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3.  ANTI-JOODSE  POLITIEK,  1940–1942 
 
3.1  Bezetters 
 
Inleiding 
Bij het begin van de bezetting in Nederland, België en Frankrijk ontstond voor elk land 
afzonderlijk voor de top in Duitsland – het machtscentrum Berlijn – een tweeledige situatie. 
Enerzijds was er het concept van de herrschaftliche Aufsichtsverwaltung, anderzijds was het 
‘vraagstuk’ ontstaan dat er door de veroveringen honderdduizenden joden in het door 
Duitsland beheerste gebied waren bij gekomen. De tot dan toe gevoerde anti-joodse politiek – 
zowel in Duitsland zelf waar deze bestond uit ontrechting, onteigening en geforceerde 
emigratie, als de eerder genoemde terreurpolitiek in bezet Polen – paste niet in de algemene 
bezettingsconceptie voor West-Europa. Bruut, gewelddadig optreden tegen bepaalde 
bevolkingsgroepen, in dit geval de joden, die in Frankrijk voor minstens de helft 
geïntegreerde Franse staatsburgers waren, zou de gewenste samenwerking met de Vichy-
regering in gevaar brengen. Het zou immers de anti-Duitse sentimenten kunnen aanwakkeren 
en dat wilde het militair bestuur voorkomen. In Nederland waren de joden voor het overgrote 
deel geïntegreerd in de samenleving en eenzijdig optreden tegen hen zou ook hier de anti-
Duitse gevoelens kunnen versterken, een ontwikkeling die in dit land, dat bovendien 
geleidelijk voor het nationaal-socialisme gewonnen diende te worden, maar ook voor België 
onwenselijk werd geacht. Voor Göring, belast met het Vierjahresplan, bestond de oplossing 
van het ‘joodse vraagstuk’ vooral uit de uitschakeling van de joden uit de economie.1 Voor 
Heydrich daarentegen stond daarbij ook de totale verwijdering van de joden uit de door 
Duitsland beheerste gebieden centraal.2 Met andere woorden: het stond vast dat eveneens in 
de West-Europese bezette landen de joden hoe dan ook economisch aangepakt zouden 
worden en dat zij, wat het RSHA betreft, op termijn ook uit deze landen moesten verdwijnen. 
Daarbij kwam dat Frankrijk in dit opzicht een bijzondere positie innam. 
   De Frans-Duitse onderhandelingen van juni–juli 1940 en de gevolgen van de wapenstilstand 
waren van grote invloed op de discussies in Berlijn en bij het militair bestuur in Parijs over de 
verder te voeren anti-joodse politiek. Frankrijk zou daarbij in de komende, Europa 
omvattende, ‘oplossing van de joodse kwestie’ een bijzondere rol moeten vervullen. Dit had 
vooral te maken met de al in de jaren dertig in bepaalde politieke, vooral antisemitische, 
kringen in Duitsland en Frankrijk heersende ideeën om het toenemend aantal joodse 
vluchtelingen te vestigen op Madagascar. Dit eiland in de Indische Oceaan ten oosten van 
Afrika was sinds 1896 een Franse kolonie. Door de snelle veroveringen in West-Europa van 
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april tot juni 1940 en de nederlaag van Frankrijk, leek het er in de zomer van dat jaar op dat 
Engeland tot overeenstemming zou moeten komen met Duitsland. In een mogelijk 
vredesverdrag, dat Duitsland op het Europese vasteland de opperheerschappij zou geven, 
moest Frankrijk dan Madagascar aan Duitsland afstaan. Al in mei 1940 opperde Himmler in 
een memorandum aan Hitler de mogelijkheid van  ‘die Auswanderung sämtlicher Juden nach 
Afrika oder sonst in eine Kolonie’.3 Op Joachim Ribbentrops ministerie van Buitenlandse 
Zaken in Berlijn (Auswärtiges Amt) werkte de topambtenaar Franz Rademacher, hoofd van 
het Referat D III , als eerste het Madagascar-plan nader uit.4 Genoemd Referat hield zich o.m. 
bezig met ‘Judenfrage’ en ‘Rassenpolitik’. In plaats van uitsluitend joodse vluchtelingen 
zouden alle Europese joden naar dit eiland weggevoerd moeten worden, waarbij de 
coördinatie in handen zou zijn van Buitenlandse Zaken en de SS zich zou moeten beperken tot 
logistieke taken, zoals het transport naar en het beheer over het eiland. De belangrijke rol die 
Rademacher zijn afdeling in deze kwestie had toebedeeld, had vooral te maken met de wil het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, evenals overigens de Wehrmacht, niet nòg eens te laten 
buitensluiten voor wat betreft de anti-joodse politiek, zoals in 1939/1940 door SS- en NSDAP-
autoriteiten in bezet Polen was gebeurd. In zijn visie behoorden emigratieplannen 
vanzelfsprekend tot het ressort van Buitenlandse Zaken.5 
   Heydrich, die tot zijn ongenoegen niet in dit Madagascar-onderzoek was gekend, wees 
Ribbentrop erop dat hij, als chef van de Reichszentrale für jüdische Auswanderung sinds de 
oprichting daarvan in januari 1939, belast was met de centrale leiding van alle kwesties 
betreffende joodse emigratie. Ribbentrop bond hierop in en stelde een samenwerking voor. In 
juli en augustus 1940 kwamen Rademacher en Heydrichs ondergeschikten, onder wie de al 
genoemde Theodor Dannecker, evenwel elk met een eigen uitgewerkt Madagascar-plan.6 
Geen van beide plannen zou echter een vervolg krijgen, omdat Engeland de strijd voortzette: 
de wapenstilstand met Frankrijk werd dus niet gevolgd door een vredesverdrag met dat land 
en Engeland. De emigratieplannen zouden hierdoor onuitvoerbaar blijven. Toch geeft dit alles 
aan tegen welke achtergrond de anti-joodse politiek in de zomer van 1940 in Frankrijk, België 
en Nederland geplaatst moet worden.7 
 
Bij deze uitgangssituatie is van belang er nog eens op te wijzen, dat de nazi’s in Duitsland al 
zeven jaar ervaring hadden in de ontwikkeling en uitvoering van antisemitisch beleid. Dit 
referentiekader beïnvloedde sterk de opvattingen van de bezettingsautoriteiten over een in 
West-Europa tegen de joden te voeren politiek. In Duitsland werd tot 1940 gebruik gemaakt 
van twee methoden; de ene uitte zich in propaganda, hetze-campagnes in de pers en 
gewelddadigheden, culminerend in de grootscheepse pogrom van 9–10 november 1938 
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(‘Kristallnacht’).8 Van deze methode waren in de nazi-top vooral propaganda-minister Joseph 
Goebbels en Gauleiter Julius Streicher voorstander en gangmaker. De andere methode, 
waarvan vooral Göring en Himmler voorstander waren, bestond uit anti-joodse wetgeving en 
maatregelen, met als basis de Neurenberger wetten van 1935.9 Historicus J. Presser maakte in 
dit verband gebruik van de termen ‘wilde’ en ‘beheerste’ methode.10 Deze politiek had tot 
doel de joodse bevolkingsgroep te isoleren en volledig uit te sluiten van het maatschappelijk 
en economisch leven. Hierdoor waren de joden in Duitsland aan de vooravond van de oorlog 
in 1939, voor zover niet geëmigreerd, volkomen rechteloos geworden.11 De in Duitsland 
tussen 1933 en 1939 ten opzichte van de joden gevoerde politiek diende in bepaalde opzichten 
als voorbeeld voor de in mei–juni 1940 bezette landen van West-Europa, zij het dat het beleid 
aangepast en ingepast moest worden in de algemene bezettingspolitiek. 
   Voor de uitvoering van een anti-joodse politiek was de bezetter echter zeker in Frankrijk, 
maar ook in België en Nederland mede afhankelijk van medewerking van de autochtone 
autoriteiten, die naar verwachting de nodige weerstand zouden bieden bij het ‘apart zetten’ 
van de joodse bevolkingsgroep. Om de mogelijke gevolgen van de maatregelen enigszins af te 
zwakken en beheersbaar te maken, koos men voor een voorzichtige en geleidelijke aanpak 
van dit ‘vraagstuk’. Voorlopig zou kunnen worden volstaan – bij wijze van eerste stap – met 
louter administratief-bestuurlijke maatregelen, die het isolement van deze bevolkingsgroep 
moesten bevorderen. Daarom werd gekozen voor een ‘gematigde’ opzet, die paste in de 
ontwikkelingen van zomer 1940, toen op centraal niveau in Berlijn weliswaar plannen werden 
gemaakt, maar nog geen definitieve besluiten waren genomen, wat er met de Europese joden 
die onder Duitse heerschappij vielen, moest gebeuren. 
 

3.1.1   Frankrijk 
 

3.1.1.1  Militair bestuur, ambassade, Sipo-SD 
 

Naast de plaats van Frankrijk in de oplossing van het ‘joodse vraagstuk’ in heel Europa op 
langere termijn, was het de vraag hoe een politiek tegen de joodse bevolking van de bezette 
zone in gang moest worden gezet en ingepast kon worden in de Aufsichtsverwaltung. Om de 
al eerder genoemde situatie zoals in Polen te vermijden, had het opperbevel van de Duitse 
landmacht (OKH) al in februari 1940 een richtlijn uitgevaardigd, waarin was bepaald dat de 
toekomstige militaire bezettingsbesturen in West-Europa niet zelf initiatieven mochten nemen 
aangaande ‘raciale kwesties’. Zo mochten er geen acties tegen inwoners van het bezette 
gebied ondernomen worden uitsluitend omdat zij joden waren.12 In het licht van de al 
genoemde emigratieplannen van Buitenlandse Zaken in Berlijn, was het dus niet verrassend 
dat het Abetz was, als vertegenwoordiger van dit ministerie, die als eerste anti-joodse 
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 169

initiatieven nam. In augustus 1940 drong hij bij de Verwaltungsstab aan op de voorbereiding 
van de ‘Entfernung aller Juden aus dem besetzten Gebiet’.13 Op 17 augustus kwamen hij en 
Kriegsverwaltungschef Best overeen dat het militair bestuur tòch een aantal anti-joodse 
maatregelen zou nemen, gericht op een verbod voor joden om naar de bezette zone terug te 
keren, registratie, onteigening en verwijdering van de joden uit de bezette zone. Binnen de 
Wirtschaftsabteilung van het militair bestuur werd hiertoe een apart bureau opgericht: Gruppe 
Wi I: Allgemeine Angelegenheiten und Entjudung, onder de jurist dr. Kurt Blanke.14 Men was 
dus vooral geïnteresseerd in de uitschakeling van de joden uit de Franse economie. De Vichy-
regering zou hierbij zeer nauw betrokken moeten worden. Het militair bestuur constateerde 
echter vrij snel dat Vichy zèlf al tot een antisemitisch beleid was overgegaan. Dit had niet 
zozeer te maken met de nazi-ideologie ten aanzien van de joden, maar lag vooràl in het 
verlengde van wat in de loop van de jaren dertig – door de economische crisis en de stroom 
van voornamelijk joodse immigranten en vluchtelingen – in toenemende mate als een ‘joods 
probleem’ in Frankrijk zèlf werd beschouwd. Op 22 juli 1940 werd door Vichy een wet 
uitgevaardigd volgens welke alle na 1927 genaturaliseerde immigranten, onder wie vooral 
veel joden, het Franse staatsburgerschap in principe weer kon worden ontnomen. Een 
commissie werd opgericht die de inburgering van vreemdelingen uit de afgelopen jaren zou 
onderzoeken en eventueel ongedaan maken. Het in 1939 ingevoerd wettelijk verbod op 
antisemitische propaganda in de pers werd eind augustus 1940 weer opgeheven.15 
   Om de genoemde OKH-richtlijn van 22 februari 1940 te omzeilen, legde Best een grondslag 
voor anti-joodse verordeningen door de opvatting dat de ‘Duitsvijandige’ instelling en 
spionage-activiteiten van joden, de belangen van de Wehrmacht schade konden toebrengen; 
vooral ook – zo was de redenering – omdat veel van de voor de Duitse oorlogvoering 
belangrijke bedrijven in handen van joden waren. Nadat het OKH in Berlijn in september 
1940 toestemming had gegeven voor de door Abetz en Best overeengekomen maatregelen, 
werd hier een begin mee gemaakt.16 Het militair bestuur vaardigde op 27 september 1940 de 
eerste anti-joodse verordening uit: 1) in mei-juni 1940 naar onbezet zuid-Frankrijk gevluchte 
joden mochten niet langer naar de bezette zone terugkeren; 2) definitie en registratie van de 
joden, met als doel voorbereiding van de verwijdering uit het bezette gebied; 3) in het kader 
van de voorgenomen ‘arisering’ moesten alle joodse ondernemingen en joods bezit in de 
bezette zone geregistreerd worden.17 Het Franse ambtelijk apparaat was, volgens de 
wapenstilstandsbepalingen, verplicht de verordeningen van het militair bestuur uit te voeren. 

                                                           
13  Vermerk van Werner Best, 19 augustus 1940, betreffende ‘Die Behandlung der Juden im besetzten Gebiet’, CDJC doc. nr. 
XXIV -1, reproductie in Serge Klarsfeld (ed.), Recueil de [2000] documents des dossiers des autorités allemandes concernant 
la persécution de la population juive en France (1940–1944) (New York/Paris: Beate Klarsfeld Foundation, s.a. [1979/1980] 
11 delen, voortaan geciteerd als Recueil), deel I, p. 5; Idem, Vichy–Auschwitz. Die Zusammenarbeit, 356. Vergel. Umbreit, 
Militärbefehlshaber, 261; Jäckel, Frankreich, 53; Fox, ‘German Bureaucrat or Nazified Ideologue’, 184–185; Barbara 
Lambauer, ‘Opportunistischer Antisemitismus. Der deutsche Botschafter Otto Abetz und die Judenverfolgung in Frankreich 
(1940–1942)’, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 53. Jahrgang, Heft 2 (April 2005), pp. 241–273. 
14 

Jäckel, Frankreich, 53; Umbreit, Militärbefehlshaber, p. 262 n. 12; Michael R. Marrus, Robert O. Paxton, Vichy France 
and the Jews (New York: Schocken, 1983), p. 78.  
15 Robert O. Paxton, Vichy France: Old Guard and New Order, 1940–1944 (New York: Knopf, 1972), pp. 169–171; 
Marrus/Paxton, Vichy France, 3; Asher Cohen, Persécutions et sauvetages: Juifs et Français sous l’Occupation et sous Vichy 
(Paris: Cerf, 1993), p. 70. Zie verder paragraaf 3.2.1.2. 
16 Umbreit, Militärbefehlshaber, pp. 261–262 n. 5; Herbert, Best, 262–264; Herbert, ‘Deutsche Militärverwaltung’, 177–179; 
Lambauer, ‘Opportunistischer Antisemitismus. Der deutsche Botschafter Otto Abetz und die Judenverfolgung in Frankreich’.  
17 Verordnung über Massnahmen gegen Juden. Vom 27. September 1940, Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in 
Frankreich (VOBIF), 30.9.1940, pp. 92–93; R. Sarraute, P. Tager (introduction de), Les Juifs sous l’Occupation. Recueil des 
textes français et allemands 1940–1944 (Paris: CDJC, 1945), pp. 18–19; Serge Klarsfeld, Le Calendrier de la persécution 
des Juifs en France, 1940–1944 (Paris: FFDJF, 1993), pp. 23–24; Claire Andrieu (dir.), avec la participation de Serge 
Klarsfeld et d’Annette Wieviorka et la collaboration d’Olivier Cariguel et de Cécilia Kapitz, La Persécution des Juifs de 
France 1940–1944 et le rétablissment de la légalité républicaine. Recueil des textes officiels 1940–1999 (Paris: La 
Documention française/Mission d’étude dur la spoliation des Juifs de France, 2000), pp. 49–50. Vergel. A. Cohen, 
Persécutions et sauvetages, 57–59, 92, 113–114; Renée Poznanski, Être juif en France pendant la Seconde Guerre mondiale 
(Paris: Hachette, 1994), pp. 66–72. 



 170

   Hoewel Abetz en Best dus een daadwerkelijk begin hadden gemaakt met de anti-joodse 
politiek, bleef uitvoering daarvan in handen van het militair bestuur en deze laatste bleef anti-
joodse maatregelen toch voornamelijk zien als een zaak van secondair belang. Dit bleek, naast 
genoemde OKH-richtlijn van februari 1940, ook uit het feit dat MBF Otto von Stülpnagel zich 
aanvankelijk nog had verzet tegen de voorgenomen ariseringsmaatregel, omdat hij een 
gedwongen onteigening door het bezettingsbestuur beschouwde als een te openlijke 
inmenging in interne Franse aangelegenheden. Overigens leidde het initiatief van Abetz en 
Best tot een reactie bij Heydrich, die ernaar streefde de anti-joodse politiek in bezet Frankrijk 
in handen te leggen van zijn Sipo-SD. Voor hem was het bovengenoemd initiatief aanleiding 
om de zwakke positie van de Sipo-SD in Frankrijk te versterken.18 Op zijn aandrang kwamen 
Himmler en Walther von Brauchitsch, chef van het OKH, in oktober 1940 tot een geheim 
akkoord, waarbij de Sipo-SD in Parijs, waar sinds september een Judenreferent werkzaam 
was, formeel werd belast met de behandeling van joodse aangelegenheden. De economische 
onteigening bleef weliswaar in handen van de Wirtschaftsabteilung van het militair bestuur, 
maar alle verdere plannen en voorbereidingen op het terrein van de anti-joodse politiek 
kwamen bij de Sipo-SD te liggen. De feitelijke zeggenschap over de daadwerkelijke 
uitvoering daarvan bleef evenwel vooralsnog in handen van het militair bestuur.19 
   De door door het militair bestuur gevoerde anti-joodse politiek, die tot dan toe een 
administratief-bestuurlijk karakter droeg, werd eind oktober 1940 ruw verstoord door de 
Gauleiter van het door Duitsland geannexeerde Elzas-Lotharingen.20 Met steun van Hitler 
stuurden zij op 22 en 23 oktober 1940 in negen treinen 6.504 joden uit de Duitse 
grensprovincies Saarpfalz en Baden naar onbezet Frankrijk. De Vichy-regering protesteerde 
tegen deze inbreuk op de wapenstilstandsvoorwaarden. Het militair bestuur en ambassadeur 
Abetz, die niet vooraf in de uitwijzing waren gekend, beschouwden de aankomst van 
duizenden joden eveneens als een ongewenste inmenging en een verstoring van hun 
betrekkingen met Vichy. Hun pogingen om deze wilde actie terug te draaien waren zonder 
succes. De MBF, Von Stülpnagel, liet de Vichy-regering weten dat de actie geheel buiten hem 
om was gegaan en dat het geen militaire maar zuiver politieke kwestie was. Vichy zag zich 
uiteindelijk genoodzaakt de betrokken joden onder te brengen in Gurs en andere 
interneringskampen in zuid-Frankrijk. Overigens deed een dergelijke ‘wilde deportatie’ van 
joden uit Duitsland naar Frankrijk zich daarna niet meer voor.21 
   Vanaf oktober 1940 werd daadwerkelijk een begin gemaakt met zowel voorbereiding als 
uitvoering van de onteigening van joods bezit. De Wirtschaftsabteilung van het militair 
bestuur stelde de verordeningen hieromtrent op, waarbij eerdergenoemde jurist Blanke een 
toonaangevende rol speelde; de uitvoering van de verordeningen werd grotendeels 
gedelegeerd aan de Fransen. Alleen grote joodse ondernemingen met een militair-strategisch 
belang kwamen onder direct Duits toezicht te staan.22 De uitvoering van de registratie van de 
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overige joodse bedrijven en winkels werd in handen gelegd van de prefecten van de 
departementen. Nadat de derde anti-joodse verordening van het militair bestuur van 26 april 
1941 bepaalde dat joodse ondernemingen onder beheer van niet-joodse Franse 
bewindvoerders moesten worden gesteld23, ontwierp de Vichy-regering een uitgebreide wet 
voor de uitvoering, die op 22 juli 1941 werd uitgevaardigd.24 Een belangrijke overweging 
hierbij was dat Vichy het initiatief inzake de ‘arisering’ definitief naar zich toe wilde halen en 
de Duitsers wilde laten zien dat men zèlf tot een effectieve economische zuivering in staat 
was. Het militair bestuur zag een mogelijkheid de eigen werklast ten aanzien van de 
‘arisering’ te verminderen door gebruik te maken van de door de Fransen inmiddels 
opgerichte Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires (SCAP), die geacht werd de 
onteigening van joodse bedrijven verder uit te voeren en te voltooien.25  
 
3.1.1.2  Toenemende initiatieven van Sipo-SD 
 
De eerste anti-joodse maatregelen van september 1940 waren genomen zonder betrokkenheid 
van de RSHA-vertegenwoordiging in Frankrijk. Zowel voor het militair bestuur als de 
ambassade was de Sipo-SD Dienststelle in Parijs tot dan toe geen factor geweest waar 
rekening mee gehouden hoefde te worden. Wel had Abetz op 23 augustus 1940 de geplande 
maatregelen voor advies voorgelegd aan Heydrich. De laatste was evenwel zeer traag met een 
reactie26 omdat hij, zoals gezegd, de anti-joodse politiek in bezet Frankrijk uitsluitend in 
handen wilde leggen van een specialist binnen de Sipo-SD, de Judenreferent Theodor 
Dannecker. Deze behoorde al in de zomer van 1940 tot de opstellers van het Madagascar-plan 
van het RSHA. Hij kwam 5 september 1940 in Parijs aan. 
   In het kader van de eerder genoemde emigratie en het Madagascar-plan, had Dannecker als 
taak meegekregen om alle noodzakelijke maatregelen te treffen voor de verwijdering van de 
joden uit Frankrijk.27 De eerste weken hield hij zich hoofdzakelijk bezig met de uitbouw van 
zijn Judenreferat – IV  J – binnen de Sipo-SD Dienststelle en met het verzamelen van zoveel 
mogelijk informatie over de joden en joodse organisaties in Frankrijk. Zijn eerste doelstelling 
was de joden zo snel mogelijk in een maatschappelijk isolement te brengen, waarbij hij deels 
kon steunen op de anti-joodse wetgeving die Vichy vanaf herfst 1940 uitvaardigde. Ter 
voorbereiding van zijn tweede doelstelling, de daadwerkelijke verwijdering van de joden uit 
de bezette zone (en uiteindelijk uit heel Frankrijk), streefde hij vooralsnog – in afwachting 
van mogelijke emigratie – naar een zo spoedig mogelijk begin van concentratie vóóraf, door 
internering van joden in kampen. Op deze wijze zou de verwijdering op termijn worden 
vergemakkelijkt. De Vichy-wetgeving en eerste anti-joodse verordeningen van het militair 
bestuur gingen Dannecker daarbij niet ver genoeg. Voor een goede controle op de uitvoering 
daarvan, wilde hij méér organisatorische greep krijgen op de joodse bevolking. Zoals vermeld 
kwam in oktober 1940 op aandrang van Heydrich een akkoord tussen Himmler en de 
Wehrmacht-top tot stand, waarbij het Judenreferat van de Sipo-SD in Frankrijk de verdere 
ontwikkeling van anti-joods beleid in handen kreeg. Hoewel daarmee nog geen uitvoerende 
bevoegdheden waren overgedragen, erkenden het militair bestuur en de ambassade de 
leidende rol van de Sipo-SD op dit punt. De ambassade, in de persoon van zowel Abetz als 
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Zeitschel, was van meet af aan bereid Danneckers initiatieven te steunen en een actieve, 
bemiddelende rol te vervullen bij het militair bestuur en de Vichy-regering. Abetz was hiertoe 
bereid omdat hij een voortvarende anti-joodse politiek belangrijker vond dan eventuele 
geschillen over de bevoegdheden op dit terrein. Sipo-SD-chef Knochen steunde Dannecker, 
niet alleen beroepshalve, maar ook omdat formalisering van de anti-joodse politiek betekende 
dat de positie van zijn Dienststelle in het algemeen werd versterkt en mogelijkheden bood om 
onafhankelijker te opereren.28 Inderdaad kreeg de Sipo-SD in januari 1941 bevoegdheid om in 
‘dringende gevallen’, zonder goedkeuring vooraf van het militair bestuur, over te gaan tot 
arrestaties (‘Sicherungshaft’), huiszoekingen, inbeslagnemingen e.d.29 
   Aan Duitse zijde ontwikkelde Dannecker zich nu spoedig tot de belangrijkste initiator van 
de anti-joodse politiek in Frankrijk. Naast het militair bestuur en de ambassade, was ook 
samenwerking met Franse autoriteiten hierbij onontbeerlijk. Zijn eerste stap in november 
1940 was de samenstelling van een cartotheek met de namen en adressen van de joden in de 
regio groot-Parijs, waar ongeveer negentig procent van alle joden in de bezette zone verbleef. 
Dit zou later de grootscheepse arrestaties vergemakkelijken. Voor het samenstellen van de 
cartotheek riep hij de hulp in van de Parijse politie, die overigens al eind jaren dertig was 
overgegaan tot een heimelijke registratie van alle joodse en niet-joodse vreemdelingen in de 
hoofdstad. Daarnaast was het zijn doel om in Parijs te komen tot een joodse 
eenheidsorganisatie om zo een gecentraliseerde controle over de joden mogelijk te maken. In 
december 1940 zette Dannecker de joodse leiders in Parijs onder druk om hen tot oprichting 
van één overkoepelende organisatie te brengen. Dit resulteerde eind januari 1941 in de 
oprichting van het Comité de Coordination des Oeuvres de Bienfaisance Israélites du Grand 
Paris, waarin verschillende joodse hulporganisaties zich verenigden.30 Dannecker hoopte het 
comité te kunnen omvormen tot een ‘dwangorganisatie’ (‘ Zwangsvereinigung’), die 
ingeschakeld zou kunnen worden bij de verdere uitvoering van de anti-joodse politiek. In de 
maanden die volgden, slaagde hij er evenwel niet in dit orgaan aan zich ondergeschikt te 
maken. Dit kwam niet alleen door gebrek aan steun van de kant van het militair bestuur 
waardoor Dannecker zijn gezag niet kon afdwingen, maar ook doordat de joodse leiders 
weigerden mee te werken.31 
   Omdat de MBF voorstellen van Dannecker naast zich neer kon leggen, wanneer hij deze als 
een te openlijke inmenging in Franse aangelegenheden beschouwde, besloot de Judenreferent 
vanaf begin 1941 de Franse regering actiever bij zijn plannen te betrekken. Een door hem 
voorgestelde organisatie onder Franse leiding zou moeten worden belast met de ‘zentral 
gesteuerte Verwaltung der Juden und ihres Besitzes bis zum Abschubtermin.’32 Met steun van 
Lischka, Abetz en Zeitschel probeerde hij de Franse autoriteiten en het militair bestuur voor 
de instelling van een ‘zentrales Judenamt’ te  winnen. De onderhandelingen leidden 
uiteindelijk op 29 maart 1941 tot de oprichting van het Commissariat Général aux Questions 
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Juives (CGQJ), dat onder het Franse ministerie van binnenlandse zaken ressorteerde.33 Dit 
commissariaat moest meer eenheid brengen in de anti-joodse politiek in beide zones. Hoewel 
het militair bestuur met een lijst van voorkeurskandidaten kwam, benoemde Vichy zonder 
overleg een eigen kandidaat, Xavier Vallat, tot hoofd van dit bureau. Hij was niet alleen een 
fel antisemiet, maar als actief aanhanger van de extreem-nationalistische beweging Action 
française was hij voor Vichy de geschikte persoon om de Duitse invloed inzake de joodse 
kwestie te minimaliseren. Bovendien ontbrak het Vallat aan elke Duitsgezindheid.34 
   Door de Fransen een grote mate van onafhankelijkheid te geven in de oprichting en 
benoeming van het hoofd van het CGQJ, hoopten militair bestuur, ambassade en Sipo-SD dat 
de uitvoering van de anti-joodse politiek vanaf dat moment aan het CGQJ overgelaten kon 
worden.35 In een door Dannecker geïnitieerd Duits-Frans overleg, de zogenoemde 
Dienstagsitzungen, waarbij vertegenwoordigers van militair bestuur, Sipo-SD, Judenreferat 
en CGQJ aanwezig waren, werden wekelijks voorstellen inzake de anti-joodse maatregelen 
besproken. Al snel bleek dat de anti-joodse politiek van de bezetter veel verder ging dan de 
Fransen wilden. Best liet Vallat weten dat de Duitse politiek erop was gericht heel Frankrijk 
in etappen te ontdoen van joden, zowel degenen mèt als zonder de Franse nationaliteit. Het 
ging de Fransen er echter vooral om de economische onteigening verscherpt door te voeren en 
daarbij rekening te houden met de reacties van de bevolking. De totale verwijdering van alle 
Franse joden was, aldus Vallat, geen zaak voor het CGQJ. Dit standpunt van de net benoemde 
commissaris-generaal betekende een ernstige tegenslag voor de Duitse anti-joodse politiek, 
niet alleen voor de Sipo-SD, maar ook voor het militair bestuur. Het meest zichtbare en 
radicale deel van deze politiek zouden zij als bezetter toch nog zelf moeten uitvoeren.36 
   Als onderdeel van zijn plan de joden verder te isoleren, richtte Dannecker in mei 1941 het 
Institut d’Étude des Questions juives in Parijs op. Het moest het antisemitisme onder de 
bevolking stimuleren door de ‘verderfelijke’ joodse invloed in de Franse samenleving te 
onderzoeken en aan te tonen. Met dat doel werden lezingen en exposities georganiseerd en 
brochures, affiches etc. verspreid. Het Institut werd voorlopig gefinancierd door de 
ambassade. Hoewel Dannecker de leiding had, streefde hij ernaar om deze instelling op korte 
termijn aan de Fransen over te dragen. Enerzijds wilde hij zo de kosten op de Fransen 
afwentelen, anderzijds kon het Institut dan als een zuiver Franse zaak worden gepresenteerd.37 
   Tot zover de belangrijkste stappen die Dannecker ondernam om het isolement van de joden 
in bezet Frankrijk te bevorderen. Om zijn tweede doelstelling – verwijdering van de joden – 
dichterbij te brengen, ging hij vanaf januari 1941 over tot de opbouw van een eigen onderdeel 
binnen het Parijse politiekorps, de zgn. Aktivdienst. Aanvankelijk ging het om een beperkt 
aantal Franse inspecteurs die direct aan de bevelen van Dannecker waren gebonden. Deze 
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groep moest uitgroeien tot een geschikte eenheid voor de uitvoering van massale arrestaties 
van joden.38 Tegelijkertijd begon Sipo-SD-chef Knochen namens het Judenreferat bij het 
militair bestuur aan te dringen op de internering van de joden zonder Franse nationaliteit in de 
bezette zone. Het betrof in de praktijk vooral de regio Parijs waar alleen al circa 100.000 
buitenlandse joden verbleven.39 Knochen bood aan interneringen met behulp van Franse 
politie zelfstandig uit te voeren. Zoals eerder vermeld was de MBF echter zeer terughoudend 
met het verstrekken van zelfstandige uitvoerende bevoegdheden aan de Sipo-SD, omdat hij de 
laatste niet de gelegenheid wilde geven de eigen ambities teveel in daden om te zetten.40 Na 
herhaaldelijk aandringen van Knochen en Zeitschel wist tenslotte Best op zijn beurt de 
militair bevelhebber te overtuigen van de noodzaak van een vooralsnog beperkte internering 
van buitenlandse joden uit Parijs. Het mocht daarbij om niet meer dan 3.000 tot 5.000 
buitenlandse joden gaan die ‘aus politischen, kriminellen und sozialen Gründen besonders 
gefährlich sind.’41 Het militair bestuur was om twee redenen tot dit compromis gekomen. 
Enerzijds konden zo de Sipo-SD en ambassade voorlopig tevreden gesteld worden, anderzijds 
had de Franse regering zich bereid verklaard de arrestaties zèlf door te voeren en het beheer 
van de interneringskampen op zich te nemen. Zodoende zou de Duitse bezettingsmacht naar 
buiten toe niet voor de interneringen verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Zoals eerder 
bij de instelling van het CGQJ was ook hierbij de belangrijkste Franse overweging om mee te 
werken de soevereiniteitsaanspraak over het bezette gebied. Op 14 mei 1941 kregen bijna 
6.500 buitenlandse joden in Parijs, op basis van gegevens uit de eerder genoemde cartotheek, 
een oproep om zich bij de plaatselijke politie te melden. Ruim 3.700 voldeden hieraan en 
werden onmiddellijk gearresteerd en weggevoerd naar de kampen Beaune-la-Rolande en 
Pithiviers in de bezette zone ten zuiden van Parijs. Het militair bestuur gaf vooralsnog geen 
toestemming voor verdere arrestaties en oprichting van meer interneringskampen in de bezette 
zone.42 
   Toename van communistische agitatie, verzetsactiviteiten en sabotage-acties in Frankrijk 
naar aanleiding van de Duitse aanval op Rusland in juni 1941, vormden een geschikte 
aanleiding voor de Sipo-SD om opnieuw voorstellen te doen tot massale internering van 
joden. Gesuggereerd werd dat vooral zij oververtegenwoordigd waren in de verzetsgroepen. 
Omdat de sabotage en aanslagen in de ogen van de MBF een ernstige bedreiging waren voor 
de veiligheid van de bezettingsmacht, en hij vergeldingsmaatregelen wilde, gaf hij Knochen 
toestemming over te gaan tot een grote razzia op joden. Van 20 tot 23 augustus 1941 vonden 
in Parijs grootschalige arrestaties plaats waarbij in totaal 4.323 joden werden opgepakt. In 
tegenstelling tot de acties van 14 mei 1941, werd nu de vertegenwoordiger van de Vichy-
regering in Parijs, Fernand de Brinon, bewust niet vooraf op de hoogte gesteld. Aangezien het 
om een rechtstreeks bevel van de MBF ging, was dit ook niet nodig. Bovendien werden de 
arrestaties weliswaar door tweeduizend Franse politieagenten uitgevoerd, maar gebeurde dit 
met assistentie van de Feldgendarmerie en werd de hele actie gecoördineerd door de Sipo-SD. 
Pas na het begin van de arrestaties werd Vichy ingelicht, waarop een formeel protest volgde.43 
Was in mei nog gebruik gemaakt van persoonlijke oproepen op basis van de jodencartotheek, 
dit keer werden bepaalde wijken afgesloten en vonden de arrestaties in huis en op straat plaats 
na controle van identiteitspapieren. De massale arrestaties betroffen hoofdzakelijk joodse 
immigranten, maar er werden ook Frans-joodse burgers opgepakt, onder wie prominente 
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advocaten van het Parijse Hof van Appèl. Aangezien de Vichy-regering zich na genoemd 
protest hierbij neerlegde, werd het voorbehoud ten aanzien van de internering van joden met 
de Franse nationaliteit voor het eerst doorbroken. Immers, de Vichy-regering had tot dan toe 
in de onbezette zone uitsluitend joden zonder de Franse nationaliteit laten interneren. De 
gearresteerden werden ondergebracht in een door Franse politie bewaakt, nog onvoltooid, 
gebouwencomplex aan de noordoost-rand van Parijs: Drancy.44 
   Een probleem voor de Sipo-SD was dat men met soortgelijke grootschalige arrestaties van 
joden, ook in de periode daarna, niet kon doorgaan vanwege het gebrek aan voldoende 
interneringsruimte in de bezette zone. Mede omdat het in september 1941 betrekkelijk rustig 
bleef in het land, gaf de MBF aan de Sipo-SD geen toestemming om meer interneringskampen 
op te richten.45 Daarom probeerden Knochen en Dannecker zelf een aanleiding te creëren om 
tot verdere arrestaties over te kunnen gaan. Op hun initiatief en met hun materiële steun 
pleegde een Franse antisemitische groep in de nacht van 2 op 3 oktober 1941 aanslagen met 
brandbommen op zeven synagogen in Parijs.46 Hiermee moest naar het militair bestuur toe de 
indruk worden gewekt dat er onder de Franse bevolking een anti-joodse pogromstemming 
heerste en dat dus verdere internering van joden nodig was. Toen al na enkele dagen bleek dat 
de aanslagen door de Sipo-SD zelf georganiseerd waren, kwam het tot een openlijke 
aanvaring tussen het militair bestuur en Knochen. De MBF, Stülpnagel, eiste het 
onmiddellijke vertrek van Sipo-SD chef.47 Heydrich, die hoogstwaarschijnlijk zelf 
toestemming voor de aanslagen had gegeven, weigerde niet alleen Knochen te ontslaan, maar 
nam zelfs de verantwoordelijkheid voor de actie over. Daarbij merkte Heydrich op 6 
november nadrukkelijk op dat ‘aufgrund der bisherigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit dem Herrn Militärbefehlshaber kaum mit dem erforderlichen Verständnis für die 
Notwendigkeit der Durchführung dieser Maßnahmen in der Auseinandersetzung mit 
weltanschaulichen Gegnern gerechnet werden konnte.’48 
   Dit scherpe commentaar van Heydrich had rechtstreeks te maken met de inmiddels 
verzwakte positie waarin het militair bestuur ten opzichte van de Wehrmacht-top en Hitler 
zelf, was geraakt. Zoals vermeld, was al sinds de zomer sprake van toenemende sabotage-
acties en aanslagen door Frans verzet. Op 21 augustus 1941, terwijl in Parijs bovengenoemde 
razzia werd uitgevoerd, werden elders in de stad voor het eerst twee Wehrmacht-officieren 
doodgeschoten. Het militair bestuur stond vanaf toen voor de keus tussen een terughoudende 
reactie waarbij de bestrijding van het verzet aan de Franse politie werd overgelaten, of zèlf op 
te treden met harde vergeldingsmaatregelen. In het eerste geval zou men heftige kritiek 
krijgen van Wehrmacht-eenheden in Frankrijk. In het tweede geval zou men het einde 
riskeren van de samenwerking met de Franse regering en dus ook het draagvlak van de 
Aufsichtsverwaltung ernstig in gevaar brengen.49 Het militair bestuur reageerde allereerst door 
de in haar handen zijnde Franse gevangenen tot gijzelaars te verklaren. Daarna volgden er 
represailles tegen reeds gearresteerde communisten, die deels door Franse rechtbanken ter 
dood werden veroordeeld, deels in opdracht van de bezetter werden geëxecuteerd. Hitler en de 
Wehrmacht-top vonden de gekozen aanpak echter te zwak en te beperkt en drongen bij de 
MBF aan op hardere en uitgebreidere vergeldingsmaatregelen. In september liet de chef van 
het Oberkommando der Wehrmacht (OKW), Wilhelm Keitel, aan het militair bestuur weten 
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dat men de aanslagen in een internationaal perspectief diende te zien, namelijk een door 
communisten centraal geleide opstand in alle door Duitsland bezette gebieden. In de strijd 
tegen dit internationale communisme, aldus Keitel, waren de interne politieke verhoudingen 
in de bezette landen, dus ook in Frankrijk, van ondergeschikt belang.50 Alleen hard optreden 
kon de rust doen terugkeren. In oktober, na verdere aanslagen, werd – op rechtstreeks bevel 
van Hitler – door het militair bestuur met grote weerzin de eerste massale executie uitgevoerd: 
op 22 en 24 oktober 1941 werden 98 gijzelaars, onder wie 53 joden, als vergelding voor twee 
dodelijke aanslagen terechtgesteld in Chateaubriant en Bordeaux.51 
   Het militair bestuur – de MBF Stülpnagel werd hierin gesteund door Best – stelde dat 
voortgaande massale executies van Franse burgers een averechts effect zouden hebben, 
aangezien deze het Franse verzet juist verder zouden aanwakkeren. Hitler en de Wehrmacht-
top legden echter de bezwaren van de MBF naast zich neer. Op voorstel van Best ging het 
militair bestuur er nu toe over vergeldingsmaatregelen te verbinden met de anti-joodse 
politiek. Naast een mogelijke collectieve boete, dacht men aan de deportatie van een groot 
aantal mensen voor ‘dwangarbeid in het oosten’. De maatregelen moesten zich niet alleen 
tegen communisten, maar vooral tegen de joden richten. Aangezien er in Frankrijk een niet 
onbelangrijk antisemitisme bestond, dat zich vooral tegen joodse immigranten richtte, zou er 
– zo was de redenering – van de Franse bevolking waarschijnlijk weinig solidariteit te 
verwachten zijn, zolang er geen demonstratieve executies zouden worden uitgevoerd. Daarbij 
bevonden zich onder de aanslagplegers ook joodse communisten en verzetsstrijders. Hierdoor 
zouden de represaille-maatregelen om politiek-ideologische redenen te rechtvaardigen zijn. 
Bovendien zouden door deportaties de overbelaste kampen in de bezette zone ontlast worden. 
Op deze wijze verwachtte Best enerzijds de plegers van aanslagen af te schrikken en 
anderzijds de anti-Duitse stemming in het land binnen de perken te kunnen houden.52 
   Na nieuwe aanslagen begin december 1941, voerde Stülpnagel de voorgestelde 
vergeldingsmaatregelen uit: circa duizend joden zouden worden gearresteerd en, samen met 
een aantal reeds geïnterneerden, voor wegvoering worden bestemd. Verder kreeg de joodse 
gemeenschap een boete van een miljard franc opgelegd. Zoals vermeld, poogde de MBF 
hiermee verdere massale executies van gijzelaars in Frankrijk te voorkomen. In een actie 
onder bevel van Knochen werden op 12 december 743 joodse mannen, allen Franse burgers, 
gearresteerd door 260 militairen van de Feldgendarmerie en 200 man van de 
Sicherheitspolizei, verdeeld in 14 arrestatieteams en met assistentie van Franse 
politieagenten.53 Ook bij deze arrestatiegolf bleek, zoals bij de acties van mei en augustus 
1941, de jodencartotheek van de regio groot-Parijs een belangrijk hulpmiddel bij de 
uitvoering.54 Om het getal van duizend joden voor de beoogde deportatie naar het oosten te 
bereiken, werden de gearresteerden samen met 300 reeds in Drancy geïnterneerden naar het 
onder direct Duits toezicht staande kamp Royallieu bij Compiègne overgebracht. De 
daadwerkelijke wegvoering naar oost-Europa werd evenwel voorlopig uitgesteld omdat de 
daarvoor benodigde treinen nog niet ter beschikking stonden.55 
   Het plan van het militair bestuur om deze actie in plaats te laten komen van hernieuwde 
executies van gijzelaars slaagde niet. Hitler en de Wehrmacht-top weigerden de arrestatie van 

