino). Een voorbeeld bij uitstek van 
negentiende-eeuwse conflicten tussen sefardische en asjkenazische joden was de 
economische rivaliteit tussen de families Pereire en Rothschild, die beide grote belangen 
hadden in bankwezen en bij aanleg en beheer van spoorwegen. 
   In de loop van de negentiende eeuw namen de tegenstellingen tussen beide groepen echter 
af. De revolutionaire ervaring, emancipatie en nieuwe ontplooiingsmogelijkheden leidden tot 
vergaande integratie en vooral bij de meest welgestelden in sommige gevallen ook tot 
volledige assimilatie.262 Het integratieproces was een belangrijke factor in het verenigen van 
de diverse stromingen in het Franse Jodendom. Er kwam één joodse economische en 
bestuurlijke elite tot stand, al bleven bepaalde verschillen bestaan.  
  Een ander belangrijk gevolg van de Franse revolutie was de opheffing van beperkingen ten 
aanzien van vestiging van joden in Parijs. Tussen 1789 en 1872 vervijfvoudigde de joodse 
bevolking van de stad, tegen slechts een verdubbeling van de joodse bevolking als geheel in 
Frankrijk gedurende deze periode. De toename moet echter ook worden gezien in het licht 
van de groei van Parijs zelf, alsmede de urbanisering in het algemeen. Door de bestuurlijke 
hervormingen van Napoléon Bonaparte en latere industrialisatie groeide de Parijse bevolking 
van 547.000 in 1800 tot 2.714.000 in 1900. Naast natuurlijke demografische groei was 
hiervan binnenlandse en buitenlandse migratie de voornaamste oorzaak. Duits-joodse 
immigratie, net als overigens de algemene (niet-joodse) Duitse immigratie naar Frankrijk in 
het tijdvak 1815–1848, was vooral gericht op Parijs. Het was met name de komst van joden 
uit Elzas en Lotharingen – al vóór 1870 begonnen – die zorgde voor ingrijpende 
veranderingen in de samenstelling van de Parijs-joodse bevolking. Symbool hiervan was dat 
het belangrijke rabbinaal seminarium van de asjkenazische joden in 1859 van Metz naar 
Parijs werd verplaatst. De Frans-Duitse oorlog van 1870-’71 versterkte en versnelde de 
demografische trend. In de eerste jaren daarna kozen ongeveer zevenduizend joden uit het bij 
Duitsland ingelijfde Elzas-Lotharingen voor de Franse nationaliteit en verhuisden naar de 
Franse kant van de nieuwe grens. Van 1873 tot 1914 emigreerden nog eens minstens 11.000 
joden uit Elzas-Lotharingen naar Frankrijk, Amerika en elders.263 De ‘Elzasser joden’, zoals 
zij aanvankelijk bekend stonden, werden door deze ontwikkeling en voortgaande integratie 
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tot ‘Parijse’ of ‘Franse’ joden.264 Vooral onder de welgestelden nam hierdoor de binding met 
het religieuze leiderschap van rabbijnen en gemeentebestuurders (parnassim) af. Onder 
invloed van het heersende liberalisme verwierven joodse politici kort vóór de 
regeringsperiode van Napoleon III (1852–1870) voor het eerst ministersposten.265 
Belangrijkste verpersoonlijking van de geëmancipeerde joden in Frankrijk in de negentiende 
eeuw was Adolphe Crémieux (1796–1880), Frans parlementslid en verdediger van de idealen 
van de Franse revolutie, voor wie het welzijn van Frankrijk èn van de joden even zwaar 
wogen. Hij was minister van justitie in 1848-’49 en opnieuw, na de val van Napoleon III, in 
1870-’71.266 Mede door zijn inspanningen werden in 1870 de ruim 34.000 joden van Algerije 
(Frans gebied sinds 1830) als volledig gelijkberechtigde Franse burgers erkend. Hij was ook 
de stichter van een nieuwe organisatie, de Alliance Israélite Universelle (AIU, 1860), die zich 
richtte op verspreiding van de beginselen van 1789 (emancipatie, een moderne joodse 
identiteit) onder joden in het buitenland (koloniën, Middellandse Zeegebied), verdediging 
van de joodse belangen en onderwijshervormingen in binnen- en buitenland.267 Tijdens de 
Derde Republiek vanaf 1870 namen de ontplooiingsmogelijkheden voor joden verder toe 
doordat de integratiepolitiek door de staat werd voortgezet. Gaandeweg beschouwden de 
meeste Franse joden zichzelf niet langer meer als Juifs in de klassieke betekenis, maar als 
israélites français, geheel gelijkberechtige burgers van Frankrijk, terwijl de gebondenheid 
aan basiswaarden van de joodse godsdienst gehandhaafd bleef.268 Zij combineerden deze met 
Frans patriottisme, dat in deze tijd van opkomend nationalisme en imperialisme ook in 
Frankrijk in het algemeen sterk aan kracht won. Zelfs het uitbreken van de Dreyfus affaire in 
1894 bracht geen wijziging in het vasthouden van de Frans-joodse gemeenschap aan de 
waarden en verworvenheden van emancipatie en een zekere mate van assimilatie.269 Dit 
laatste werd overigens mede beïnvloed door een inmiddels op gang gekomen emigratie van 
joden uit Oost-Europa naar Frankrijk. 
 