                                                           
50 Herbert, ‘Deutsche Militärverwaltung’, p. 187 n. 35; Idem, Best, 301–303. 
51 Het militair bestuur vaardigde een decreet uit, dat later in het Frans bekend zou worden als de code des hôtages: voor elke 
gedode Duitser zouden tussen de vijftig en honderd gijzelaars worden geëxecuteerd. Umbreit, Militärbefehlshaber, 126–135, 
263; Klarsfeld, Le Calendrier de la persécution des Juifs, 88–104; Idem, Vichy–Auschwitz. Die Zusammenarbeit, 34; 
Marrus/Paxton, Vichy France, 224–225; Herbert, Best, 301–302; Adler, Jews of Paris, 41. 
52 Umbreit, Militärbefehlshaber, 135–140; Marrus/Paxton, Vichy France, 226–227; Herbert, ‘Deutsche Militärverwaltung’, 
189,199; Idem, Best, 301–304. 
53 Klarsfeld, Vichy–Auschwitz. Die Zusammenarbeit, 34–35; Zuccotti, Holocaust, 87–88. 
54 Poznanski, Être juif en France, 311–314; Adler, Jews of Paris, 41, 86. 
55 Umbreit, Militärbefehlshaber, 135–137; Herbert, Best, 304; Idem, ‘Deutsche Militärverwaltung’, 201–202; Klarsfeld, 
Vichy–Auschwitz. Die Zusammenarbeit, 34–36. 



 177

joden op te vatten als vergeldingsmaatregel voor de aanslagen en zij bleven voortgaande 
executies eisen. Op 15 december 1941 vond in fort Mont-Valérien aan de rand van Parijs de 
tweede massale executie plaats: 95 mensen, onder wie 58 joden, werden doodgeschoten.56 
Otto von Stülpnagel weigerde aan verdere grootschalige executies mee te werken en trad 
uiteindelijk 16 februari 1942 als MBF af. Zijn neef generaal Karl-Heinrich von Stülpnagel, die 
eerder voorzitter van de wapenstilstandscommissie te Wiesbaden was geweest, werd twee 
dagen later tot zijn opvolger benoemd, maar trad pas twee maanden later ook daadwerkelijk 
aan.57 In Berlijn werd deze gelegenheid aangegrepen om de gezagsverhoudingen met het 
militair bestuur te herschikken; Himmler en Heydrich maakten van de verzwakte positie van 
het militair bestuur gebruik om de zeggenschap over politionele taken in bezet Frankrijk 
definitief naar zich toe te halen. Zij wisten in maart bij Hitler de benoeming van een Höhere 
SS- und Polizeiführer (HSSPF) in Frankrijk te bewerkstelligen. Verder werd de Sipo-SD 
Dienststelle in Parijs begin mei verzelfstandigd door de benoeming van Knochen tot 
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (BdS). Daarmee had Heydrich nu rechtstreeks 
greep gekregen op de Sipo-SD in Frankrijk.58 Het aantreden van Karl-Albrecht Oberg als 
HSSPF, eveneens begin mei, moest een einde maken aan het conflict tussen Berlijn en het 
militair bestuur over de vergeldingsmaatregelen en de bestrijding van het verzet. Herbert-
Martin Hagen, tot dan toe hoofd van de Sipo-SD Aussenstelle in Bordeaux, werd Obergs 
persönlicher Referent en moest hem in Frankrijk inwerken. Met de komst van Oberg werd het 
Duitse politieapparaat in bezet Frankrijk gereorganiseerd. De Feldgendarmerie en Geheime 
Feldpolizei van het militair bestuur werden ingekrompen en kregen beperktere taken, terwijl 
hun plaats werd ingenomen door eenheden van de Ordnungspolizei, onder bevel van de 
HSSPF. Daarnaast werd een deel van de militaire Geheime Feldpolizei omgevormd tot 
regionale eenheden onder bevel van Knochen als BdS. Daarmee steeg de totale sterkte van de 
Sipo-SD in Frankrijk tot ongeveer 2.400 man.59 Ter gelegenheid van de installatie van Oberg 
als HSSPF kwam Heydrich begin mei 1942 uit naam van Himmler naar Parijs om de nieuwe 
politionele richtlijnen te bespreken. Tevens maakte hij kennis met de pas benoemde 
secretaris-generaal van de Franse politie, de 33-jarige René Bousquet. Er zou een nieuwe 
vorm van algemene samenwerking met de Franse politie overeengekomen moeten worden.60 
 
Voordat de kwestie van de executie van gijzelaars culmineerde, hadden Danneckers 
inspanningen tot internering van joden in de zomer van 1941 geleid tot de inrichting van vier 
kampen in de bezette zone met de relatief beperkte capaciteit van in totaal circa 7.500. 
Verdere concentratie van joden op grote schaal was, zoals eerder vermeld, niet mogelijk 
gebleken, omdat het militair bestuur hiervoor geen toestemming gaf. Het was hem door 
gebrek aan steun van het militair bestuur evenmin gelukt een eenheidsorganisatie af te 
dwingen waarmee het Judenreferat daadwerkelijk controle op de joodse bevolkingsgroep kon 
uitoefenen. Zowel het Comité de Coordination als het CGQJ hadden niet aan de 
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verwachtingen voldaan. Daarom trachtte Dannecker vanaf juni 1941 opnieuw door 
onderhandelingen, nu via Zeitschel, met de Franse regering en het CGQJ tot de oprichting van 
een joodse ‘Zwangsorganisation’ te komen. De onderhandelingen hierover met Vallat 
sleepten zich maandenlang voort, omdat deze daartegen was. Ook het militair bestuur was 
niet bereid om een verordening hieromtrent uit te vaardigen. Met steun van Lischka, Abetz en 
Zeitschel speelde Dannecker hoog spel; op 17 september stelde hij buiten het militair bestuur 
om aan Vallat een ultimatum en dreigde hij zèlf een Judenrat in de bezette zone op te richten 
wanneer de Fransen niet zeer snel tot concrete actie overgingen.61 Vallat haastte zich nu bij de 
Vichy-regering een voorstel in te dienen om in beide zones een dergelijke instantie op te 
richten. Belangrijke overwegingen aan Franse zijde om het initiatief naar zich toe te halen, 
waren de vrees dat men anders de greep op de confiscatie van joodse eigendommen in het 
bezette gebied zou verliezen en dat men opnieuw geconfronteerd zou worden met verdrijving 
van grote aantallen buitenlandse joden uit de bezette naar de onbezette zone.62 Uiteindelijk 
kwam 29 november 1941 bij Vichy-wet en met instemming van het militair bestuur de Union 
Générale des Israélites de France (UGIF) tot stand.63 Al direct na oprichting werd deze 
organisatie gebruikt om de eerder genoemde boete van een miljard franc aan de joden op te 
leggen als vergelding voor aanslagen door het verzet.64 
  Inmiddels was er op het hoogste niveau in Berlijn tweede helft september 1941 tot veel 
radicalere maatregelen tegen de joden in Europa besloten. Aangezien het Madagascar-plan 
definitief niet uitgevoerd kon worden, waren er van verschillende kanten, waaronder die van 
Zeitschel en Abetz, voorstellen gedaan tot transport van de joden naar de bezette gebieden in 
oost-Europa, die ‘selbst während des Krieges durchzuführen sein und nach dem Kriege nicht 
auf unüberwindlichen Schwierigkeiten stoßen.’65 Midden september 1941 werd, na overleg 
van Hitler met o.a. Himmler en Ribbentrop, de beslissing genomen om zo snel mogelijk een 
begin te maken met deportatie van de joden uit Duitsland en uit de bij Duitsland ingelijfde 
gebieden in Polen.66 Nadat dit bekend werd, wist Abetz van Himmler de toezegging te krijgen 
dat ook in Frankrijk een spoedig begin van de deportaties verwacht kon worden. Dannecker 
vernam 8 oktober 1941 van Zeitschel: ‘Abetz hat aufgrund dieser Aufzeichnung mit dem 
Reichsführer-SS persönlich Rücksprache genommen und von diesem zugesagt bekommen daß 
die im KZ befindlichen Juden im besetzten Gebiet nach dem Osten abgeschoben werden 
können, sobald dies die Transportmittel zulassen.’67 Hoewel het hier feitelijk om een 
toezegging ging en er over de logistieke uitvoering nog niets nader bekend was, was het 
niettemin voor Dannecker de aanleiding om zich voortvarend op de voorbereiding van de 
deportaties te richten, waarvan hij het daadwerkelijke begin nu spoedig verwachtte. Zeitschel 
adviseerde hem druk op de ketel te houden door ‘alle paar Wochen einen Bericht nach Berlin 
los zulassen mit der dringenden Bitte, baldmöglichst die Juden vom besetzten Frankreich 
abzuschieben.’ 68 
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Vanaf oktober 1941 nam het Judenreferat een aantal initiatieven om de gewenste 
voorwaarden te creëren voor een efficiënt deportatiesysteem. Het ging daarbij niet alleen om 
concrete maatregelen, maar vooral ook om bevoegdheden. 
  Allereerst werden de inspecteurs van de in januari 1941 door Dannecker binnen de Parijse 
politie ingestelde Aktivdienst in december overgedragen aan de in oktober door Franse 
autoriteiten opgerichte Police aux Questions juives (PQJ). Zij waren inmiddels voldoende op 
Duitse leest geschoeid om als kader te dienen bij de opleiding en verdere uitbouw van de PQJ 
in beide zones. Via deze speciale ‘jodenpolitie’ hoopte Dannecker nu ook in de onbezette 
zone invloed te krijgen. Deze politie moest ingezet kunnen worden bij massale arrestaties 
voor de komende deportaties.69 Dannecker was ook nauw betrokken bij de al genoemde razzia 
van december, die toen vrijwel geheel door Duits personeel was uitgevoerd. Hij stelde het 
eerste represaille-transport samen, waarbij hij persoonlijk driehonderd prominente 
gevangenen uitkoos om het vereiste aantal van duizend voor een trein te bereiken.70 
  Om massale arrestaties te vergemakkelijken wilde Dannecker, volgens het eerder in bezet 
Polen en in Duitsland gegeven voorbeeld, ook in Frankrijk een uiterlijk herkenningsteken 
invoeren dat de joden zichtbaar zou afscheiden van de rest van de bevolking. Hij verwachtte 
hierbij echter bezwaren van vooral de Franse autoriteiten. Daarom probeerde hij in februari 
een draagvlak te creëren door aan de Judenreferenten in België en Nederland voor te stellen 
gelijktijdig ook een dergelijke jodenster in te voeren. Op deze wijze zou ‘der einheitlichen 
Handhabung in den besetzten Westgebieten’ bereikt worden. Het verzoek hiertoe deed hij via 
Knochens plaatsvervanger Lischka om het belang ervan te onderstrepen. Tijdens een overleg 
in Berlijn op 4 maart met Eichmann en de Judenreferenten werd het voorstel van Dannecker 
overgenomen.71 Zoals verwacht stuitte de invoering van een jodenster op bezwaren bij de 
Vichy-regering, die door het militair bestuur werden overgenomen. Tot dan toe had de Franse 
bevolking over het algemeen tamelijk onverschillig gereageerd op de anti-joodse maatregelen, 
maar de invoering van een duidelijk zichtbaar herkenningsteken zou gevoelens van 
medelijden kunnen opwekken en politieke onrust kunnen veroorzaken.72 Pas na nieuwe 
aanslagen van het verzet in mei 1942, waarvoor de Sipo-SD joden verantwoordelijk hield, 
lukte het met steun van Abetz om het militair bestuur over te halen.73 Door de verordening 
van de MBF van 29 mei werd in Frankrijk met ingang van 7 juni alsnog de jodenster 
ingevoerd.74 Deze maatregel gold uitsluitend in de bezette zone, omdat de Vichy-regering 
bleef weigeren er aan mee te werken. Overigens was al eind april 1942 het dragen van de 
jodenster in Nederland en per 1 juni in België verplicht gesteld. Nadat de joden op deze 
manier zichtbaar van de overige bevolking waren onderscheiden, werd het gemakkelijk om 
hen nog verder te isoleren. Hen werd per Duitse verordening vanaf 8 juli 1942 de toegang 
verboden tot zwembaden, restaurants, cafés, theaters, bioscopen, concerten, markten, 
bibliotheken, tentoonstellingen, historische monumenten, sportevenementen, campings en 
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openbare parken. Joden mochten geen gebruik maken van openbare telefoons en waren 
verplicht in de laatste wagen van de metro plaats te nemen.75 
  Een ander initiatief dat Dannecker nam ter voorbereiding van de deportaties, was dat hij 
vanaf januari 1942 stappen deed om het hoofd van het CGQJ te laten vervangen. Hij deed dit 
door aan een aantal bij de jodenvervolging betrokken instanties schriftelijk zijn beklag over 
Vallat te doen, waarbij hij de laatste betitelde als een ‘Judenschutzkommissar’.76 Hoewel 
Vallat in 1941 bijzonder actief was geweest bij de uitvoering van wetgeving tegen de joden, 
was zijn anti-Duitse gezindheid de Sipo-SD steeds meer opgevallen en bleek hij in deze fase 
een obstakel te worden. Zo weigerde hij mee te werken bij de internering van Frans-joodse 
burgers, had hij felle kritiek geuit op de razzia van december 1941 en vond hij de 
voorgenomen invoering van de jodenster onnodig. Tegen de achtergrond van de vergadering 
van 20 januari 1942 in Wannsee, waar de bevoegdheden van het RSHA voor de komende 
deportaties waren vastgelegd (zie paragraaf 2.2), kreeg Dannecker steun van Lischka, Abetz 
en Zeitschel. Ook zij waren van mening dat Vallat, wegens gebrek aan samenwerking, 
vervangen moest worden.77 Het dringende verzoek hiertoe werd door de ambassade aan Vichy 
overgebracht. Tijdens een overleg in februari kwam het tot een regelrechte confrontatie tussen 
Dannecker en Vallat. De laatste, geïrriteerd door de aanmatigende houding van de 
Judenreferent, merkte o.a. op dat hij een al veel ouder antisemiet was en in deze zaken 
Danneckers vader had kunnen zijn.78 Dit was voor Dannecker aanleiding luidkeels het 
onmiddellijk vertrek van Vallat te eisen. Hij werd hierin gesteund door Lischka en Best die 
vanaf 16 maart, net als Dannecker, elk verder contact met Vallat weigerden. Het werd Vallat 
verboden de bezette zone nog langer te betreden. Vallat had ook bij zijn eigen regering aan 
geloofwaardigheid ingeboet, omdat hij er onvoldoende in was geslaagd de Duitse invloed in 
de anti-joodse politiek in te perken. De Vichy-regering kondigde op 19 maart openlijk de 
vervanging van Vallat aan. Hij werd zes weken later opgevolgd door Louis Darquier de 
Pellepoix, een notoire antisemiet die al meermalen in de pers had opgeroepen tot verbanning 
van alle joden uit Frankrijk. Darquier werd mede op voorspraak van Dannecker benoemd; hij 
zou zich al snel als een veel plooibaarder instrument voor de Duitse doeleinden bewijzen, dan 
Vallat.79 
   Inmiddels was vanuit Berlijn toestemming gekomen voor het vertrek van de eerste 
deportatietrein uit Frankrijk. Het betrof daarbij de genoemde groep van 743 joden die in 
december in Parijs waren gearresteerd en ongeveer 300 joodse gevangenen uit Drancy.80 
Tevens waren Eichmann en Dannecker tijdens de eerder genoemde bespreking in Berlijn op 4 
maart overeengekomen dat aan de Franse regering het voorstel zou worden gedaan tot 
deportatie van nog eens vijfduizend joden ‘naar het oosten’.81 Vervolgens reisden Dannecker 
en Zeitschel naar Vichy om bij de Duitse consul Roland Krug von Nidda te polsen hoe de 
Franse regering op dit voorstel zou reageren. Op 27 maart vertrok het genoemde eerste 
transport. De deportatietrein werd door Dannecker persoonlijk begeleid tot in Auschwitz. De 
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tweede voorgenomen, grotere deportatie werd door Eichmann, de Sipo-SD en de ambassade in 
Frankrijk beschouwd als een uitbreiding van het in Duitsland en Polen reeds begonnen 
deportatieprogramma. Voor het militair bestuur kwamen de deportatieplannen op dat moment 
hoogst gelegen, omdat ze, zoals vermeld, een geschikte uitweg leken uit de spiraal van Franse 
aanslagen en Duitse vergeldingsmaatregelen, die ook in de eerste maanden van 1942 
doorging. Voor elke aanslag werd een relatief beperkt aantal gijzelaars geëxecuteerd, maar 
een veel groter aantal communisten en joden voor represaille-deportatie bestemd. Eind mei 
was dit laatste aantal al bijna zesduizend (van wie circa vijfduizend joden), terwijl het aantal 
uitgevoerde executies was gestegen tot 471.82 Het lijkt geen toeval dat het aantal van 
vijfduizend samenviel met de deportatieplannen van het RSHA voor Frankrijk uit maart. 
Midden april liet het Judenreferat de MBF weten dat het de vijfduizend reeds geïnterneerde 
joden op korte termijn wilde deporteren. Om dit aantal zo veel mogelijk vast te houden, 
verbood Dannecker om nog langer arbeidsongeschikten vrij te laten uit de 
interneringskampen in de bezette zone, zoals tot dan toe bij gelegenheid door de beherende 
Franse autoriteiten was toegestaan. Begin mei, terwijl Heydrich zich in Parijs bevond, kwam 
via Gestapo-chef Müller uit Berlijn het bericht binnen waarop lang was gewacht: Himmler 
gaf toestemming voor het vertrek van een tweede deportatietrein uit Frankrijk. Spoedig 
daarna nam Dannecker contact op met de chef van de Eisenbahntransportabteilung West 
(ETRA West) van het militair bestuur, generaal Otto Kohl. Van hem kreeg hij treinen voor de 
deportaties toegezegd.83 Het tweede transport vertrok vanuit Compiègne op 5 juni naar 
Auschwitz, gevolgd door nog vier treinen tot en met 17 juli, waarmee in deze fase in totaal 
6.077 joden werden gedeporteerd. 
 
Zoals vermeld introduceerde Heydrich tijdens zijn bezoek aan Parijs niet alleen de nieuw 
benoemde HSSPF Oberg bij de Duitse en Franse autoriteiten, maar wilde hij ook de 
problemen in de samenwerking tussen de Duitse en Franse politie oplossen. Deze problemen 
waren vooral ontstaan omdat in de afgelopen periode de Duitse bezettingsmacht herhaaldelijk 
de Franse politie had ingeschakeld, zonder toestemming vooraf van de Franse regering. Door 
een veelomvattend samenwerkingsverband te initiëren, hoopte de RSHA-chef een dicht 
politienetwerk over heel Frankrijk te creëren, dat uiteindelijk onder zijn leiding zou komen te 
staan. Het moment voor een nieuwe regeling hieromtrent leek gunstig, niet alleen omdat het 
militair bestuur niet langer voor de politionele taken verantwoordelijk was, maar ook omdat 
aan Franse zijde een nieuwe secretaris-generaal van politie was aangetreden, de eerder 
genoemde René Bousquet. Deze had van zijn regering als belangrijkste taak mee gekregen de 
politiekorpsen in de bezette en onbezette zone organisatorisch te verenigen en de uitrusting 
ervan te verbeteren. Op deze wijze zou onder zijn leiding de soevereiniteit van de Vichy-
regering over het gehele Franse grondgebied versterkt moeten worden.84 In het overleg dat 
Heydrich, Oberg en Knochen op 6 mei met Bousquet hadden, liet de eerste weten dat hij in 
principe bereid was om zich niet te mengen in interne zaken van de Franse politie, op 
voorwaarde dat deze volledig in dezelfde geest als de Duitse politie zou werken, d.w.z. 
bestrijding van de gemeenschappelijke tegenstanders, zoals communisten en ander Frans 
verzet. Ook het ‘joodse vraagstuk’ kwam tijdens dit overleg ter sprake. Op de mededeling van 
Heydrich dat binnenkort treinen ter beschikking zouden worden gesteld om de reeds 
geïnterneerde staatloze joden uit de bezette zone ‘nach dem Osten zwecks Arbeitseinsatz 
abzutransportieren’, vroeg Bousquet of niet óók de sinds anderhalf jaar in de onbezette zone 
geïnterneerde joden op transport gesteld konden worden.85 Vanwege de op dat moment 
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beperkte beschikbare transportcapaciteit werd aan Duitse zijde deze vraag voorlopig open 
gelaten. Dit nam niet weg dat bij Heydrich, Oberg en Knochen de indruk ontstond dat het 
wellicht makkelijker zou zijn om ook de buitenlandse joden in de onbezette zone voor 
deportatie uitgeleverd te krijgen.86 
   In vervolgbesprekingen in mei maakte Bousquet aan Oberg en Knochen duidelijk dat het 
bestaan van een speciale jodenpolitie van het CGQJ, die naast de reguliere Franse politie 
arrestaties mocht uitvoeren, voor hem onaanvaardbaar was. Immers, het twijfelachtige allooi 
van de PQJ zou het gezag van de Franse politie onder de bevolking aantasten. Aangezien 
Oberg en Knochen eveneens weinig vertrouwen hadden in de kleine en slecht uitgeruste PQJ, 
stemden zij in met Bousquets voorstel om deze politie als zelfstandige eenheid te ontbinden. 
Dit gebeurde tot groot ongenoegen van zowel de pas benoemde CGQJ-chef Darquier de 
Pellepoix als Dannecker, die beiden daarmee een in hun ogen belangrijk instrument uit 
handen was genomen. De uiteindelijke zeggenschap over de voorgenomen grootscheepse 
arrestaties van joden was een zaak van hogere echelons geworden.87 
 
3.1.1.3  Achtergrond sleutelfiguren SS in Frankrijk 
 
Op de leeftijd van 45 jaar was Karl-Albrecht Oberg in de lente van 1942 als nieuw benoemde 
Höhere SS- und Polizeiführer (HSSPF), de enige in deze functie die uitsluitend binnen de SD  
(niet de Sipo) carrière had gemaakt. Hij groeide op in Hamburg, was werkzaam in het 
bedrijfsleven en actief als tabakshandelaar. Na in 1931 lid te zijn geworden van de NSDAP en 
een jaar later te zijn opgenomen in de SS, kreeg hij in 1933 een functie op de afdeling 
personeelszaken van het SD-Hauptamt, dat toen nog als partij-instelling in München was 
gevestigd. Daar werd hij naaste medewerker van Heydrich en bleef dat na de verhuizing naar 
Berlijn in 1935.88 Drie jaar later was hij opgeklommen tot Standartenführer (SS-kolonel). 
Door een geschil met Heydrich werd Oberg overgeplaatst en politiechef in Zwickau (Saksen). 
Na het uitbreken van de oorlog ontstond opnieuw een goede relatie met Heydrich, o.a. in het 
conflict van laatstgenoemde met Werner Best. Deze wenste dat op alle sleutelposities in de 
top van Sipo en SD juristen zouden worden benoemd, wat Heydrich zelf en ook Oberg niet 
waren. In september 1941 werd Oberg bevorderd tot SS- und Polizeiführer (SSPF) in Radom 
(bezet Polen). Oberg was loyaal en vervuld van plichtsbetrachting in het nazi-systeem, maar 
tegelijk kleurloos en weinig eerzuchtig. Omdat hij geen dominante persoonlijkheid had, 
genoot hij de steun van Heydrich en Himmler. Voorjaar 1942 was aanvankelijk SS-generaal 
Franz Walter Stahlecker, hoofd van de Einsatzgruppe A in de Baltische landen en BdS in het 
Reichskommissariat Ostland, voorbestemd tot HSSPF in Frankrijk, maar hij werd 23 maart 
1942 door Sovjet-partizanen doodgeschoten. In april wist Heydrich Himmler ervan te 
overtuigen om Oberg bij Hitler voor te dragen als HSSPF voor Frankrijk. Daarmee werd hij 
formeel Himmlers man in Parijs, hoewel hij in werkelijkheid vooral een vertrouweling van 
Heydrich was. Laatstgenoemde bezocht, ter gelegenheid van Obergs installatie, van 5 tot 12 
mei 1942 Parijs om een algehele reorganisatie van de Duits-Franse politiesamenwerking in 
gang te zetten.89 Oberg wist aanvankelijk weinig van Frankrijk en veel onderhandelingswerk 
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werd gedaan door de ervaren, reeds twee jaar in Frankrijk werkzame Helmut Knochen, 
alsmede door de eveneens ervaren en capabele Herbert-Martin Hagen, die als persönliche 
Referent van Oberg de nieuwe HSSPF in Frankrijk inwerkte en als diens rechterhand 
fungeerde. 
 
Herbert-Martin Hagen was 20 september 1913 geboren te Neumünster in Holstein. Na de 
middelbare school was hij per 1 oktober 1933 toegelaten tot de SS (nr. 123.273), tevens 
NSDAP-lid (nr. 4.583.139). Najaar 1937 werd hij binnen de SD-afdeling II  (Inland, chef: dr. 
Franz Alfred Six) en onderafdeling II-11 (ideologische vijanden) hoofd van de sectie II-112 
die zich met joodse kwesties bezighield. Zijn directe superieur als hoofd van II-11 was toen 
Knochen. In opdracht van Heydrich ontwikkelde de SD in 1937-’38 een groeiende activiteit in 
joodse aangelegenheden, waarbij Eichmann een van de voornaamste medewerkers van Hagen 
was. In de zomer van 1940 werden Hagen, Knochen en de meeste andere betrokkenen van 
deze onderafdeling – met uitzondering van Eichmann – naar Frankrijk overgeplaatst in 
verband met het op dat moment actuele Madagascar plan. Hagen, die redelijk goed Frans 
sprak, was op dat moment al opgeklommen tot Hauptsturmführer (kapitein in de SS). Tot mei 
1942 fungeerde hij als commandant van de Sipo-SD in de regio Bordeaux, trof in die 
hoedanigheid onder andere voorbereidingen om buitenlandse joden te interneren, maar door 
gebrek aan steun van het militair bestuur konden deze plannen vooralsnog niet worden 
uitgevoerd. Verder was hij in deze periode betrokken bij de organisatie van de executie van 
vijftig gijzelaars, onder wie joden, als vergelding voor aanslagen door het verzet. In mei 1942 
werd Hagen – inmiddels Sturmbannführer (SS-majoor) – benoemd tot hoofd van Abteilung IV  
op het hoofdbureau van de Sipo-SD voor Frankrijk te Parijs en tevens persönliche Referent 
van de zojuist benoemde HSSPF, Oberg. Vanaf toen zouden Hagen en Knochen de 
belangrijkste medewerkers van Oberg worden, vooral in de delicate onderhandelingen met 
Franse autoriteiten.90  
 
Helmut Knochen had zoals vermeld aan het hoofd gestaan van de groep mannen van 
Sicherheitspolizei en SD die zich in juni 1940 via een list – gestoken in Wehrmacht-uniformen 
tijdens de intocht van het Duitse leger in Parijs – in de Franse hoofdstad vestigde. Knochen 
was 14 maart 1910 in Maagdenburg geboren. Hij studeerde Engelse taal- en letterkunde in 
Leipzig en Göttingen en sloot zijn opleiding af met een proefschrift over George Colman. 
Onder invloed van een van zijn universiteitsdocenten, dr. Franz Alfred Six, besloot hij in 
1936 te gaan werken in het expanderende apparaat van de Sicherheitsdienst. Behalve 
werkzaam aan de universiteit was Six ook chef van SD-afdeling II  (Inland). Knochen kreeg nu 
daarbinnen de leiding over de afdeling II-11 (ideologische vijanden), waartoe ook de met 
joodse aangelegenheden belaste Unterabteilung II-112 behoorde. De activiteiten van deze 
laatste afdeling werden door Knochen nauwkeurig gevolgd en bij gelegenheid 
vertegenwoordigde hij het hoofd van deze onderafdeling, Hagen. Binnen twee jaar klom 
Knochen op tot de rang van Sturmbannführer (SS-majoor). In 1939 hield hij zich in het SD-
Hauptamt bezig met contraspionage en activiteiten van uit Duitsland afkomstige emigranten 
(onder wie veel joden) in het buitenland. Het lukte hem in november dat jaar twee agenten 
van de Britse Secret Intelligence Service (SIS) aan de Nederlandse grens in de val te laten 
lopen en hen gevangen te nemen (het zgn. Venlo-incident). Hij ontving het IJzeren Kruis 
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eerste en tweede klasse. Het jaar daarop vertrouwde Heydrich hem de leiding toe van het 
Kommando der Sipo-SD dat naar Parijs werd gestuurd, waarbij een rol speelde dat hij het 
Frans redelijk goed beheerste.91 Aangezien Knochen een SD-man was en hem de eigenlijke 
politiescholing ontbrak, kreeg hij al spoedig als rechterhand en plaatsvervanger de Sipo-man 
Kurt Lischka naast zich. In 1942, bij de benoeming van Oberg tot HSSPF, werd Knochen 
bevorderd tot Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (BdS) met de rang van 
Standartenführer (SS-kolonel). 
 