Oost-Europese  immigratie 
Massale immigratie van Russische en Poolse joden begon na de pogroms van 1881-’82. 
Gedreven door economische verarming en politieke vervolging in hun land van herkomst 
vestigden zich tussen 1881 en 1914 circa 35.000 Oost-Europese joden in Parijs, wat 
neerkwam op bijna de helft van alle joden in de hoofdstad. Deze Jiddisch-sprekenden, ook 
wel Ostjuden genoemd, woonden vooral in Marais, een wijk in noordoost-Parijs die als de 
‘Pletzl’ bekend werd en tot dan toe bewoond werd door eerder geïmmigreerde Elzasser joden 
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uit de lagere middenklasse.270 Overigens ging in deze periode het merendeel van de Oost-
Europese emigratie niet naar Frankrijk, maar via Franse en Belgische havensteden naar de 
Verenigde Staten. Franse joden ontvingen de Oost-Europese immigranten en vluchtelingen 
met gemengde gevoelens, wat ook het geval was onder autochtone joden in andere West-
Europese landen. Enerzijds toonden zij begrip voor de benarde situatie van de Russische en 
Poolse joden en werden fondsen geworven om de nood te lenigen, anderzijds waren ze 
duidelijk terughoudend in de opvang van grote groepen joodse immigranten. De situatie zou 
vooral in de landen van herkomst zèlf verbeterd moeten worden. Pogingen om de massale 
immigratie binnen de perken te houden – door repatriëring, emigratie naar elders (vnl. 
Amerika), en verdunning van de immigrantenstroom door spreiding over Frankrijk – konden 
toch niet verhinderen dat tienduizenden naar Parijs, de ‘Lichtstad’, kwamen. De komst van 
veel immigranten leek het antisemitisme in Frankrijk te bevorderen. Tijdens de Dreyfus-
affaire vreesden de Frans-joodse burgers, die toch al bewust niet teveel als joden wilden 
opvallen, dat hun integratie in gevaar zou komen. Toen de affaire op zijn hevigst woedde, 
poogden de meeste Franse joden de antisemitische aanvallen te negeren of pleitten voor stille 
diplomatie om tot eerherstel van Dreyfus te komen. Joodse immigranten waren, gezien hun 
eerdere ervaringen, niet zozeer verrast als wel verontwaardigd over het Franse antisemitisme 
tijdens de Dreyfus-affaire.271 Hulp van Franse joden aan immigranten kwam in deze periode 
dan ook uit uiteenlopende overwegingen voort: solidariteit met hun geloofsgenoten, maar 
toch vooral de hoop door maatschappelijke steun en opvang te voorkomen, dat arme 
immigranten teveel aandacht naar zich toe zouden trekken. Vooral zij leken te passen in de 
karikaturen en propaganda, verspreid door antisemitische en nationalistische schrijvers, zoals 
Edouard Drumont.272 Veel Franse joden zagen de duizenden immigranten als voornaamste 
bron van modern antisemitisme in Frankrijk. Het al in 1809 opgerichte Comité de 
Bienfaisance Israélite (CBI) vergrootte dan ook, met financiële steun van Alliance Israélite 
Universelle, zijn netwerk van gaarkeukens, kleding-distributiepunten, brandstofuitreikingen 
en andere faciliteiten. Het CBI was veruit de meest effectieve en actieve Frans-joodse 
hulporganisatie, hoewel men al deze inspanningen soms met tegenzin leverde, omdat haar 
reputatie joodse immigranten al bereikte zelfs vóórdat ze in Frankrijk aankwamen. 
   Er waren overigens verschillende zienswijzen van filantropie en collectieve 
verantwoordelijkheid tussen Franse en buitenlandse joden. Voor de overwegend welgestelde 
Frans-joodse burgers stonden deze in de lijn van de joodse traditie van liefdadigheid 
(tsedaka). Tegen het eind van de negentiende eeuw werd dit steeds méér een 
(plaatsvervangend) middel om de geïntegreerde en zich gaandeweg seculariserende Frans-
joodse bevolkingsgroep toch nog zoveel mogelijk als ‘gemeenschap’ te definiëren. Daarnaast 
werd filantropie echter ook voorgeschreven door de toen algemeen heersende burgerlijk-
liberale ideologie, waarop de Frans-joodse elite georiënteerd was.273 Daarentegen hadden 
Oost-Europese joden door het referentiekader van hun geboorteland – waar geen wettelijke 
en economische emancipatie van de joden had plaatsgevonden – andere verwachtingen van 
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de joodse gemeenschapsorganisaties in Frankrijk. Velen van hen voelden zich door de Franse 
joden niet zozeer als geloofsgenoten, maar als behoeftigen neerbuigend behandeld. 
   Mede om deze reden gingen de immigranten rond 1900 over tot oprichting van eigen 
organisaties en synagogen in Parijs, buiten het Consistoire om. Oost-Europese joden 
handhaafden hun eigen culturele, godsdienstige en sociale leefstijl. De grote 
inkomensverschillen speelden daarbij ook een rol. Terwijl Franse joden veelal behoorden tot 
de middenklassen, werkten de meeste immigranten als ambachtslieden of half- en 
ongeschoolden tegen lage lonen in de industrie, vooral de kleding- en textielnijverheid. De 
omstreeks deze tijd opkomende arbeidersbeweging kreeg dan ook juist onder immigranten 
veel aanhang. Er ontstonden joodse vakbonden en verenigingen, gebaseerd op ideologieën als 
anarchisme en socialisme. Zij bleven gebruik maken van Jiddisch als omgangstaal en zetten 
zich af tegen de Frans-joodse burgerij.274 
   Door dit alles bleven immigranten en van oudsher gevestigde Franse joden in veel 
opzichten vreemden voor elkaar. Activiteiten van eerstgenoemden lokten scherpe kritiek uit 
in de Frans-joodse pers, die immers integratie voorstond. Men was beducht voor de 
buitenlandse cultuur, die immigranten meebrachten en vreesde hierdoor de eigen 
geïntegreerde positie te verliezen. Daarom distantieerden Franse joden zich van degenen, die 
in hun ogen onvoldoende bereid waren zich aan te passen aan de taal en cultuur van het land. 
Weliswaar werden in 1910 twee immigranten toegelaten tot bestuursfuncties bij plaatselijke 
afdelingen van het Consistoire, maar pas na 1930 kregen zij een vertegenwoordiger in het 
hoofdbestuur van deze organisatie.275 De grote meerderheid van de in Frankrijk geboren 
joden en het Consistoire stonden onverschillig of zelfs afwijzend tegenover het 
georganiseerde politieke zionisme, dat na de Dreyfus-affaire was ontstaan in Oostenrijk, 
Duitsland, Frankrijk en andere landen. Deze houding van de Franse joden werd ingegeven 
door angst dat het zionistische program hun door de emancipatie verworven status in gevaar 
zou brengen. Het zionisme in Frankrijk vond voornamelijk aanhang onder joodse 
immigranten uit Oost-Europa.276 
   Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog kwam – in navolging van de Union sacrée in 
de Franse politiek – ook een eind aan de joodse onderlinge verdeeldheid. Zowel Franse als 
buitenlandse joden zagen het belang van een gemeenschappelijk front met de Fransen. De 
Franse joden beschouwden de nationale eensgezindheid als een definitieve overwinning op 
het antisemitisme van de Dreyfus-affaire. Voor immigranten betekende actieve deelname aan 
de strijd, blijvende erkenning van hun aanwezigheid in Frankrijk. Voor duizenden Russische 
en Poolse joden was het dienen in het Franse leger tijdens de eerste wereldoorlog een 
ervaring die hen voor altijd aan Frankrijk bond.277 
   Na 1918 nam door de burgeroorlog in Rusland en conflicten tussen Rusland en Polen de 
stroom emigranten naar het westen, onder wie veel joden, toe. Terwijl de Verenigde Staten 
en Engeland, die tot dan toe het grootste deel van de emigratie hadden opgevangen, 
immigratiebeperkingen invoerden, bleven de grenzen van Frankrijk open. Belangrijkste reden 
was dat door de enorme verliezen van de oorlog de arbeidsreserve ernstig was uitgedund. 
Frankrijk werd in de jaren twintig dan ook het ‘beloofde land’ voor honderdduizenden niet-
joodse en joodse immigranten, zowel uit eerdergenoemde landen Rusland en Polen, alsook 
uit Litouwen, Roemenië en later Italië. 
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   Door de toestroom groeide ook de aanhang van organisaties van joodse immigranten en 
werden de activiteiten uitgebreid. Zo ontstond in 1926 de Fédération des Sociétés Juives de 
France (FSJF), die tientallen verenigingen en hulporganisaties van immigranten omvatte.278 
Toename van het aantal buitenlanders betekende niet alleen een aanhoudende 
voedingsbodem voor fricties met Franse joden, maar bracht ook toenemende verscheidenheid 
bij immigranten onderling. Deze uitte zich in meer dan 130 Jiddisch-talige kranten en 
periodieken die tussen 1918 en 1939 verschenen. Joodse socialisten, anarchisten, 
communisten en zionisten bestreden elkaar via de pers en in verenigingsleven. Daarbij bleven 
de zionisten aanvankelijk een kleine minderheid, die ook onderling weer ideologisch 
verdeeld was. Ondanks pogingen daartoe, bestond een landelijke, overkoepelende 
zionistische eenheidsorganisatie, zoals bijvoorbeeld in Nederland al in 1899 opgericht, in 
Frankrijk voor de tweede wereldoorlog niet. Aangezien de oudere, uit Rusland afkomstige 
generatie van vóór 1914, waaronder veteranen van de eerste wereldoorlog, alsmede intussen 
tot een zekere welstand opgeklommen Pools-joodse immigranten zich min of meer 
geïntegreerd hadden in het Parijse leven, groeiden zij in de jaren twintig naar de doorgaans 
conservatieve Franse joden toe. De FSJF ging daardoor ook belangen van middenklasse-
immigranten vertegenwoordigen. Dit werd verder bevorderd door de in 1927 van kracht 
geworden naturalisatiewet, waardoor immigranten gemakkelijker het Franse 
staatsburgerschap konden verwerven. 
 

De jaren dertig 
Nadat Frankrijk begin jaren dertig door de wereldwijde economische crisis was getroffen en 
werkloosheid sterk toenam, kregen joodse communisten en socialisten steeds meer 
immigranten-arbeiders achter zich. Zij zochten ook onderling toenadering, nadat in Duitsland 
de socialistische en communistische partijen waren verdwenen na de machtsovername van 
Hitler.279 Het was daarentegen de naar het politieke midden opgeschoven FSJF die als eerste 
in 1933 in Parijs een massale demonstratie tegen het nazisme organiseerde. Sindsdien 
ontwikkelde de FSJF zich tot de – in politiek opzicht – meest actieve vertegenwoordiger van 
joden in Frankrijk.280 In het streven naar een anti-fascistische coalitie zocht de organisatie 
naar samenwerking met joodse socialisten en communisten. Dit sloot aan bij algemene 
ontwikkelingen in de Franse politiek, die uiteindelijk in 1936 resulteerden in de vorming van 
de Volksfront-coalitie onder premier Léon Blum, die van joodse afkomst was. In 
tegenstelling tot de meeste Franse joden, die zoals gezegd politiek liberaal of conservatief 
georiënteerd waren, had Blum al jong gekozen voor de sociaal-democratie. Hierdoor kreeg 
hij relatief veel stemmen van recent genaturaliseerde joodse immigranten.  
   Politiek activisme van immigranten leidde evenwel tot steeds meer ongenoegen bij de oude, 
conservatieve organisaties van Franse joden. Dit laatste had te maken met de door de crisis 
snel toenemende afkeer van buitenlanders in de Franse maatschappij. De eerste openlijke 
reactie kwam in mei 1935 van de voorzitter van het Consistoire Central, de bankier Robert 
de Rothschild. In een toespraak voor leden van de organisatie verwoordde hij de weerzin van 
veel Franse joden tegen immigranten-leiders en hun achterban. Hun activiteiten deden 
volgens hem het antisemitisme in Frankrijk groeien.281 Wanneer zij doorgingen met 
ongebreidelde kritiek op de Franse regering, zou het beter zijn dat zij het land verlieten, aldus 
De Rothschild.282 Hiermee werd duidelijk dat het traditionele Frans-joodse leiderschap de 
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opvattingen van immigranten-organisaties verwierp en zichzelf als enige wettige 
vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap in Frankrijk bleef beschouwen. Immigranten 
en hun organisaties trokken zich hier echter niets van aan en kozen massaal voor de coalitie 
van Blum. Zijn Volksfront-regering handhaafde de ruimhartige immigratie- en 
naturalisatiewetgeving uit 1927. Tijdens deze jaren van crisis en polarisatie tussen politiek 
rechts en links in Frankrijk verhardde dan ook de tegenstelling tussen Franse joden en 
immigranten.283 
   Hoewel het Consistoire zich aanvankelijk afzijdig had gehouden van de opvang van Duitse 
joden, die sinds 1933 in Frankrijk asiel zochten, nam het in 1936 alsnog deel aan het toen 
opgerichte joodse Comité d’Assistance aux Réfugiés d’Allemagne (CAR). Het Consistoire 
was tot dan toe gekant geweest tegen een dergelijke organisatie, omdat men vond dat het niet 
om een ‘joods probleem’ ging, maar om een algemeen vluchtelingenvraagstuk. De nauw met 
het Consistoire verbonden Albert Lévy en Raymond-Raoul Lambert, hadden echter wèl van 
meet af aan oog voor de noodzaak van praktische hulpverlening aan de veelal berooide 
joodse vluchtelingen. Zij werden respectievelijk voorzitter en secretaris van het CAR. Mede 
door de actieve betrokkenheid bij verdere emigratie van vluchtelingen uit Frankrijk, kwam al 
spoedig een samenwerking tot stand met verschillende Franse overheidsinstellingen. Deze 
werd ook bevorderd doordat het comité financiële steun ontving van de Amerikaans-joodse 
hulporganisatie Joint Distribution Committee (kortweg Joint genoemd).284 De kosten 
kwamen dus niet geheel voor rekening van de Franse staat. 
   Na de ‘Kristallnacht’ van november 1938 en de ontbinding van Tsjecho-Slowakije, volgde 
een nieuwe golf van naar schatting 25.000 joodse vluchtelingen. Door het anti-
immigratiebeleid van premier Daladier, die Blum inmiddels was opgevolgd, werden 
duizenden naar nieuw opgerichte interneringskampen gestuurd.285 Ook de liberale 
naturalisatiewet uit 1927 werd vervangen door de wet van 12 november 1938, die immigratie 
sterk beperkte. Terwijl de oorlogsdreiging toenam, deed in april 1939 slechts één Frans-
joodse leider, het CAR-bestuurslid Lambert, een oproep aan de regering deze nieuwe 
immigratiewet in te trekken.286 Niet alleen in immigrantenbladen, maar ook in Frans-joodse 
kranten werden leiders van het Consistoire ervan beschuldigd de vluchtelingen in de steek te 
laten. Naast de al bestaande verscheidenheid bij immigranten en de tegenstelling tussen 
immigranten en Franse joden, was nu ook bij Franse joden onderling verdeeldheid ontstaan. 
Ondanks weerzin tegen vreemdelingen, groeiend antisemitisme in de Franse maatschappij en 
toenemende Duitse oorlogsdreiging bleven de grote onderlinge verdeeldheid en openlijke 
tegenstellingen onder de joodse bevolking voortbestaan. Deze verschillen weerspiegelden de 
al langer bestaande sterk uiteenlopende sociale en economische omstandigheden onder de 
joodse bevolkingsgroepen.287  
   Wat de cijfers betreft, kan worden geresumeerd dat zich in de periode tussen de 
wereldoorlogen circa 150.000 joden in Frankrijk vestigden. Op basis van de wet van 1927 
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waren tot 1939 in totaal naar schatting 55.000 joden Frans staatsburger geworden, wat 
neerkwam op ongeveer een tiende deel van alle in deze periode genaturaliseerde 
vreemdelingen.288 Door de aanhoudende stroom immigranten en vluchtelingen 
vertegenwoordigden de joden met Frans staatsburgerschap eind jaren dertig – ondanks 
naturalisatie bij een deel van de immigranten – nog nauwelijks de helft van de totale joodse 
bevolking.289  
 

Zomer 1940 
Met het uitbreken van de oorlog in september 1939 werden in Frankrijk wonende mensen met 
de Duitse of (voormalig) Oostenrijkse nationaliteit (‘Rijksduitsers’) geïnterneerd, eerst alleen 
mannen, later ook vrouwen en kinderen. Het ging in eerste instantie om ongeveer vijfduizend 
niet-joden; daarnaast werd op tienduizenden politieke vluchtelingen die in Frankrijk asiel 
hadden gevonden – meest joden, maar ook niet-joodse socialisten – druk uitgeoefend dienst te 
nemen in het Vreemdelingenlegioen of in zgn. arbeidsbataljons (groupements de travailleurs 
étrangers, GTE). Winkels of bedrijfjes die de in september en oktober 1939 geïnterneerden 
met de Duitse nationaliteit, onder wie veel joden, opgebouwd hadden, werden onder 
voorlopig beheer gesteld. Dat duizenden, die fel anti-nazi gezind waren, zonder vorm van 
proces werden opgesloten en langere tijd vastgehouden, wekte in het land nauwelijks kritiek, 
behalve van de kant van Franse joden die actief waren in het vluchtelingenwerk. Sommige 
geïnterneerden met de Duitse nationaliteit, zowel joden als niet-joden, werden zelfs 
overgebracht naar Frans Noord-Afrika en onder slechte omstandigheden verplicht 
tewerkgesteld in mijnen en steengroeven of bij de aanleg van de Trans-Sahara-spoorweg.290 
   Tijdens de Duitse aanval vanaf 10 mei 1940 vluchtten veel joden, net als honderdduizenden 
andere Fransen, voor de Duitse troepen uit in zuidelijke richting. Onder de joodse 
vluchtelingen bevonden zich tal van bestuurders van organisaties, die het voorbeeld van de 
Franse regering volgden en Parijs verlieten. Twee centrale figuren van de Frans-joodse 
gemeenschap, de voorzitter van het Consistoire Central des Israélites de France en de 
voorzitter van het Consistoire de Paris, resp. Édouard de Rothschild en Robert de Rothschild, 
verlieten in juni het land en emigreerden naar de Verenigde Staten.291 Onmiddellijk na de 
wapenstilstand van 22 juni riepen Franse autoriteiten de bevolking op naar het noorden terug 
te keren. Onder invloed van berichten over correct optreden van Duitse militairen en rekening 
houdend met de wapenstilstandsbepalingen, waarbij het Frans bestuur intact bleef, gaven 
ongeveer 30.000 van de omstreeks 100.000 gevluchte joden gevolg aan deze oproep. 
Hierdoor kwam het aantal joden in het bezette gebied na enkele weken op 165.000, van wie 

                                                           
288

 De schatting van 55.000 genaturaliseerde joden is van Renée Poznanski, Être juif en France pendant la Seconde Guerre 
mondiale (Paris: Hachette 1994), p. 32; Idem, Jews in France during World War II (Hanover NH, London/Washington: 
Brandeis University Press/University Press of New England, 2001), pp. 7–8. Poznanski baseert het cijfer op een niet bepaald 
onverdachte bron wat betreft cijfers en het om politieke redenen overdrijven daarvan: het rapport van SS-officier Heinz 
Röthke, Parijs 14 juni 1943, CDJC doc. Oberg 30/VIII  D; voor de tekst zie ook: Serge Klarsfeld, Vichy–Auschwitz. Die 
Zusammenarbeit der deutschen und französischen Behörden bei der ‘Endlösung der Judenfrage’ in Frankreich (Nördlingen: 
Greno, 1989), pp. 530–535. Röthke kon voor zijn gegevens steunen op CGQJ-chef Louis Darquier de Pellepoix. 
289

 Het aandeel van de joden, die niet door naturalisatie, maar door geboorte uit Franse ouders de Franse nationaliteit 
bezaten, was nog geringer: ongeveer één-derde van het totaal. Weinberg, A Community on Trial, 8; Adler, The Jews of Paris, 
4–6; Klarsfeld, Vichy–Auschwitz. Die Zusammenarbeit, 26–28, 320; Susan Zuccotti, The Holocaust, the French, and the Jews 
(New York: Basic Books, 1993), pp. 19–20. 
290

 Regina M. Delacor, ‘From Potential Friends to Potential Enemies: the Internment of “Hostile Foreigners” in France at the 
Beginning of the Second World War’, in: Journal of Contemporary History 35 (2000), no. 3, pp. 361–368; Marrus/Paxton, 
Vichy France, 64–69; Peschanski, La France des camps, 98–107; Zosa Szajkowski, Jews and the French Foreign Legion 
(New York: Ktav Publishing House, 1975); Louis de Jong, De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog 
(Arnhem/Amsterdam: Van Loghum Slaterus/J.M. Meulenhoff, 1953), pp. 126–128. 
291

 Poznanski, Être juif, 55–56; Idem, Jews in France, 24–25; Zuccotti, Holocaust, 51–52; Simon Schwarzfuchs, Aux prises 
avec Vichy: Histoire politique des Juifs de France (1940–1944) (Paris: Calmann-Lévy, 1998), p. 73. 



 151

bijna 150.000 (90 procent) in de regio groot-Parijs (departement Seine). Van laatstgenoemd 
aantal waren weer 65.000 joden zonder Franse nationaliteit.292  
   Wat het onbezette zuiden betreft, slaagden tussen 10 mei en eind augustus 1940 in totaal 
ongeveer 30.000 joden erin Frankrijk blijvend te verlaten. Vluchtelingen hadden in deze 
periode de mogelijkheid om via Spaanse en Portugese consulaten in Zuid-Frankrijk legaal uit 
het land te vertrekken. Zo was de Portugese consul-generaal in Bordeaux, Aristides de Sousa 
Mendes, bereid om in strijd met de orders circa tienduizend visa te verstrekken.293 De Spaanse 
douane bleek veelal bereid – al dan niet tegen betaling – joodse en niet-joodse vluchtelingen 
ook zonder reisvisa toe te laten. Van genoemde ongeveer 30.000 joden bereikte ongeveer 
tweederde op deze manier een veilig heenkomen. Via Spanje reisden zij verder naar 
Engeland, de Verenigde Staten of Zuid-Amerika. Deze vluchtmogelijkheden werden echter in 
de eerste weken van september afgesloten door strengere grensbewaking van Spaanse, 
Portugese en Franse autoriteiten. Ongeveer tienduizend joden konden in de zomer van 1940 
op andere wijze Frankrijk verlaten, hetzij naar Zwitserland, dan wel per schip naar Engeland 
of Noord-Afrika. Tegenover deze geslaagde emigraties en ontsnappingen stond echter dat 
circa 6.000 in mei uit België en Luxemburg afkomstige joodse vluchtelingen in Frankrijk 
waren gebleven en merendeels door Franse autoriteiten in het zuiden van het land werden 
geïnterneerd. Bovendien zouden in oktober 6.538 joden uit de Duitse grensprovincies Baden 
en Saarpfalz naar onbezet Zuid-Frankrijk worden verdreven. In september 1940 verbleven 
naar schatting minstens 140.000 joden in onbezet Frankrijk, van wie ongeveer 66.000 zonder 
de Franse nationaliteit.294 
 