Kurt Lischka was 16 augustus 1909 in Breslau geboren. Hij volgde een politieopleiding en 
werd kort na de machtsovername van Hitler lid van de SS en in 1937 ook van de NSDAP. Net 
als Knochen hield hij zich al vóór de oorlog met joodse zaken bezig: zomer 1938 werd hij 
hoofd van Referat II B 4, dat zich toen binnen de Gestapo-centrale te Berlijn bezig hield met 
joodse kwesties. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de massale arrestatie van 
joden tijdens en na de Kristallnacht van november 1938. Al in 1939 werd hij als SS-majoor 
direct onder Heydrich benoemd tot dagelijks Leiter van de in januari dat jaar in Berlijn 
opgerichte Reichszentrale für jüdische Auswanderung, waarvan Heydrich zelf formeel het 
hoofd was. Aangezien deze laatste instantie na het uitbreken van de oorlog in september in 
betekenis afnam, liet Lischka zich overplaatsen. Van januari tot november 1940 was hij chef 
van de Gestapo in Keulen. Daarna werd hij benoemd tot permanent plaatsvervanger van 
Knochen als Dienststellenleiter van de Sipo-SD in bezet Frankrijk. Aangezien Knochen 
afkomstig was uit de SD en geen politie-vakman was, werd Lischka in feite de hoogste man 
van de Sipo in Frankrijk. Daarnaast fungeerde hij tevens als Kommandeur van de Sipo en SD 
in de regio groot-Parijs. Hij zou tot november 1943 in deze functie werkzaam blijven en had 
een belangrijk aandeel in de organisatie van represaille-executies. Hij speelde samen met 
Knochen en Dannecker een sleutelrol bij de contacten met het militair bestuur en de Duitse 
ambassade voor wat betreft initiatieven in de anti-joodse politiek.92 
 
Theodor Dannecker was een typisch voorbeeld van het jonge, radicale, in de jaren dertig in de 
SS getrainde officierskader, dat de nazi-ideologie in de praktijk moest brengen. Hij was op 27 
maart 1913 in Tübingen geboren, in 1934 bij de SD in dienst gekomen en werkte vanaf 1937 
nauw samen met Eichmann in de onderafdeling II -112, die zich binnen het SD-Hauptamt met 
de joodse kwestie bezighield. In de zomer van 1940 behoorde hij binnen het RSHA tot de 
opstellers van het Madasgascar Plan. Mede om die reden werd hij in september dat jaar naar 
Parijs gestuurd om binnen de Sipo-SD leiding te geven aan het Referat IV J (Judenreferat). Hij 
zou tot eind juli 1942 Judenreferent in Frankrijk blijven. Niet gehinderd door andere 
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verantwoordelijkheden of belangen was Dannecker binnen het Duitse bezettingsregime de 
belangrijkste en meest radicale initiatiefnemer van anti-joodse verordeningen en acties. Tot 
voorjaar 1942 kon hij daarbij doorgaans rekenen op de actieve steun van zijn chefs Knochen 
en Lischka, alsmede op Zeitschel, die in de Duitse ambassade als ondergeschikte van Abetz, 
altijd bereid was Danneckers initiatieven te steunen en overigens ook vaak zelf met 
voorstellen kwam. Vaak echter werd Dannecker gefrustreerd door onvoldoende steun van het 
militair bestuur en vooral gebrek aan medewerking van de Franse commissaris-generaal voor 
joodse kwesties, Vallat. Na de introductie van de positie van HSSPF in Frankrijk en 
bevordering van Knochen tot BdS, namen ook de spanningen tussen Dannecker en zijn SS-
superieuren toe. Deze zouden uiteindelijk bij het daadwerkelijk begin van de grootschalige 
deportaties in juli 1942 leidden tot een openlijke breuk met Knochen en het gedwongen 
vertrek van de intussen overspannen Dannecker uit Frankrijk. Na een korte rustperiode, werd 
hij later dat jaar naar Bulgarije gestuurd om de regering aldaar ertoe aan te zetten meer werk 
te maken van de jodenvervolging. Tenslotte was hij actief betrokken bij de vervolging en 
deportaties van joden in Hongarije en het door Duitse troepen bezette noorden van Italië. Na 
de ineenstorting van Duitsland en zijn arrestatie door de geallieerden, stortte ook zijn hele 
denk- en leefwereld in. In een Amerikaanse gevangenis in het Beierse Bad Tölz maakte hij in 
december 1945 een eind aan zijn leven.93 
 
3.1.2   België 
 

3.1.2.1  Militair bestuur 
 

Zoals in hoofdstuk twee vermeld beschikten SS en Partei in België bij het begin van de 
bezetting nauwelijks over een machtsbasis van betekenis. Tijdens de zomer van 1940 keerden 
veel vluchtelingen, onder wie veel joden, onder invloed van berichten over het correcte 
gedrag van de Duitse troepen, uit Frankrijk naar België terug.94 Naast het ontbreken van de 
zogenoemde ‘wilde methode’, was er in de eerste maanden van de bezetting van België in het 
geheel nog geen sprake van een anti-joodse politiek. Pas eind oktober werd de eerste serie 
anti-joodse verordeningen, officieel vooralsnog met een slechts voorlopig karakter, door de 
militaire autoriteiten afgekondigd. Op 23 oktober werd het ritueel slachten verboden, waarbij 
het begrip jood nog niet werd genoemd. Spoedig hierna volgden de twee verordeningen van 
28 oktober, waarin het begrip jood nu nader werd omschreven, de overigens zeer weinig 
ambtenaren van joodse afkomst uit hun functie werden gezet, een verbod op terugkeer naar 
België van kracht werd voor joden die in mei waren gevlucht en een registratie van joden en 
joodse ondernemingen werd aangekondigd. Joodse eigenaars van winkels, hotels en 
restaurants kregen de plicht hun zaak met een bord als zodanig aan te duiden. De verwijdering 
van joden uit publieke dienst had niet alleen betrekking op ambtenaren in directe 
overheidsdienst, maar ook op rechters en advocaten, het openbaar onderwijs, universiteiten en 
de pers.95 In opdracht van de militaire autoriteiten moesten de Belgische gemeenten een 
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jodenregister aanleggen. Deze decentralisatie was een gevolg van de houding van de hogere 
Belgische autoriteiten, die weigerden om deze taak op zich te nemen. Via bekendmakingen in 
de pers werden de joden in België opgeroepen zich uit eigen beweging bij het gemeentehuis 
van hun woonplaats in te schrijven in het plaatselijke jodenregister vóór 30 november; deze 
datum werd later verschoven naar januari 1941. In totaal werden ruim 42.000 joden ouder dan 
15 jaar ingeschreven. Met inbegrip van een geschat aantal kinderen van tienduizend, stelde de 
bezetter het totale aantal joden in België voorlopig op ongeveer 52.000.96 Steinberg vermeldt 
dat ruim tweeduizend joden zich aan de registratie onttrokken en ook gedurende de rest van 
de oorlog daaraan ontsnapten.97 
   Pas vijf maanden later, eind mei 1941, werden de anti-joodse verordeningen van oktober 
1940 definitief in een wettelijk kader vastgelegd en verder uitgebreid met een tweetal 
belangrijke economische verordeningen. Deze maatregelen luidden een nieuwe fase in de 
anti-joodse politiek in België in, waarmee aan het schijnbaar gematigde karakter van het anti-
joodse beleid een einde was gekomen.98 
   Hoewel de Militärbefehlshaber de hoogste Duitse autoriteit was in België, had Militär-
verwaltungschef Reeder in feite de verantwoording voor het bezettingsbeleid en de anti-
joodse politiek in het land. Hij kreeg via de staf van de Generaalkwartiermeester van het OKH 
in Berlijn al in de zomer van 1940 opdracht de joden als groep geleidelijk van de Belgische 
bevolking af te scheiden.99 Hij maakte hier evenwel geen haast mee, omdat hij aan het 
concept van de Aufsichtsverwaltung wilde vasthouden en rekening wenste te houden met 
eventuele reacties van Belgische bestuurders en bevolking.100 Deze visie strookte in het 
geheel niet met de opvattingen van het RSHA in Berlijn. Himmler en Heydrich accepteerden 
geen onderlinge afwijkingen in het antisemitisch beleid in de bezette, West-Europese 
gebieden, omdat zulk onderscheid joodse vluchtelingenstromen tot gevolg kon hebben.101 
Reeder wilde echter alle bevoegdheden in eigen hand houden. Daarom oefenden zij druk uit 
op het Oberkommando der Wehrmacht (OKW) en via generaal Von Brauchitsch, de 
eerdergenoemde chef van het OKH, kreeg Reeder in september 1940 bevel om ook in België 
de ‘onvermijdelijke’ maatregelen tegen de joden toe te passen. De daadwerkelijke 
voorbereiding verliep – in het belang van ‘Vereinheitlichung’ – in nauw overleg met het 
militair bestuur in Frankrijk.102 
   Toen Reeder onder druk van Berlijn in oktober 1940 de eerste maatregelen aan de Belgische 
autoriteiten kenbaar maakte, weigerden de secretarissen-generaal hieraan medewerking te 
verlenen, waarbij zij zich beriepen op de grondwet. Het militair bestuur moest nu zelf 
verordeningen uitvaardigen. Reeder gaf daarom de afdeling Rechtsetzung van het rechtstreeks 
onder hem ressorterende Präsidialbüro opdracht de voorgenomen anti-joodse verordeningen 
in een voorlopig juridisch kader te vatten. In het stafoverleg van het Präsidialbüro, waaraan 
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Reeder, Von Craushaar, Nagel en veelal ook een beperkt aantal vertegenwoordigers van de 
onderafdelingen (Amtsgruppen) van de twee afdelingen deelnamen, werden de voorgenomen 
– in dit geval anti-joodse – verordeningen opgesteld. Onder het Präsidialbüro viel onder meer 
de Gruppe Politik, die bevoegd was voor joodse aangelegenheden. Deze groep bestond onder 
anderen uit Oberkriegsverwaltungsrat Franz Thedieck en baron Wilhelm von Hahn. De Sipo-
SD was niet vertegenwoordigd in het centrale overleg van Präsidialbüro en Gruppe Politik. 
De concept-verordeningen werden ter goedkeuring voorgelegd aan Von Falkenhausen, die 
uiteindelijk als Militärbefehlshaber verantwoordelijk was; in zijn naam werden de 
verordeningen uitgevaardigd.103 Aangezien het definitieve wettelijk kader nog ontbrak, nam 
men zijn toevlucht tot anti-joodse verordeningen met formeel een ‘voorlopig’ karakter, en 
werd de uitvoering opgelegd aan de Belgische autoriteiten, waarbij vooral Reeders 
rechterhand en plaatsvervanger, Von Craushaar, optrad als contactpersoon met de betrokken 
Belgische secretarissen-generaal.104  
   Naast dit centrale bestuursniveau was ook sprake van een Duits initiatief dat op uitsluitend 
regionaal niveau werd uitgevoerd. In december 1940, kort nadat een begin was gemaakt met 
de gemeentelijke jodenregisters, werd door de Feldkommandantur in het arrondissement 
Antwerpen uit militaire veiligheidsoverwegingen opdracht gegeven om de kort daarvoor 
geregistreerde vreemdelingen uit te wijzen. De maatregel was gebaseerd op de verordening 
van Von Falkenhausen van 12 november 1940, volgens welke de Kommandanturen van de 
aan de kust liggende provincies Oost- en West-Vlaanderen en het arrondissement Antwerpen 
bevoegd waren ‘zekere personen’ een ‘verblijfsbeperking’ op te leggen. Antwerpse overheid 
en politie werden met de uitvoering belast. Hoewel de maatregel in principe betrekking had 
op alle vreemdelingen, werden in werkelijkheid bijna uitsluitend joodse immigranten en 
vluchtelingen er slachtoffer van. Van 21 december 1940 tot 12 februari 1941 werden in negen 
treinen in totaal 3.273 buitenlanders, onder wie 617 kinderen, onder begeleiding van Duitse 
Feldgendarmerie, Antwerpse politieagenten en lokale Rode Kruis-medewerkers, gedwongen 
tot verhuizing naar ongeveer 45 gemeenten in de Belgische provincie Limburg, waar ze een 
verplichte verblijfplaats kregen toegewezen. Overigens had van de circa zesduizend 
ontvangers van een uitwijzingsbevel ongeveer de helft hieraan geen gehoor gegeven. De 
betrokkenen mochten slechts een klein deel van hun huisraad meenemen. De mannen werden 
tewerkgesteld in de mijnen of in de heideontginning. Het ging bij dit alles om een voorlopige, 
geïmproviseerde en – zoals spoedig bleek – tijdelijke maatregel van militaire autoriteiten op 
regionaal niveau. Tussen maart en juli 1941 konden de meeste uitgewezenen naar Antwerpen 
terugkeren. Aanleiding was onder andere dat door toenemende voedselschaarste de Duitse 
autoriteiten naar Belgische provinciale en lokale overheden moeilijk langer konden 
verantwoorden dat de Limburgse gemeenten volledig opdraaiden voor de kosten van 
levensonderhoud van hun nieuwe ingezetenen. Een deel van de joodse terugkeerders vestigde 
zich overigens niet in Antwerpen, maar in Brussel.105 
   In België ontbrak weliswaar een vertegenwoordiger van de Partei, die zoals nog zal blijken 
in Nederland de ‘wilde methode’ bevorderde, toch heeft dit verschijnsel zich, zij het op 
beperkte schaal, ook in België voorgedaan. Antisemitische propaganda die in de bestaande 
Belgische collaboratiepers soms openlijk, soms indirect aanwezig was, werd oogluikend 
toegestaan door het bezettingsbestuur. Dit gold ook voor de agitatie van de door de advocaat 
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René Lambrichts geleide anti-joodse ‘Volksverwering’, die al vóór de oorlog vooral in 
Antwerpen actief was.106 In deze stad was – mede op initiatief van de Propaganda-Abteilung 
van het militair bestuur – vanaf 6 april 1941 de antisemitische film Der ewige Jude van Fritz 
Hippler te zien. Vier dagen later, vlak voor christelijk Pasen, vernielden leden van 
Volksverwering etalages van joodse winkels. De sfeer van toenemend geweld bereikte een 
hoogtepunt op de Paasmaandag 14 april 1941. Na bezoek aan de bioscoop waar Der ewige 
Jude werd gedraaid, trok een groep van ongeveer tweehonderd personen, hoofdzakelijk leden 
van Volksverwering en Vlaamse SS, naar de Antwerpse joodse buurt. Eerst werden joodse 
winkelruiten ingegooid, daarna werden twee synagogen en de woning van de opperrabbijn 
vernield en in brand gestoken. Er vielen geen doden of gewonden. Deze door de 
‘Kristallnacht’ van november 1938 in Duitsland geïnspireerde gebeurtenis, die bekend werd 
als ‘de pogrom van Antwerpen’, had de stilzwijgende goedkeuring van de plaatselijke Duitse 
autoriteiten. Zij hadden het de Antwerpse politie en brandweer verboden tegen de daders op te 
treden. Hoewel de indruk werd gewekt van een ‘spontane uitbarsting van volkswoede’, ging 
het in werkelijkheid om een georkestreerde actie.107 De reactie van Reeder op deze 
gebeurtenissen was evenwel, dat dit soort acties blijvende schade zou kunnen toebrengen aan 
de samenwerking met de Belgische autoriteiten. Daarom nam Reeder maatregelen zowel 
tegen de lokale Duitse militaire autoriteiten in Antwerpen, als tegen de gangmakers van het 
straatgeweld zelf. In een schriftelijke instructie aan de Feldkommandantur in Antwerpen 
benadrukte Reeder dat alle maatregelen tegen de joden uitsluitend door het militair bestuur 
genomen mochten worden. Ook gaf hij bevel alle mogelijke nieuwe antisemitische rellen 
onmiddellijk de kop in te drukken. Hierdoor bleef de ‘wilde methode’ in de anti-joodse 
politiek in 1941 in de Belgische situatie beperkt tot één ernstig incident.108  
 
Het in de eerste maanden van de bezetting in België gevoerde betrekkelijk gematigde beleid 
werd in het geheel niet ingegeven door wellicht een zekere empathie voor de joodse 
bevolkingsgroep, maar had louter een pragmatisch karakter.109 Dit blijkt onder andere uit een 
brief die Reeder op 21 december 1940 stuurde aan Seyss-Inquart, de man die in Nederland 
feitelijk in veel opzichten dezelfde functie vervulde als hij. Hierin gaf Reeder onder meer zijn 
mening over het ‘joodse vraagstuk’ in België: 

‘Het doel dat wij stellen is de totale uitschakeling van de joodse invloed, maar met betrekking 
tot de anti-joodse maatregelen moet men de nodige voorzichtigheid betrachten om de bereikte 
resultaten in overeenstemming te brengen met de politieke weerslag ervan. Men kan op grond 
van algemene maatregelen veel beter te werk gaan, dan te handelen naar op zichzelf staande 
besluiten.’110

 

   Steinberg merkt hierover op, dat deze lijn gedurende de hele bezetting gevolgd zou worden 
en dat het duidelijk aangeeft dat het militaire bestuur, méér dan een Zivilverwaltung, rekening 
wilde houden met de plaatselijke omstandigheden, als het ging om uitvoering van uiteindelijk 
dezelfde anti-joodse politiek.111 
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   De houding van Eggert Reeder moet vooral verklaard worden uit zijn opvattingen over het 
bezettingsbeleid als geheel. Enerzijds wenste hij vast te houden aan de militaire richtlijnen die 
de sterk hiërarchische structuur van de Militärverwaltung met zich mee bracht, anderzijds liet 
Von Falkenhausen het bestuur in België feitelijk geheel aan hem over, zodat hij als 
Militärverwaltungschef een sterke positie had en een veelzijdige en verreikende invloed had. 
Hier kwam bij dat de 46-jarige jurist zichzelf in zekere zin een politieke opdracht had 
gegeven; Reeder vergeleek zijn taak ‘met die van de Reichskommissar in Noorwegen en 
Nederland, te weten: de leiding, de controle en de Betreuung van een bezet staatsgebied met 
al de daaruit voortvloeiende volmacht en verantwoordelijkheid.’112 Hierin paste dat hij geen 
enkele inmenging duldde, zelfs niet van Himmler, op het terrein dat hij als zijn competentie 
beschouwde. Het gesloten, formele karakter van de Militärverwaltung werkte bij dit streven 
in zijn voordeel. Verder bracht zijn lange ambtelijke ervaring mee, dat hij een gedegen kennis 
bezat van het partij- en staatsapparaat, zodat hij geschikt was om zowel de Verwaltungsstab te 
leiden, als om tegelijk ervoor te zorgen dat andere Duitse instanties zich niet zouden mengen 
in interne aangelegenheden van de Militärverwaltung. De enige externe instantie die daar wel 
toe bevoegd was, was het OKH in Berlijn. In dit opzicht vervulde Reeder dus de belangrijkste 
rol in het bezettingsbestuur, een taak die hem mede was toevertrouwd door het OKH omdat 
hij, hoewel lid van de NSDAP en zelfs ‘Ehrenführer’ in de SS, geen fanaticus was.113 Als hij 
een radicale nationaal-socialist was geweest, zou het OKH hem najaar 1939 nooit de opdracht 
hebben gegeven het militair bezettingsbestuur te ontwerpen, dat in de te veroveren West-
Europese gebieden zou worden gevestigd. Zijn politieke opvatting over het bezettingsbestuur 
kwam vooral tot uiting in het feit dat hij voorstander was van de zgn. Flamenpolitik, die er 
nadrukkelijk op was gericht de Vlamingen te bevoorrechten ten opzichte van de Walen. Dit 
beleid was onderdeel van een algemene Duitse ‘Volkstumspolitik’.114 
   De 62-jarige Militärbefehlshaber Von Falkenhausen hield zich zoals gezegd veelal afzijdig 
van de bepaling van het beleid. Als conservatief aristocraat en Pruisisch beroepsmilitair droeg 
hij het nazi-regime haast openlijk geen warm hart toe. Het feit dat hij van 1934 tot 1938 in 
China verbleef, had tot gevolg dat hij in tegenstelling tot Reeder in het geheel geen affiniteit 
had met het nieuwe door het nationaal-socialisme gedomineerde staatsapparaat. Aangezien de 
verordeningen officieel in zijn naam werden uitgevaardigd, was hij evenwel formeel als 
hoogste verantwoordelijk voor het anti-joodse beleid.115 
   Een derde belangrijke figuur die nauw betrokken was bij de voorbereiding en uitvoering van 
het bezettingsbeleid en de anti-joodse politiek was de chef van de Verwaltungsabteilung en 
tevens Militärverwaltungsvizechef, generaal Harry von Craushaar. Ook hij had geen 
nationaal-socialistische achtergrond, maar was een conservatief militair die bij het bestuur 
volgens de militair-hiërarchische lijn te werk wenste te gaan. Als plaatsvervanger van Reeder 
had hij veel contact met de hoogste Belgische autoriteiten. Hoewel hij net als Von 
Falkenhausen en de chef van de Kommandostab, kolonel Bernhard (Bodo) von Harbou, geen 
nationaal-socialist was, voegde óók hij zich naar de omstandigheden. 
   De bestuurlijke samenwerking tussen Von Falkenhausen, Reeder, Von Harbou en Von 
Craushaar verliep zonder ernstige spanningen. Weliswaar waren de Militärbefehlshaber en de 
Militärverwaltungschef het in een aantal kwesties oneens – met name ten aanzien van de 
Flamenpolitik – maar de onderlinge verstandhouding tussen hen was opmerkelijk goed.116 
Samengevat kan gesteld worden dat, met uitzondering van Reeder, de hoogste Duitse 
gezagsdragers in België geen lid van de NSDAP noch van de SS waren, maar dat zij met 
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betrekking tot het op gang gekomen anti-joodse beleid allen bereid waren, overigens zonder 
fanatisme, loyaal de ideologische kant van het regime te dienen. 
 
3.1.2.2  Toenemende activiteiten van Sipo-SD 
 
Begin oktober 1940 was op verzoek van het militair bestuur een Dienststelle van de Sipo-SD 
gevestigd in Brussel. Deze moest nauw met de bestaande Duitse militaire politie gaan 
samenwerken.117 De belangrijkste taak die bij oprichting van de Dienststelle werd vastgesteld, 
was: ‘Erfassung und Überwachung von gegen das Reich gerichteten Bestrebungen der Juden, 
Emigranten, Logen, Kommunisten und Kirchen...’118 Eerste chef van dit Brusselse bureau was 
Karl Hasselbacher, die na diens dood in de herfst van 1940 werd opgevolgd door 
Obersturmbannführer (SS-luitenant-kolonel) dr. Konstantin Canaris. Deze was aanvankelijk 
ondergeschikt aan de Beauftragte des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes 
für Belgen und Nordfrankreich, de SS-Brigadeführer Max Thomas.119 Binnen de Sipo-SD 
Dienststelle werd een afdeling opgericht, die zich uitsluitend zou bezig houden met de joodse 
kwestie: Abteilung II (‘Gegnerforschung’, chef: Alfred Thomas), sectie C (Juden). Deze 
afdeling werd in de eerste maanden geleid door Judenreferent Victor Humpert. In januari 
1941 werd hij opgevolgd door Obersturmführer (SS eerste luitenant) Kurt Asche.120 Hoewel 
op verzoek van Reeder de Sipo-SD in Brussel vanaf 2 januari 1941 niet langer onder Parijs 
viel, voerde Asche regelmatig nauw overleg met de voortvarende Judenreferent Dannecker in 
Frankrijk. Dit kon ook omdat de Sipo-SD Dienststelle alleen in functioneel opzicht 
ondergeschikt was aan het militair bestuur in België, maar hiërarchisch bleef ressorteren 
onder het RSHA in Berlijn.121  
   In de eerste maanden van 1941 hield Asche zich voornamelijk bezig met de uitbouw van 
zijn Judenreferat binnen de Dienststelle en met het verzamelen van zoveel mogelijk 
informatie over de joden en joodse organisaties in België.122 Ook trachtte hij de weinig 
overgebleven joodse leiders (de meeste waren tijdens de Duitse inval gevlucht) over te halen 
tot oprichting van één overkoepelende organisatie ‘die de joodse belangen beter zou kunnen 
vertegenwoordigen’. In werkelijkheid ging het Asche om de creatie van een organisatie die 
rechtstreeks betrokken zou kunnen worden bij de uitvoering van de anti-joodse politiek.123 In 
grote steden als Brussel en Antwerpen waren de joden zelf evenwel al vanaf herfst 1940 bezig 
met een reorganisatie van de verschillende joodse instellingen. Zo was in november de 
Conseil d’administration de la communauté israélite de Bruxelles opgericht, die zich vooral 
richtte op de coördinatie van maatschappelijk hulpwerk en opvang van uit Frankrijk 
teruggekeerde vluchtelingen. Ook in Antwerpen kwam een soortgelijk comité tot stand. 
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Hoewel de Sipo-SD in eerste instantie een andere opzet voor ogen had, namelijk een direct 
aan haar ondergeschikt orgaan dat bij de uitvoering van de anti-joodse politiek ingeschakeld 
kon worden, verleende zij aan de stedelijke hulpcomités financiële steun. Op deze manier 
wilde de Sipo-SD de betrokken joodse leiders aan zich binden om hen in de nabije toekomst te 
kunnen gebruiken voor haar doeleinden.124  
   Inmiddels waren er ook in andere belangrijke Belgische steden vestigingen gekomen van de 
Sipo-SD. Deze toenemende activiteit werd door het militair bestuur met de nodige argwaan 
bekeken. Regelmatig kwam Asche in aanvaring met personeel dat binnen de Verwaltungsstab 
van Reeder o.a. was belast met joodse aangelegenheden. Reeder was er bijzonder alert op dat 
de Sipo-SD geen zelfstandige ‘Judenpolitik’ ging voeren, omdat elke uitbreiding van 
bevoegdheden zou betekenen, dat de invloed van de SS in België in het algemeen steeds 
groter zou worden; dit gold ook voor de politionele taken die de Sipo-SD meer en meer naar 
zich toehaalde. Om dit tegen te gaan, liet Reeder al in januari 1941 vastleggen dat arrestaties 
door de Sipo-SD alleen dan rechtsgeldig waren, wanneer deze door het militair bestuur waren 
opgedragen of achteraf werden goedgekeurd (het zogenoemde ‘Sicherheitshaftbefehl’). 
Hiermee werd de handelingsvrijheid van de Sipo-SD ingeperkt en werd deze gedwongen 
nauw samen te werken met Reeders Verwaltungsstab.125 Hierbij speelde ook een andere 
overweging een rol: wat de anti-joodse politiek betrof, stelde Reeder dat moest worden 
afgezien van elke daad of maatregel die ‘een gevoel van medelijden met de joden tot stand 
kan brengen’. Hij beschouwde sympathie en solidariteit van de niet-joodse bevolking als een 
ernstige bedreiging voor de uitvoering van de anti-joodse verordeningen.126 Vandaar ook zijn 
onmiddellijke tegenmaatregelen naar aanleiding van de eerder genoemde gewelddadigheden 
door Belgische antisemieten in Antwerpen in april 1941.  
   Hoewel de contacten tussen het militair bestuur en de leiding van de Sipo-SD in Brussel 
aanvankelijk stroef verliepen, kwam in het voorjaar van 1941 op het gebied van de anti-
joodse politiek een zekere samenwerking op gang. Dit gold overigens niet bij de 
voorbereiding van de serie verordeningen die 31 mei 1941 werd afgekondigd en waarvan de 
uitvoering in naam van het militair bestuur plaatsvond.127 Twee verordeningen betroffen een 
betrekkelijk kleine groep joden. De derde verordening had echter een grotere reikwijdte: het 
werd Belgen verboden handel te drijven met joden en er werd begonnen met de registratie, 
liquidatie en het in Duitse handen brengen van joodse bedrijven en vermogens. De coördinatie 
van de onteigening van joodse bedrijven en vermogens was in handen van de door Georg 
Scherer (vanaf december 1942 Theodor Pichier) geleide Gruppe 12 (Feind- und 
Judenvermögen), een onderafdeling van de Wirtschaftsabteilung binnen de Verwaltungsstab 
van het militair bestuur. Alle joodse zaken en vermogens werden geregistreerd en 
ondergebracht in de daartoe door het militair bestuur opgerichte Brüsseler 
Treuhandgesellschaft met de jurist Martin Drath aan het hoofd.128 De aangifte bij de 
Anmeldestelle für Judenvermögen moest theoretisch uiterlijk op 15 juli 1941 zijn voltooid. Er 
werden circa 7.700 joodse bedrijven en 3.000 stuks onroerend goed geregistreerd.129 Intussen 
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had een onderzoek in opdracht van de Wirtschaftsabteilung uitgewezen dat de joodse 
economische invloed in België heel beperkt was, met uitzondering van de diamantsector in 
Antwerpen.130 Joden moesten in ruil voor een ontvangstbewijs vóór 2 juli 1941 hun 
radiotoestellen inleveren bij de Kreiskommandanturen. Op 29 augustus werd bij verordening 
bepaald dat joden zich voortaan nog uitsluitend in de steden Brussel, Antwerpen, Luik en 
Charleroi mochten vestigen.131 Dit laatste was overigens veelal niet meer dan een bevestiging 
van een feitelijk al bestaande situatie. Een andere beperking van bewegingsvrijheid, eveneens 
per 29 augustus, was de invoering van een uitgaansverbod voor joden tussen acht uur ’s 
avonds en zeven uur ’s morgens.132 In september en oktober werden de activiteiten van de 
dienst Treuhandvermögen van het militair bestuur uitgebreid. De opbrengst van geliquideerde 
of ‘geariseerde’ bedrijven en eigendommen werd, net als alle joodse banktegoeden, 
uiteindelijk gestort op geblokkeerde rekeningen van de onder Duitse controle staande Société 
française de Banque et des Dépots (SFBD); de betrokken joden konden hieruit niet meer dan 
een beperkte, maandelijkse toelage krijgen om te voorzien in de kosten van het 
levensonderhoud.133 Wat de kleinere joodse winkels en bedrijven betreft: 
   ‘Die Zwangsliquidation wurde in Angriff genommen und zunächst in mehreren 
Vorbesprechungen mit den hier interessierten Ressorts der MV  [= Militärverwaltung] sowie 
mit den Vertretern des SD und der Brüsseler Dienststelle des Auswärtigen Amtes behandelt. 
Ein Widerspruch gegen die geplante Aktion wurde von keiner Seite erhoben...’.134  
   Ondanks de hieruit blijkende consensus was het Sturmbannführer (SS-majoor) Ernst Ehlers – 
die Canaris in oktober 1941 als Sipo-SD chef opvolgde – en Asche al snel duidelijk dat 
controle op daadwerkelijke uitvoering van de anti-joodse maatregelen, met name de 
registratie, niet goed mogelijk was. Dit kwam door onvoldoende medewerking van de 
Belgische autoriteiten en door de beperkte bevoegdheden van de Sipo-SD ten opzichte van het 
militair bestuur.135 In Parijs was het Asches evenknie Dannecker, zoals bekend, in maart 1941 
gelukt de Franse regering in Vichy ertoe te brengen een landelijk overheidsorgaan in te 
stellen, dat zeggenschap had over alle joden in heel Frankrijk. Asche wilde nu naar het 
voorbeeld van dit Franse Commissariat Général aux Questions Juives een zelfde organisatie 
in België oprichten: ‘Commissariat Royal aux Questions Juives’.  Dit zou formeel onderdeel 
van het Belgische departement van Binnenlandse Zaken moeten worden, maar in de praktijk 
geleid worden door een Belgische antisemiet die zeer nauw samenwerkte met de Sipo-SD. 
Pogingen hiertoe van Asche in het voorjaar van 1941 mislukten echter volkomen, omdat hij er 
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geen enkele steun voor kreeg van het militair bestuur.136 Asche en zijn directe superieur 
Sturmbannführer Alfred Thomas, gooiden het toen over een andere boeg: in juli 1941 werd 
op hun initiatief vanuit de ‘Volksverwering’ de ‘Landelijke Anti-Joodse Centrale’ opgericht. 
Deze moest de taken uitvoeren die eerst het beoogde ‘commissariat royal’ waren toegedacht: 
bemand door Belgische antisemieten als een soort documentatiedienst de Sipo-SD helpen bij 
de informatiewerving over de joden in België, met name het ordenen en aanvullen van de 
joodse persoonsgegevens.137 Daarnaast wilden Thomas en Asche dat de greep op de joodse 
bevolkingsgroep hoe dan ook versterkt zou worden en ‘eine organisatorische 
Zusammenfassung der Juden in Belgien herbeigeführt werden solle’.138 Evenals bij het 
‘commissariat’ hechtte het militair bestuur hier echter aanvankelijk weinig waarde aan. Toch 
werd in de loop van 1941 langdurig onderhandeld tussen Sipo-SD en militair bestuur over de 
vorm die een aan de joden op te leggen organisatie zou krijgen. Uiteindelijk werd 
overeengekomen dat, naast maatschappelijke steun en onderwijs, vooràl ‘die moralische 
Ghettoisierung der Judenwirtschaft in Belgien, insbesondere deren Ausschaltung aus dem 
sozialen Leben’ het belangrijkste doel van de beoogde organisatie zou zijn.139 Op 25 
november 1941 werd door een verordening van het militair bestuur de oprichting van de 
Jodenvereeniging in België / Association des Juifs en Belgique (AJB) bekendgemaakt. Deze 
kwam tot stand naar het voorbeeld van de in 1939 in Duitsland opgerichte Reichsvereinigung 
der Juden. Formeel ressorteerde de AJB niet alleen onder het militair bestuur, maar ook onder 
de Belgische departementen van Binnenlandse Zaken en Openbare Gezondheid; in feite was 
ze echter uitsluitend ondergeschikt aan het militair bestuur.140 
   Via de AJB werd het proces van isolering en economische uitschakeling voortgezet. In 
december 1941 werden joodse kinderen van openbaar onderwijs uitgesloten en gaf de bezetter 
aan de AJB bevel joodse scholen te stichten; joodse studenten werden die maand van 
universitair onderwijs uitgesloten. In januari 1942 werd het de joden verboden zonder 
vergunning het land te verlaten en begin maart kwam de verordening die een verplichte 
tewerkstelling voor joden bepaalde. Het militair bestuur ging hiertoe over omdat de Duitse 
Organisation Todt, die verdedigingswerken aanlegde langs de Atlantische en Kanaalkust, in 
Noord-Frankrijk dringend behoefte had aan arbeidskrachten. Hoewel de opdracht tot 
tewerkstelling in maart werd gegeven, zou er pas in juni een daadwerkelijk begin mee worden 
gemaakt. Belgische overheidsinstanties werden bij de uitvoering ingeschakeld. De 
verordeningen hieromtrent van het militair bestuur van 11 maart en 8 mei 1942 maakten deel 
uit van de bezettingspolitiek tot invoering van de algemene verplichte tewerkstelling in België 
en Duitsland, in de context van schaarste aan arbeidskrachten. De Sipo-SD was er niet bij 
betrokken. Op basis van de verordening van maart werd in mei de werkgelegenheid van joden 
in België verder ingeperkt en kregen werkgevers het recht joden op staande voet te ontslaan 
zonder enige rekening te hoeven houden met bestaande Belgische arbeidswetgeving. 
Belgische overheidsinstanties werden betrokken bij het sturen van joden naar de 
tewerkstelling in Noord-Frankrijk.141  
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   Inmiddels was de Sipo-SD in België vanaf januari 1942 versterkt met de komst van 
Hauptsturmführer (SS-kapitein) Fritz Erdmann, die hoofd werd van Abteilung II.  Evenals 
Asche, was hij een overtuigd antisemiet, die gaandeweg de ‘Bekämpfung der Juden’ als 
voornaamste taak, niet alleen van sectie II C maar van zijn hele afdeling zag. Hoewel Asche 
door de benoeming van Erdmann feitelijk werd gepasseerd, zou dit een goede samenwerking 
tussen de twee niet in de weg staan.142 Zij hielden in de loop van voorjaar 1942, samen met de 
Judenreferenten Dannecker uit Frankrijk en Wilhelm Zöpf uit Nederland verscheidene 
werkbesprekingen met Eichmann, die Frankrijk, Nederland en België met betrekking tot de 
planning van de komende deportaties als een eenheid zag.143 Ook kreeg voor wat dit betreft de 
Sipo-SD meer zeggenschap over de AJB. Dit bleek duidelijk uit het feit dat Asche in maart 
1942 zèlf aan de AJB opdracht gaf een nieuw registratiesysteem op te zetten, waarbij vooral 
de juistheid van de opgegeven adressen moest worden gecontroleerd. Deze tweede registratie 
werd niet meer in handen gegeven van Belgische overheden. Met behulp van de eerder 
genoemde ‘Anti-Joodse Centrale’ konden de registratiegegevens door de Sipo-SD worden 
gecentraliseerd en aangevuld, waardoor men in mei–juni 1942 uiteindelijk beschikte over 
persoonsgegevens van 56.186 joden in België.144  
   Een andere stap was dat begin juni ook in België de gele jodenster werd ingevoerd; een 
maatregel waartoe Reeder uiteindelijk met tegenzin had besloten. Aanvankelijk stuitte 
invoering van de ster, waar Asche al vanaf februari op had aangedrongen, bij Reeder op grote 
bezwaren. Tot dan toe had de Belgische bevolking tamelijk onverschillig gereageerd op de 
anti-joodse maatregelen en zich er nauwelijks betrokken bij gevoeld. Reeder stelde dat een 
duidelijk zichtbaar herkenningsteken gevoelens van medelijden zou kunnen opwekken en dat 
de openlijke discriminatie tot grote politieke onrust zou leiden.145 Dit was de reden dat de 
jodenster in België pas in juni werd ingevoerd. Bij de voorbereiding van de betreffende 
verordening146 greep de Sipo-SD de gelegenheid aan om het tot dan toe geldende 
Sicherheitshaftbefehl met betrekking tot de joden te vervangen door een zogenoemd 
Schutzhaftbefehl. Dit laatste hield in dat de Sipo-SD voortaan – vanaf 1 juni 1942 – zonder 
toestemming van het militair bestuur individuele arrestaties mocht verrichten bij (vermeende) 
overtredingen van anti-joodse bepalingen en de betrokken joden zonder proces naar een 
concentratiekamp kon sturen147: ‘Nur so sei wirklich die notwendige polizeiliche Arbeit zur 
Bekämpfung der Reichsfeinde durch zu führen.’148  
   Bovendien werd tegelijk met de invoering van de jodenster de maatregel van kracht dat de 
joden tijdens de avondklok (ingevoerd eind augustus 1941) zich nog uitsluitend in hun eigen 
woning mochten bevinden. Eveneens met ingang van juni mochten joodse artsen voortaan 
alleen nog joodse patiënten hebben. Met de oprichting van een apart bureau voor de 
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‘Arbeitseinsatz’ binnen de AJB, dat  buiten het militair bestuur om direct gebonden werd aan 
de bevelen van de Sipo-SD, en oprichting van een ‘Sammellager’ in een kazerne te Mechelen 
onder bevel van de Sipo-SD, waren tweede helft juli 1942 de voorbereidingen van de 
deportaties in België voltooid.149 Het ‘verzamelkamp’ lag precies tussen Brussel en 
Antwerpen in: de twee steden waar samen ongeveer negentig procent van alle joden in België 
woonde. 
   De top van het militair bestuur van zijn kant was zich terdege bewust van het stadium 
waarin de anti-joodse politiek in België was gekomen. Reeder rapporteerde medio juni aan 
Berlijn: ‘In der Ausschaltung des Judentums aus dem öffentlichen und wirtschaftlichen Leben 
wurde (…) die letzte Lücke geschlossen. Ferner wurde die sicherheitspolizeiliche 
Überwachung der Juden durch die Anordnung vervollständigt, daß sie sich während der 
Nachtzeit von 20 – 7 Uhr in ihren  e i g e n e n  Wohnungen aufzuhalten haben. (…) Mit den 
vorstehend genannten Maßnahmen kann die Judengesetzgebung in Belgien nunmehr als 
abgeschlossen betrachtet werden. Die Juden haben nur noch äußerst beschränkte 
Lebensmöglichkeiten. Der nächste Schritt wäre nunmehr ihre Evakuierung aus Belgien, die 
jedoch nicht von hier aus, sondern nur im Zuge der allgemeinen Planung von den zuständigen 
Reichsstellen veranlaßt werden kann. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Militärverwaltung 
dafür sorgen, daß die arbeitseinsatzfähigen Juden bei kriegswichtigen Arbeiten nützlich 
eingesetzt werden.’150 
 