2.5.2  Belgische joden, joodse immigranten en vluchtelingen 
 

Aantallen, immigratie, nationaliteit  
Kort voor de Duitse inval woonden omstreeks 66.000 joden in België.295 Toen het land in de 
jaren dertig van de negentiende eeuw een onafhankelijke staat werd, bedroeg de joodse 
bevolking echter nog weinig meer dan duizend. Vanaf 1880 nam het aantal joden in België 
aanzienelijk toe. Het land fungeerde in die periode voornamelijk als doorreisstation voor 
emigranten uit Oost-Europa op weg naar Noord- en Zuid-Amerika. Als gevolg hiervan 
hadden omvang en organisatiegraad van de joodse gemeenschap een weinig stabiel karakter.  
   Tussen 1881 en 1903, toen in tsaristisch Rusland hevige pogroms woedden, emigreerden 
ongeveer tienduizend joden vooralsnog niet verder, maar vestigden zich in België. Omstreeks 
1914 was de omvang van de joodse bevolkingsgroep ongeveer 30.000, van wie de helft in 
Antwerpen woonde. Naast Russisch Polen, waren veel Antwerpse joden afkomstig uit 
Galicië, dat toen tot Oostenrijk-Hongarije behoorde, maar na 1918 deel zou worden van het 
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onafhankelijk geworden Polen. Deze Oostenrijkse joden werden bij het uitbreken van de 
eerste wereldoorlog vanwege hun nationaliteit beschouwd als onderdanen van een vijandig 
land en moesten België onmiddellijk verlaten. De uittocht ging naar het neutrale Nederland 
en onder hen waren veel diamanthandelaren. Sommigen reisden verder naar Engeland, maar 
velen vestigden zich voorlopig in Scheveningen, later ook in Amsterdam. Na de 
wapenstilstand van 1918 stuurde de Belgische regering een delegatie naar Nederland om de 
joodse diamantairs over te halen terug te komen naar Antwerpen. Daarop keerden de meesten 
naar België terug.296 
   Na de eerste wereldoorlog groeide de bevolking in korte tijd verder door immigratie, niet 
alleen uit Rusland, maar vooral uit Polen.297 Begin jaren twintig werden alle eerdere 
initiatieven op het terrein van maatschappelijke hulpverlening en sociaal werk gebundeld in 
de Oeuvre Centrale Israélite de Secours (OCIS, Centraal Beheer van Israëlitisch Hulpwerk), 
kortweg de Centrale genoemd. Na enkele jaren bestond deze instelling reeds uit vijftien 
afdelingen, waaronder een hulpkas, een gaarkeuken en een weeshuis.298 Ook in België 
zochten in de loop van de jaren dertig duizenden Duits-joodse vluchtelingen een heenkomen. 
Van 1933 tot maart 1938 (annexatie van Oostenrijk) kwamen circa tienduizend joodse 
vluchtelingen uit Duitsland in België aan. De Belgische overheid was voor de vluchtelingen 
niet echt gastvrij, maar in de praktijk werden zij geduld omdat de regering hun verblijf als 
tijdelijk zag, in afwachting van opname in een ander land. Er waren formeel twee soorten 
statussen: een politieke en een economische. De praktijk was echter anders; zo had een 
middenstander uit Duitsland zijn zaak moeten sluiten vanwege zijn joodse komaf en vertrok 
dus om politieke redenen naar België. Hier mocht hij geen officieel werk aannemen en kreeg 
geen uitkering, de enige mogelijkheid die overbleef om in zijn onderhoud te voorzien was 
zwartwerken. De vluchtelingen kwamen op een doodlopende weg. Zij hadden Duitsland 
berooid verlaten, Vanaf 1938 werden alle nieuw aangekomen vluchtelingen als ‘illegaal’ 
bestempeld. Aanvankelijk vond de opvang plaats in pensions en logementen, voornamelijk in 
Brussel en Antwerpen. Na de ‘Kristallnacht’ van november 1938, werden zij deels 
ondergebracht in vluchtelingencentra, zoals Merksplas in de provincie Antwerpen, waar 
plaats was voor dertienhonderd mensen, en Marneffe nabij Luik, waar ongeveer de helft van 
dit aantal verbleef. Kleinere centra bevonden zich bij Halle ten zuiden van Brussel, en 
Eksaarde in de streek tussen Antwerpen en Gent. Eveneens in 1938 werd een ‘Antwerps 
Comité voor Joodse Vluchtelingen’ opgericht, geleid door de uit Oost-Europa afkomstige 
Numa Torczyner, die tevens voorzitter was van de Belgische Zionistische Federatie. Verder 
was er het HIDAG (Hilfswerk der Arbeitsgemeinschaft von Juden aus Deutschland), 
opgericht om asielaanvragers bij te staan bij ambtelijke procedures. Hoewel velen via de 
Antwerpse haven verder reisden naar andere landen, steeg het aantal vluchtelingen in het land 
tot ruim 20.000 begin mei 1940, van wie tussen de twee- en drieduizend illegaal in het land 
verbleven.299 
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   Lange tijd bestond onduidelijkheid over het precieze aantal joden in België bij het begin 
van de bezetting. Hilberg(1961/1985) vermeldde dat vlak voor de Duitse inval 90.000 joden 
in België verbleven, van wie ongeveer een derde deel in mei 1940 naar Frankrijk of elders 
zou zijn gevlucht.300 Dawidowicz (1975) en Fein (1979) hanteerden hetzelfde cijfer, terwijl 
Henri Bernard al in 1969 vasthield aan het getal 66.651; Saerens noemde daarentegen een 
totaal van 70.000, van wie enkele duizenden in vluchtelingencentra verbleven.301 In 1980 
openbaar gemaakt bronnenmateriaal stelde dat op 9 mei 1940 het aantal joden 65.696 moet 
zijn geweest. Dit cijfer werd door de historici M. Steinberg en D. Michman in resp. 1983 en 
1990 als definitief vastgesteld. Van alle joden in België bezaten slechts tussen vier- en 
vijfduizend de Belgische nationaliteit; bijna zeven procent van het totaal.302 Deze Belgische 
joden vormden een sociale elite in handel en industrie en waren ook de officiële 
vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap. De overigen verbleven merendeels 
weliswaar legaal in België, maar waren in meerderheid staatloos of bezaten de Poolse dan 
wel Duitse nationaliteit. Zij hadden onvoldoende bekendheid met de talen en cultuur van het 
land, bovendien waren ze aanvankelijk vaak voornemens alsnog verder te emigreren. 
Hierdoor was naturalisatie heel beperkt gebleven. Meer dan 90 procent van de joden woonde 
in Brussel en Antwerpen.303 Vooral in de laatste stad, waar zij ongeveer een tiende deel van 
de bevolking van ongeveer 300.000 uitmaakten, was na 1918 een overwegend Jiddisch-talige 
gemeenschap ontstaan. Diamanthandel en -nijverheid, alsmede textielindustrie en 
lederbewerking stonden hier centraal. Vele joodse industriearbeiders en kleine zelfstandigen 
behoorden tot de laagste Antwerpse inkomensgroepen.304 In Brussel waren de meeste joden 
kleine zelfstandigen en winkeliers en hier woonde ook een groot deel van de joden met de 
Belgische nationaliteit. Verder waren er nog kleinere joodse gemeenten in Charleroi, Luik en 
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Gent. In de twee eerstgenoemde steden waren joden met de Poolse nationaliteit veruit in de 
meerderheid.305 
 