3.1.2.3  Achtergrond sleutelfiguren SS in België 
 
Ernst Boje Ehlers was 16 oktober 1909 geboren in Sparrieshoop, Kreis Pinneberg in Holstein, 
studeerde rechten, werd 1 augustus 1928 lid van de NSDAP en sloot zich in november dat jaar 
aan bij de SA. Begin 1939, kort voor de organisatorische samenvoeging van Sicherheitspolizei 
en SD tot het Reichssicherheitshauptamt (RSHA), was Ehlers afdelingshoofd binnen de SD. Hij 
werd in mei 1940 hoofd van politie in Liegnitz (het tegenwoordig Poolse Legnica) in Silezië. 
In juni 1941, bij het begin van de oorlog tegen de Sovjet-Unie, maakte Ehlers deel uit van de 
SS Einsatzgruppe B, die volgens eigen rapportages tot midden november 1941 in totaal 45.467 
mensen, merendeels joden in Wit-Rusland, ombracht. Eind november werd Ehlers, die niet 
eigenhandig aan de massamoorden deelnam maar deze organiseerde, bevorderd tot chef van 
de Sipo-SD in België en Noord-Frankrijk. Voorganger van Ehlers in België was Konstantin 
Canaris, die hem overigens in februari 1944 ook weer in Brussel zou opvolgen. Ehlers was 
dus in de aanloop naar en tijdens het grootste deel van de fase dat de deportaties van joden uit 
België plaatsvonden, de hoogste baas van de Sipo-SD in dit land.151 
 

Kurt Asche was 11 oktober 1909 in Hamburg geboren. Aanvankelijk werkzaam in een 
drogisterij, werd hij reeds in 1927 lid van Hitlers partij. Sinds 1935 behandelde hij joodse 
aangelegenheden bij de Sicherheitsdienst in de sector Berlin-Mitte. Hij beriep zich erop in 
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november 1938, tijdens de ‘Kristallnacht’, te hebben bijgedragen aan het opblazen van de 
grote synagoge in het centrum van de hoofdstad. In november 1939 werd hij als lid van een 
SS-Einsatzkommando naar bezet Polen gestuurd, waar hij diende als expert voor joodse 
aangelegenheden onder SS- und Polizeiführer (SSPF) Odilo Globocnik in Lublin. Asche was 
betrokken bij de eerste stappen tot instelling van een ‘reservaat’ voor joden ten zuiden van 
deze stad, in de omgeving van Nisko, en de eerste deportaties van joden naar dit gebied. In 
maart 1940 kwam evenwel op bevel van Himmler een einde aan dit deportatie-experiment.152 
Aan het eind van datzelfde jaar begon Asche zijn werkzaamheden als Judenreferent in 
Brussel. Van meet af aan onderhield hij zeer nauw contact met Dannecker, die dezelfde 
functie in bezet Frankrijk vervulde. Een belangrijke reden hiervoor was het feit dat beiden 
tijdens het eerste jaar van de bezetting via hun directe superieur ondergeschikt waren aan 
dezelfde Beauftragte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD für Belgien und Frankreich, 
Max Thomas. Beiden waren in de praktijk ondergeschikt aan een militair bestuur en werden 
daardoor voor soortgelijke procedurele problemen en politieke obstakels geplaatst. Bovendien 
pleegde Asche veelvuldig overleg met Dannecker over te volgen strategieën, omdat 
laatstgenoemde eenvoudigweg over meer organisatorische capaciteiten beschikte. Beiden 
ondernamen najaar 1940 en begin 1941 gelijksoortige, maar vergeefse pogingen om in de 
grote steden (Parijs, Brussel, Antwerpen) te komen tot een joodse ‘dwangorganisatie’ 
(‘Zwangsvereinigung’), die overeenkomsten vertoonde met de joodse raden (Judenräte), die 
in een reeks Poolse steden aan de joden waren opgelegd.153 Een ander voorbeeld, waaruit 
blijkt dat coördinerend werd gewerkt, is dat beiden min of meer gelijktijdig het initiatief 
namen om te komen tot een centraal inheems overheidsorgaan dat in nauw contact met Duitse 
autoriteiten alle joodse aangelegenheden zou moeten behandelen. Zoals bekend, resulteerde 
dit eind maart 1941 in Frankrijk in het Commissariat Général aux Questions Juives (CGQJ). 
De poging van Asche om in België een soortgelijk commissariat op te richten, strandde door 
onwil van Reeder.154 
   In de tijd dat hij werkzaam was bij de Sipo-SD in Brussel – november 1940 tot oktober 1943 
– stond Asche bekend als fanatiek antisemitisch. Meerdere malen maakte hij zich persoonlijk 
schuldig aan mishandeling van joodse gevangenen. Omdat het hem aan voldoende 
capaciteiten ontbrak om de voorgenomen deportaties in België voor te bereiden en 
organiseren en hij bovendien niet was opgewassen tegen een onwillig militair bestuur, werd in 
januari 1942 de Hauptsturmführer (SS-kapitein) Fritz Erdmann zijn directe superieur.155 Deze 
zou hem in november dat jaar als Judenreferent opvolgen. In oktober 1943 werd Asche 
wegens wangedrag en zelfverrijking uit joods bezit overgeplaatst naar Gent. Uiteindelijk zou 
hij voorjaar 1944 worden beschuldigd van plichtsverzuim, diefstal van joodse goederen en het 
zich laten omkopen door joden. Door het Gericht XXXII van de SS en Duitse politie werd 
Asche veroordeeld tot één jaar en vier maanden opsluiting in het strafkamp van Danzig-
Matzkan.156 
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3.1.3  Nederland  
 

3.1.3.1  Reichskommissar, Generalkommissare, SS 
 

De bezettingsautoriteiten waren, zoals vermeld, zich ervan bewust dat uitvoering van een anti-
joodse politiek mede afhankelijk was van medewerking van de autochtone autoriteiten, die de 
nodige bezwaren zouden kunnen uiten bij het ‘apart zetten’ van de joodse bevolkingsgroep. 
Bovendien zouden maatregelen tegen deze groep tot maatschappelijke onrust kunnen leiden. 
Eerste prioriteit in Seyss-Inquarts bezettingspolitiek van zomer 1940 was het zoeken naar een 
basis om tot een vorm van zelf-nazificatie te komen, bij voorkeur door samenwerking en 
uiteindelijk een samengaan van de NSB en de in juli opgerichte Nederlandse Unie.157 Het 
proces van ideologische en organisatorische gelijkschakeling (‘Gleichschaltung’), zoals zich 
dat in 1933–’34 in Duitsland en in 1938 in Oostenrijk had voltrokken, diende aangepast aan 
de Nederlandse verhoudingen te worden herhaald. Maatschappelijke uitsluiting van de joden 
was daar onlosmakelijk mee verbonden. Binnen deze algemene strategie paste dat de eerste 
anti-joodse maatregelen en verordeningen een administratief karakter zouden hebben en 
gericht waren op een geleidelijk isoleren van de joden. 
   Op instigatie van Seyss-Inquart waren in de verordening van 3 juni 1940 – die opbouw van 
het Reichskommissariat en taaksteling van de Generalkommissare regelde – de rassenpolitiek 
en de ‘joodse kwestie’ bewust ongenoemd gebleven. Ontwerpversies van deze verordening 
bevatten echter – behalve openbare orde, economie en bestuur – wel degelijk ook expliciete 
verwijzingen naar joden en communisten. Hoewel deze laatste groepen dus ongetwijfeld van 
meet af aan belangrijke doelwitten waren van beleid, werd dit om politiek-strategische 
redenen niet bekend gemaakt.158  
   Aanvankelijk – vanaf begin juni 1940 – liet Seyss-Inquart wekelijks zogenoemde 
Chefsitzungen houden, waarbij onder zijn voorzitterschap de vier Generalkommissare en 
veelal een beperkt aantal Duitse topambtenaren aanwezig waren, onder wie de Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei und des SD (BdS).159 Tijdens deze vergaderingen, die doorgaans op 
vrijdag plaatsvonden, kwamen de belangrijkste bestuurlijke aangelegenheden aan bod, met 
inbegrip van de stappen die tegen de joden zouden worden genomen.160 Er werden geen 
notulen bijgehouden van deze besprekingen. Vaak echter volgde in de dagen direct na een 
Chefsitzung afzonderlijk overleg op de desbetreffende Generalkommissariate. Van deze 
Dienstbesprechungen werden wel schriftelijke verslagen opgesteld, die vaak informatie 
bevatten over aard en inhoud van een voorgaande Chefsitzung.161 Het is niet bekend of Seyss-
Inquart na zijn aantreden als Reichskommissar vanuit Berlijn precieze schriftelijke instructies 
ontving met betrekking tot de joden van Nederland, maar tijdens zijn proces in Neurenberg 
verklaarde hij op dit terrein zelfstandig te hebben gehandeld.162 
   De handelwijze van Seyss-Inquart kan verklaard worden uit drie overwegingen. In de eerste 
plaats de algemene opdracht die hij van Hitler had meegekregen: in politieke zin de 
Nederlanders ertoe te bewegen een bondgenootschap met nazi-Duitsland te aanvaarden en in 
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economisch opzicht Nederland zo soepel mogelijk inschakelen in en dienstbaar maken aan de 
Duitse oorlogvoering. De tweede drijfveer bij Seyss-Inquart bestond uit zijn persoonlijke 
nationaal-socialistische overtuiging. In de derde plaats werd Seyss-Inquarts handelen mede 
bepaald door zijn verhoudingsgewijs zwakke positie in de nazi-hiërarchie, waarop nog nader 
zal worden ingegaan. Dit leidde ertoe dat hij streefde naar spreiding van bevoegdheden en 
opdrachten binnen de diverse afdelingen van het Reichskommissariat in het algemeen en dit 
had ook betrekking op de voorgenomen anti-joodse verordeningen en maatregelen. Op deze 
wijze poogde hij de centrale leiding in handen te houden. 
   Nadat tijdens Chefsitzungen een principebesluit was gevallen en voor zover het beleid werd 
vertaald in verordeningen, vond verdere coördinatie grotendeels schriftelijk plaats. De 
afdeling Rechtsetzung und Staatsrecht van het Generalkommissariat van Wimmer ontwierp 
concept-versies van de verordeningen. Deze werden vervolgens toegezonden aan Seyss-
Inquart, de vier Generalkommissare en soms ook aan andere Duitse afdelingen of betrokken 
Nederlandse overheidsdepartementen ter goedkeuring of commentaar. Nadat Seyss-Inquart 
zijn goedkeuring had verleend, werd de verordening in zijn naam uitgevaardigd en bezat 
kracht van wet. De anti-joodse verordeningen werden vaak in naar verhouding korte tijd 
goedgekeurd en afgekondigd, in tegenstelling tot veel andere verordeningen, waarvan de 
voorbereidingstijd soms meer dan een jaar duurde. De schijnbaar wettelijke grondslag van de 
anti-joodse verordeningen werd gevonden in ‘administratief-rechtelijke herzieningen’ of 
‘maatregelen ter handhaving van de openbare orde’.163 Naast verordeningen uitgaande van de 
Reichskommissar, konden anti-joodse maatregelen ook andere vormen aannemen, zoals 
beschikkingen (Anordnungen) of instructies (Anweisungen) van de Generalkommissare aan de 
Nederlandse autoriteiten, lees: de secretarissen-generaal, die op hun beurt weer via circulaires 
daadwerkelijke uitvoering van Duitse orders aan de lagere overheden opdroegen.164 
   Tijdens de eerste maanden van de bezetting waren Schmidt en Wimmer de meest actieve 
Generalkommissare voor wat betreft besluitvorming en voorbereiding van anti-joodse 
verordeningen. Het tempo bij de voorbereiding lag hoog: al in augustus kondigde Schmidt, 
overigens in besloten kring, aan dat een reeks tegen de joden gerichte verordeningen gereed 
lag en in de nabije toekomst zou worden uitgevoerd.165 Seyss-Inquart was echter 
voorzichtiger. Hij wilde de verordeningen niet ineens, maar stap voor stap uitvoeren. In dit 
opzicht was zijn nauwe samenwerking met Wimmer van groot belang. 
   Voordat in september en oktober 1940 de eerste openlijk anti-joodse verordeningen werden 
uitgevaardigd, waren er al op meer subtiele, onopvallende wijze enkele anti-joodse 
maatregelen van kracht geworden. Reeds op de dag na de capitulatie in mei 1940 werd het 
Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) bezocht door de cultureel attaché van de Duitse 
ambassade, die onmiddellijk de ‘Gleichschaltung’ oplegde, wat resulteerde in censuur en 
direct ontslag van de joodse werknemers.166 Begin juli moesten joden zonder de Nederlandse 
nationaliteit zich bij hun plaatselijk gemeentehuis laten registreren. Tegelijkertijd werden op 
bevel van de Ordnungspolizei alle joden, communisten en mensen met het staatsburgerschap 
van landen waarmee Duitsland in oorlog was, verwijderd uit de gemeentelijke 
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luchtbeschermingsdiensten.167 Eind juli 1940 werd de eerste tegen joden gerichte verordening 
uitgevaardigd (hoewel het woord jood niet werd genoemd). Deze hield beperkingen in op de 
wijze waarop vee mocht worden geslacht, waardoor orthodoxe joden werden getroffen. Deze 
verordening was ontworpen door Schmidt.168 
   Eind augustus 1940 liet Wimmer aan de Nederlandse secretarissen-generaal een instructie 
uitgaan dat in het vervolg geen joden meer in overheidsdienst mochten worden benoemd en 
dat joden die daarin werkzaam waren, niet meer mochten worden bevorderd.169 Seyss-
Inquarts verordening van 13 september 1940 stelde in feite artikel 5 van de Nederlandse 
grondwet buiten werking: ‘Die rechtlichen und finanziellen Verhältnisse der Beamten, 
Staatsangestellten und Arbeiter im Staatsdienst, insbesondere die Voraussetzungen, unter 
denen sie angestellt und entlassen werden können, werden nötigenfalls unter Abweichung von 
dem bisher geltenden Recht geregelt.’170 Deze verordening, waarin het woord jood evenmin 
werd genoemd, vormde de basis voor de schorsing (4 november 1940) en het uiteindelijk 
ontslag (21 februari 1941) van de joodse ambtenaren.171 In oktober werden alle Nederlandse 
ambtenaren verplicht schriftelijk te verklaren of zij of hun echtgenoten geheel of gedeeltelijk 
van joodse afkomst waren (de zogenoemde ‘Ariër’-verklaring). Het was op basis van deze 
maatregel dat de joodse ambtenaren werden geschorst. Intussen was op 22 oktober 1940 door 
Seyss-Inquart een verordening uitgevaardigd, waarin het begrip jood werd gedefinieerd en 
een volledige registratie werden bevolen van ondernemingen die eigendom waren van joden 
of waarin joden een belang hadden. Deze registratie was in handen van de Wirtschaftsprüfstelle, 
een instantie ondergeschikt aan de Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft, Fischböck.172 
   De bezetter trad behoedzaam op: de bepalingen en verordeningen droegen een ogenschijnlijk 
incidenteel of tijdelijk karakter, waarbij bovendien van tijd tot tijd relatief kleine, afzonderlijke 
groepen binnen de joodse gemeenschap werden aangepakt; bijvoorbeeld alleen orthodoxe 
joden, de joden zonder Nederlandse nationaliteit, joodse ambtenaren of uitsluitend joodse 
ondernemers en winkeliers. Eveneens in de herfst van 1940 werd door de bezetter gewerkt 
aan voorbereiding van een verordening, die tot doel had met behulp van de Nederlandse 
ambtelijke instanties te komen tot een verplichte registratie van alle personen van joodse 
afkomst in Nederland of zij nu godsdienstig waren of niet. De hierop betrekking hebbende 
verordening werd 10 januari 1941 door Seyss-Inquart uitgevaardigd, maar was al in augustus 
1940 door Schmidt aangekondigd en vanaf november was de Nederlandse secretaris-generaal 
                                                           
167

 Brief, 1 juli 1940, in naam van de ‘Höhere SS- und Polizeiführer beim Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete – Befehlshaber der Ordnungspolizei’, getekend door Generalmajor der Ordnungspolizei Otto 
Schumann, gestuurd aan de Rijksinspecteur voor de burgerlijke luchtbescherming, kapitein Van Batenburg in Den Haag, 
onderwerp: ‘Bereinigung der niederländischen Luftschutzorganisation von nicht geeigneten Elementen’; vergel. Presser, 
Ondergang, I, 18–19; De Jong, Koninkrijk, IV, 755–756. Aanleiding voor deze maatregel was de beweerde deelname van 
leden van luchtbeschermingsdiensten aan de demonstraties van Anjerdag (de verjaardag van prins Bernhard, 29 juni 1940). 
168

 ‘Schächtverbot wird eingeführt werden, Propaganda lenkt allmählich daraufhin’, Vermerk Dienstbesprechung beim 
Generalkommissar z.b.V., 16 juli 1940; VO 80/1940 (31 juli 1940), betreffende ‘Vermeidung von Tierquälerei beim 
Viehschlachten’; vergel. Presser, Ondergang, I, 22–23; Idem, Ashes, 14–15; Bruno Blau (bearbeitet von), Das 
Ausnahmerecht für die Juden in Deutschland 1933–1945 (Düsseldorf: Verlag Allgemeine Wochenzeitung der Juden in 
Deutschland, 1954), p. 19. 
169

 Wimmer aan ‘die Herren Generalsekretäre in den niederländischen Ministerien’, 28 augustus 1940, NIOD, coll. nr. 20: 
Arch. Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz (VuJ), Stab, doos 4, dossier Z 3147/41; zie ook in coll. nr. 21: VuJ, 
Abteilung Rechtsetzung und Staatsrecht, doos 51, map 4: “Dienstanweisungen”. 
170

 VO 137/40 (13 september 1940), VOBL, 1940, pp. 425–426. Presser, Ondergang, I, 29; Idem, Ashes, 18; Hirschfeld, 
Fremdherrschaft, p. 93, 245–246 n. 46–47; Idem, Nazi Rule, pp. 143–144 n. 37–38; Gallin, Rechtsetzung, p. 124 n. 104. 
171

 Wimmer aan de Secretarissen-generaal van de Nederlandse ministeries, 21 februari 1941, Nederlands ‘Afschrift’ Z.3147 
Vo/1941, gereproduceerd als document 8 in L. Ph. Polak, L. van Weezel (red.), Documents of the persecution of the Dutch 
Jewry 1940–1945 (Amsterdam: Polak & Van Gennep/Joodse Historisch Museum, 1979), p. 41, met Engelse vertaling op 40. 
172

 VO 189/1940 (22 oktober 1940), VOBL 1940, pp. 546–552. Het betrof alle ondernemingen die eigendom van joden 
waren of waarvan een of meerdere vennoten of directeuren joods waren. Vergel. Presser, Ondergang, I, 26–36, 54–60; Idem, 
Ashes, 16–23, 33–36; De Jong, Koninkrijk, IV, 760, V, 586; Hirschfeld, Fremdherrschaft, 92–95; Idem, Nazi Rule, 142–146; 
Gallin, Rechtsetzung, 125, 151; Gerard Aalders, Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog 
(Den Haag: SDU, 1999), pp. 125–127, 135; Duitse uitgave: Geraubt! Die Enteignung jüdischen Besitzes im Zweiten 
Weltkrieg (Köln: Dittrich Verlag, 2000), pp. 185, 196–197. 



 200

van Binnenlandse Zaken bij de voorbereidingen betrokken. Op niet-nakomen van de 
registratieverplichting stond maximaal vijf jaar gevangenisstraf en inbeslagneming van het 
vermogen. De joden werden nu als groep binnen de Nederlandse samenleving administratief 
apart gezet.173 Omdat ook mensen van gedeeltelijk joodse afkomst werden meegerekend, 
kwam men op een totaal van 160.820. Van hen werden 140.552 als ‘Volljuden’ beschouwd.174 
Van dit laatste aantal woonde driekwart in de drie grote steden: Amsterdam (60 procent), Den 
Haag (10 procent) en Rotterdam (7 procent); wat de provinciale spreiding betreft, bleek 82 
procent van de joden in Noord- en Zuid-Holland te wonen.175 Eveneens in januari 1941 werd 
een begin gemaakt met beperkte toegang voor joden tot openbare gelegenheden. Het begon 
met een verbod bioscopen te betreden. Kort daarop volgde per verordening een ‘numerus 
clausus’ voor joodse studenten aan universiteiten en hogescholen (11 februari 1941).176 
   De uitvoering van de antisemitische politiek op ordelijke, administratieve wijze was één 
kant van het Duitse beleid, waarbij vooral Seyss-Inquart en Wimmer waren betrokken. 
Daarnaast werd echter ook de eerder genoemde ‘wilde methode’ toegepast. Zo werd vanaf 
augustus 1940, met steun van Schmidt, de verspreiding van anti-joodse lectuur bevorderd. Het 
vóór de oorlog in Nederland verboden antisemitische propagandablad ‘De Misthoorn’ 
verscheen met Duitse steun opnieuw en werd voornamelijk in NSB-kringen verspreid.177 
Vanaf december 1940 vonden, alweer met steun van Schmidt, gewelddadigheden door de 
Weerafdeling (WA) van de NSB plaats. Men kreeg toestemming in openbare gelegenheden en 
op straat tegen joden op te treden: provocaties en straatgevechten waren het gevolg. Café-
eigenaren zagen zich gedwongen toe te geven aan de WA-intimidatie en bij tal van cafés en 
restaurants verschenen bordjes ‘Joden niet gewenst’.178 Hoewel Seyss-Inquart tot op zekere 
hoogte Schmidt zijn gang liet gaan, wilde hij geheel volgens zijn eigen politieke lijn 
voorkomen dat dit tot al te grote onrust zou leiden. Daarom liet hij nog extremere 
antisemitische lectuur (zoals het blad ‘De Doodsklok’) niet verschijnen en verbood hij leden 
van de SS aan het straatgeweld deel te nemen. Reden hiervoor was dat hij deze organisatie een 
fatsoenlijk gezicht wilde geven, terwijl in zijn ogen de NSB zich door het geweld steeds meer 
blameerde in de ogen van de Nederlandse bevolking.179 Met name in Amsterdam, waar 
ongeveer zestig procent van de Nederlandse joden woonden, werden in de eerste weken van 
februari 1941 de straatgevechten steeds heviger tussen WA-leden en knokploegen die door 
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joodse en linkse, niet-joodse jongeren haastig waren gevormd. Zij voorzagen zich van ijzeren 
staven en andere slagwapens. Door de sfeer van geweld hoopten Schmidt en de eveneens fel 
antisemitische Beauftragte van Seyss-Inquart voor Amsterdam, Johann-Heinrich (Hans) 
Böhmcker, een geschikt klimaat te creëren voor een nòg actievere Judenpolitik, dan tot dan 
toe door Seyss-Inquart gevoerd. Achterliggende motieven waren dat zij op de uitvoering van 
het anti-joodse beleid meer greep wilden krijgen.180 Hun streven was hierbij in de eerste 
plaats gericht op instelling van een getto, alsmede oprichting van een lokale ‘Judenrat’ in 
Amsterdam, een constructie die eerder geheel of gedeeltelijk in steden van bezet Polen was 
toegepast.181 Seyss-Inquart, Wimmer en zelfs Rauter waren echter geen voorstanders van een 
getto in Nederland.182 Toen tijdens de gevechten van februari 1941 aan WA-zijde zwaar 
gewonden vielen, van wie er een na enkele dagen stierf, liet Böhmcker agenten van de 
Ordnungspolizei en Amsterdamse gemeentepolitie de jodenbuurt afsluiten en gaf bevel tot 
oprichting van een ‘Judenrat’ voor de stad (13 februari 1941). De afzetting van de buurt bleek 
tijdelijk te zijn – na enkele weken werd de prikkeldraadomheining verwijderd, een getto 
kwam niet tot stand – maar de jodenraad bleef gehandhaafd en ging zich na enige tijd 
‘Joodsche Raad voor Amsterdam’ noemen. De eerste taak die de leiders van de raad bij 
oprichting van Böhmcker opgelegd kregen, was dat zij de joodse bevolking moesten oproepen 
wapens in te leveren bij de plaatselijke Nederlandse politie, waar overigens vrijwel geen 
gehoor aan werd gegeven. De raad kreeg meer in het algemeen tot taak orde en rust onder de 
joden te herstellen, Duitse bevelen uit te voeren en als vertegenwoordiger van de 
Amsterdams-joodse bevolking op te treden.183 
   Na afsluiting van de jodenbuurt bleef het daar voorlopig rustig, aangezien de WA daar niet 
meer werd toegelaten, maar elders in de stad bleef de onrust voortduren. Er volgde op 19 
februari een confrontatie waarbij agenten van de Duitse politie tijdens een inval in een joodse 
ijssalon door de eigenaar en leden van een joodse knokploeg met een bijtende stof werden 
bespoten. Dit incident was aanleiding voor het besluit, in overleg tussen Seyss-Inquart, 
Himmler en Rauter, om 425 joodse mannen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar als represaille op te 
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pakken.184 Omdat de anti-joodse politiek zoals gezegd een grotendeels administratief-bestuurlijk 
karakter had, waren Rauter en zijn politie er tot dan toe nauwelijks bij betrokken geweest. Het 
betrof nu echter voor het eerst een direct ingrijpen door Duitse politie. Op zaterdag 22 en zondag 
23 februari 1941 voerden zeshonderd man Ordnungspolizei uit Den Haag en Amsterdam op 
brute wijze de razzia’s uit in de oude jodenbuurt, waarvan veel niet-joodse Amsterdammers 
ooggetuige waren. De leiding van deze actie was in handen van SS-Standartenführer Friedrich 
Knolle, rechterhand en plaatsvervanger van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 
SD, Wilhelm Harster. Deze gebeurtenissen schokten de bevolking. Als reactie op het WA-
geweld en de Duitse razzia’s organiseerde de communistische partij met succes een algemene 
proteststaking in Amsterdam en Zaandam op 25 februari. Nog dezelfde dag sloeg de staking 
over naar Haarlem, Weesp en Hilversum. De Duitse autoriteiten werden hierdoor verrast. 
Seyss-Inquart en Harster bevonden zich op dat moment in Duitsland. Door hun afwezigheid 
besloot de Duitse legerbevelhebber in Nederland, generaal Christiansen, de staat van beleg af 
te kondigen voor de provincie Noord-Holland. Pas op de tweede dag, toen de 
stakingsbeweging zich verder verspreidde naar andere plaatsen, waaronder Utrecht, grepen 
Ordnungspolizei en Waffen-SS onder persoonlijk toezicht van Rauter hardhandig in. Zij 
patrouilleerden in de straten en schoten met scherp. Er vielen negen doden, 24 zwaar- en 21 
lichtgewonden; er volgden meer dan honderd arrestaties van communisten en anderen, die er 
van verdacht werden te hebben aangezet tot de staking. Tijdens de eerste weken na de staking 
werden ook andere strafmaatregelen van kracht: 74 Amsterdamse gemeenteambtenaren 
werden ontslagen, de burgemeesters, alsmede een aantal wethouders van Amsterdam, 
Zaandam en Haarlem werden afgezet en vervangen door Duitsgezinde figuren. Verder kregen 
Amsterdam, Hilversum en Zaandam boetes opgelegd van resp. vijftien miljoen, twee miljoen 
en een half miljoen gulden. Deze bedragen moesten door de steden worden opgebracht via 
een extra heffing op inwoners met een inkomen van meer dan tienduizend gulden per jaar. Op 
3 maart werd een van de twee eigenaren van eerdergenoemde ijssalon, Ernst Cahn, door een 
Duits vuurpeloton nabij Den Haag doodgeschoten. Hij, een joodse vluchteling uit Duitsland, 
was het allereerste slachtoffer van Duitse executies in Nederland. Drie in Amsterdam 
gearresteerde communisten werden, samen met vijftien eveneens opgepakte leden van de 
eerste Nederlandse verzetsgoep, de Geuzengroep, ter dood veroordeeld en op 13 maart 
geëxecuteerd.185 Bijna alle bij de razzia’s opgepakte joden, 389, werden via het Nederlandse 
interneringskamp bij Schoorl weggevoerd naar het Duitse concentratiekamp Buchenwald; in 
juni 1941 zouden de 348 die nog in leven waren, worden overgebracht naar het 
concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk dat niemand van hen zou overleven.186 Door de 
gebeurtenissen van februari 1941 en hun directe nasleep was er aan het aanvankelijk door de 
Duitsers nagestreefde behoedzaam karakter van de jodenvervolging een eind gekomen. 
 