Organisatiegraad 
De kleine Belgisch-joodse gemeenschap was sinds 1832 naar het voorbeeld van Frankrijk 
georganiseerd in het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (Consistoire Central des 
Israélites de Belgique). De grote groepen immigranten uit Oost-Europa sloten zich evenwel 
hier niet bij aan, omdat zij het Consistorie te westers en te weinig orthodox vonden. Zij 
stichtten plaatselijk eigen gemeenten en organisaties. Velen van hen raakten daardoor niet of 
nauwelijks geïntegreerd in de Belgische maatschappij en van assimilatie was al helemaal 
geen sprake. In zekere zin was dit een voortzetting van de oude wereld van het asjkenazische 
Jodendom, gebaseerd op religie, familie en traditie. Naast de al in 1816 opgerichte kleine 
Hollandse Israëlitische Gemeente te Antwerpen, die van meet af aan deel uitmaakte van het 
Centraal Consistorie, ontstonden in diezelfde stad vanaf eind negentiende eeuw twee grote 
gemeenten van Oost-Europese joden: de Israëlitische Orthodoxe Gemeente Machziké Hadass 
(‘Versterkers van het Geloof’) volgens de Russisch-Poolse ritus. Deze was in 1892 opgericht 
en werd in 1910 door de Belgische overheid erkend. Tien jaar later kwam daar de 
Israëlitische Gemeente Shomré Hadass (‘Handhavers van het Geloof’) bij, die zich in 1931 
met de oude, kleine ‘Hollandse Gemeente’ verenigde. Daarentegen ontstond in Brussel een 
eigen gemeente van Duitse joden, die in 1939 een verzoek tot erkenning indiende bij het 
Centraal Consistorie.306 Verschillen in religieuze en politieke opvattingen, alsmede in sociale 
positie, waren voor joodse immigranten in België geen aanleiding om aansluiting te zoeken 
bij overeenkomstige Belgische politieke en maatschappelijke stromingen, zoals liberale of 
socialistische partijen. Alle stromingen die karakteristiek waren voor joden in Oost-Europa, 
handhaafden zich in België. Dit gold enerzijds voor de godsdienstige stroming van het 
chassidisme, die van Polen als het ware rechtstreeks naar Antwerpen was overgeplant. 
Anderzijds bestond er door de uitsluiting en sociale ellende in de landen van herkomst, 
alsmede door de revolutie van 1917 in Rusland, onder de immigranten een omvangrijke 
aanhang van zionisten, socialisten en vooral communisten, die overigens ook onderling weer 
verdeeld waren. Sommige van deze groepen, zoals de zionisten, waren bovendien 
afzonderlijk georganiseerd in Antwerpen en Brussel. Daarbij beschouwden de organisaties in 
de hoofdstad zichzelf, buiten Antwerpen om, als de vertegenwoordigers voor geheel 
België.307 Politiek zionisme, dat ook in België al vóór de eerste wereldoorlog weerklank 
vond, kreeg na 1920 een groeiende aanhang. Dit gold voor zowel de burgerlijk-liberale 
stroming als het socialistische zionisme (Poalei Sion). Van oppositiebeweging, die zich 
afzette tegen orthodoxe gemeenten, ontwikkelde het zich tot een onderdeel van de joodse 
gevestigde orde. Orthodoxen en zionisten vonden elkaar in het Comité d’aide et d’assistance 
aux victimes de l’antisémitisme en Allemagne, dat in april 1933 op initiatief van de Brusselse 
jurist dr. Max Gottschalk werd opgericht. Later veranderde het comité zijn naam in Comité 
d’Assistance aux Réfugiés Juifs.308 Gottschalk was Belgisch staatsburger, vertegenwoordiger 
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van de Brusselse joden in het Centraal Israëlitisch Consistorie van België en zionist. In 1935 
werd een andere prominente zionist, Bentzel Averbouch, die vice-voorzitter was van de 
Union Sioniste, opgenomen in het hoofdbestuur van het Centraal Consistorie. Dat het 
zionisme steeds meer invloed en aanhang kreeg, kan ook worden afgeleid uit het totaal aantal 
ingeschreven kiezers voor het Zionistisch Wereldcongres. Dit aantal steeg van 788 in 1927 
naar 3.812 in 1939.309 Onder invloed van de economische crisis en oorlogsdreiging kwam 
niet alleen meer onderlinge joodse samenwerking tot stand, maar zocht men ook toenadering 
tot geestverwante Belgische partijen. Overigens gold dit laatste altijd al voor de joodse 
communisten. De contacten tussen de verschillende joodse organisaties waren evenwel 
beperkt tot de bestuurders. De ideologische kloof tussen de communistische en zionistische 
achterban bleef bijvoorbeeld onoverbrugbaar.310 
 

Mei 1940 
Bij de inval van het Duitse leger in België brak op grote schaal paniek uit en naar schatting 
een derde deel van de joden probeerde, net als vele tienduizenden Belgen, naar Frankrijk te 
vluchten. Veel joodse leiders, onder wie ook de opperrabbijn van België, Joseph Wiener, 
verlieten het land. Wiener bereikte het Zuid-Franse Nice. Hij zou echter in 1943 worden 
gedeporteerd en niet overleven. De eerdergenoemde Max Gottschalk vertrok naar de 
Verenigde Staten. Als gevolg van de oorlogstoestand werden ongeveer achtduizend personen, 
van wie naar schatting ongeveer de helft joden, als burgers of voormalige burgers van 
Duitsland of Oostenrijk, nu door de Belgische autoriteiten als ‘onderdanen van een vijandig 
land’ aangehouden en per trein naar Frankrijk vervoerd. Zo vertrok uit Brussel een trein met 
ruim elfhonderd gearresteerden: zoveel mogelijk alle Brusselse (niet-joodse) ‘Rijksduitsers’, 
maar ook veel uit Duitsland en Oostenrijk afkomstige joden. Door de chaos van 
troepenverplaatsingen en vluchtelingenstromen had deze trein zes dagen nodig om Orléans te 
bereiken. Uiteindelijk werden de meeste uit België gevluchte of weggevoerde mensen – meer 
dan vierduizend – in kazernes en interneringskampen ondergebracht. De meeste kampen 
lagen bij de Pyreneeën. Sommige andere vluchtelingen uit België, met name degenen die al 
in de eerste oorlogsdagen erin slaagden naar Parijs te reizen, bereikten binnen een paar 
weken zelfs Spanje, Zwitserland of Engeland. De meeste joden die op de vlucht sloegen, 
bleven echter in de chaos op de overvolle wegen steken en kwamen niet verder dan de 
Belgisch-Franse grens of Noord-Frankrijk.311 Dit werd mede veroorzaakt doordat Duitse 
eenheden al op 20 mei de Franse Kanaalkust bij Abbeville bereikten en daarmee België 
afsneden van toen nog onbezet Frans gebied. De verklaring van het feit dat zoveel joden in 
België daadwerkelijk probeerden te vluchten, lag in de ervaring die zij hadden. Door hun 
Oost-Europese, Duitse of Oostenrijkse achtergrond wisten zij wat virulent antisemitisme 
betekende. Dat men ook meer gelegenheid had het land te verlaten, kwam door nabijheid van 
de Franse grens en het feit dat de strijd in België ruim twee weken duurde. 
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2.5.3  Nederlandse joden, joodse immigranten en vluchtelingen 
 
Aantallen, geografische spreiding, nationaliteit  
Eind jaren dertig waren er ongeveer 140.000 joden in Nederland. Bijna 60 procent woonde in 
Amsterdam, ruim 10 procent in Den Haag en 8 procent in Rotterdam.312 Circa 22.000 joden 
hadden geen Nederlandse nationaliteit, van deze groep was bijna driekwart uit Duitsland 
afkomstig, veelal na 1933. De meesten van hen woonden eveneens in de genoemde drie grote 
steden, terwijl minder dan duizend verbleven in vluchtelingenkamp Westerbork, dat herfst 
1939 in gebruik was genomen. De joodse bevolking in Nederland bestond vanouds uit twee 
groepen: de asjkenazische of Hoogduitse en de sefardische of Portugese joden. Beide 
groepen waren vanaf begin negentiende eeuw formeel georganiseerd in respectievelijk het 
Nederlands-Israëlitisch en het Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap. 
 
Achtergrond en organisatiegraad 

Eind zestiende eeuw ontstond – sinds de vervolgingen en verdrijvingen in de middeleeuwen – 
de eerste, georganiseerde joodse gemeente door immigratie van joden uit Spanje en Portugal. 
Deze sefardische joden verbleven aanvankelijk in Antwerpen, maar na inname van deze stad 
door de Spanjaarden in 1585 en daarmee hernieuwde dreiging van vervolging door de 
Inquisitie, vertrok een groot aantal naar Amsterdam. Het betrof een merendeels ontwikkelde 
en welgestelde groep, die de eigen taal uit het land van herkomst bleef spreken: Ladino.313 
Vanaf omstreeks 1615 vestigden zich ook steeds meer joden uit midden- en Oost-Europa 
eveneens in Amsterdam, door economische nood gedreven of op de vlucht voor het geweld 
van de Dertigjarige Oorlog. Deze asjkenazische joden spraken Jiddisch en richtten in 1639 
een eigen gemeente op, terwijl ook nog enige tijd een afzonderlijke gemeente van Poolse 
joden in Amsterdam bestond. Het verschil tussen de sefardische en asjkenazische joden was 
groot, niet alleen in taal en religieuze gebruiken, maar vooral in sociaal-economisch opzicht: 
de grote meerderheid van de asjkenazische joden was arm. Dit bepaalde de sociale status en 
scheidslijn tussen beide groepen. Door voortgaande immigratie werd de asjkenazische groep 
in de loop van de zeventiende eeuw veel groter dan de sefardische.314 
   In de zeventiende en achttiende eeuw stelde de Republiek der Verenigde Nederlanden zich 
als enig land in Europa verdraagzaam op ten opzichte van joden. Dit ondanks het feit dat zij 
uit bepaalde beroepen werden geweerd en in een aantal opzichten niet gelijkberechtigd 
waren. Men kon echter openlijk de eigen godsdienst belijden zonder gevaar voor vervolging. 
De vrijheid van vestiging varieerde van plaats tot plaats en gold vooral voor de steden 
Amsterdam en Den Haag. Deze tolerantie vloeide voornamelijk voort uit economische 
belangen, maar had ook te maken met de strijd om godsdienst- en gewetensvrijheid tijdens de 
opstand tegen Spanje.315 
   De Franse Revolutie van 1789 en zes jaar later de Franse verovering van Nederland, 
brachten grote veranderingen. Op 2 september 1796 werd het ‘Decreet over den Gelykstaat 
der Joodsche met alle andere Burgers’ van kracht. Vanaf toen, eerst onder Franse 
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heerschappij316 en vooral na oprichting van het koninkrijk in 1814, streefde de overheid 
ernaar om – via bestuurlijke hervormingen en het onderwijs – de toen ongeveer 37.000 
joodse burgers daadwerkelijk in de Nederlandse maatschappij te integreren. De regering van 
koning Willem I (1814–1840) greep diep in de organisatie van de joodse gemeenten in. De 
asjkenazische en sefardische gemeenschappen werd een eenheidsorganisatie opgelegd maar 
deze zou, anders dan in Frankrijk, geen standhouden. Na Willems regeringsperiode,  gingen 
beide groepen toch weer een eigen weg en ontstonden het Nederlands-Israëlitisch 