Uit de installatierede van Seyss-Inquart van 29 mei 1940 viel niet direct het ergste op te 
maken voor de joden. Daarbij waren pogroms en massale arrestaties uitgebleven en op 
enigszins verontruste vragen van Nederlandse autoriteiten werd sussend geantwoord dat voor 
de Duitse autoriteiten in ons land ‘das jüdische Problem nicht existiere.’187 Zonder enige 
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twijfel wist Seyss-Inquart echter al bij zijn aantreden dat het streven om Nederland op den 
duur niet alleen economisch maar ook politiek nauwer aan Duitsland te binden, niet in 
overeenstemming was te brengen met een ongewijzigde status van de Nederlandse joden. De 
al genoemde vermelding van joden in een concept-versie van de verordening van 3 juni 1940 
wijst hier duidelijk op. Naast de door Hitler aan hem gegeven opdracht en zijn positie in het 
Reichskommissariat, moeten Seyss-Inquarts houding en handelen ook verklaard worden uit 
zijn persoonlijke nationaal-socialistische overtuiging. Geboren op 22 juli 1892 in een Duits 
taaleiland in het Tsjechisch-talige deel van Oostenrijk-Hongarije en van huis uit Rooms-
katholiek, was hij van jongs af vervuld van een fel Duits nationalisme. Hij studeerde rechten 
in Wenen en werd advocaat. Tijdens de eerste wereldoorlog diende hij als officier en was 
tijdelijk compagniescommandant. In de jaren twintig werd hij lid van verschillende 
nationalistische organisaties, vanaf 1931 sympathiseerde hij met de Oostenrijkse nazi-partij, 
waarvan hij als praktiserend katholiek vooralsnog geen lid, maar wel begunstiger werd. Een 
jaar later trad hij toe tot de Steirische Heimatschutz. Tijdens de mislukte poging tot 
staatsgreep van de Oostenrijke nazi-partij, waarbij kanselier Engelbert Dolfuss werd 
vermoord (juli 1934), hield Seyss-Inquart zich op de achtergrond. Nadat hij juni 1937 lid was 
geworden van de Staatsrat werd hij, door zware druk van Hitler op de Oostenrijkse kanselier 
Kurt von Schuschnigg, op 16 februari 1938 benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. 
Hij was intussen een kritiekloos bewonderaar geworden van Hitler, die in zijn ogen de 
grootheid en triomf van het ‘Deutschtum’ representeerde. Seyss-Inquart speelde een sleutelrol 
bij de inlijving van Oostenrijk door Duitsland (Anschluss, 11–13 maart 1938)188, waarna hij 
door Hitler werd benoemd tot Reichsstatthalter. Aangezien Seyss-Inquart pas laat officieel lid 
werd van de partij (NSDAP-lidmaatschapnummer 6.270.372) en hij in de partij niet beschikte 
over een eigen machtsbasis, werd hij in Oostenrijk al spoedig geheel overvleugeld door de 
ervaren Gauleiter Josef Bürkel. In maart 1939 werd Seyss-Inquart minister zonder 
portefeuille en werd hem in de SS de rang van Gruppenführer (generaal-majoor) toegekend. 
Na de verovering van Polen werd hij aangesteld als plaatsvervanger van Generalgouverneur 
Hans Frank. In deze functie steunde Seyss-Inquart vanaf september 1939 de terreur die daar 
tegen de joodse en niet-joodse bevolking op gang kwam. Hij stemde er volkomen mee in dat 
de Poolse joden aan verkommering werden blootgesteld. Hij was actief betrokken bij de 
eerste voorbereidingen tot een zogenoemde ‘territoriale Endlösung’. In oktober 1939 werden 
zoals vermeld stappen overwogen de joden binnen het Duitse machtsbereik weg te voeren 
naar een ‘Reservat’ in het zuidoosten van het door Duitsland bezette deel van Polen. Daar 
zouden zeer slechte levensomstandigheden heersen, ‘welche Massnahme womöglich eine 
starke Dezimierung der Juden herbeiführen könnte’, aldus Seyss-Inquart in zijn verslag van een 
werkbezoek aan Lublin en omgeving.189 
   Kortom, zowel vanuit zijn politieke overtuiging als gezien zijn recente ervaring in het 
bezettingsbestuur in Polen, zal duidelijk zijn dat het hem ook persoonlijk in het geheel niet 
moeilijk viel van begin af aan de joden in Nederland zo snel mogelijk in een inferieure positie 
te brengen. ‘Van hem hadden de Nederlandse Joden niets, maar dan ook niets te hopen.’190 
Dat hij inzake de anti-joodse politiek vooral in de periode mei 1940 tot januari 1941 soms 
toch een wat aarzelende houding aannam, kwam omdat hij rekening wenste te houden met de 
mogelijke reacties van de Nederlanders, die hij als een ‘beschaafd Germaans broedervolk’ 
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beschouwde, dat geleidelijk voor het nationaal-socialisme gewonnen diende te worden. In dit 
opzicht was in deze periode zijn samenwerking met Generalkommissar Schmidt belangrijk.191 
   Fritz Schmidt was geboren in 1903 in Eisenberg, Westfalen. Nadat hij zijn middelbare 
school (gymnasium) had afgebroken, diende hij van 1922 tot 1925 als vrijwilliger in de 
Reichswehr en vestigde zich vervolgens als beroepsfotograaf. Dit bevredigde echter 
onvoldoende zijn ambities en intelligentie. Hij werd in 1929 lid van de NSDAP en 
ontwikkelde zich spoedig tot full-time partij-activist.192 Hij klom op tot Gaupropagandaleiter 
van Westfalen en permanent lid van het organiserend comité van de grote 
partijbijeenkomsten. In 1939 begon hij te werken voor het kantoor van Hitlers 
plaatsvervanger Rudolf Hess en kort daarop trad hij in dienst van het ministerie van 
Propaganda van Goebbels in Berlijn. Tijdens zijn partijloopbaan had hij veel te maken met de 
publieke opinie, zowel als redenaar op straat, als door zijn werk op het Propaganda-
Ministerium. Hierdoor had hij een politieke intuïtie ontwikkeld, die in zekere zin ontbrak bij 
Seyss-Inquart, die als advocaat en intellectueel eigenlijk nooit contact met bredere 
volksmassa’s had gehad. Daar kwam nog bij dat Schmidt als enige ‘Rijksduitser’ van de vier 
Generalkommissare de strijd om de macht in het ‘Altreich’ had meegemaakt en daarbij grote 
politieke ervaring had opgedaan.193 Zijn positie in het Reichskommissariat was in deze 
periode sterk, omdat hij als protégé van Goebbels en als vertegenwoordiger van de 
Parteikanzlei in Duitsland – waar hij kon steunen op Martin Bormann – het bij uitstek als zijn 
taak zag, de nazificatie-politiek in Nederland actief te steunen en met name ook ten aanzien 
van de ‘Judenpolitik’ als eerste secondant van de Reichskommissar het beleid mede te 
bepalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Schmidt in deze fase (tot februari 1941) sterke 
invloed uitoefende op de soms weifelachtige Seyss-Inquart.194  
   Een andere Generalkommissar die zich naast Schmidt in deze periode actief bezig hield met 
de anti-joodse politiek was dr. Friedrich Johann Wimmer. Deze 52-jarige Oostenrijker was 
oorspronkelijk kunsthistoricus, vervolgens jurist en vanaf 1934 als ambtenaar werkzaam op 
de afdeling Staatsrecht van het Bundeskanzleramt in Wenen. Hij was vanaf 1936 een goede 
vriend van Seyss-Inquart. Beiden hadden een rooms-katholieke achtergrond, ze hadden 
dezelfde intellectuele en culturele belangstelling en Wimmer had zijn politieke carrière aan 
Seyss-Inquart te danken: de laatste had hem in 1938 benoemd tot staatssecretaris in het 
Anschluss-kabinet. Onduidelijk is de datum van Wimmers intrede in de NSDAP. Wimmer 
verwierf de rang van Obersturmbannführer (luitenant-kolonel) in de SS en werd later 
bevorderd tot de ererang Oberführer (kolonel). Wimmer liet het meeste voorbereidende werk 
ten aanzien van anti-joodse en andere verordeningen, alsook vaak het contact met 
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Nederlandse ambtenaren  over aan zijn afdelingshoofden: de chef van het Ministerialreferat 
für Innere Verwaltung (vanaf 1941: Hauptabteilung Inneres) dr. Carl Stüler, het hoofd van de 
Abteilung Rechtsetzung dr. Kurt O. Rabl en verder de leider van de Abteilung niederländische 
Personalangelegenheiten Ernst Althaus.195 Wel bracht Wimmer zèlf de ‘administratief-
rechtelijke’ maatregelen ter uitvoering over (‘Ich weise Sie an’ 196) aan de hoogste 
Nederlandse ambtenaren. Vooral bij de anti-joodse verordeningen van september-oktober 
1940 en de registratie-verordening van januari 1941 speelde hij een belangrijke rol. In 
tegenstelling tot Schmidt, die veel op eigen initiatief ondernam, waarvoor de 
Reichskommissar hem ook gelegenheid gaf, werkte Wimmer nauw samen met Seyss-Inquart. 
Hij fungeerde ook als eerste plaatsvervanger van Seyss-Inquart als Reichskommissar in 
Nederland. Een achterban in Duitsland van machtige ministers of Partei-functionarissen had 
Wimmer niet; in feite was hij op zijn werkterrein alleen afhankelijk van de 
Reichskommissar.197 
   Hans Fischböck, geboren in 1895, eveneens Oostenrijker en jurist en sinds begin jaren 
twintig een goede bekende van Seyss-Inquart, had zijn benoeming tot Generalkommissar ook 
aan deze te danken. Daardoor nam hij aanvankelijk evenals Wimmer geen sterke zelfstandige 
positie in. In deze prille fase van de anti-joodse politiek was zijn rol van betekenis voor wat 
betreft de verordening betreffende registratie van joodse ondernemingen. Fischböck was een 
financiële specialist, werkzaam geweest in het bankwezen, directeur van een 
verzekeringsmaatschappij en vervolgens minister van Economische Zaken in het kortstondige 
Anschlusskabinett van Seyss-Inquart. Daarna was hij hoofd van de Weense Kreditanstalt 
Bank geworden en in die hoedanigheid betrokken bij de eveneens Weense Zentralstelle für 
jüdische Auswanderung. Hij speelde een belangrijke rol bij de inbeslagneming van joods 
bezit, die in het ingelijfde Oostenrijk veel sneller werd uitgevoerd dan in Duitsland zelf.198 
Tijdens een vergadering belegd door Göring in Berlijn onmiddellijk na de ‘Kristallnacht’, 
kwam Fischböck met een gedetailleerd plan tot inbeslagneming van joodse winkels en 
bedrijven.199 Ook was hij de bedenker van het zgn. ‘Schacht Plan’, gericht op de snellere 
gedwongen emigratie van joden en plundering van hun bezittingen ten behoeve van het Reich. 
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Bij de organisatie van de ‘arisering’ van het bedrijfsleven en roof van ander joods eigendom 
in Nederland kreeg hij dan ook een cruciale taak. Hij werd op 1 juni 1940 in de SS opgenomen 
met de ererang van Oberführer.200 
   Hoewel vóór februari 1941 Generalkommissar en Höherer SS und Polizeiführer (HSSPF) 

Hanns Rauter niet in belangrijke mate betrokken was bij het anti-joodse beleid, was door zijn 
dubbele functie zijn positie in het Reichskommissariat van meet af aan sterk. De loopbaan van 
deze in 1895 in Oostenrijk geboren SS-officier werd gekenmerkt door gewapende strijd. Bij 
het uitbreken van de eerste wereldoorlog brak hij zijn studie aan de Technische Hochschule in 
Graz af en meldde zich vrijwillig voor dienst in het Oostenrijks-Hongaarse leger. Hij klom op 
tot de rang van eerste luitenant en voerde een speciale eenheid aan, die in het onherbergzame 
en bergachtige Albanië opereerde. Na de verloren oorlog, werd hij actief in (semi-)militaire 
organisaties: hij was mede-oprichter en spoedig leider van de Steirische Heimatschutz, die de 
Oostenrijke provincie Stiermarken wilde beschermen tegen verdere gebiedsuitbreiding van 
het aangrenzende Joego-Slavië. In 1930 werd hij benoemd tot Bundesstabsleiter van het 
Gesamtverband österreichischer Heimatwehren. Nadat de Oostenrijkse nazi-partij op 19 juni 
1933 werd verboden, ging Rauter naar Duitsland, waar hij in München werkzaam was als 
leider van de ‘Kampfring der Deutsch-Österreicher im Reich. Hij kreeg het Duitse 
staatsburgerschap en sloot zich aan bij de SA. In 1935 ging hij over naar de SS. Himmler 
bevorderde hem in 1938 tot Stabsleiter in de SS-Oberabschnitt Südost (Breslau, Silezië), waar 
hij al spoedig ‘besondere  Verdienste’ verwierf ‘bei der reibungslosen Judenaktion am 9/10 
November 1938’ (‘Kristallnacht’). Begin 1940 verschoof zijn arbeidsveld naar politiewerk in 
het aangrenzende, geannexeerde deel van Polen (Ostoberschlesien). Met dit referentiekader 
trad Brigadeführer (SS-brigade-generaal) Rauter – op basis van een gemeenschappelijke 
beslissing van Hitler en Himmler op 22 mei 1940 – als HSSPF in Nederland aan.201 
   Binnen de nazi-hiërarchie was de positie van Seyss-Inquart van begin af naar verhouding 
zwak, omdat hij in tegenstelling tot twee van de Generalkommissare (Schmidt en Rauter) 
geen politiek-organisatorische basis (‘Hausmacht’) in Duitsland bezat. Hij had eigenlijk maar 
één kracht achter zich: Hitler. Dit leidde ertoe dat hij na mei 1940 nauwelijks enige poging 
ondernam om een ‘eigen rijk’ te vormen. In plaats hiervan trachtte de Reichskommissar een 
meer bemiddelende rol te vervullen, door zijn diensten als uitvoerder van Hitlers denkbeelden 
zoveel mogelijk in samenspraak met de Generalkommissare in het bezettingsbeleid – 
inclusief dat ten aanzien van de joden – tot uiting te laten komen.202 Het Reichskommissariat 
was dan ook ‘naar binnen geen eenheid, maar conglomeraat’ van afzonderlijke bureaus, elk 
met door verschillende instanties ‘in Duitsland naar Nederland gedetacheerde en gedelegeerde 
personen, die in hoofdzaak meer werkten voor en in de lijn van hun eigen chefs [in 
Duitsland], dan in de geest van de Reichskommissar in Nederland.’203 
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   Tussen de vijf bestuurders verliep in deze periode, vooràl ook wat betreft de anti-joodse 
politiek, de samenwerking over het algemeen harmonieus. Hoewel er binnen het Duitse 
apparaat in Nederland tegenstellingen heersten, is het opvallend dat op het terrein van de 
‘Judenpolitik’ nauw en doeltreffend werd samengewerkt. Hooguit liep Schmidt met zijn 
‘wilde methode’ enigszins uit de pas, maar gezien zijn ervaring, waar Seyss-Inquart oog voor 
had, gaf dit tot begin februari 1941 geen ernstige spanningen. Ook bevorderde het feit dat vier 
van hen een Oostenrijkse achtergrond hadden, de onderlinge goede verstandhouding, die nog 
eens werd versterkt door een duidelijke antisemitische consensus.204 
 
3.1.3.2  Toenemende activiteiten van SS  
 
De poging van Schmidt en Böhmcker in februari 1941 om – door aanmoediging van WA-
gewelddadigheden – de macht van de Partei binnen het bezettingbestuur te vergroten en zelf 
meer greep te krijgen op de nazificatie- en anti-joodse politiek, was de SS-chefs in Berlijn 
(Himmler, Heydrich) en Den Haag (Rauter) een doorn in het oog. Heydrich was niet alleen 
hoofd van het RSHA, maar ook van de in januari 1939 opgerichte Reichszentrale für jüdische 
Auswanderung. In beide hoedanigheden was hij betrokken geweest bij plannen voor een 
‘ territoriale Endlösung’: eerst het plan tot instelling van een ‘Reservat’ in de omgeving van 
Lublin in zuidoost-Polen, later het Madagascar-plan. Hij beschouwde de Judenpolitik als 
behorende tot zijn domein. Daarbij kwam dat controle hierover, de macht van zijn 
politieapparaat vergrootte, wat op zijn beurt weer de politieke positie van de SS zou versterken 
ten opzichte van de Partei en het leger. Mede in dit kader waren, zoals vermeld, in de herfst 
van 1940 Judenreferate opgericht binnen de Sipo-SD vestigingen in België en bezet 
Frankrijk, die belast werden met joodse kwesties en tot taak hadden zo spoedig mogelijk de 
leiding te nemen in de anti-joodse politiek. In Nederland achtte Seyss-Inquart echter de 
oprichting van zo’n Judenreferat niet nodig, omdat hij het tegen de joden gerichte beleid met 
alle betrokken afdelingen binnen het Reichskommissariat onder zijn leiding wilde 
uitvoeren.205 Tot maart 1941 was dit inderdaad het geval. Zo had zijn Generalkommissar voor 
bestuur en justitie Wimmer de eerste anti-joodse verordeningen voorbereid en in een wettelijk 
kader gevat. Generalkommissar Schmidt had zich vanaf augustus 1940 gericht op bevordering 
van het antisemitisme onder de Nederlandse bevolking en Generalkommissar Fischböck had 
de verordening voorbereid, die op 12 maart 1941 door Seyss-Inquart werd uitgevaardigd en 
die de basis vormde voor de inbeslagneming en gedwongen verkoop of liquidatie van joodse 
bedrijven (de zgn. Wirtschaftsentjudungsverordnung).206 In de ogen van Heydrich was 
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duidelijk dat de Reichskommissar en zijn Generalkommissare – met uitzondering van Rauter 
– de anti-joodse politiek helemaal in eigen handen namen. Na de registratieverordening van 
januari, de Februaristaking en genoemde verordening van 12 maart achtte Heydrich het de 
hoogste tijd voor een tegenzet. Eind maart werd op zijn initiatief alsnog een soort 

‘Judenreferat’  opgericht, zij het in verkapte vorm: de ‘Zentralstelle für jüdische 
Auswanderung’ te Amsterdam. Dit bureau, via een uitvoeringsbevel van Rauter gesticht in 
navolging van de onder dezelfde naam vanaf 15 juli 1939 in Praag bestaande instelling207, zou 
als voorbeeld moeten dienen voor de ‘oplossing van het joodse vraagstuk’ in alle West-
Europese landen. Het moest formeel tot taak krijgen: ‘die Erfassung sämtlicher Juden in den 
Niederlanden, die Überwachung des jüdischen Lebens und die zentrale Steuerung der 
Auswanderung’.208 Eichmanns naaste medewerkers, de chef van de Praagse Zentralstelle, 
Hauptsturmführer Hans Günther, en zijn vertegenwoordiger Untersturmführer Karl Rahm, 
kwamen hiervoor naar Nederland. Het bureau werd bewust niet in Den Haag – zetel van het 
Reichskommissariat – gevestigd, maar in Amsterdam waar zoals eerder vermeld meer dan de 
helft van de Nederlandse joden woonde. De leiding van de Zentralstelle was toegedacht aan 
de jurist en SS-officier Wilhelm Zöpf, een goede vriend van Heydrichs ondergeschikte 
Harster, de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (BdS) in Nederland. Kern van de 
opzet was de voorgenomen oprichting van een speciaal emigratiefonds, bestaande uit in 
beslag te nemen joodse vermogens, die de activiteiten van de Zentralstelle moesten 
financieren.209 De Oostenrijkse SS-officier en jurist Erich Rajakowitsch zou aan dit 
‘Auswanderungsfonds für die Niederlande’ vorm moeten geven. In nauwe samenwerking met 
Eichmann was hij reeds actief geweest bij dezelfde bureaus in Wenen en Praag en had zich 
daar eveneens bezig gehouden met soortgelijke emigratiefondsen.210 Ook werden twee 
vooraanstaande joodse figuren, Jakob Edelstein en Richard Friedmann, die in Praag in 1939–
’40 nauw bij de gedwongen emigratie waren betrokken geweest, naar Amsterdam gestuurd. 
Zij zouden de leiders van de Joodsche Raad moeten instrueren en welwillend moeten 
stemmen ten aanzien van de Zentralstelle.211 Formeel ressorteerde de Zentralstelle onder de 
BdS in Den Haag, Harster, die weer onder bevel stond van Heydrich en Rauter, de laatste in 
zijn functie van HSSPF, een positie die officieel buiten de hiërarchie van het RSHA viel, maar 
direct ondergeschikt was aan Himmler.212 
   Het ligt voor de hand dat Seyss-Inquart geen voorstander was van een Zentralstelle met 
omvattende bevoegdheden ten aanzien van de anti-joodse politiek die uitsluitend onder 
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leiding van de Sipo-SD zou staan. Dat hij deze buiten hem om tot stand gekomen instelling 
toch tolereerde, had waarschijnlijk te maken met het feit dat het om een initiatief van hoog SS-
niveau in Berlijn ging. Hij reageerde echter door de bevoegdheden van het bureau sterk in te 
perken en oprichting van het emigratiefonds tegen te houden. Om de bevoegdheden te 
regelen, riep Seyss-Inquart 19 mei 1941 een vergadering bijeen van Generalkommissare en 
betrokken functionarissen van de Sicherheitspolizei. Wat de inhoud en uiteindelijke 
doelstellingen van het beleid betrof, waren er geen fundamentele verschillen, de discussie 
draaide om de methoden bij de uitvoering en wie daarbij welke bevoegdheden en taken kreeg. 
Wat de economische maatregelen betrof, stemde Seyss-Inquart er formeel mee in dat het in 
beslag te nemen joodse bezit de anti-joodse politiek zou financieren, maar hij achtte een 
emigratiefonds prematuur. In plaats daarvan werd door Fischböck – zijn expertise in 
financiële zaken èn loyaliteit aan Seyss-Inquart stonden buiten kijf – een technisch superieur 
en gedetailleerd plan naar voren gebracht dat voorzag in een etappe-gewijze onteigening van 
joods bezit. Zelfs Rajakowitsch, bij de vergadering aanwezig, moest de kwaliteit van 
Fischböcks plan erkennen.213 Door de SS geen zeggenschap te geven over de economische 
kant van de jodenvervolging bleef de Zentralstelle vooralsnog van geringe betekenis, ook al 
omdat Fischböck de opbrengsten van inbeslaggenomen joods bezit niet ter beschikking zou 
stellen van de Zentralstelle.214 Seyss-Inquart overwoog de bevoegdheden ten aanzien van de 
Zentralstelle en de Amsterdamse Joodsche Raad op formele wijze onder zijn 
verantwoordelijkheid als Reichskommissar te brengen. Daartoe liet hij het hoofd van de 
afdeling Rechtsetzung und Staatsrecht in het Generalkommissariat voor bestuur en justitie, de 
jurist Kurt Rabl, een verordening ontwerpen. Het concept voorzag in verandering van de 
naam en functie van de Zentralstelle tot ‘Zentralstelle für die Angelegenheiten der Juden in 
den Niederlanden’, met als taak: ‘Regelung und Überwachung des sozialen und kulturellen 
Lebens der in den besetzten niederländischen Gebieten wohnhaften Juden und zur Förderung 
ihrer Auswanderung’ (de inbeslagneming van joods bezit viel er dus buiten). Het hoofd van 
deze Zentralstelle zou rechtstreeks aan de Reichskommissar ondergeschikt zijn. De Joodsche 
Raad zou worden vervangen door een ‘Verband der Juden in den Niederlanden’, geleid door 
een Judenrat die gebonden was aan de aanwijzingen van het hoofd van de Zentralstelle.215 
Alle als ‘voljoden’ beschouwde personen zouden lid van dit Verband moeten worden. Het 
concept bevatte verwijzingen naar de soortgelijke Reichsvereinigung der Juden, die in 1939 
in Duitsland was opgericht. De voorstellen van deze concept-verordening werden echter niet 
uitgevoerd. Seyss-Inquart gaf er de voorkeur aan zonder wettelijke formalisering de Joodsche 
Raad in Amsterdam op lokaal niveau ondergeschikt te houden aan zijn Beauftragte in die 
stad, Böhmcker. Dit zou ongewenste formaliteiten en procedures voorkomen en uitsluiting 
van de Nederlandse autoriteiten op nationaal niveau, voor wat betreft besluitvorming en 
voorbereiding van verdere anti-joodse maatregelen, vergemakkelijken. 
 
De mislukte poging tot centralisering van de anti-joodse politiek in handen van de SS had 
echter geen belemmerend of vertragend effect op de eigenlijke uitvoering van anti-joodse 
verordeningen en maatregelen. Er was inmiddels voor de joodse bevolkingsgroep een steeds 
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verdergaand proces van ontrechting en maatschappelijk isolement op gang gekomen. Ruim 
twee weken na de staking van februari 1941 had Seyss-Inquart zich voor het eerst in het 
openbaar over de positie van de joden in Nederland uitgesproken: 
   ‘Die Juden werden von uns nicht als ein Bestandteil des niederländischen Volkes 
angesehen. Die Juden sind für den Nationalsozialismus und das nationalsozialistische Reich 
der Feind. (...) Die Juden sind für uns nicht Niederländer. Sie sind jene Feinde, mit denen wir 
weder zu einem Waffenstillstand noch zu einem Frieden kommen können. Dies gilt hier, wenn 
Sie wollen, für die Zeit der Besatzung. Erwarten Sie von mir keine Verordnung, die dies 
festsetzt, außer Regelungen polizeilicher Natur. Wir werden die Juden schlagen, wo wir sie 
treffen, und wer mit ihnen geht, hat die Folgen zu tragen. Der Führer hat erklärt, daß die 
Juden in Europa ihre Rolle ausgespielt haben, und daher haben sie ihre Rolle ausgespielt. 
Das einzige, worüber wir Reden können, ist die Schaffung eines erträglichen 
Übergangszustandes unter Warung des Standpunktes, daß die Juden Feinde sind, also unter 
Beobachtung aller Vorsichten, die man Feinden gegenüber anwendet.’ 216 
 

Op dezelfde dag dat Seyss-Inquart deze toespraak hield, vaardigde hij de al vermelde 
Wirtschaftsentjudungsverordnung uit. Vanaf toen ging geen maand voorbij dat de joden niet 
door nieuwe beperkende verordeningen en maatregelen werden getroffen. Zo werd een begin 
gemaakt met de ‘arisering’, waarbij joodse bedrijven onder Duits beheer werden gesteld en 
werden verkocht of geliquideerd. Al naar gelang waren er twee soorten bewindvoerders, die 
formeel benoemd werden door en verantwoording moesten afleggen aan eerdergenoemde 
Wirtschaftsprüfstelle. Bij gedwongen verkoop en voortzetting kwam de leiding van een joods 
bedrijf in handen van een Verwaltungs-Treuhänder (meestal Verwalter genoemd), bij 
liquidatie – zoals bij de meeste kleine middenstandsbedrijfjes het geval was – heette de 
tijdelijk bewindvoerder Liquidations-Treuhänder (of kortweg: Treuhänder). Deze laatsten 
werden in de praktijk veelal benoemd door de Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H., die zijn 
hoofdzetel had in Praag (‘Protektorat Böhmen und Mähren’) en daar al veel ervaring had met 
de liquidatie van joodse bedrijven en winkels. Nu kreeg Omnia ook een vestiging in Den 
Haag. Van de in totaal ca. 21.000 als ‘joods’ gedefinieerde bedrijven en winkels in Nederland 
zouden er uiteindelijk ongeveer tweeduizend worden ‘geariseerd’, d.w.z. verkocht aan en 
voortgezet door niet-joden, de andere werden geliquideerd. De taxatie en verkoop van 
voortgezette bedrijven verliep via de Niederländische Aktiengesellschaft für die Abwicklung 
von Unternehmungen (NAGU) in Den Haag, die ook was belast met het zoeken van tijdelijke 
bewindvoerders en geschikte kopers. Onder die laatsten bevonden zich in de praktijk ook 
vaak de bewindvoerders zelf. De opbrengst van inbeslaggenomen en verkochte bedrijven 
kwam in handen van de door Seyss-Inquart eind mei 1941 opgerichte Vermögensverwaltungs- 
und Rentenanstalt (VVRA), die zich in de praktijk hoofdzakelijk interesseerde voor de grotere 
bedrijven. Door verkoop van joodse ondernemingen via de NAGU zou in totaal ca. 65 miljoen 
gulden bij de VVRA  binnenkomen.217  
   Naast de economische vervolging, werd de sociale uitsluiting opgevoerd: joden werd de 
toegang tot steeds meer openbare gelegenheden verboden. Vanaf april mochten joodse 
journalisten nog uitsluitend voor het onder Duitse censuur staande Joodsche Weekblad 
werkzaam zijn. In deze krant, onder verantwoordelijkheid van de voorzitters van de Joodsche 
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Raad, werden veel van de voor de joden geldende maatregelen en verbodsbepalingen 
gepubliceerd. Per 1 mei 1941 werd het joden in de meeste beroepen waarvoor een eed is 
vereist – artsen, apothekers, tolken – verboden nog langer voor niet-joden werkzaam te 
zijn.218 Vanaf dezelfde dag was, op grond van een bekendmaking van Generalkommissar 
Fischböck in de dagbladen, het joden niet langer toegestaan beurzen te bezoeken. De 
verordening van 27 mei bepaalde een verplichte registratie van alle landbouwgrond die joden 
in eigendom hadden.219 Op 31 mei – de naderende zomer was er mede aanleiding toe – werd 
het joden verboden gebruik te maken van openbare zwemgelegenheden of stranden te 
bezoeken. Per verordening 114/1941 (26 juni 1941) werd het joodse winkeliers verboden nog 
langer op zondag in plaats van zaterdag (sabbat) open te zijn. Met ingang van juli moesten de 
persoonsbewijzen van joden voorzien zijn van het stempel J. In augustus werd een begin 
gemaakt met de inbeslagneming van joods privé-bezit. Met gebruikmaking van de naam van 
een bestaande joodse bank, vestigde de bezetter een speciale ‘bank’ in Amsterdam: 
‘Lippmann-Rosenthal & Co. Sarphatistraat’ (Liro). Fischböck, die deze constructie had 
bedacht, wilde dat de Liro naar buiten toe een normale bank leek. De joden moesten al hun 
banktegoeden en cheques aan deze instelling overdragen voor zover deze samen een waarde 
hadden van duizend gulden of meer (deze grens kwam later te vervallen). Tegoeden bij andere 
banken moesten op de Liro overgeschreven worden en effecten hier in depot gegeven. Ook de 
opbrengst uit de liquidatie van veel kleine eenmanszaken kwam in handen van de Liro.220 
Diezelfde augustusmaand werd bekend dat met ingang van het nieuwe schooljaar 1941–’42 
joodse scholieren nog uitsluitend van joodse docenten onderwijs mochten ontvangen. Om te 
voorkomen dat openbare en christelijke scholen hieraan hun medewerking zouden kunnen 
weigeren, werd deze maatregel – vergezeld van dreigementen – aan de joodse ouders en 
kinderen opgelegd; zij moesten zelf vertrekken. De Joodsche Raad nam de 
verantwoordelijkheid op zich voor het in hoog tempo te organiseren aparte joodse 
onderwijs.221 Tot zover de belangrijkste anti-joodse verordeningen en maatregelen, 
uitgevaardigd door het Reichskommissariat van begin maart tot begin september 1941. 
Daarnaast echter vond ook een tweede razzia plaats en de interne competentiestrijd aan Duitse 
zijde ging verder. 
 
Zoals vermeld was de poging van de SS in april-mei 1941 om greep te krijgen op de anti-
joodse politiek mislukt. Daarna richtte Rauter zich, wat dit betreft, op wat bij uitstek zijn 
terrein was: politionele maatregelen en acties. Met als aanleiding twee aanslagen door 
Nederlands verzet op Duitse gebouwen en installaties liet Rauter, met goedkeuring van 
Himmler, op 11 juni 1941 een tweede – nu grondiger voorbereide – represaille-razzia op 
joden uitvoeren.222 Bij deze actie, georganiseerd door het hoofd van de Sipo-SD Aussenstelle 
in de hoofdstad, Willi Paul Franz Lages en zijn medewerker Klaus Barbie, moesten ongeveer 
driehonderd joodse mannen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar worden opgepakt. Lages was na 
de Februaristaking benoemd tot hoofd van de Sipo-SD in Amsterdam met als taak de 
Aussenstelle te reorganiseren en te voorkomen dat opnieuw soortgelijke onrust en 

                                                           
218

 Wimmer aan Frederiks, 18 januari 1941, in: NIOD, Arch. VuJ, Stab, doos 4, dossier Z 901/41. Een soortgelijk verbod 
voor joodse advocaten werd in juni 1941 van kracht, medegedeeld per aangetekende brieven. 
219

 VO 102/1941 (27 mei 1941), VOBL 1941; vergel. Berkley, Overzicht, 29, 98; Presser, Ondergang, I, 119–120; De Jong, 
Koninkrijk, V, 604–605; Aalders, Roof, 144; Idem, Geraubt, 209–210.  
220

 NIOD, arch. coll. 249: Doc II-215: Liro. Aalders, Roof; Idem, Geraubt, hoofdstukken zes en zeven; Jaap Barendregt, 
Oorlogseffecten. Roof en rechtsherstel van joods effectenbezit (Amsterdam: Aksant, 2004). Adapted Eng. ed.: Securities at 
Risk. The restitution of Jewish securities stolen in the Netherlands during World War II (Amsterdam: Aksant, 2004). 
221 Presser, Ondergang, I, 135–144; Idem, Ashes, 65–80; De Jong, Koninkrijk, V, 525–530; Van der Boom, Den Haag, 147; 
Dienke Hondius, met medewerking van Miep Gompes-Lobatto, ‘Absent’. Herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam, 
1941–1943 (Amsterdam: Vassallucci, 1999). 
222

 Houwink ten Cate, ‘Heydrich’s Security Police and the Amsterdam Jewish Council’, p. 386 n. 36. 