Kerkgenootschap (NIK ) en het Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap. Naast een 
organisatiestructuur, regelden Koninklijke Besluiten het onderwijs en de toelatingseisen van 
rabbijnen en godsdienstonderwijzers: doel was onder andere het Jiddisch op scholen volledig 
te vervangen door het Nederlands.317 Omstreeks 1845 was het Jiddisch als omgangstaal bijna 
verdwenen. Dat de overheid met steun van de joodse liberale elite zijn beleid kon doorzetten 
kwam vooral doordat tegendruk van enige betekenis ontbrak. Dit had weer te maken met de 
slechte economische situatie en wijdverbreide armoede onder joden. De joodse elite 
integreerde het snelst. Zo werd de jurist Michael H. Godefroi in 1849 tot lid van de Tweede 
Kamer gekozen en was hij de eerste jood in Nederland met een kabinetspositie: hij was 
minister van Justitie van 1860 tot 1862. Vanaf midden negentiende eeuw ontstond geleidelijk 
de verzuilde samenleving in Nederland. Elke groep – orthodox-protestanten, katholieken, 
liberalen en socialisten – ontwikkelde en versterkte een complex van op de eigen 
levensbeschouwing gebaseerde maatschappelijke organisaties en instellingen. Daarbij behield 
ook de joodse bevolkingsgroep aanvankelijk in hoge mate een eigen karakter; bekeringen tot 
het christendom en gemengde huwelijken kwamen weinig voor.318 
   De modernisering van het economische en culturele leven vanaf omstreeks 1890, de 
industrialisatie en daarmee gepaard gaande verstedelijking en secularisatie maakten echter 
dat de joden niet alleen de taal, maar ook de Nederlandse waarden en mentaliteit overnamen. 
Het merendeel raakte door deze ontwikkelingen vervreemd van het traditionele, religieuze 
leiderschap. Velen voelden zich in de eerste plaats Nederlander en raakten van hun joodse 
achtergrond verwijderd. Zij vonden aansluiting bij bestaande politieke en maatschappelijke 
stromingen en organisaties of gaven daar zelfs mede actief vorm aan.319 Een deel, met name 
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de meer welgestelden in Amsterdam en Den Haag, alsmede joodse middenstand in de 
provincie (de ‘mediene’), sloot zich steeds meer aan bij de liberaal georiënteerde burgerij. De 
overgrote meerderheid echter – die vooral in Amsterdam en andere grote steden zijn bestaan 
vond in straat- en markthandel, als kleine winkelier, of als arbeider in de diamant- en 
confectienijverheid – voelde zich met een belangrijk deel van de in industrie werkzame 
bevolking verbonden met de opkomende, georganiseerde arbeidersbeweging. Joden speelden 
een belangrijke rol in de opkomst van het vakbondswezen. De opvallendste uiting daarvan 
was de stichting van de eerste landelijke vakbond door Henri Polak in 1894: de Algemene 
Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB). Deze droeg in belangrijke mate bij aan de 
oprichting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP, 1894). Mede uit de ANDB 
was in 1903 het op de SDAP georiënteerde Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV ) 
ontstaan. Voor zover joden in Nederland politiek gemotiveerd waren, werden zij meestal 
actief in partijen of ideologieën waarbij de joodse identiteit geen rol of in elk geval niet de 
hoofdrol speelde.320 Slechts kleine groepen hielden vast aan het Jodendom als identiteit – 
hetzij door een actieve orthodox-religieuze (veelal niet-zionistische of zelfs anti-zionistische) 
betrokkenheid, dan wel juist door sympathie voor het vanaf eind negentiende eeuw 
opkomende politiek zionisme, dat overwegend liberaal-seculier of socialistisch van karakter 
was en uit allerlei stromingen bestond.321 Wat het eerstgenoemde betreft, bestonden er 
vanouds nauwe betrekkingen tussen de officiële, zuiver-godsdienstige joods-kerkelijke 

organisaties en het Oranjehuis. Deze band uitte zich in de opname van een gebed voor het 
welzijn van het koningshuis in joodse gebedenboeken en gelegenheidsbezoeken van de 
regerende vorsten aan de hoofdsynagogen te Amsterdam.322 Wat de omvang van het 
georganiseerde zionisme betreft, blijkt dat eind jaren dertig het aantal leden van de in 1899 
opgerichte Nederlandse Zionistenbond (NZB) ruim vierduizend bedroeg. Dit vormde 
weliswaar een verdubbeling ten opzichte van begin jaren twintig, maar het bleef op een totaal 
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aantal van 140.000 joden nog altijd gering.323 Wel waren er onder de leden van zionistische 
organisaties relatief veel intellectuelen en al of niet links georiënteerde activisten, zowel 
degenen die een praktisch zionisme voorstonden (de ‘pioniers’ of chaloetsiem), als degenen 
die in ideologisch en maatschappelijk opzicht zochten naar een dynamische combinatie van 
socialistische, zionistische, joodse èn nationaal-Nederlandse identiteiten.324 
   Naast het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK ) en het Portugees-Israëlitisch 
Kerkgenootschap, die beide formeel orthodox waren, ontstond rond 1930 het kleine Verbond 
van Liberaal-Godsdienstige Joden. Dit werd door de orthodoxie niet zonder reden fel 
bestreden. Uit de ontwikkeling in Duitsland in de negentiende en begin twintigste eeuw was 
namelijk gebleken dat een dergelijke liberale beweging in zeer korte tijd de overhand kon 
krijgen. De initiatiefnemers van de beweging in Nederland kenden de situatie binnen het 
Nederlandse Jodendom goed en wisten dat de meerderheid van de leden van de formeel 
orthodoxe gemeenten, met name de leden uit de betere kringen, in werkelijkheid allang 
vrijzinnig dacht. De vrees van de traditionele kerkgenootschappen om binnen korte tijd een 
groot deel van hun aanhang te verliezen, was dus niet ongegrond. De liberale beweging 
slaagde er, anders dan eerder in Duitsland, Engeland en Amerika, in Nederland echter niet in 
een getalsmatig grote aanhang te werven. Enerzijds kwam dit door wijdverbreide 
onverschilligheid onder de joodse Nederlanders, anderzijds was de liberale beweging in haar 
beginjaren ideologisch te radicaal en daardoor onaantrekkelijk voor die joden, die weliswaar 
zelf niet orthodox waren, maar zich toch nog teveel verbonden voelden met de traditie om 
een overstap te maken. Na 1933 was het de verhoudingsgewijs sterke groei van het aantal 
Duitse joden (vluchtelingen) binnen de kleine liberale beweging die eveneens weerstanden 
opriep en zou leidden tot een scheuring in het Verbond van Liberaal-Godsdienstige Joden. 
Zowel de Portugese als de liberale joden beschikten over slechts twee kleine gemeenten, t.w. 
in Amsterdam en Den Haag. Daarentegen was het NIK  een landelijk verband van joodse 
gemeenten in alle provincies dat een numerieke meerderheid van de joodse Nederlanders 
bleef representeren. Dat neemt niet weg dat er geen landelijke koepelorganisatie bestond, die 
naar buiten toe de belangen van alle joden vertegenwoordigde.325 
   Ondanks afnemende religieuze binding vond in de jaren twintig wel een opbloei plaats in 
joods verenigingsleven en pers. Daarbij bestond door sociale verschillen en sterk 
uiteenlopende standpunten een grote verscheidenheid met soms openlijke tegenstellingen, 
vooral tussen het orthodox-religieuze leiderschap en joodse sociaal-democraten. Het 
Nederlandse Jodendom was als geheel weinig geïntegreerd in bredere, transnationale joodse 
stromingen en organisaties, met uitzondering van de kleine groep georganiseerde zionisten. 
Zelfs met de voor een deel eveneens Nederlandstalige joodse gemeenschap in buurland 
België werden weinig contacten onderhouden. Duidelijk is dat vóór 1940, door enerzijds de 
ver voortgeschreden acculturatie en secularisatie (ondanks het lidmaatschap van een joods 
kerkgenootschap) en anderzijds de grote verbrokkeling van verschillende organisaties en 
groepen, er geen sprake was van zoiets als een ‘joodse zuil’, in het vooroorlogse Nederland 
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een middel bij uitstek om politiek-maatschappelijke belangen te vertegenwoordigen.326 
Bovendien was in de eerste drie decennia van de twintigste eeuw sprake van gedeeltelijke 
assimilatie.327 Voor een joodse zuil van betekenis had de joodse bevolkingsgroep 
onvoldoende onderlinge samenhang en was bovendien relatief te gering van omvang. Veel 
joden waren nauwelijks méér dan nominaal lid van een Israëlitische kerkelijke gemeente en 
bezochten zelden of nooit een synagoge. In de praktijk behoorde men tot de liberaal-neutrale 
of socialistische zuil.328 
 