 212

ongeregeldheden als de Februaristaking zouden optreden.223 Anders dan in februari was nu 
dan ook geen sprake van een openlijke, brute ophaalactie door Ordnungspolizei. In plaats 
daarvan slaagde Barbie erin de Joodsche Raad te misleiden en zo via een list de namen en 
adressen van voornamelijk Duits-joodse jongeren in handen te krijgen. Vervolgens werd door 
Lages met een gefingeerde reden opdracht gegeven aan de Amsterdamse gemeentepolitie de 
betrokkenen door middel van de naam- en adreslijst van huis te halen met inbegrip van alle 
overige (dus ook Nederlandse) joodse mannen binnen de gestelde leeftijdsgroep die in de 
betreffende woningen werden aangetroffen. Er werden ongeveer 280 personen opgepakt en zij 
werden via kamp Schoorl naar Mauthausen weggevoerd.224 
   Eind juli 1941 gaf, zoals eerder vermeld, Göring aan Heydrich opdracht zo spoedig 
mogelijk concrete voorbereidingen voor de ‘Endlösung’ te treffen. In dit verband zou 
Heydrich al eerder – naast de al langer door hem ingenomen positie van Chef der 
Sicherheitspolizei und des SD – zijn benoemd tot ‘Sonderbeauftragte zur Lösung der 
Judenfrage’ of zelfs ‘Reichskommissar zur Lösung der Judenfrage’.225 De opdracht aan 
Heydrich werd spoedig bekend in kringen van het Reichskommissariat. Op zijn laatst medio 
augustus vernamen Rauter226 en Schmidt227 van de radicalisering van de anti-joodse politiek 
en mogelijkheid van deportaties in de nabije toekomst. Het was tegen deze achtergrond dat 
Heydrich en Harster, hierin gesteund door Rauter, een tweede poging deden om de 
zeggenschap over de Judenpolitik in Nederland naar zich toe te halen. Harster, die voor deze 
gelegenheid door Heydrich werd aangesteld als ‘Subkommissar für die Judenfrage’ in 
Nederland, richtte binnen zijn staf als BdS een aparte afdeling op, die zich met de algehele 
coördinatie van de anti-joodse politiek zou moeten bezighouden: ‘Zur bekämpfung des 
Judentums in seiner Gesamtheit, deren Ziel die Endlösung der Judenfrage durch Aussiedlung 
sämtlicher Juden ist, habe ich ein mir unmittelbar unterstehendes Sonderreferat ‘J’ 
geschaffen’; tot de taak ervan behoorde ‘der Ausbau der sicherheitspolizeilichen 
Zuständigkeiten mit dem Ziel der Gesamtlenkung des jüdischen Lebens durch die 
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Sicherheitspolizei.’228 ‘Die Hortung des jüdischen Vermögens’ werd ook genoemd als 
beoogde taak; kennelijk betwistte men nog steeds de reeds uitgevaardigde verordeningen van 
Seyss-Inquart en de bevoegdheden van Fischböck hieromtrent. De leiding van dit 
Sonderreferat Juden (Sonderreferat ‘J’ of SRJ) werd toevertrouwd aan Rajakowitsch, die 
eerder bij de opzet van de Zentralstelle door Seyss-Inquart naar de achtergrond was 
geschoven. Het SRJ in Den Haag zou de Amsterdamse Zentralstelle als uitvoeringsorgaan 
gebruiken. Deze laatste was ‘zuständig für die Durchschleusung von Juden als Vorausnahme 
für die kommende Aussiedlung [lees: deportatie] und die technischen Behandlung von 
Auswanderungs-Anträgen (die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Auswanderung 
[lees: emigratie] habe ich mir [Harster] vorbehalten). Die Zentralstelle für jüdische 
Auswanderung Amsterdam wird zur einzigen Befehlsausgabestelle für den Judenrat 
ausgebaut. Weitere Aufgaben werde ich ihr im Zuge der Entwicklung fallweise 
übertragen.’229 Kort daarna vernam Wimmer van een door Eichmann belegde vergadering in 
Berlijn tijdens welke ook de anti-joodse politiek in Nederland aan de orde was gekomen. 
Rajakowitsch, die met Eichmann in contact stond, had opdracht de andere afdelingen van het 
Reichskommissariat ertoe te brengen bevoegdheden inzake de joden over te dragen aan de 
Sipo-SD. Het kwam erop neer dat hij de andere Duitse ambtenaren in Nederland moest 
duidelijk maken dat zij zich niet meer hoefden te bekommeren om de anti-joodse politiek. 
  Ook deze keer wist Seyss-Inquart echter te voorkomen dat de Sipo-SD de leiding zou nemen 
van het anti-joodse beleid. Tijdens een ontmoeting met Hitler in Berlijn, 25 september 1941, 
kwam ook de ‘Judenfrage’ in Nederland ter sprake en werd de principebeslissing genomen 
dat de circa 15.000 Duits-joodse vluchtelingen in Nederland in de nabije toekomst zouden 
worden gedeporteerd.230 Gesterkt door dit bezoek had Seyss-Inquart – terug in Nederland – 
zijn doel duidelijk voor ogen. Hij gaf zijn Beauftragte voor Amsterdam, Böhmcker, opdracht 
een memorandum op te stellen betreffende de tot dan toe tegen de joden genomen stappen. 
Böhmcker zelf voegde er aanbevelingen aan toe om tot een voltooiing van de economische en 
sociale segregatie van de joden te komen.231 Het memorandum diende als vergaderstuk tijdens 
de Chefsitzung van 8 oktober 1941, waarbij naast Generalkommissare, ook Böhmcker, 
Harster, Lages en Rajakowitsch aanwezig waren (Rauter was afwezig). Seyss-Inquart maakte 
duidelijk dat hij Harsters benoeming tot ‘Subkommissar’ en de veelomvattende taak die het 
Sonderreferat ‘J’ zichzelf had toebedeeld, naast zich neerlegde. Hij hield eraan vast dat onder 
zijn leiding de uitvoering van de ‘Judenpolitik’ in zijn verschillende stadia grondig met alle 
betrokkenen binnen het Reichskommissariat besproken en vastgesteld diende te worden.232 
Kortom, het zou dus niet alléén een zaak van de Sipo-SD zijn. In dit kader maakte Seyss-
Inquart een onderscheid tussen niet-politionele maatregelen, die ter voltooiing van het 
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isolatieproces en de uitschakeling uit het economisch leven nog genomen moesten worden, en 
politionele maatregelen die direct als voorbereiding dienden tot de voorgenomen deportaties. 
Met de coördinatie van de niet-politionele maatregelen werd de Beauftragte van de 
Reichskommissar te Amsterdam, Böhmcker, belast, aangezien de meerderheid van de joden in 
Nederland in Amsterdam woonde. Böhmcker moest in overleg met de vertegenwoordigers 
van de politionele lijn, Sipo-SD en Zentralstelle in die stad, zijn beleid uitvoeren. Bij 
eventuele ernstige geschillen tussen beide partijen zou Seyss-Inquart het laatste woord 
hebben. Op deze wijze bakende de Reichskommissar de bevoegdheden af en wilde hij de 
leiding in handen houden.233 Kort daarna, 10 oktober 1941, besloot Seyss-Inquart tot de 
oprichting van werkkampen in Nederland voor werkloze joden. Een overweging daarbij was 
het tegengaan van verzet onder joodse mannen van weerbare leeftijd. De uitvoering van 
Seyss-Inquarts beslissing kwam in handen van Böhmcker en de Geschäftsgruppe Soziale 
Verwaltung, geleid door Reinhard Jakob, die ressorteerde onder Generalkommissar 
Fischböck. De eerste joodse werkkampen werden in januari 1942 in gebruik genomen. 
Vanwege de strenge vorst werd er overigens de eerste twee maanden niet gewerkt. De 
kampen fungeerden in de praktijk als middel om de isolatie en concentratie van joden te 
bevorderen.234 
   Deze gang van zaken paste uiteraard niet in de plannen van Harster en het RSHA in Berlijn. 
Vooral het feit dat aan de Zentralstelle een beperkte, louter uitvoerende taak op lokaal niveau 
was toegedacht bij de komende deportaties, was hun een doorn in het oog. Tot oktober 1941 
waren de werkzaamheden van de Zentralstelle beperkt geweest tot de administratieve 
afhandeling van ongeveer tweehonderd officiële emigratie-verzoeken in ruil voor 
buitenlandse deviezen. Deze verzoeken waren door de BdS in overleg met het 
Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft geaccepteerd.235 Heydrich en Harster bleven 
echter streven naar een zo groot mogelijke centralisatie van alle bevoegdheden met betrekking 
tot de anti-joodse politiek. In nauw overleg van Harster met Heydrich en Eichmanns afdeling 
IV B 4 in Berlijn, werd een aantal maatregelen genomen, die de invloed van het RSHA ten 
opzichte van het Reichskommissariat in het algemeen en Böhmcker in het bijzonder alsnog 
moesten vergroten. Zo werd de chef van de Sipo-SD Aussenstelle te Amsterdam, Lages, begin 
oktober 1941 formeel ook hoofd van de Zentralstelle, terwijl de dagelijkse leiding hiervan in 
handen kwam van de nieuw aangestelde Hauptsturmführer (SS-kapitein) Ferdinand Hugo aus 
der Fünten; de Zentralstelle werd gereorganiseerd.236 Met de vergadering bij Wannsee van 20 
januari 1942 werd de positie van de RSHA-vertegenwoordigingen in de bezette gebieden 
aanzienlijk versterkt. De belangrijkste stap waartoe dit in Nederland onmiddellijk leidde, was 
dat Sonderreferat ‘J’, waarvan de bevoegdheden door Seyss-Inquart waren beperkt, werd 
opgeheven en vervangen door het nieuwe bureau IV B 4 binnen de staf van Harster, met nu 
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wèl een officiële Judenreferent aan het hoofd. Dit bureau werd een kopie van het grotere 
Referat IV B 4 van Eichmann in Berlijn. Niet Eichmanns medewerker Rajakowitsch, maar 
Harsters protégé Zöpf – inmiddels Sturmbannführer (SS-majoor) – werd Judenreferent. In 
afwijking van andere Referate binnen Harsters staf, stond het Judenreferat onder zijn directe, 
persoonlijke toezicht. In de praktijk evenwel zou het Referat van Zöpf voornamelijk volgens 
de aanwijzingen van Eichmann uit Berlijn gaan functioneren. Zo ontstond onder Harsters 
verantwoordelijkheid eindelijk een kader waarin IV B 4 van Zöpf formeel als organiserend 
centrum voor het hele land kon fungeren en één niveau lager Lages en Aus der Fünten met de 
Zentralstelle in Amsterdam rechtstreeks de bevelen gaven aan de leiders van de Joodsche 
Raad.237 
  Duidelijk is dat in deze opzet het RSHA een gesloten systeem creëerde, dat aansloot bij de 
beslissingen die te Wannsee waren genomen met betrekking tot taken en volmachten van 
Eichmann. Dit betekende in Nederland dat Harster alle noodzakelijke bevoegdheden voor de 
organisatie van de deportaties kreeg, maar dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid formeel 
lag bij Seyss-Inquart, die echter feitelijk zijn zeggenschap hieromtrent grotendeels verloor.238 
 
Parallel aan de competentiestrijd, werd in september en oktober 1941 een hele nieuwe reeks 
anti-joodse verordeningen en bepalingen van kracht, terwijl in die maanden naar aanleiding 
van sabotagedaden ook een derde represaille-razzia op joodse mannen plaatsvond, nu niet in 
Amsterdam, maar in het oosten van het land. De ruim tweehonderd gearresteerden werden 
naar Mauthausen overgebracht. Inmiddels waren vanuit dit concentratiekamp al veel 
sterfgevallen bekend geworden van hen die bij de razzia’s van februari en juni waren 
weggevoerd. De Sicherheitspolizei bracht de doodsberichten over naar de Joodsche Raad, 
waarna deze via persoonlijke bezoeken van rabbijnen de nabestaanden in kennis stelde.239 
Naast razzia’s werd Rauter evenwel ook actief op het terrein van politionele maatregelen 
tegen de joden. De grondslag van zijn bevoegdheid hiervoor was vastgelegd in Seyss-Inquarts 
Verordnung 138/1941 (25 juli 1941) ‘über den Ordnungsschutz’. In feite vormde deze 
verordening een eerste expliciete omschrijving van de bevoegdheden van Rauter als 
Generalkommissar für das Sicherheitswesen. Volgens paragraaf 45 van deze verordening 
mocht hij ‘im Interesse der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit des öffentlichen Lebens 
(…) erforderlichen Massnahmen treffen und zu diesem Zweck insbesondere 
Rechtsvorschriften polizeilicher Natur (allgemeine Anordnungen, Befehle, 
Bekanntmachungen) erlassen.’240 Hoewel de joden niet werden genoemd in de verordening, 
was deze van groot belang voor de verdere politiek om hen te isoleren. Kort na oprichting van 
Sonderreferat ‘J’ wendde Rauter zijn nieuwe bevoegdheden aan om politionele maatregelen 
tegen de joden te treffen buiten de Abteilung Rechtsetzung und Staatsrecht van Wimmers 
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Generalkommissariat om. Op 15 september 1941, een dag na de in Twente uitgevoerde 
represaille-razzia op joden, vaardigde Rauter zijn eerste Anordnung over het optreden van de 
joden ‘in der Öffentlichkeit’ uit. Het werd joden verboden ‘deel te nemen aan openbare 
bijeenkomsten en gebruik te maken van openbare inrichtingen, voor zover zij bestemd zijn 
om de bevolking ontspanning, tijdverdrijf en voorlichting te bieden’. Joden mochten niet 
langer parken, dierentuinen, cafés, restaurants, schouwburgen, concertzalen, 
sportinrichtingen, openbare bibliotheken en musea bezoeken (voor bioscopen gold al eerder 
een verbod).241 De verordening van 22 oktober over de verwijdering van joden uit niet-
economische verenigingen en stichtingen was weer afkomstig van Seyss-Inquart zelf, zonder 
bemoeienis van Rauter. De tekst ervan was mede tot stand gekomen op aandrang van 
Böhmcker, die ruim een week voor de afkondiging schriftelijk aan Wimmer wees op de 
‘Notwendigkeit’ van betreffende verordening.242 Om eventuele tegenstand bij de niet-joodse 
omgeving zoveel mogelijk te vermijden en tegelijk de greep op de joden te bevorderen, 
kregen niet de verenigingen en stichtingen opdracht hun joodse leden uit te sluiten, maar 
moesten – onder dwang van straf – de joden zichzelf als lid terugtrekken. Dezelfde methode 
was ook al bij eerdergenoemde scheiding in het onderwijs toegepast: dwangbevelen naar de 
joden toe en de betrokken niet-joodse instituties zo min mogelijk zelf tot directe anti-joodse 
actie dwingen. 
 
Intussen had – als gevolg van het al genoemde besluit de Duits-joodse vluchtelingen op korte 
termijn te deporteren – de Zentralstelle op 20 oktober aan de Joodsche Raad bevel gegeven 
om op basis van de in augustus beschikbaar gekomen registratiegegevens (van de verordening 
uit januari 1941) een cartotheek aan te leggen met de namen, adressen en nationaliteit van alle 
geregistreerden. Vervolgens verzond de Zentralstelle oproepingsbevelen naar alle niet-
Nederlandse joden dat zij zich vanaf 5 december moesten melden voor ‘vrijwillige emigratie’. 
De betrokkenen moesten zich op de Zentralstelle uitgebreid laten registreren en allerlei 
formulieren invullen met betrekking tot hun bezittingen. Deze maatregel diende als directe 
voorbereiding voor de overbrenging van deze, in meerderheid Duitse, joden naar het 
vluchtelingenkamp Westerbork in Drenthe.243  
   Eveneens op 20 oktober was door Seyss-Inquart bij verordening bepaald, dat elke 
beroepsuitoefening door joden en elke werkzaamheid door joden in het algemeen om daarmee 
geld te verdienen, afhankelijk gemaakt kon worden van een vergunning of van voorwaarden, 
of kon worden verboden. Tegelijkertijd konden volgens deze verordening bepalingen worden 
gemaakt omtrent het beëindigen en afwikkelen van arbeidsovereenkomsten. Iedere werkgever 
kon een arbeidsovereenkomst met een jood met inachtneming van een termijn van drie 
maanden opzeggen, ook als een langere opzeggingstermijn tussen hem en de werknemer, 
krachtens de overeenkomst of krachten de wet gold, of wanneer de arbeidsovereenkomst 
langer duurde dan tot 31 januari 1942. Met ingang van die datum werd elke 
ontslagbescherming voor joden opgeheven en konden zij dus onmiddellijk op straat worden 
gezet. Bovendien kon de aanspraak van een joodse werknemer op zijn werkgever op 
pensioen, alsook het weduwen- en wezenpensioen, worden veranderd in een eenmalige 
schadeloosstelling wanneer de werkgever dit wenste.244 
  In november werden joden uitgesloten van beroepen in het culturele leven (muziek, theater, 
kunst). De betreffende verordening over de Kultuurkamer, waar niet-joodse kunstenaars en 
artiesten verplicht lid van moesten worden, beoogde bij te dragen aan de nazificering van de 
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Nederlandse maatschappij.245 Diezelfde maand werden reis- en verhuisvergunningen (door 
bemiddeling van de Joodsche Raad) ingevoerd. Deze laatste maatregel vormde de praktische 
aanleiding voor de Duitse autoriteiten in Amsterdam om het door Seyss-Inquart al genomen 
principe-besluit uit te voeren: de Amsterdamse Joodsche Raad een landelijke reikwijdte te 
geven, maar dit orgaan blijvend elke formele status te onthouden en op lokaal niveau 
ondergeschikt te houden aan Beauftragter Böhmcker en de Zentralstelle. Er werden 
vertegenwoordigers van de raad benoemd (de Duitse term was Obmänner) in de provincies.246 
Eind november liet Böhmcker aan de Joodsche Raad weten dat werkloze joden op korte 
termijn zouden worden opgeroepen voor tewerkstelling in kampen in Nederland. In januari 
1942 werden met medewerking van Nederlandse instanties de eerste werkkampen in het 
noorden en oosten van Nederland ingericht.247 Midden januari 1942 werd in opdracht van de 
Zentralstelle begonnen met de gedwongen evacuatie van joden uit diverse plaatsen naar 
Amsterdam. De eerste fase van deze evacuaties duurde tot juni 1942 en betrof 49 plaatsen, 
aanvankelijk vooral in de provincie Noord-Holland, maar spoedig ook daarbuiten, waaronder 
grote gemeenten als Arnhem en Utrecht. Van ‘verhuizingen’ in de eigenlijke zin van het 
woord was geen sprake, want de betrokkenen mochten slechts draagbare bagage meenemen, 
hun woningen werden verzegeld, hun huisraad inbeslaggenomen.248 Zowel de joodse 
werkkampen als de gedwongen evacuaties naar Amsterdam dienden de concentratie en 
isolatie van de joden te bevorderen, wat hun latere wegvoering uit Nederland zou 
vergemakkelijken. 
   Hoewel met de instelling van het Judenreferat in Den Haag in februari 1942 de Sipo-SD 
verder aan invloed had gewonnen, bleef gedurende de eerste vijf maanden van dat jaar op 
lokaal niveau in Amsterdam de taakverdeling tussen Böhmcker enerzijds en Lages/Aus der 
Fünten anderzijds vrijwel onveranderd: in alle niet strikt politionele kwesties werd als regel 
samengewerkt tussen Beauftragter en Zentralstelle. Zo viel het sturen van joden naar de 
werkkampen in het ressort van Böhmcker, met name diens Referent für soziale Fragen, Hugo 
Rodegro. Deze bracht onafgebroken per telefoon instructies over aan de Joodsche Raad, vaak 
vergezeld van dreigementen, met betrekking tot nieuwe aantallen joodse mannen die naar de 
werkkampen dienden te vertrekken.249 
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   Seyss-Inquart besloot tijdens een bespreking met de Generalkommissare op 23 maart dat de 
Duitse rassenwetten van Neurenberg uit 1935 ook in Nederland van kracht zouden worden. 
Gevolg was dat huwelijken en seksuele omgang tussen joden en niet-joden werden verboden. 
De Reichskommissar koos er evenwel bewust voor deze bepaling niet per verordening in te 
voeren, maar slechts mededeling te laten doen aan de Joodsche Raad. Aangezien het geen 
strikt politionele kwestie betrof, brachten Böhmckers medewerker J.A. Rombach en Lages de 
nieuwe maatregel gezamenlijk en mondeling over aan de leiding van de Joodsche Raad. Deze 
laatste moest de bepaling bekendmaken via Het Joodsche Weekblad.250 Deze bepaling, die 
zelfs met terugwerkende kracht werd ingevoerd, betekende niet alleen een verdere 
intensivering van de vervolging, maar markeerde vooral een belangrijke stap in het proces 
waarbij in plaats van wetten en verordeningen het accent voortaan steeds meer en tenslotte 
uitsluitend kwam te liggen bij (politionele) maatregelen en acties.251 Ter intimidatie van de 
overige joden werden opgepakte, individuele joodse overtreders van bepalingen niet berecht 
en veroordeeld, maar als strafgeval weggevoerd naar het concentratiekamp Mauthausen, 
waarvan intussen bij de joden bekend was dat dit een zekere dood betekende.252 
   De verder verscherpte isolatiemaatregelen, beperking van bewegingsvrijheid en 
economische beroving kregen hun voorlopig hoogtepunt met de invoering van de jodenster 
eind april 1942. De Joodsche Raad kreeg van de Zentralstelle bevel binnen enkele dagen voor 
de verspreiding zorg te dragen.253 Met deze maatregel vielen de politionele en niet-politionele 
lijnen in het Duitse vervolgingsbeleid als het ware samen; de joden waren vanaf nu zichtbaar 
afgescheiden van de rest van de bevolking. Evenals de joodse werkkampen en de voortgaande 
gedwongen evacuaties naar Amsterdam in dit stadium, behoorde invoering van een 
herkenningsteken tot de voorbereidingen van de deportaties.254 Op 22 juni 1942 verscheen 
een Anordnung (beschikking) van Rauter in de Nederlandse dagbladpers volgens welke joden 
hun fietsen moesten inleveren. Deze zouden ter beschikking van de Wehrmacht worden 
gesteld. Acht dagen later volgde een nieuwe bekendmaking: joden mochten voortaan alleen 
nog in de namiddag tussen drie en vijf uur boodschappen doen; zij mochten geen openbaar 
vervoermiddel meer gebruiken (behalve met vergunning van de Zentralstelle via de Joodsche 
Raad). Ook werd voor de joden de avondklok ingevoerd: zij moesten zich van acht uur ’s 
avonds tot zes uur ’s morgens in hun eigen woning bevinden. Het vluchtelingenkamp 
Westerbork, dat vanaf januari 1942 met tussenpozen geleidelijk was uitgebreid, werd aan het 
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gezag van de Nederlandse autoriteiten onttrokken en met ingang van 1 juli 1942 een 
‘Polizeiliches Durchgangslager’, onder bevel van een Duitse SS-commandant.255 Via 
verordeningen en maatregelen waren zowel het beleid van isolering en economische beroving, 
als de directe voorbereidingen voor de komende, grootschalige deportaties in Nederland begin 
juli 1942 nagenoeg voltooid. 
 
3.1.3.3  Achtergrond sleutelfiguren SS in Nederland 
 
Persoon en loopbaan van de hoogste baas van de SS en Duitse politie in Nederland, 
Generalkommissar en HSSPF Rauter, kwamen al aan de orde in paragraaf  3.1.3.1  hierboven. 
   Standartenführer (SS-kolonel; later Gruppenführer en Generalleutnant der Polizei) dr. 
Wilhelm Harster was Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Nederland van 15 juli 
1940 tot 29 augustus 1943.256 Harster was geboren op 21 juli 1904 in een familie van 
ambtenaren in het Beierse stadje Kelheim aan de Donau. Hij studeerde rechten in München, 
verwierf de doctorsgraad in 1927 en begon twee jaar later zijn loopbaan bij de politie. Na de 
machtsovername van Hitler werd Harster lid van de NSDAP en kort daarop van de SS. In het 
zich snel uitbreidende politieapparaat van het Derde Rijk klom hij spoedig op tot hogere 
rangen. In oktober 1939 werd hij bevorderd tot Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 
SD (BdS) in Krakau, de hoofdzetel van het Duitse Generalgouvernement in bezet Polen. Als 
gevolg echter van competentietwisten binnen de SS – de BdS in Lodz tolereerde geen 
concurrentie uit Krakau – werd de functie van Harster al na enkele weken afgeschaft. Daarop 
kreeg Harster een bestuurlijke post in Kassel aangeboden, maar deze achtte hij beneden zijn 
capaciteiten. Hij besloot zich aan te melden bij het leger (juni 1940). Tegelijkertijd werd hij 
echter naar Berlijn geroepen omdat een nieuwe politie-functie voor hem in het verschiet lag: 
BdS in bezet België en Noord-Frankrijk. Vóór zijn benoeming in Brussel werd evenwel de 
BdS in Nederland, Hans Nockemann, naar aanleiding van Anjerdag (de demonstraties van 
aanhankelijkheid aan het koningshuis op prins Bernhards verjaardag, 29 juni 1940), van zijn 
functie ontheven. Daarop werd Harster niet naar Brussel maar naar Den Haag gestuurd.257 
Overigens fungeerde zijn drie jaar jongere broer Hermann Harster als Seyss-Inquarts 
persönliche Pressereferent. 
   Kort na de oorlog gaf Harster toe dat hij reeds in de vroege jaren dertig antisemitische 
opvattingen had. Dit kwam omdat hij ervan overtuigd was dat de joden een ‘relatief zeer 
hoog’ aandeel hadden in de economische en ‘moralischen’ ineenstorting van 1918 en méér 
nog in die van 1922-’23.258 Eveneens kort na de oorlog beschouwde Rauter zijn voormalige 
ondergeschikte Harster ‘für den fähigsten Mann der Sicherheitspolizei überhaupt. Er ist 
unerhört fleissig von früh morgens bis 1 Uhr nachts an der Arbeit gewesen mit einer enormen 
geistigen Geschwindigkeit. Besonders schnell denkender Mann, exakt, genau. (…) Man 
konnte sich auf ihn verlassen. Er war auch ein Sportler, durch und durch.’259 Een van 
Harsters belangrijkste ondergeschikten, Lages, bevestigde deze karakterisering: ‘Er war ein 
Arbeitspferd und beinahe Tag und Nacht erreichbar und beschäftigt. Für gesellschaftliche 
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Zerstreuung usw. war er kaum zu haben; wie er auch kaum dem Alkohol zusprach und nicht 
rauchte.’260 
   Harster ontving zijn instructies met betrekking tot de anti-joodse politiek niet alleen van 
Seyss-Inquart (o.a. tijdens Chefsitzungen) en Rauter, maar ook en vooràl van Heydrichs 
RSHA. Later, vanaf begin 1942, stond Harster wat de voorgenomen deportaties betreft in 
toenemende mate in contact met Eichmanns Referat IV B 4. De directe verantwoordelijkheid 
voor de eigenlijke organisatie en uitvoering van de deportaties in Nederland lag niet bij 
Rauter, maar bij Harster.261 De instructie tot oprichting van de Zentralstelle für jüdische 
Auswanderung in Amsterdam, eind maart 1941, was afkomstig geweest van Heydrich en 
gericht aan Harster, maar werd om politiek-bestuurlijke redenen toegepast via een 
uitvoeringsbevel van Generalkommissar en HSSPF Rauter. De mannen die in eerste instantie 
naar Nederland waren gestuurd om vorm te geven aan dit bureau behoorden tot de groep SS-
officieren uit Praag, aldaar onder leiding van Eichmann in 1939-’40 werkzaam op een 
soortgelijke Zentralstelle.262 Van deze groep was qua activiteiten in Nederland in 1941-’42, 
de meest opvallende figuur Erich Rajakowitsch. 
 

Obersturmführer (SS-eerste luitenant) Erich Rajakowitsch263 was 23 november 1905 in het 
toenmalig Oostenrijkse Triëst geboren als zoon van een Realschule-docent. Toen na de eerste 
wereldoorlog Triëst Italiaans gebied werd, verhuisde het gezin naar Graz, waar Rajakowitsch 
rechten studeerde en van 1932 tot 1937 werkzaam was als klerk op een advocatenkantoor. 
Najaar 1937 legde hij zelf het advocatenexamen af en vestigde zich vervolgens in Wenen. Na 
de Anschluss werkte hij als juridisch adviseur nauw samen met Eichmann bij de oprichting en 
het functioneren van de Weense Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Rajakowitsch had 
daarbij de leiding over het zogenoemde ‘Auswanderungsfonds Wien’. Dit was een fonds 
waaraan vermogende joden tenminste tien procent van hun kapitaal moesten afstaan om zo de 
gedwongen emigratie van joden uit lagere inkomensgroepen mogelijk te maken en te 
bevorderen.264 Zijn samenwerking met Eichmann, zijn juridische kennis en ervaring bij de 
organisatie van de gedwongen emigratie van joden uit Oostenrijk en vooral hun economische 
beroving, waren voor zijn superieuren in Berlijn aanleiding hem na de bezetting van het 
overgebleven Tsjechische deel van Tsjecho-Slowakije in 1939 naar Praag te sturen. Daar was 
hij in juli zeer nauw betrokken bij de oprichting van een ‘verbeterd’ model Zentralstelle voor 
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de beroving en gedwongen emigratie van de Tsjechische joden.265 Samen met Eichmann was 
Rajakowitsch actief betrokken bij het Nisko deportatie-experiment in Polen eind 1939.266 De 
komst van Rajakowitsch in Nederland in maart 1941 had zoals vermeld direct te maken met 
Heydrichs initiatief in Amsterdam een Zentralstelle op te richten. Rajakowitsch liet de twee 
voorzitters van de Joodsche Raad weten dat ze moesten meewerken bij de organisatie van de 
voorgenomen emigratie. Daartoe gaf hij hen bevel een speciaal verbindingskantoor op te 
richten, de zgn. Expositur, dat de contacten met de Zentralstelle moest onderhouden. Zoals 
gezegd mislukte in april-mei 1941 zijn poging op deze wijze greep te krijgen op de Joodsche 
Raad en de anti-joodse politiek, omdat Seyss-Inquart, Schmidt, Fischböck en Wimmer 
daartegen gekant waren. Niettemin riep Rajakowitsch in juli 1941 opnieuw de voorzitters van 
de Joodsche Raad bij zich en – in strijd met de waarheid – beweerde hij naar hen toe dat 
Seyss-Inquart zèlf de oprichting van de Zentralstelle had bevolen en dat hij, Rajakowitsch, in 
zijn naam optrad. Bij deze gelegenheid droeg hij de voorzitters op hem binnen vier dagen een 
plan voor te leggen voor een emigratieafdeling binnen de Joodsche Raad. De voorzitters 
voldeden aan deze eis en hadden intussen ook de geëiste Expositur opgericht, gevestigd in de 
nabijheid van het toenmalige gebouw van de Zentralstelle.267 Zoals vermeld, weigerde Seyss-
Inquart echter bevoegdheden toe te kennen aan de Zentralstelle en deze bleef vooralsnog van 
weinig betekenis. Daarop ondernamen Heydrich en Harster eind augustus 1941 een tweede 
poging zeggenschap te krijgen over de anti-joodse politiek door Rajakowitsch te benoemen 
tot hoofd van een Sonderreferat ‘J’ (SRJ) met veelomvattende bevoegdheden. Maar ook dit 
wees Seyss-Inquart van de hand. Door zijn aanmatigend optreden had Rajakowitsch veel 
irritatie opgeroepen en zichzelf onmogelijk gemaakt als de formele deskundige voor joodse 
kwesties binnen het Reichskommissariat. Hij was persona non grata geworden voor Seyss-
Inquart. Daarom werd Rajakowitsch in februari 1942, bij de instelling van Referat IV B 4 als 
Judenreferat, overgeplaatst naar Referat II  B (Verwaltung und Recht) binnen Harsters staf. 
Laatstgenoemd Referat had formeel niets met joodse aangelegenheden te maken. Niettemin 
bleef Rajakowitsch informeel toch betrokken bij het Judenreferat. Eind juli en in augustus 
1942 fungeerde hij officieus minstens vier weken als plaatsvervangend Referatsleiter tijdens 
Zöpfs afwezigheid en was toen zeer nauw betrokken bij de organisatie van verschillende 
deportatie-transporten naar Auschwitz. Tot zomer 1943 bleef Rajakowitsch aan de staf van 
Harster verbonden, waarna hij dienst nam bij de Waffen-SS en uit Nederland vertrok.268 
 

Wilhelm Zöpf was 11 maart 1908 in München geboren. Op de middelbare school leerde hij 
Harster kennen. Hij studeerde rechten, werd in 1933 lid van de NSDAP en trad kort daarna 
ook toe dat de SS. Van 1935 tot 1939 was hij werkzaam in een revalidatiecentrum te 
Hohenlychen, waar hij zich naast juridische zaken bezig hield met patiëntensport. Bij het 
uitbreken van de oorlog ontving hij door bemiddeling van zijn superieur, de arts Karl 
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Gebhardt die een goede kennis was van Himmler, een mobilisatiebestemming als Gestapo-
Angestellte. Zijn goede persoonlijke betrekkingen met zijn school- en studievriend Harster 
waren de voornaamste reden voor zijn overplaatsing naar een positie binnen de staf van de 
BdS in Nederland (maart 1941). Aanvankelijk zou Zöpf een leidende functie krijgen bij de 
Amsterdamse Zentralstelle, maar door de mislukte opzet daarvan in april-mei 1941, werd hij 
uiteindelijk in februari 1942 benoemd tot Leiter van het Referat IV B 4 (Judenreferat), dat 
rechtstreeks onder Harster ressorteerde. Tot het einde van de deportaties zou hij in deze 
functie werkzaam blijven.269 
   Sturmbannführer (SS-majoor) Zöpf had niet veel belangstelling voor wat onder zijn 
verantwoordelijkheid werd gedaan. Hij was geen fanatiek antisemiet, maar had evenmin de 
geringste bezwaren tegen de malicieuze functie die hij bekleede. Zijn veelvuldige afwezigheid 
moet worden verklaard door zijn voorkeur en belangstelling voor natuurwetenschappen, film 
en klassieke muziek. Maar dit neemt niet weg dat hij altijd zijn Referat vertegenwoordigde 
tijdens besprekingen met Eichmann in Berlijn of Den Haag en dat hij een capabel jurist en 
organisator was. Hij coördineerde op doeltreffende wijze de werkzaamheden van zijn 
ondergeschikten, van wie er twee doorgaans het meest worden genoemd in 
getuigenverklaringen, het overgebleven relevante archiefmateriaal en in de literatuur: 
Polizeiangestellte en Sachbearbeiterin für Rückstellungen, Fräulein Gertrud Slottke270, en 
Kriminalsekretär, tevens Hauptscharführer (SS-sergeant-majoor), Franz Fischer.271 Deze 
‘Juden-Fischer’ was hoofd van het Unterreferat of Sachgebiet ‘Zusammenstellung und 
Durchführung von Transporten’; Fischer organiseerde bovendien de deportatie van ongeveer 
11.000 joden uit Den Haag. Met betrekking tot de deportaties uit deze stad fungeerde Referat 
IV B 4 tegelijk ook als een plaatselijke Zentralstelle, op soortgelijke wijze als die in 
Amsterdam in 1942-’43.272 In 1967, tijdens zijn proces in München, beweerde de voormalig 
BdS Harster: ‘Das Referat IV B 4 arbeitete so effectiv, daß der BdS nur etwa 5 bis 7 Prozent 
seiner Arbeitszeit auf das ihm direkt unterstellte Judenreferat verwenden mußte’.273 
 

De leider van de Aussenstelle Amsterdam van de BdS, Sturmbannführer Lages ergerde zich 
aan Zöpf. Deze laatste was in de ogen van de Duitse politiechef in Amsterdam slechts een 
amateur in politiezaken. Bovendien stoorde Lages zich aan het feit dat Zöpf vaak afwezig 
was, tijdens welke periodes de dagelijkse gang van zaken op het Haagse Referat IV B 4 in 
handen was van diens ondergeschikten, onder wie de genoemde Fischer, en Fräulein Slottke 
(beiden veel lager in rang dan Lages). Willi Paul Franz Lages was geboren in Braunschweig 
op 5 oktober 1901. Zijn vader leidde een middelgroot winkelbedrijf en aanvankelijk wilde 
Lages hierin werken. Maar na de eerste wereldoorlog ging het bedrijf bergafwaarts en Lages 
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meldde zich op de leeftijd van 19 jaar aan voor een baan bij de politie. Hij doorliep de 
politieschool met hoge cijfers, werd in de jaren twintig een capabel politieman en maakte 
carrière. In mei 1933 sloot hij zich aan bij de NSDAP en twee jaar later werd hij toegelaten tot 
de SS. Toen hij in oktober 1940 naar Nederland werd overgeplaatst, was hij werkzaam bij de 
Gestapo in Braunschweig. In Nederland werd hij benoemd tot hoofd van de Sipo-SD 
Aussenstelle Den Haag. Na de gebeurtenissen van februari 1941 in Amsterdam, besloot zijn 
directe superieur Harster dat de Amsterdamse Aussenstelle hoognodig gereorganiseerd moest 
worden en sterker leiderschap op zijn plaats was. Daarom stuurde hij Lages naar de 
hoofdstad. Zijn belangrijkste taak bestond uit bestrijding van ondergrondse organisaties en 
verzet, zowel in Amsterdam als in de provincies Noord-Holland en Utrecht. In oktober 1941 
werd hij formeel ook benoemd tot hoofd van de Zentralstelle, maar in de praktijk hield hij 
zich overwegend bezig met politiewerk.274 De dagelijkse gang van zaken van de Zentralstelle 
kwam diezelfde maand in handen van de Hauptsturmführer (SS-kapitein) Aus der Fünten. 
  