Vluchtelingen in de jaren dertig, de meidagen van 1940 

Hoewel de onderlinge verhoudingen niet wezenlijk veranderden, ontstond vanaf 1933 – toen 
ook in Nederland joodse vluchtelingen uit Duitsland een goed heenkomen zochten – een 
vorm van samenwerking. De twee joodse kerkgenootschappen reageerden in april dat jaar 
met de oprichting van het gemeenschappelijke Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen 
(CBJB), dat de twee problemen moest aanpakken waarvoor de joden zich gesteld zagen: een 
passend, maar geweldloos antwoord op de jodenvervolging in Duitsland en de opvang van de 
vluchtelingen, onder andere door organisatie van geldinzamelingsacties ten behoeve van de 
zorg voor vluchtelingen. De meeste Duitse joden trachtten evenwel zo snel mogelijk verder te 
reizen; slechts een klein deel van de achtergeblevenen werd uiteindelijk ondergebracht in 
kamp Westerbork in Drenthe. Tot oprichting van dit kamp werd in 1939 door de Nederlandse 
regering besloten, maar de bouw werd nagenoeg geheel gefinancierd via het CBJB. Voorzitter 
hiervan was Abraham Asscher, prominent bestuurder van het NIK  en sinds 1917 lid van de 
Provinciale Staten van Noord-Holland voor de Liberale Staatspartij (de Vrijheidsbond). Hij 
was eigenaar van een grote diamantslijperij in Amsterdam en in brede kring bekend. De 
belangrijkste drijvende kracht van het CBJB was echter mede-oprichter en secretaris, David 
Cohen. Hij was hoogleraar oude geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam, had al 
tijdens de eerste wereldoorlog en in de jaren twintig een actieve rol gespeeld bij hulpacties 
voor joodse vluchtelingen uit Oost-Europa en was zionist.329

 Cohen werd nu ook voorzitter 
van een sub-comité dat deel uitmaakte van het CBJB en zich uitsluitend bezighield met 
opvang, zorg en verdere emigratie van vluchtelingen. Dit zogenoemde Comité voor Joodse 
Vluchtelingen beschouwde het steeds strenger wordende toelatingsbeleid van de overheid als 
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een gegeven en poogde daarom via het CBJB verdere emigratie naar andere landen te 
bevorderen. Mede door het veelvuldig overleg met Nederlandse autoriteiten en de talrijke 
werkzaamheden groeide het CBJB uit tot de politiek meest actieve en invloedrijke van alle 
Nederlands-joodse organisaties.330  
   Overigens waren de verhoudingen tussen Nederlandse joden en Duits-joodse vluchtelingen 
gespannen. Belangrijke oorzaken hiervan waren de cultuur- en taalverschillen tussen beide 
groepen en de ambivalente houding in Nederlands-joodse kring. Enerzijds was sprake van 
solidariteit met joodse vluchtelingen juist als joden, waarbij het dus om méér ging dan 
uitsluitend humanitaire overwegingen. Anderzijds brachten de vluchtelingen volgens de 
heersende moraal de werkgelegenheid in deze jaren van diepe economische crisis nog verder 
in gevaar en vreesden de joden dat de komst van diezelfde vluchtelingen het antisemitisme 
zou bevorderen. Dit zou de positie van de joodse Nederlanders in gevaar brengen. Door de 
organisatorische en financiële last van de vluchtelingen op zich te nemen, wilden de joodse 
comités voorkomen dat zij teveel een politieke zaak zouden worden.331  
   Van 1933 tot 1940 arriveerden in totaal ongeveer 34.000 joodse immigranten en 
vluchtelingen, van wie een groot aantal verder reisde. Nadat in 1938 als gevolg van de 
Anschluss en Kristallnacht de stroom vluchtelingen toenam, sloot de Nederlandse regering – 
althans formeel – nagenoeg de grens. Veel vluchtelingen werden bij aankomst als 
‘ongewenste vreemdelingen’ teruggestuurd, maar onder druk van de publieke opinie werd de 
toelating tijdelijk verruimd.332 Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 waren er ruim 15.000 
Duits-joodse vluchtelingen en bijna zevenduizend andere joodse immigranten in Nederland; 
van hen verbleven toen circa 750 in kamp Westerbork. Slechts zeer weinig vluchtelingen uit 
Duitsland verwierven het Nederlands staatsburgerschap.333  
   Toen de strijd na vijf dagen ten einde liep, probeerden enkele duizenden joden, vooral uit 
Amsterdam, op 14 mei via IJmuiden het land te verlaten. Aangezien het Duitse leger 
Nederland toen al van België had afgesneden, was de Noordzee de enig overgebleven uitweg. 
Slechts circa vierhonderd joden slaagden erin te ontsnappen. Reden was dat de meesten niet 
werden toegelaten tot het havengebied, omdat detachementen van de Britse genie veel 
installaties hadden voorzien van explosieven en men bang was voor burgerslachtoffers.334 De 
autoriteiten waren niet in staat een ordelijke evacuatie te organiseren en afzonderlijke 
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maatregelen voor de evacuatie van joden naar Engeland waren niet voorbereid. Overigens 
trachtten naar verhouding maar weinig joodse Nederlanders daadwerkelijk te vluchten.335 
Men besloot de situatie af te wachten, in plaats van een onzeker en gevaarlijk 
vluchtelingenbestaan tegemoet te gaan.336 Ruim tweehonderd joden maakten op de dag van 
de capitulatie en in de daarop volgende week een eind aan hun leven. Onder hen waren veel 
vluchtelingen uit Duitsland, maar ook vooraanstaande Nederlandse joden, onder wie 
hoogleraren en (voormalige) wethouders.337  
 
2.5.4  Vergelijkend  overzicht 
 

Figuur 8:  Joodse bevolkingsgroepen, vóór en bij begin van de bezetting 
 

      Kenmerk   Frankrijk   België   Nederland 

24)  Aantal en geografische   
       spreiding 

- ca. 320.000,  hiervan 
- 46 %  in  de  regio  
  groot-Parijs (dep. Seine), 
  ca. 24% in Lyon, Marseille  
  en Toulouse 

- ca. 66.000, hiervan 
- ca. 45 % in Brussel,   
   ca. 45 % in Antwerpen, 
   9% in Luik en Charleroi 

- 140.000, hiervan 
- 60 % in Amsterdam, 
  10 % in Den Haag, 
    8 % in Rotterdam 

25)  Nationaliteit - 190.000 à 200.000  
   Franse staatsburgers, van  
   wie ca. 86.000 in de regio  
   groot-Parijs   
- 130.000 à 140.000 immi-        
   granten en vluchtelingen  
   uit Oost-Europa en Duits- 
   land, van wie ca. 64.000 
   in de regio groot-Parijs 

- ca. 62.000 immigranten        
   en vluchtelingen, uit 
   resp. Oost-Europa (vnl.  
   Polen)  en  Duitsland  
- ruim 4.000 Belgische  
   staatsburgers, vnl. in   
   Brussel 

- ca. 118.000 Nederlandse       
   staatsburgers   
- ca. 22.000 immigranten         
   en vluchtelingen, vnl. uit      
   Duitsland en Oost-Europa 

26)  Mate van integratie - Franse burgers: groot;  
  deel van omgeving;  
- immigranten en vluchte- 
  lingen: beperkt;  geen        
  deel van omgeving 

- immigranten en vluchte- 
   lingen:  beperkt of geen  
- Belgische burgers:  groot;  
   deel van omgeving 

- Nederlandse burgers:  
  groot;  deel van omgeving  
- vluchtelingen: geen deel 
  van omgeving 

27)  Organisatiegraad - Franse burgers: relatief  
  beperkt,  identificatie  
  vnl. met niet-joodse organi- 
  saties 
- immigranten  en vluchte- 
  lingen:  groot, maar grote  
  onderlinge verscheidenheid 

- immigranten en vluchte-      
  lingen:  relatief  groot,  
  geen eenheid, identificatie  
  vnl.met eigen organisaties 
- Belgische burgers:  
  relatief beperkt, identificatie  
  vnl. met niet-joodse  
  organisaties 

- Nederlandse burgers:   
  relatief  beperkt,  geen  
  eenheid; identificatie vnl.  
  met niet-joodse organisaties 
- vluchtelingen: beperkt 

28)  Vluchtmogelijkheden  
        bij Duitse inval 

- ca. 40.000 blijvend naar  
  onbezet Zuid-Frankrijk 
- ca. 30.000, vnl. naar Spanje,  
  Zwitserland en Engeland 
  (tot begin sept. 1940) 

- ruim 20.000,  vnl. naar   
  Noord-Frankrijk (tijdelijk) 
- ca. 4.000 à 5.000  blijvend  
  naar onbezet Zuid-Frankrijk  
  en verder 

- ca. 400, vnl. naar  Engeland 
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Overeenkomsten en verschillen 
 