Aus der Fünten ergerde zich eveneens aan Zöpf, die het vuile werk aan hem overliet.275 Zöpf 
zelf voerde nooit besprekingen met de leiders van de Joodsche Raad en slechts een heel 
enkele keer bezocht hij Amsterdam tijdens een razzia. Ferdinand Hugo aus der Fünten was in 
1909 in het Ruhrgebied geboren en werkte aanvankelijk in een winkelbedrijf. Door de crisis 
verloor hij zijn baan in 1931, sloot zich vervolgens aan bij de NSDAP en werd een aanhanger 
van de SS. In 1935 kreeg hij een kantoorbaan bij een SS-formatie en enige tijd later werd hij 
boekhouder bij de plaatselijke Sicherheitsdienst (SD) in Keulen. In augustus 1941 kreeg hij 
opdracht naar de Zentralstelle in Praag te gaan en de administratie en methoden van dit 
bureau te bestuderen, bedoeld als voorbereiding op zijn overplaatsing naar de Zentralstelle in 
Nederland en de reorganisatie van de registratiegegevens van de joden aldaar. Kort na zijn 
komst in Amsterdam, eind september 1941, bleek dat hij – naast het beheer over de aan te 
leggen cartotheek – als dagelijks leider van de Zentralstelle ook werd belast met de uitvoering 
van de bepalingen en maatregelen, die aan de joden werden opgelegd. In dit verband was het 
ook zijn taak de contacten te onderhouden met en bevelen te geven aan de leiders van de 
Joodsche Raad. Uit het feit dat Lages formeel de eindverantwoordelijkheid behield voor de 
leiding van de Zentralstelle kan worden opgemaakt dat de capaciteiten van Aus der Fünten 
niet al te hoog werden aangeslagen. Aus der Fünten zelf echter, die uit rancune NSDAP-lid en 
uit carrièreoverwegingen antisemiet was geworden, streefde ernaar te bewijzen dat hij 
geschikt was voor uitvoering van de hem toebedeelde taken. Tijdens de hele periode dat 
deportaties van joden uit Amsterdam plaatsvonden, was de dagelijkse leiding van de 
Zentralstelle in zijn handen. Het gebouw waarin het bureau was gevestigd werd in de ogen 
van de Amsterdamse joden ‘de krater, waaruit het onheil over hen heen stroomde.’ De 
Zentralstelle werd een plaats van angst en mishandeling voor bijna elk jood die er binnen 
werd gebracht. Meestal behandelde Aus der Fünten de leiders van de Joodsche Raad op een 
afstandelijke, kille wijze en hoewel hijzelf zich niet schuldig maakte aan mishandeling zijn er 
zijn veel voorbeelden van zijn cynisch optreden tegenover individuele joden.276 
 
3.1.4   Vergelijkend  overzicht  
 

                                                           
274 Op 20 september 1949 werd Lages door het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam veroordeeld tot de doodstraf. In 
september 1952 werd deze straf bij gratie gewijzigd in levenslange gevangenisstraf. Lages werd vrijgelaten (zogenoemde 
strafonderbreking wegens ziekte) op 9 juni 1966 en hij overleed te Braunlage, 2 april 1971. NIOD, Doc I-998: W. P. F. 
Lages; De Jong, Koninkrijk, V, 1039–1041; uitgebreid in: Piersma, De drie van Breda, 38–41 en passim. 
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 Zie bijv. Presser, Ondergang, I, 270, uitspraak van Aus der Fünten: ‘Lassen die es tun , die es mir aufgetragen haben.’ 
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 NIOD, Doc I-500: F. H. Aus der Fünten; het citaat uit Presser, Ondergang, II, 164–165; Idem, Ashes, 344. De Jong, 
Koninkrijk, V, 1036–1038; Houwink ten Cate, ‘Befehlshaber der Sipo und des SD’, 206–212; Piersma, De drie van Breda, 
36–38. Aus der Fünten werd na de oorlog in Nederland veroordeeld tot de doodstraf. In 1952 werd deze straf bij gratie 
gewijzigd in levenslange gevangenisstraf. Uiteindelijk werden hij en Franz Fischer door een beslissing van minister van 
justitie F. Korthals Altes in januari 1989 vrijgelaten en over de grens gezet naar Duitsland waar zij later dat jaar overleedden. 
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Figuur 9:  Bezetters, Anti-joodse politiek en voorbereiding van deportaties, 1940–1942 
 
 
    Kenmerk 

 
  Frankrijk 

 
  België 

 
  Nederland 

 
7)  Begin  en  aard  van  
      anti-joodse  politiek 

 
- september 1940 
- hoofdzakelijk administra-  
   tief-bestuurlijk  karakter 

 
- oktober  1940 
- hoofdzakelijk administra-  
   tief-bestuurlijk  karakter 

 
- oktober 1940 
- hoofdzakelijk administra-  
   tief-bestuurlijk  karakter 

 
8)  Omvang,  tempo  en  
      toepassing  van  de  
      verordeningen  en  
      bepalingen 

 
- 9 verordeningen  van  de  
   Militärbefehlshaber in 23  
   maanden 
- uitvoering  door  Frans  
   ambtelijk apparaat binnen  
   kader van wapenstilstand 
- uitsluitend in bezette zone 
- strikte  toepassing 

 
- 18 verordeningen  van  de   
  Militärbefehlshaber in 20  
   maanden 
- uitvoering  door  Belgisch  
   ambtelijk  apparaat 
- minder strikte toepassing  
 

 
- 23 verordeningen  van  de 
  Reichskommissar in 24 maan-    
  den,  beschikkingen van 
  Generalkommissare en  
  Anordnungen  van  HSSPF  
- uitvoering via beschikkingen 
  en  circulaires  van  het  
  Nederlands ambtelijk apparaat 
- strikte  toepassing 

 
9)  Handelingsvrijheid 

 
- militair  bestuur:  
  aanvankelijk: groot, samen- 
  werking  met  ambassade;  
  weinig  belemmeringen  
  van politieke krachten van  
  omgeving  
- Sipo-SD:  aanvankelijk  
  beperkt;  later t.o.v. militair  
  bestuur  groter;  t.o.v.  van      
  Frans bestuur:  beperkt 

 
- militair bestuur:  minder  
   groot  door  politieke   
   krachten van omgeving 
- druk van hoogste SS-auto- 
   riteiten op Wehrmacht-top 
   in Berlijn om anti-joodse 
   politiek sneller uit te voeren 
- Sipo-SD:  beperkt ten op-  
   zichte van zowel militair  
   bestuur als Belg. bestuur 

 
- groot: weinig belemmeringen  
   door politieke krachten van  
   omgeving  
- directe contacten met centrale  
   instanties in Berlijn 
- Sipo-SD: eerst beperkt,  
   later groter 

 
10)  Effect van competentie-    
       geschillen  bij  voorbe- 
       reidingen van deportaties 

 
- vertraging 

 
- vertraging 

 
- geen vertraging 
 

 
11)  Instanties  c.q.  voor-   
       naamste  maatregelen        
       in kader van anti-joodse 
       politiek en indirect of  
       direct ter voorbereiding  
       van  deportaties 

 
- Judenreferat (IV J), sept.  
   1940 
- registratie van joden, sept.-  
   okt. 1940 
- jodencartotheek in regio   
  groot-Parijs, nov. 1940 
- ‘zentrales Judenamt’, wordt   
  CGQJ,  maart 1941 
- avondklok voor joden, april  
  1941 
- aanvang arrestatie en inter- 
  nering van joden in kampen 
  in bezette zone, mei 1941 
- Union Générale des  
  Israélites de France  
  (UGIF),  nov. 1941 
- vervanging Vallat door  
   Darquier, maart-mei 1942  
- jodenster in bezette zone,  
  juni 1942 
- camp d’internement Drancy  
  wordt doorgangskamp, juni     
  1942 

 
- Judenreferat (II C), nov.  
  1940 
- registratie van joden,  
  nov. 1940 
- joodse vestiging beperkt tot  
   vier steden, augustus 1941 
- Association des Juifs en  
  Belgique (AJB),  nov. 1941  
- nieuwe registratie van joden  
   via AJB, maart–april 1942 
- jodenster, juni 1942 
- Sipo-SD  volmacht tot 
   arrestatie  van  joden, 
   juni 1942 
- avondklok  voor  joden,        
   juni 1942 
- AJB-Arbeitseinsatz-bureau, 
   juli 1942 
- instelling van Sammellager  
   in Dossin kazerne te     
   Mechelen, juli 1942  

 
- spreiding over Generalkomm. 
- registratie van joden, vanaf 
   jan. 1941 
- Joodsche Raad voor  
   Amsterdam, febr. 1941 
- Zentralstelle für jüdische Aus- 
   wanderung, maart/sept. 1941 
- Sonderreferat Juden (SRJ),  
   aug. 1941– febr. 1942 
- jodencartotheek  door  
   Joodsche Raad,  okt. 1941 
- Amsterdamse Joodsche Raad    
   krijgt landelijke functie,  
   okt. 1941 
- werkkampen voor joden in  
   Nederland, vanaf  jan. 1942 
- gedwongen evacuaties naar  
   Amsterdam, vanaf jan. 1942 
- Judenreferat  (IV B 4),  
   Den Haag, februari 1942 
- jodenster, mei 1942 
- avondklok, juni 1942 
- kamp Westerbork wordt 
   doorgangskamp, juli 1942 
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Overeenkomsten 
 
Ad 7) De militaire besturen in Frankrijk en België stelden zich ten aanzien van een anti-joodse 
politiek aanvankelijk terughoudend op. Er vonden in de eerste maanden van de bezetting geen 
doelgerichte acties tegen de joden plaats in de vorm van gewelddadigheden of massale 
arrestaties. Reden hiervan was de OKH-richtlijn uit februari 1940, volgens welke geen 
initiatieven genomen mochten worden met betrekking tot ‘raciale kwesties’. In Frankrijk 
echter wisten Abetz en Best in augustus-september 1940 toch een anti-joodse politiek in gang 
te zetten. Zij legden hiervoor de basis door een definitie en verplichte registratie van joodse 
personen en ondernemingen. Overigens was tegelijkertijd de Vichy-regering op eigen 
initiatief al begonnen met voorbereiding en uitvaardiging van anti-joodse wetgeving. In 
oktober 1940 kwam Himmler met het OKH tot een geheim akkoord, waarbij – met 
uitzondering van de economische kant – de Sipo-SD in Parijs met daarbinnen het 
Judenreferat, formeel werd belast met behandeling van de joodse aangelegenheden. Feitelijke 
zeggenschap over daadwerkelijke uitvoering bleef evenwel voorlopig in handen van het 
militair bestuur, omdat deze geen zelfstandige bevoegdheden aan de SS wilde afstaan. 
   In België vond in de herfst van 1940 eveneens een registratie van joden en joodse 
ondernemingen plaats. Militärverwaltungchef Reeder maakte geen haast met het begin van 
een anti-joodse politiek. Hij wilde niet dat de ‘joodse kwestie’ zijn algemene politiek teveel 
zou beïnvloeden. Daarom werd in september-oktober 1940 door Himmler en Heydrich druk 
uitgeoefend op de Wehrmacht-top in Berlijn om ook in België zo snel mogelijk anti-joodse 
maatregelen in te voeren. Om te voorkomen dat de Sipo-SD steeds meer politionele 
bevoegdheden in het algemeen en met betrekking tot de joden naar zich toe zou halen, liet 
Reeder in januari 1941 vastleggen dat arrestaties door de Sipo-SD alleen dan rechtsgeldig 
waren, wanneer deze door het militair bestuur waren opgedragen of achteraf werden 
goedgekeurd (het zgn. Sicherheitshaftbefehl). 
   De eerste initiatieven voor een anti-joodse politiek kwamen in Nederland uit het civiel 
bezettingsbestuur zèlf voort. Reden was dat Seyss-Inquart het tegen de joden gerichte beleid 
wilde spreiden over alle betrokken afdelingen binnen het Reichskommissariat onder zijn 
leiding. De Generalkommissare Schmidt en Wimmer waren daarbij in de eerste maanden het 
meest actief. Dit lag voor de hand, gezien de partij-ideologische achtergrond van Schmidt en 
het feit dat Wimmer was belast met de voorbereiding van verordeningen. Evenals in Frankrijk 
en België bleef de rol van de Sipo-SD in deze eerste fase zeer beperkt. Na enkele incidentele 
maatregelen, kwamen de eerste grote administratief-bestuurlijke verordeningen tegen de 
joden ook in Nederland in oktober 1940 tot stand. Nadat joden in september niet langer 
mochten worden benoemd of bevorderd in overheidsdienst, werd al een maand later bepaald 
dat alle joodse ambtenaren moesten worden ontslagen. In dezelfde maand werd het begrip 
jood gedefinieerd en werden de eerste economische maatregelen, waaronder registratie van 
joodse ondernemingen, van kracht.  
  In alle drie landen werd gekozen voor een geleidelijk en behoedzaam begin van de anti-
joodse politiek, waaraan de algemene bezettingsconceptie in West-Europa ten grondslag lag. 
 

Verschillen  
 

Ad 8) In Frankrijk werden tussen 27 september 1940 en 8 juli 1942 door het militair bestuur 
in totaal negen verordeningen specifiek tegen de joden uitgevaardigd. Deze waren uitsluitend 
van kracht in de bezette zone en werden over het algemeen, volgens de 
wapenstilstandsovereenkomst, door de Franse autoriteiten strikt toegepast. Als grondslag 
hiervoor gold de ‘Duitsvijandige’ instelling van de joden, die de economische en 
veiligheidsbelangen van de bezetter schade kon toebrengen. Het betrekkelijk geringe aantal 
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verordeningen hangt samen met de uitgebreide Franse wetgeving tegen joden in dezelfde 
periode.277 
  In de eerste twee jaar van de bezetting, tot het begin van de deportaties, werden in België 
door het militair bestuur in totaal 18 verordeningen en bepalingen tegen de joden 
uitgevaardigd. Omdat een wettelijk kader aanvankelijk ontbrak, hadden de eerste 
verordeningen formeel een voorlopig karakter. Het groter aantal ervan ten opzichte van 
Frankrijk had zowel te maken met het feit dat de top van het Belgisch ambtelijk apparaat – 
met een beroep op de grondwet die discriminatie verbood – weigerde zelf initiatieven 
hieromtrent te nemen, alsook met de wil van het militair bestuur de invloed van de SS en het 
RSHA te beperken. Nadat de bezetters in België op weerstand stuitten, vaardigden zij dus zelf 
maatregelen uit en droegen uitvoering op aan lagere Belgische overheidsinstanties, zoals 
gemeentebesturen. Deze volgden de redenering dat men de bepalingen van de Duitse 
verordeningen wel mocht uitvoeren, maar dat Belgische ambtenaren geen enkel initiatief 
zouden ondernemen om de doeltreffendheid ervan te verzekeren. Hierdoor was in de praktijk 
de uitvoering minder strikt. 
  In Nederland was de omvang van de anti-joodse verordeningen en maatregelen groot en was 
het tempo van invoering hoog. Zo verschenen er vanaf juli 1940 tot aan het begin van de 
deportaties 23 Duitse verordeningen en ruim twintig andere beschikkingen en bepalingen 
tegen de joden. De verordeningen werden uitgevaardigd door de Reichskommissar, de 
beschikkingen en andere bepalingen kwamen veelal van de Generalkommissare, die zij aan 
lagere Duitse instanties, het Nederlands ambtelijk apparaat of rechtstreeks aan de Joodsche 
Raad opdroegen. Evenals in België was er weliswaar aanvankelijk sprake van bezwaren, maar 
onder aanhoudende Duitse druk stemde de ambtelijke top er uiteindelijk toch in toe mee te 
werken. Daarbij slaagde de bezetter er niet alleen in de ambtenaren bij de uitvoering maar ook 
bij de voorbereiding van de maatregelen te betrekken. Mede hierdoor werden deze strikter 
toegepast en meer als gezaghebbend aanvaard. 
     

Ad 9 en 10) De twee belangrijkste doelstellingen van de in Frankrijk gestationneerde 
Judenreferent, Dannecker, waren het zo snel mogelijk in een maatschappelijk isolement 
brengen van de joden, en voorbereidingen te treffen voor hun verwijdering uit de bezette 
zone. Voor wat het eerste betreft kon hij vooral rekenen op medewerking van de ambassade 
en deels steunen op Vichy-wetgeving. Hij streefde ernaar de segregatie-maatregelen zoveel 
mogelijk door het Franse bestuur te laten uitvoeren. Hieruit kwam de totstandkoming van het 
CGQJ voort, dat zich echter onder leiding van Vallat vooral met de ‘arisering’ van de 
economie wenste bezig te houden. Danneckers tweede doelstelling, concentratie vooraf ten 
behoeve van een gedwongen emigratie c.q. deportatie, stuitte eveneens op weerstanden. Deze 
kwamen van het militair bestuur, die het aantal interneringskampen in de bezette zone beperkt 
wilde houden en massale arrestaties als interne Franse aangelegenheid beschouwde. 
Bovendien hield de MBF eraan vast dat de Sipo-SD en het Judenreferat zich niet teveel macht 
zouden toeëigenen. Dat er toch een uitbreiding van interneringskampen kwam, waaronder het 
latere doorgangskamp Drancy, had niet alleen te maken met vergeldingsmaatregelen na de 
eerste aanslagen door Frans verzet op Duitse militairen, maar ook met de besluiten in Berlijn, 
in herfst 1941, om de joden uit West-Europa op termijn te deporteren naar het oosten. Door de 
gijzelaarskwestie, die tot ernstige conflicten leidde tussen het militair bestuur en Berlijn, 
wisten het RSHA en de Sipo-SD in Parijs definitief de zeggenschap over de politie-
aangelegenheden en de hele politionele kant van de anti-joodse politiek naar zich toe te halen. 
Al spoedig zou echter blijken dat de pas benoemde HSSPF Oberg en tot BdS bevorderde 
Knochen een hogere prioriteit gaven aan een goede verstandhouding en samenwerking met de 
Franse politie-autoriteiten in het algemeen, dan aan de wensen van het Judenreferat. 
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 Zie Bijlage 6.2 voor een vergelijkend chronologisch overzicht van de tegen de joden gerichte wetten, verordeningen en 
maatregelen in de drie landen. 
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Dannecker wist in deze periode te bewerkstelligen dat CGQJ-chef Vallat werd vervangen door 
de meer Duitsgezinde antisemiet Darquier de Pellepoix, omdat eerst genoemde niet bereid 
was aan de voorbereiding van deportaties mee te werken. Door Oberg en Knochen werd 
echter in mei–juni 1942, buiten Judenreferat en CGQJ om, een akkoord gesloten met de 
Franse politietop. Naast algemene politionele samenwerking, zou dit ook de medewerking 
van Franse politie bij de uitvoering van de deportaties van joden inhouden. 
  Door deze afspraken van hogere echelons werd de strategie van Dannecker om in nauwe 
samenwerking met het CGQJ zèlf greep te krijgen op de organisatie van de deportaties 
tenietgedaan. Was de eerste doelstelling, het buitensluiten van de joden uit de Franse 
samenleving, via Vichy-wetgeving grotendeels bereikt, in zijn tweede doelstelling slaagde 
Dannecker maar in beperkte mate. Allereerst lukte het hem niet organisatorisch greep te 
krijgen op de joden in het bezette gebied: zijn poging om het Comité de Coordination in 
Parijs om te vormen tot een Judenrat liep op niets uit door gebrek aan steun van het militair 
bestuur en weigering van joodse leiders aan zijn plannen mee te werken. De na maandenlange 
onderhandelingen wel tot stand gekomen UGIF (november 1941) bleef in de eerste plaats 
ondergeschikt aan de Franse autoriteiten. Ook in de door hem nagestreefde concentratie 
vooraf door massale interneringen in de bezette zone, die deportaties weer zouden 
vergemakkelijken, slaagde Dannecker maar ten dele en met veel vertraging. Omdat bovendien 
de speciale jodenpolitie van het CGQJ door het akkoord tussen Oberg en Bousquet begin juli 
1942 als zelfstandige eenheid ophield te bestaan, bezat het Judenreferat geen directe controle 
meer over de voorgenomen arrestaties van joden. Al met al beschikte het aan de vooravond 
van de deportaties niet over voldoende bevoegdheden en instrumentarium om naar eigen 
inzicht alle joden uit de bezette zone te deporteren. Het Judenreferat moest de felbegeerde 
zeggenschap over de deportaties delen met Knochen en Oberg, èn met Vichy. Elk van deze 
partijen had zijn eigen belangen. 
 

Ad 11) In België gebeurde er na de maatregelen van eind oktober en november 1940 tot in de 
lente 1941 op het terrein van anti-joodse wetgeving nauwelijks iets. Dit had vooral te maken 
met het feit dat het militair bestuur in België zich, zoals gezegd, door andere politieke 
belangen liet leiden. Zo was het beducht voor eventuele reacties van de bevolking. Vanaf eind 
mei 1941 werden echter nieuwe verordeningen uitgevaardigd, die samenhingen met een 
verscherping van vooral de ‘arisering’ van de economie. Hoewel er in Brussel een vestiging 
van de Sipo-SD was, met een apart Judenreferat onder leiding van Kurt Asche, was er van 
directe voorbereidingen van de deportaties in België nog lange tijd geen sprake. De 
belangrijkste reden hiervoor was dat Reeder er bijzonder op lette dat de Sipo-SD geen 
zelfstandige ‘Judenpolitik’ ging voeren. Elke uitbreiding van bevoegdheden betekende 
immers dat de invloed van de SS in België in het algemeen steeds groter zou worden. Daarom 
was de handelingsvrijheid van de Sipo-SD ingeperkt en werd deze gedwongen nauw samen te 
werken met het militair bestuur. Door deze ondergeschikte positie hadden pogingen van het 
Judenreferat in de lente van 1941 een soortgelijke organisatie als het CGQJ in Frankrijk ook 
in België op te richten geen resultaat. In België was de positie van de Sipo-SD dus zwakker 
dan in Frankrijk, waar zij geleidelijk wel meer manoeuvreerruimte verwierf. Ook kostte het de 
Sipo-SD in België langdurige onderhandelingen met het militair bestuur om tot oprichting van 
de AJB te komen, waarover zij pas in april-mei 1942 ook zèlf meer zeggenschap kreeg. 
Binnen deze aan de joden opgelegde organisatie werd in juli een apart bureau voor de 
‘Arbeitseinsatz’ opgericht, dat  direct  ondergeschikt werden gemaakt aan de bevelen van het 
Judenreferat.  Pas zeer kort voor het begin van de deportaties verkreeg de Sipo-SD in België 
meer bevoegdheden. Tegelijk met invoering van de jodenster op 1 juni 1942 – een maatregel 
waartegen het militair bestuur zich lange tijd had verzet – mocht de Sipo-SD voortaan joodse 
overtreders van bepalingen zonder toestemming van het militair bestuur arresteren en zonder 
vorm van proces naar concentratiekampen sturen (het zgn. Schutzhaftbefehl). Met de 
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instelling van een doorgangskamp voor joden in Mechelen waren eind juli 1942 de laatste 
voorbereidingen voor de deportaties voltooid.  
   Er was in Frankrijk en België dus sprake van vertragingen bij voorbereidingen voor de 
deportaties. Deze waren weliswaar uiteenlopend van aard, maar werden au fond veroorzaakt 
door belemmeringen van het militair bestuur. Het bezettingsbestuur in beide landen raakte 
echter vanaf begin 1942 de zeggenschap over de anti-joodse politiek en de komende 
deportaties grotendeels kwijt. In Frankrijk gebeurde dit naar aanleiding van de 
gijzelaarskwestie, die leidde tot het ontslag van de MBF en de overdracht van alle politionele 
bevoegdheden aan een HSSPF. Deze functie werd voorjaar 1942 in Frankrijk ingesteld. 
Daarentegen stonden in België de toenemende bevoegdheden van het Judenreferat meer op 
zichzelf en waren ze direct gekoppeld aan het RSHA-besluit om het deportatieprogramma in 
West-Europa in juli 1942 in gang te zetten. Anders dan in Frankrijk kreeg de SS in België 
geen zeggenschap over de politiezaken in het algemeen, die in handen van het militair bestuur 
bleven. Pogingen van de hoogste SS-chef Himmler om ook in België een HSSPF te laten 
benoemen, mislukten door weerstanden van de legertop in Berlijn en het militair bestuur in 
Brussel. 
   In Nederland waren er eveneens competentiegeschillen met betrekking tot de anti-joodse 
politiek en voorbereiding van de deportaties, maar deze hadden geen vertragend effect op 
tempo en intensiteit daarvan. In tegenstelling tot Frankrijk en België waren alle partijen het 
over de aard en inhoud van het beleid eens. Al vanaf begin 1941 werd de organisatorische 
greep op de joodse bevolking versterkt. Zo kwam er in februari op Duits bevel een joodse 
raad in Amsterdam, die direct gebonden was aan de bevelen van de plaatselijke Duitse civiele 
en politie-autoriteiten in die stad. Toen in de loop van 1941 de Sipo-SD een aantal instanties 
oprichtte, zoals de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam en het 
Sonderreferat Juden in Den Haag, leidde dit tot controversen met het Reichskommissariat, 
waarbij de rivaliteit zich vooral toespitste op de bevoegdheden. Seyss-Inquart trachtte greep te 
houden op de anti-joodse politiek door een onderscheid te maken tussen niet-politionele en 
politionele maatregelen. De eerste dienden ter voltooiing van de isolatie en uitschakeling van 
de joden uit het economisch leven en vielen onder Seyss-Inquarts vertegenwoordiger in 
Amsterdam, Böhmcker en de Generalkommissare Wimmer en Fischböck. Uitvoering van de 
politionele taak voor wat betreft de voorgenomen deportaties werd toebedeeld aan de Sipo-
SD. Bij eventuele geschillen tussen beide partijen zou Seyss-Inquart het laatste woord hebben. 
Daarmee probeerde hij te vermijden dat de Sipo-SD het primaat voor zich zou opeisen. 
Hiermee namen de HSSPF Rauter, de BdS Harster en het RSHA in Berlijn geen genoegen. Zij 
wilden zich niet beperken tot uitvoering van de komende deportaties, maar de zeggenschap 
over het gehele anti-joodse beleid in handen krijgen in de periode vóórafgaand aan de 
deportaties. In overleg met Eichmanns afdeling IV B 4 in Berlijn werden een aantal 
maatregelen genomen, die de invloed van de BdS ten opzichte van het Reichskommissariat 
alsnog moesten vergroten. Zo werd de Amsterdamse Sipo-SD chef Lages, formeel ook hoofd 
van de Zentralstelle, terwijl de dagelijkse leiding hiervan in handen kwam van SS-officier Aus 
der Fünten. Door de Wannsee-vergadering van januari 1942 werd de positie van de HSSPF en 
de RSHA-vertegenwoordiging in Nederland versterkt. Begin februari werd het eerder 
genoemde SRJ, waarvan de bevoegdheden door Seyss-Inquart waren beperkt, vervangen door 
het bureau IV B 4, met evenals eerder in Frankrijk en België nu ook in Nederland eindelijk 
een Judenreferent: Zöpf. Binnen Harsters staf in Den Haag ontstond het kader waarin IV B 4 
van Zöpf als organiserend centrum voor het hele land kon fungeren en één niveau lager Lages 
en Aus der Fünten met de Zentralstelle in Amsterdam op lokaal niveau rechtstreeks bevelen 
konden geven aan de Joodsche Raad. Hoewel Seyss-Inquart formeel verantwoordelijk bleef, 
verloor hij in feite bijna alle zeggenschap over de komende deportaties aan Rauter en de SS.. 
 

Hoewel tempo en intensiteit van de anti-joodse politiek in de drie landen verschilden, had dit 
in de loop van 1941 geen wezenlijke betekenis voor verschil in positie van de joden in de 
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landen. Zowel in Frankrijk, België als Nederland was het proces van ontrechting, toenemend 
isolement en economische beroving in gang gezet. 
   Vanaf herfst 1941 verschoof in alle drie landen het zwaartepunt in de vervolging – met 
uitzondering van de economische kant – naar de SS, maar competentieconflicten en de mate 
waarin men rekening wilde houden met de politieke weerslag van de maatregelen, leidden in 
Frankrijk en België wèl en in Nederland niet tot vertragingen in voorbereiding van de 
deportaties. Zo slaagde het Judenreferat in Frankrijk er niet in de voorgenomen grootschalige 
interneringen van joden in de bezette zone te realiseren en moest men de zeggenschap over de 
organisatie van de komende deportaties delen met andere Duitse èn Franse autoriteiten, die 
andere belangen hadden. Deze beperkte handelingsvrijheid van het Judenreferat speelde niet 
alleen in Frankrijk, maar ook in België een rol. Zelfstandige politionele bevoegdheden 
verkreeg de Sipo-SD er pas in een zeer laat stadium, zodat geen tijd overbleef voor 
uitgebreide voorbereidingen voor deportaties. Dit verklaart mede de afwezigheid van 
interneringen of werkkampen voor joden in België.278 Er waren weliswaar ook in Nederland 
geschillen omtrent bevoegdheden in het bezettingsbestuur, maar er heerste consensus over 
inhoud en doel van de anti-joodse politiek. Seyss-Inquart zelf besliste tot instelling van 
werkkampen voor joden vanaf begin 1942 en deze konden een betrekkelijk grote omvang 
krijgen. Het ging daarbij uiteindelijk, met inbegrip van gezinnen, om een groep van bijna 
14.000 personen die zich direct onder Duitse controle bevond (dus bijna tien procent van alle 
joden in Nederland). 
   Weliswaar waren de voorbereidingen in Frankrijk en België moeizamer en trager verlopen 
dan in Nederland, dit neemt niet weg dat in juni–juli 1942 het deportatie-systeem in alle drie 
landen in grote lijnen gereed was en de door Eichmann in Berlijn geplande grootschalige 
deportaties konden beginnen. De uitgangssituatie daarbij van de Judenreferenten in de drie 
landen was echter wel duidelijk verschillend. In Frankrijk had de Sipo-SD als geheel 
weliswaar meer vrijheid van handelen gekregen, maar de positie van het Judenreferat 
daarbinnen bleef aan beperkingen onderhevig, omdat de HSSPF en BdS groot belang hechtten 
aan de algemene politionele samenwerking met Vichy. In tegenstelling tot Frankrijk bleef de 
Sipo-SD in België ondergeschikt aan het militair bestuur, maar het Judenreferat verkreeg wel 
de noodzakelijke bevoegdheden om de deportaties te organiseren. Beperkingen voor de 
Judenreferate zoals in Frankrijk en België, ontbraken in Nederland volledig. Dit had te maken 
met het feit dat de posities van de HSSPF en de BdS van meet af aan deel uitmaakten van de 
bezettingsstructuur in Nederland. Belangrijker was nog dat – anders dan in Frankrijk –
tegengestelde belangen van verschillende partijen in Nederland geen wezenlijke rol speelden 
met betrekking tot inhoud van de anti-joodse politiek. 