Ad 24) In alle drie landen waren de joden méér verstedelijkt, dan de rest van de bevolking.338 
In Frankrijk woonden zij voornamelijk in Parijs, Lyon, Marseille en Bordeaux. In het 
algemeen gold de verstedelijking nog sterker voor immigranten en vluchtelingen. Reden was 
dat zij zich vooral vestigden in wijken vlakbij de spoorwegstations van aankomst in grote 
steden. Dit verklaart mede waarom negentig procent van de joden van België in Brussel en 
Antwerpen woonde. De sinds de zeventiende eeuw in Nederland gevestigde joodse 
gemeenschap bevond zich aanvankelijk vooral in de steden Amsterdam en Den Haag. Na de 
emancipatie groeide vanaf begin negentiende eeuw het aantal joodse gemeenten in tal van 
kleinere steden en dorpen. Vanaf omstreeks 1870 volgde echter, als gevolg van veranderende 
sociaal-economische omstandigheden en als onderdeel van een algemene trend van 
urbanisatie, terugkeer naar de stad. Hierdoor woonde uiteindelijk kort voor het begin van de 
bezetting ruim driekwart van alle Nederlandse joden in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. 
   Ad 25) In Frankrijk, België en Nederland bestonden, naast een sinds lang gevestigde joodse 
bevolking, groepen immigranten en vluchtelingen. In Frankrijk waren Frans-joodse burgers 
weliswaar nog een meerderheid, maar het aantal niet-genaturaliseerde immigranten was in de 
jaren twintig en dertig aanzienlijk gestegen. Bovendien had een deel van de joden die wel de 
Franse nationaliteit bezaten, deze pas na de immigratie-wet van 1927 verworven. Hierdoor 
vormden de immigranten met en zonder Frans staatsburgerschap eind jaren dertig feitelijk 
toch al een meerderheid. In Nederland was het overgrote deel van de joden reeds generaties 
ingeburgerd en vormden immigranten en vluchtelingen duidelijk een minderheid. Het ging 
daarbij vooral om Duitse joden die vanaf 1933 hun land waren ontvlucht. In België 
daarentegen bestond de joodse bevolking voor meer dan negentig procent uit groepen 
immigranten en vluchtelingen, die zich voornamelijk sinds 1918 in dit land hadden gevestigd.  
   Belangrijke oorzaken van de verschillen in aantallen en nationaliteit waren voor Frankrijk 
de genoemde immigratie-wet van 1927 en voor België de aanzuigende werking van 
Antwerpen als vertrekhaven voor Oost-Europese immigranten naar overzeese landen. Later 
werd ook het toelatingsbeleid in de drie landen een steeds belangrijkere oorzaak. Zo nam 
Nederland in de jaren dertig verhoudingsgewijs meer vluchtelingen op dan Frankrijk. Omdat 
in België in de negentiende eeuw vergeleken met Frankrijk en Nederland het aantal joodse 
staatsburgers zeer gering was, betekende de immigratie uit Oost-Europa dat de niet-Belgische 
joden zoals vermeld spoedig de grote meerderheid gingen vormen. Aangezien velen van hen 
het voornemen hadden alsnog verder te emigreren, kwam naturalisatie slechts beperkt voor, 
vooral na het begin van de economische crisis. Het aantal en percentage joden met de 
nationaliteit van het land waar zij woonden, was in België dan ook veruit het geringst. 
   Ad 26/27) De verschillen in integratie, acculturatie en assimilatie zijn grotendeels uit het 
voorafgaande te verklaren. De sinds lang ingeburgerde joden waren – in tegenstelling tot 
immigranten en vluchtelingen – in veel opzichten geïntegreerd en deel van de omgeving 
geworden. In Frankrijk en België werd echter door de enorme immigrantenstroom de 
monopoliepositie van gevestigde joodse organisaties, met name het Consistoire Central, 
bedreigd. In beide landen bleven de immigranten omvangrijke groepen en behielden eigen 
karakter en organisaties. Door de grote verschillen in cultuur en mentaliteit ontstonden 
conflicten. Deze leidden uiteindelijk niet alleen tot een kloof tussen geïntegreerde, 
overwegend liberaal georiënteerde burgers enerzijds, en immigranten anderzijds, maar ook 
tot blijvende tegenstellingen bij immigranten onderling.  
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   In Nederland werd de positie van gevestigde joodse organisaties, met name het Nederlands-
Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK ), niet door massale immigratie op soortgelijke wijze 
aangetast als in België en Frankrijk. Daartegenover stond echter een toenemende 
vervreemding tussen NIK -leiding en eigen achterban. Rabbijnen en gemeentebestuurders 
waren in religieuze zin formeel orthodox en in politiek opzicht liberaal georiënteerd. Een 
meerderheid van de joodse Nederlanders had daarentegen steeds minder inhoudelijke binding 
met de godsdienstige gebruiken en tradities. Bovendien identificeerde een meerderheid van 
de joden, vooral in de grote steden, zich gaandeweg meer met de arbeidersbeweging en 
sociaal-democratie, die vanaf eind negentiende eeuw opkwamen. In het algemeen voelde in 
alle drie landen een aanzienlijk deel van de joodse bevolking zich aangetrokken tot sociaal-
democratie en andere linkse ideologieën, met als gevolg een hoge mate van secularisatie. 
Daarbij is echter opvallend dat dit in Frankrijk en België hoofdzakelijk de immigranten 
betrof, terwijl het in Nederland juist om reeds generaties ingeburgerde joden ging. In de twee 
eerstgenoemde landen werd dit vooral bepaald door de eigen joodse organisaties die een 
politieke stroming vertegenwoordigden, in tegenstelling tot Nederland waar vooral sociaal-
economische factoren de keuze van aansluiting bij niet-joodse politieke en maatschappelijke 
organisaties bepaalden. In alle drie landen werden de sinds lang gevestigde en geïntegreerde 
gemeenschappen zowel door zichzelf als door de staat officieel aangeduid als Israëlitisch en 
de leden ervan als Israëlieten. Dit hield in dat ze zichzelf identificeerden als volwaardige 
burgers van een nationale gemeenschap, die tot een bepaalde religie behoorden en/of een 
bepaalde culturele erfenis deelden. De groepen immigranten en vluchtelingen werden 
daarentegen aangeduid en beschouwden veelal ook zichzelf als Joden. Dat wilde zeggen dat 
zij zichzelf (voornamelijk) identificeerden als behorende tot een groep in religieuze en/of 
etnische zin, die geen deel uitmaakte van de nationale gemeenschap van het land waar zij 
verbleven. Onder de joodse bevolkingsgroepen als geheel bestond dus een gebrek aan 
consensus over ‘de definitie en de essentie zelf van de joodse entiteit en identiteit, evenals 
over de geschikte middelen om zich individueel en collectief een beeld te vormen van hun 
toekomst’. Kenmerkend was ‘dat men geen enkel boven discussie staande bron van gezag’ 
aanvaardde.339 Aangezien echter in België de grote meerderheid van de joden immigranten 
en vluchtelingen waren, die niet geïntegreerd waren in de maatschappij, vormden zij – bij alle 
onderlinge verschillen – naar buiten toe toch meer een eenheid, dan de joden in Nederland. 
   Ad 28) Zowel in Frankrijk als in België waren grote groepen joden tijdens de Duitse inval 
in staat te vluchten, niet alleen vanwege de geografische ligging, maar ook door verloop en 
langere duur van de oorlogshandelingen. In Frankrijk duurde de strijd ruim vijf en in België 
ruim twee weken. Voor de Belgen gold de nabijheid van de Franse grens en in Frankrijk kon 
men voor de Duitse troepen uit naar het zuiden vluchten. De meeste joden in België die op de 
vlucht sloegen, bleven echter bij de grens of in Noord-Frankrijk steken en zouden uiteindelijk 
naar huis terugkeren. Nederland werd daarentegen door de strijd al spoedig van België 
afgesneden en moest op de vijfde oorlogsdag capituleren. Het feit dat – anders dan in 
Nederland – in België en Frankrijk veel joden ook daadwerkelijk probeerden te vluchten, had 
vooral te maken met hun Oost-Europese of Duitse achtergrond, waardoor zij de gevolgen van 
antisemitisme kenden. Zowel in Frankrijk als in België bereikten maximaal negen procent 
van het totale aantal joden zomer 1940 blijvend geallieerd of neutraal gebied, terwijl dit 
percentage in Nederland bijna nihil was.  
 
Alles welbeschouwd kan gesteld worden dat in alle drie landen de joodse bevolkingsgroepen 
geen hechte gemeenschap vormden, maar dat er onderling zeer grote verschillen en 
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tegenstellingen bestonden – economisch, sociaal, cultureel en godsdienstig. Gevolg van de 
laat negentiende-/begin twintigste-eeuwse modernisering van het economische en culturele 
leven en de daarmee gepaard gaande urbanisatie en secularisatie was, dat de joodse bevolking 
aan de vooravond van de Duitse bezetting gekenmerkt werd door een grote verbrokkeling en 
brede verscheidenheid. In Nederland was de overgrote meerderheid van de joden reeds 
generaties ingeburgerd, terwijl in België het omgekeerde het geval was. Frankrijk nam in dit 
opzicht een tussenpositie in. In dat land was, evenals in Nederland, sprake van een grote 
groep geïntegreerde joden, waar echter anders dan in Nederland een ongeveer even grote 
groep immigranten en vluchtelingen tegenover stond. Wat de vluchtmogelijkheden bij de 
Duitse inval betreft, kan geconcludeerd worden dat deze procentueel in Frankrijk en België 
nagenoeg gelijk waren, zodat ze het grote onderlinge verschil in percentage overlevenden in 
deze beide landen niet kunnen helpen verklaren. Weliswaar geldt voor beide laatstgenoemde 
landen dat de vluchtmogelijkheden ruimer waren dan in Nederland, maar ook in Frankrijk en 
België vormden zij in de uiteindelijke percentages overlevenden van resp. 75 en 60 procent 
geen doorslaggevend aandeel. 
  
 