                                                           
278 Er was wel sprake van een relatief gering aantal (in totaal ca. 1700) joden, die voor dwangarbeid aan de Atlantikwall naar 
noord-Frankrijk werden gestuurd. Dit hield echter niet direct verband met voorbereidingen voor deportaties, omdat andere 
Duitse autoriteiten (o.a. militair bestuur en Organisation Todt) hierbij waren betrokken. Het Judenreferat in Brussel of de 
Sipo-SD in het algemeen hadden hier geen zeggenschap over. 
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3.2  Omgeving 
 
3.2.1 Frankrijk: algemene politieke verwikkelingen, anti-joodse politiek, maatschappelijke  
          reacties 
 

3.2.1.1  Vichy, buitenlandse en binnenlandse politiek 
 

Als staatshoofd en tegelijk voorzitter van de ministerraad (Chef de l’État en Président du 
Conseil des Ministres) had Pétain in juli 1940 een regering gevormd met de nieuwe sterke 
man Pierre Laval als vice-voorzitter van de ministerraad (Vice-président du Conseil). Laval 
fungeerde in die hoedanigheid als dauphin (kroonprins) en beoogd opvolger van de 84-jarige 
maarschalk. Al in september werd de regering door Pétain omgevormd, waardoor de 
ministersploeg nog vrijwel uitsluitend bestond uit technocraten en militairen. Laval was de 
enig overgebleven oud-parlementariër en beroepspoliticus. De ministerraad vergaderde als 
regel eens per week. In werkelijkheid evenwel werden de echt belangrijke beslissingen 
genomen door een conseil restraint van enkele sleutelministers die dagelijks bijeenkwamen in 
Pétains kantoor. Grote invloed werd tijdens deze besprekingen uitgeoefend door Pétains 
persoonlijke adviseurs, die deel uitmaakten van zijn cabinet civil (chef: de 40-jarige Henri du 
Moulin de la Barthète), cabinet militaire en persoonlijk Secretariaat.279 
   Op 24 oktober 1940 vond in Montoire (dep. Loir-et-Cher) de eerste en enige ontmoeting 
plaats tussen Pétain en Hitler. De bespreking, waaraan ook Laval deelnam, ontleende zijn 
betekenis meer aan het enorme publieke effect dan aan de inhoud. Er werd niets concreets 
bereikt en evenmin een gezamenlijke slotverklaring opgesteld. Een paar dagen later nam 
Laval het ministerschap van Buitenlandse Zaken over van Paul Baudouin. Op 30 oktober 
legde Pétain in een radiotoespraak voor het Franse volk de ontmoeting uit. Hij wilde ‘naar eer 
en geweten en tot instandhouding van de eenheid van Frankrijk – een in tien eeuwen 
gegroeide eenheid – in het kader van een constructieve rol in de nieuwe politieke orde van 
Europa de weg van de samenwerking (collaboration) inslaan’. Hij beloofde voor ‘de nabije 
toekomst’ een verbetering in de situatie van de krijgsgevangenen, vermindering van de 
bezettingskosten en een verzachting van de demarcatielijn tussen bezet en onbezet gebied.280 
Door zijn vele reizen tussen Vichy en Parijs was Laval reeds vanaf zomer 1940 de 
belangrijkste onderhandelingspartner met de Duitse machthebbers en monopoliseerde feitelijk 
het contact met hen. Een eerste concessie die hij daarbij van Duitse zijde tevergeefs poogde te 
verkrijgen, was de terugkeer van de regering naar Parijs. Door met volle kracht een 
collaboratiepolitiek te voeren, trachtte hij een zo gelijkwaardig mogelijke positie voor 
Frankrijk als partner van Duitsland in het nieuwe Europa te bewerkstelligen.281 Pétain was het 
daar weliswaar mee eens, maar het vaak sluwe en informele optreden van Laval stuitte hem 
tegen de borst. Pétain, die zelf politiek weinig ervaren was, handhaafde Laval aanvankelijk 
omdat hij oog had voor diens politieke kwaliteiten en grote ervaring. Na Montoire vreesde hij 
echter zijn controle te verliezen over de onderhandelingen die Laval in Parijs voerde. 
Verschillende ministers – met name Bernard Marcel Peyrouton van Binnenlandse Zaken – 
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alsook enkele van Pétains naaste adviseurs vonden dat Laval te eigengereid was en veel te 
machtig dreigde te worden. Aangezien kringen rond Pétain bovendien suggereerden dat hij 
een staatsgreep beraamde, werd Laval op 13 december 1940 door Pétain ontslagen en onder 
huisarrest geplaatst. Enerzijds kwam de afzetting van Laval de populariteit van Pétain onder 
de bevolking ten goede, anderzijds echter werden de Duitse autoriteiten er zeer onaangenaam 
door verrast. Er was hierdoor enige weken sprake van een acute crisis in de Frans-Duitse 
betrekkingen. Onder Duitse druk werd Lavals huisarrest spoedig opgeheven. Vooral 
ambassadeur Otto Abetz poogde tevergeefs zijn superieuren – minister van Buitenlandse 
Zaken Ribbentrop en via hem Hitler – ervan te overtuigen bij Pétain aan te dringen op de 
terugkeer van Laval. Deze werd voorlopig vervangen door een driemanschap, waarvan het de 
bedoeling was dat vooral minister Pierre-Étienne Flandin van Buitenlandse Zaken de 
belangrijkste rol zou spelen. Evenals Laval was hij in de jaren dertig korte tijd premier 
geweest. Hij stond een meer behoedzame collaboratie-politiek voor dan door Laval tot dan toe 
gevoerd. Door binnenlandse politieke intriges, maar vooral door zware druk van Duitse zijde 
– waar men niet overtuigd was van Flandins anti-Engelse gezindheid en daarom weigerde met 
hem te onderhandelen – zag Pétain zich na ruim zeven weken genoodzaakt Flandin te 
ontslaan. Hij werd vervangen door de minister van Marine, admiraal Jean-François Darlan.282 
   De benoeming van Darlan op 10 februari 1941 kon wel op Duitse goedkeuring rekenen, 
vooral omdat aan zijn anti-Engelse houding niet werd getwijfeld. Hij was vanaf 1937 
opperbevelhebber van de Franse marine geweest, het enige legeronderdeel dat in mei-juni 
1940 niet was verslagen. Nadat op 3 juli 1940 de bij Mers el-Kébir (Noord-Afrika) voor anker 
liggende Franse vloot door de Britse marine tot zinken was gebracht, waarbij 1.267 zeelieden 
omkwamen, was Darlan een onverzoenlijke vijand van Engeland geworden. Het buitenlands 
beleid had zijn meeste aandacht. Hij legde prioriteit bij het behoud van het Franse koloniale 
rijk en de maritieme-economische belangen. Binnenlandse politiek interesseerde hem minder. 
Hij stond zeer argwanend ten opzichte van politieke oudgedienden als Laval, Flandin en 
andere voormalige parlementariërs of ministers uit de jaren dertig. In plaats daarvan omringde 
Darlan zich bij voorkeur met militairen, deskundigen en technici (ingenieurs).283 Om te 
vermijden dat andere ministers te machtig konden worden, zoals bij Laval was gebeurd, 
verkreeg Darlan van Pétain een invloedrijke positie in de ministerraad. Behalve dat hij vice-
voorzitter van de raad werd en minister van Marine bleef, benoemde Pétain hem ook tot 
minister van Binnenlandse Zaken èn van Buitenlandse Zaken. In de praktijk leidde dit tot 
gebrek aan efficiency en buitensporige macht van hoge ambtenaren op de betrokken 
ministeries. Terwijl deze ambtenaren in allerlei aangelegenheden overlappende of 
tegenstrijdige belangen hadden, waren zij formeel direct ondergeschikt aan dezelfde Darlan. 
Dit leidde soms tot de bizarre situatie dat een door of namens Darlan getekend verzoek van 
het ene ministerie, vervolgens door hemzelf als hoofd van een ander ministerie werd 
afgewezen.284 
   Het aantreden van Darlan betekende geen principiële koerswijziging in de collaboratie-
politiek. Ook in zijn visie moest gestreefd worden naar een compromis-vrede met Duitsland, 
waarbij Frankrijk als koloniale grootmacht intact bleef en in een door Duitsland gedomineerd 
Europa een zo zelfstandig mogelijke positie zou innemen. Het doel bleef de Franse 
soevereiniteit over het bezette deel te herwinnen en de bestuurlijke eenheid van beide zones 
terug te krijgen. Lang slepende Frans-Duitse onderhandelingen hierover leidden op 27 mei 
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1941 tot ondertekening door Darlan van vier overeenkomsten, de zgn. Parijse protocollen. De 
eerste twee betroffen Franse steun aan eventuele Duitse militaire operaties tegen de Engelsen 
in Syrië en Noord-Afrika; de derde was de toezegging om de voornaamste Franse vlootbasis 
in West-Afrika, Dakar, ter beschikking te stellen als steunpunt voor Duitse onderzeeboten bij 
operaties in de Atlantische Oceaan. De vierde overeenkomst was veelbetekenend voor de 
collaboratie. Deze hield in dat Frankrijk, als tegenprestatie voor vergaande Duitse concessies 
op politiek en economisch terrein, kenbaar maakte aan Duitse zijde aan de oorlog tegen 
Engeland te zullen deelnemen. Darlan hoopte en verwachtte dat van Duitse zijde in ruil 
hiervoor aan de Franse verlangens zou worden voldaan. Deze betroffen terugkeer naar 
eenheid van het nationale grondgebied (uitgezonderd Elzas-Lotharingen dat als definitief 
verloren gold), merkbare verkleining van de bezettingskosten en geleidelijke terugkeer van de 
krijgsgevangenen. De Duitse concessies bleven echter uit – Abetz wilde wel, maar Hitler 
wilde niet – en de onderhandelingen mislukten. Hierdoor bleek Darlan ‘te ver voor de 
troepen’ te zijn uitgelopen. In Franse regeringskringen en in de koloniën werd gewaarschuwd 
voor de risico’s dat De Gaulle en zijn aanhangers voordeel zouden hebben van zichtbare, 
eenzijdige Franse concessies bij achterwege blijvende Duitse tegemoetkomingen. Bovendien 
werden de Parijse protocollen spoedig door de werkelijkheid ingehaald met de Duitse aanval 
op Rusland in juni 1941. Hierdoor veranderden de politieke verhoudingen totaal. Darlan 
realiseerde zich dat zijn positie er niet bepaald sterker op was geworden. In een poging de 
effectiviteit van de regering te verbeteren, gaf hij in juli het ministerschap van Binnenlandse 
Zaken op, waarna Pétain de industrieel en het oud-lid van de PPF, Pierre Pucheu, op deze post 
benoemde. Enkele maanden eerder was laatstgenoemde minister van Industriële Productie 
geworden.285 
   De door Darlan, Pucheu en andere ministers in augustus 1941 ingevoerde repressieve 
wetten en maatregelen waren deels een reactie op de verslechterende binnenlandse situatie, 
met name een reeks aanslagen door communistisch verzet, maar waren ook verbonden met de 
collaboratie-politiek. Immers, de binnenlandse veiligheid lag in het centrum van de politiek-
bestuurlijke onderhandelingen met Duitsland. Juist op dit terrein moest de Franse 
soevereiniteit in de bezette zone zoveel mogelijk behouden blijven door te voorkomen dat de 
Duiters zich in Franse politie- en veiligheidszaken mengden. Ondanks mislukking van de 
Frans-Duitse onderhandelingen na de Parijse protocollen, werd de collaboratie voortgezet. 
Wel waren er binnen de regering verschillen tussen degenen die met Pétain oorlogsdeelname 
tegen Engeland van de hand wezen en degenen die de mogelijkheid hiertoe openhielden, 
hetzij uit afkeer van de Engelsen hetzij uit bewondering voor de Duitsers. Oud-minister 
generaal Weygand behoorde tot de eerste groep en wilde oorlog met Engeland vermijden. 
Zijn houding als regeringsgevolmachtigde in Frans Noord-Afrika was dan ook onverenigbaar 
met de Duitse plannen. Nadat onder zware Duitse druk Weygand 20 november 1941 met 
pensioen was gestuurd, was de weg vrij voor een topontmoeting tussen Pétain en Göring op 1 
december in Saint-Florentin (dep. Yonne). Deze bleef echter zonder concreet resultaat en de 
collaboratie-politiek begon steeds meer te verzanden. Na het vastgelopen Duitse offensief in 
Rusland, de Japanse aanval op Pearl Harbor en Hitlers oorlogsverklaring aan de Verenigde 
Staten, trachtte Darlan te peilen tot welke concessies Duitsland bereid was in ruil voor actieve 
deelname van Frankrijk in de oorlog tegen de geallieerden. Ook dit leverde echter niets op. De 
bezettingskosten drukten onverminderd zwaar en de economische problemen namen toe.286 
   Mislukking van pogingen de collaboratie te intensiveren en voor Frankrijk concreet iets te 
laten opleveren, verzwakte de positie van Darlan niet alleen in Duitse ogen, maar verontrustte 
vooral ook Pétain. Overigens waren de persoonlijke betrekkingen tussen beiden niet slecht. 
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Pétain realiseerde zich echter dat hij een ervaren onderhandelaar nodig had om de Frans-
Duitse impasse te doorbreken. In maart 1942 had hij geheim overleg met zijn vroegere 
dauphin Laval, van wie hij wist dat deze in december 1940 eigenlijk ten onrechte door hem 
was ontslagen. Bovendien drong de Duitse ambassadeur Abetz aan op terugkeer van Laval. 
Uiteindelijk besloot Pétain om Darlan te vervangen.287 Op 16 april 1942 werd Laval officieel 
benoemd tot Chef du gouvernement (‘regeringschef’, een tot dan toe niet bestaande functie en 
titel). Dit hield een versterkt mandaat in vergeleken met de tot dan toe bestaande positie van 
Vice-président du Conseil. Laval leek na zijn ontslag in 1940 weliswaar toenadering te 
hebben gezocht tot de Parijse, sterk pro-Duitse, collaborationistische kringen, toch was in zijn 
nieuwe ministersploeg van 26 april 1942 slechts één vertegenwoordiger daarvan opgenomen, 
t.w. de literator Abel Bonnard als minister van Onderwijs. Dit neemt niet weg dat de 
sleutelfiguren duidelijke voorstanders van de collaboratie waren. Dit gold o.a. voor Fernand 
de Brinon (de regeringsgedelegeerde in de bezette zone en nu ook staatssecretaris) en generaal 
Eugène Bridoux (minister van Oorlog). Daarentegen verlieten Pétainistische ministers van het 
eerste uur, zoals Jérôme Carcopino (Onderwijs), Yves Bouthillier (Financiën) en Pierre 
Caziot (Landbouw), de regering. Zelfs Pétains chef de cabinet civil, Henri du Moulin de la 
Barthète, verdween van het toneel. Alleen minister van Justitie Joseph Barthélemy behield 
vooralsnog zijn functie. Terwijl onder Laval veel ministeries in handen van technocraten 
kwamen of bleven, bekleedde hijzelf tegelijkertijd de functies van Chef du gouvernement, 
minister van Binnenlandse Zaken, minister van Buitenlandse Zaken en minister van 
Informatie! Hij omringde zich met vertrouwelingen, onder wie Pierre Cathala als nieuwe 
minister van Financiën. Belangrijk was vooral dat Laval enkele briljante ambtenaren tot 
secretaris-generaal benoemde: de inspecteur-generaal Jacques Guérard kreeg de sleutelfunctie 
van secretaris-generaal op het bureau van Laval als Chef du gouvernement, terwijl de 33-
jarige regio-prefect van Châlons-sur-Marne, René Bousquet, secretaris-generaal van Politie 
werd op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De hoogste ambtenaren op ministeries waar 
Laval formeel aan het hoofd stond, fungeerden in de praktijk veelal als ministers. De 
betekenis van de wekelijkse ministerraadsvergaderingen nam verder af. Het werd steeds 
duidelijker dat een twee jaar eerder ontstaan politiek-constitutioneel vacuüm meer en meer 
was opgevuld door de noodwetgeving en voorlopige maatregelen van een autoritaire 
bureaucratie in oorlogstijd, die het werkelijke gezicht was geworden van het Vichy-gezag. 
Ondanks de toegenomen aanwezigheid van radicale voorstanders van de collaboratie in de 
regering, met name Bonnard, betekende Lavals terugkeer niet dat Vichy voor een ideologisch-
fascistische koers koos. Laval gebruikte de collaborationisten slechts omdat hij hierdoor zijn 
positie ten opzichte van Duitsland kon verbeteren. In feite was hij even onverschillig 
tegenover de fascistische politiek in 1942 als tegenover de Révolution Nationale in 1940. Zijn 
streven was gericht op een autoritaire republiek gelijkend op Daladiers regeringsstijl uit 1939. 
Hoewel Laval in de eerste plaats loyaliteit eiste, had hij ook oog voor technische competentie. 
Om die reden promoveerde hij Bichelonne van secretaris-generaal tot minister van Industriële 
Productie. Lavals prioriteit lag echter bij de collaboratie-politiek; binnenlandse politieke 
aangelegenheden mochten deze in geen geval in het gedrang brengen. Laval poogde in mei-
juni via onderhandelingen 150.000 Franse arbeiders tegen niet ongunstige lonen in Duitsland 
te laten werken, waarvoor dan als Duitse concessie in de verhouding 3:1, als relève 
(aflossing), 50.000 Franse soldaten uit Duitse krijgsgevangenschap naar hun land zouden 
mogen terugkeren.288 
   Symbolisch voor de accentverschuiving in de Vichy-politiek was de radiotoespraak van 
Pétain op 17 juni en die van Laval op 22 juni 1942. Terwijl Pétain toegaf dat de Révolution 
Nationale was getroffen door een reeks ‘tegenslagen, onzekerheden en teleurstellingen’289, 
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ging Laval vooral in op de beoogde relève en verklaarde precies één jaar na het begin van de 
aanval op Rusland openlijk een overwinning van Duitsland te wensen, omdat anders het 
bolsjewisme zich overal zou uitbreiden. Deze zinsnede, die de meerderheid van de bevolking 
schokte, bleef hangen terwijl de rest van zijn toespraak over de relève werd vergeten.290 Tot 
zover in hoofdlijnen de verwikkelingen aan de top van de Vichy-regering en de ten opzichte 
van Duitsland in het algemeen gevoerde collaboratie-politiek tussen juni 1940 en juni 1942. 
Hoe verliep gedurende deze periode – naast de collaboratie – de ontwikkeling van een andere 
centrale pijler van Vichy: de binnenlandse politiek? Zoals bekend stond deze in het teken van 
de Révolution Nationale. Gedurende de eerste twee jaar trachtte de regering in het algemeen 
haar politieke idealen te verankeren in de Franse samenleving. Binnen dit kader moet ook het 
door Vichy tegen de joden gevoerde beleid worden gezien.  
 
Na sluiting van de wapenstilstand, diende vanaf zomer 1940 niet alleen het land, maar ook de 
staat zelf volledig nieuw te worden opgebouwd. In felle bewoordingen werd door Vichy de 
zwakte van het oude republikeinse bestel aan de kaak gesteld. Deze was onder andere 
voortgekomen uit de ‘valse tolerantie’ van de linkse regeringen ten opzichte van de 
ambtenarenvakbonden. Vichy wilde de staat versterken door de oude, verkeerde 
ambtenarengeest te verwijderen. Dit wantrouwen ten opzichte van leden van de 
overheidsdienst kwam van meet af aan tot uiting in het aanwijzen van schuldigen en in een 
zuivering. Deze laatste werd al op 17 juli 1940 ingeleid door een wet die de ministers 
machtigde elke ambtenaar zonder opgaaf van redenen te ontslaan. Slachtoffer hiervan werden 
weliswaar enkele ambtenaren wegens luiheid of plichtsverzuim, maar de wet trof vooral 
degenen die tot de ambtenarenvakbond behoorden, met name hogere ambtenaren die openlijk 
bekend stonden om hun linkse engagement.291 Overigens sloot Vichy in zijn streven naar 
versterking van het overheidsgezag aan bij een al eind jaren dertig onder Daladier op gang 
gekomen trend. Zo was begin 1939 onder de onschuldige naam Comité de la réorganisation 
administratif (Comité tot bestuurlijke reorganisatie) een onderzoekscommissie ingesteld die 
het openbaar bestuur efficiënter moest maken en spoedig in de wandelgangen Comité de la 
hache (beulsbijlcomité) werd genoemd. Het was eveneens onder de Derde Republiek 
geweest, dat tussen nazomer 1939 en lente 1940 ambtenaren die als communist te boek 
stonden uit overheidsdienst werden ontslagen. Vichy betekende echter toch een breuk met dit 
beleid omdat nu de zuivering in hoog tempo werd uitgebreid en een heel ander karakter kreeg. 
Na de wet van 17 juli 1940 over ontslag van ambtenaren, werden ook andere groepen doelwit: 
(gehuwde) vrouwen, kinderen van buitenlandse ouders, mensen met een vader zonder Franse 
nationaliteit, joden en vrijmetselaars. Deze zuivering werd niet langer door de politieke 
conjunctuur gedicteerd (zoals onder Daladier in de Derde Republiek), maar kwam voort uit 
een in wezen autoritaire staatsfilosofie, die volkomen tegengesteld was aan het model van de 
Derde Republiek.292 
   Het ontstaan van nieuwe terreinen van overheidsingrijpen en tegelijkertijd de uitschakeling 
van vertegenwoordigende instellingen – het parlement op nationaal niveau, terwijl in oktober 
1940 de gekozen Conseils généraux op het niveau van de departementen werden vervangen 
door benoemde commissions administratives – leidde tot versterking van de macht van de 

vertegenwoordigers van de Staat. In gemeenten met meer dan tweeduizend inwoners werd de 
gekozen burgemeester vervangen door een benoemde en de gemeenteraad omgevormd op 
basis van een door laatstgenoemde opgestelde lijst. In kleinere plaatsen kon de gemeenteraad 
door de prefect van het departement eenvoudig worden opgeheven. Met het groeien van de 
staatsmacht begon ook het aantal vertegenwoordigers daarvan aanzienlijk toe te nemen. Het 
aantal ambtenaren zou tussen 1939 en 1944 stijgen van 650.000 tot omstreeks 900.000. In die 
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zin was men dus in de praktijk wel zeer ver verwijderd niet alleen van het door Maurras 
voorgestane model van een kleine, gedecentraliseerde staat met ‘weinige, goed betaalde 
ambtenaren’, maar ook van een minimale nachtwakerstaat waar conservatief-liberalen binnen 
Vichy naar streefden. In dit opzicht hadden de modernistische technocraten kennelijk de 
overhand.293  
   Om – in de plaats van het oude partijensysteem – voldoende steun voor het regime onder de 
bevolking te organiseren, werden in augustus 1940 de verschillende veteranenorganisaties 
verenigd in het nieuwe Légion française des combattants, geleid door de oorlogsveteraan uit 
1914-’18 en oud-parlementariër Xavier Vallat. Vichy wilde van het Légion de voornaamste 
georganiseerde politieke steunpilaar van het regime maken met als missie de nieuwe orde tot 
in de verste uithoeken van het land en in elk dorp te vestigen. Dit appèl van burgerlijke 
waakzaamheid vertaalde zich op lokaal niveau dat de kleine middenstander en lid van het 
Légion een soort agent van het nieuwe regime werd. Hij die nooit politieke macht had gehad, 
kreeg als taak nauwgezet toe te zien op de loyaliteit van de Franse burger aan het nieuwe 
regime. Zo vreesde bijvoorbeeld de plaatselijke onderwijzer, die vóór de oorlog van zijn 
liberale of socialistische gezindheid blijk had gegeven, nu door toedoen van de drogist die 
hem bij de autoriteiten meldde, zijn baan te verliezen. In de praktijk echter bleken de leden 
van het Légion niet te voldoen. Hun eigenmachtig optreden leidde spoedig tot wrevel bij de 
plaatselijke bevolking en tot veelvuldige conflicten met lokale autoriteiten. Daarom werd in 
januari 1941 door Flandin een nieuw representatief, adviserend lichaam aangekondigd: de 
Conseil national. Deze werd door de regering samengesteld uit personen die leidinggevende 
posities hadden in uiteenlopende sectoren van de maatschappij, zoals voorzitters van 
plaatselijke Kamers van Koophandel, leiders van agrarische organisaties, prominente 
wetenschappers en kerkelijke gezagsdragers.294 
   Het door Vichy in gang gezette binnenlandse beleid stond geheel in het teken van de 
Révolution Nationale waarvan het gedachtegoed zoals gezegd werd samengevat in de 
begrippen famille, travail, patrie. Naast bovengenoemde hervormingen van de staat zelf, 
wilde de regering in de eerste plaats dus de betekenis van het gezin weer benadrukken. Er 
werd een actieve gezinspolitiek gevoerd, die overigens in veel opzichten een voortzetting was 
van de Code de la famille uit juli 1939. Deze was uitgevaardigd in het licht van de 
onrustbarende neerwaartse demografische ontwikkeling. Er kwam overheidssteun om 
kinderrijke gezinnen te bevorderen. Pétain verklaarde in september 1940 – geheel in lijn met 
de ‘organische’ maatschappijopvatting – dat het gezin de ‘essentiële cel’ is van de sociale 
orde, ‘de rechten van het gezin gaan boven die van de staat en het individu.’295 De wet van 11 
oktober 1940 verbood het buitenshuis werken van gehuwde vrouwen in de publieke sector, 
het moederschap werd gecultiveerd, echtscheiding werd wettelijk bemoeilijkt. Versterking 
van het gezin werd beschouwd als een eerste stap om de Franse jeugd morele waarden bij te 
brengen. Er werd een Secrétariat général à la Jeunesse (SGJ) opgericht, geleid door de 
Rooms-katholieke ingenieur Georges Lamirand. Deze voerde een sociale dienstplicht in van 
zes, later acht maanden voor 20-jarigen: de Chantiers de la jeunesse. De Chantiers dienden 
drie doeleinden. In de eerste plaats moesten, bij afwezigheid van de militaire dienstplicht, in 
het vervolg uit deze gelederen de toekomstige leden van het Franse ambtenarenapparaat 
voortkomen. Een tweede functie was dan ook de jongeren op te leiden en te disciplineren, 
zodat zij de waarden van de Révolution Nationale konden dienen en verder uitdragen. Een 
derde doel van de Chantiers was dat de jongeren, geüniformeerd en vaak samengebracht in 
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kampementen op het platteland, op deze wijze konden worden ingezet bij openbare werken, 
zoals aanleg van wegen, houtkap en helpen bij de oogst.296 
   Naast het gezin werd ook het onderwijs een belangrijk aandachtspunt van Vichy. De 
belangrijkste beleidsdaad van Georges Ripert – decaan van de Parijse rechtenfaculteit en 
minister van Onderwijs van september tot december 1940 – was de onmiddellijke opheffing 
van de bestaande seminaria voor de lerarenopleiding, aangezien deze als ‘broedplaatsen’ van 
liberalisme en parlementarisme werden beschouwd. In plaats hiervan kwamen nieuwe 
opleidingscentra in de geest van de Révolution Nationale. Door de val van Laval werd Ripert 
meegetrokken. Onder zijn opvolger als minister van Onderwijs, Gezondheid en het Gezin, de 
Rooms-katholieke filosoof en hoogleraar Jacques Chevalier, werd een oud republikeins 
principe, t.w. géén overheidssubsidie voor niet-openbare (lees: christelijke) scholen, 
afgeschaft. Zo kregen bijvoorbeeld katholieke scholen die in geldnood verkeerden tijdelijke 
overheidssteun.297 Verder wilde Chevalier aanvankelijk verplicht godsdienstonderwijs 
invoeren op alle openbare scholen. Dit besluit moest onder druk van ouders en onderwijzend 
personeel echter worden teruggedraaid en kort daarop moest Chevalier aftreden. Toch stond 
ook onder zijn opvolger, de hoogleraar Oude Romeinse geschiedenis Jérôme Carcopino, vast 
dat de vroegere republikeinse, liberale waarden uit de schoollokalen dienden te verdwijnen. 
Onderwijzers werden daarom verplicht een eed van trouw te zweren aan het regime. Degenen 
die weigerden, bijvoorbeeld omdat ze lid wilden blijven van de vrijmetselarij, werden 
ontslagen. De welwillende houding van de staat ten opzichte van de Rooms-katholieke Kerk – 
voor het eerst sinds de wettelijke scheiding tussen Kerk en Staat in 1905 – hield overigens 
niet in dat de macht van de Kerk ook volledig in het onderwijs werd herbevestigd. Zo werd 
het aanbrengen van crucifixen in openbare scholen wel toegestaan, maar niet verplicht 
ingevoerd. Carcopino was zelf uit het onderwijsveld voortgekomen en kon mede daarom op 
wijdverbreide welwillendheid onder het lerarenkorps rekenen. Hij slaagde erin de tegen 
vrijmetselaars, joden, communisten en buitenlanders gerichte visie van de regering in het 
lager en middelbaar onderwijs door te voeren door middel van een zuivering. Ook drukte hij 
zijn stempel op het beleid door de hervorming van het middelbaar en hoger onderwijs in 
augustus 1941. Dit hield onder andere in dat de toegankelijkheid van de hoogste klassen in het 
middelbaar onderwijs werd beperkt door invoering van een stipendiumsysteem in plaats van 
het tot dan toe bestaande kosteloze onderricht. Ondanks druk van radicale voorstanders van de 
collaboratie-politiek weigerde Carcopino echter de universiteiten en het prestigieuze Collège 
de France consequent te zuiveren van communisten, joden en vrijmetselaars.298  
   Voor wat betreft de economie werd Vichy – onafhankelijk van de corporatistische theorie – 
geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van de splitsing in bezet en onbezet gebied, 
waarbij de voornaamte industrie- en voedselproductie zich in het bezette noorden bevond. Dit 
betekende dat de Duitsers een belangrijk drukmiddel hadden in hun onderhandelingen met 
Vichy over politieke en economische collaboratie. Bovendien hadden oorlog en bezetting 
grote impact op de Franse positie in de internationale handel. Door dit alles werd Vichy wel 
genoodzaakt tot dirigistisch optreden in de economie. Dit werd vergemakkelijkt doordat de 
nieuwe bestuurders op dit terrein vrijwel allemaal behoorden tot de kring van planners, 
economen en vernieuwers van vóór de oorlog. Zo was de Franse onderhandelaar voor de 
economische betrekkingen met Duitsland, Jacques Barnaud, als bankier al in de jaren dertig 
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een van de actieve voorstanders geweest van modernisering en rationalisatie van de Franse 
economie en het vinden van een derde weg tussen het oude laissez faire kapitalisme en het 
dreigende socialisme c.q. communisme.299 
   De wet van 16 augustus 1940 bepaalde dat in elke industriële bedrijfstak een Comité 
d’Organisation professionelle (CO) kon worden opgericht. Deze kreeg niet alleen de controle 
over de productiecapaciteit, innovatie en productievergroting, maar ook zeggenschap over de 
verdeling van grondstoffen naar de verschillende bedrijven. Dit laatste werd gecoördineerd 
door een speciaal in september 1940 opgericht bureau dat onder het ministerie voor 
Industriële Productie viel: Office central de répartition des produits industriels (OCPRI, 
Centraal Bureau voor Distributie van Industriële Grondstoffen). De gedachte achter de CO’s 
was vooral ook defensief. Men wilde de bezetter ertoe verplichten per industriesector te 
onderhandelen en zo vermijden dat zij in een verdeel- en heerspolitiek afzonderlijke bedrijven 
tegen elkaar zou uitspelen. In deze nieuwe, semi-overheid/semi-private structuur lag de 
eigenlijke macht in handen van de vertegenwoordigers van de grote ondernemingen en hoge 
ambtenaren. Elke economische bedrijfstak moest zijn eigen productiecapaciteit harmoniseren 
en afstemmen op het beschikbare aanbod aan grondstoffen en de behoefte van de markt. Doel 
was ook dat op deze wijze de klassen- en concurrentiestrijd zou verdwijnen, omdat het 
nagestreefde corporatistische model uitging van een natuurlijke overeenstemming van 
belangen tussen kapitaal en arbeid. Daarom werden in november 1940 zowel de CGT en 
overige vakbonden alsook de werkgeversorganisatie Confédération générale de la production 
française ontbonden. Er bestond echter binnen Vichy verdeeldheid over welke vorm de 
nieuwe organisatie van werkgevers en werknemers diende te krijgen. De enige 
vertegenwoordiger van links in de regering, minister René Belin van Arbeid, was als oud-
vakbondsman weliswaar voorvechter van een ‘verplicht, centralistisch en apolitiek 
syndicalisme’, maar tegenstander van een rigide corporatisme.300 Uiteindelijk werd zeer tegen 
zijn zin toch gekozen voor dit laatste. Stakingen werden buiten de wet gesteld, er kwamen 
sociale comités in de fabrieken, die de arbeidsomstandigheden toetsten. Deze comités waren 
samengesteld op drieledige basis – werkgevers, middenkader, werknemers – waardoor de 
werknemers bij voorbaat konden worden weggestemd. Overigens functioneerde dit systeem 
in de praktijk traag en slecht. De reactie van de werknemers werd dan ook gekenmerkt door 
scepsis en onverschilligheid. Dit laatste werd mede in de hand gewerkt doordat de 
belangrijkste beslissingen over de bedrijfsvoering al waren genomen.301 Tot zover, in het kort, 
enkele belangrijke, algemene aspecten van de Révolution Nationale en de daardoor 
geïnspireerde binnenlandse politiek van de Franse regering vanaf zomer 1940. 
 

3.2.1.2   Anti-joodse politiek 
 

Frankrijk vernieuwen door de mensen een hernieuwd gemeenschapsidee en hiërarchie van 
waarden bij te brengen, hield voor de regering noodzakelijk in dat niet alleen de ‘gezonde’ 
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elementen verenigd werden rond traditionele waarden, maar ook dat de als schadelijk 
beschouwde krachten uitgesloten dienden te worden (exclusion): de ‘figuren van het anti-
Frankrijk’, waar Pétain in augustus 1940 naar verwees, zonder hen toen met naam te noemen. 
Reeds in de jaren vóór de oorlog was door verschillende groeperingen van uiterst rechts 
(Maurras) ‘Anti-France’ aan de kaak gesteld, dat vooral werd geassocieerd met de 
‘métèques’. Daaronder werden verstaan: communisten, vrijmetselaars, joden en 
buitenlanders.302 Van de eerste maatregelen door de staat waren er vele waaruit de 
dwangmatige intentie bleek om ‘Frankrijk weer aan de Fransen’303 terug te geven. Alle 
vrijmetselaarsloges werden op 13 augustus 1940 verboden. De vluchtelingen en andere 
buitenlanders dienden als zondebok voor de ramp die Frankrijk had getroffen en werden snel 
tot paria’s bestempeld. Zo werd al op 22 juli een door Pétain ondertekende wet van kracht om 
naturalisaties van vreemdelingen sinds de immigratiewet van 1927 te herzien. Dit maakte het 
mogelijk reeds genaturaliseerde immigranten het Franse staatsburgerschap weer af te nemen 
wanneer zij dit niet ‘waardig’ bleken, vanwege bijvoorbeeld politieke activiteiten of 
criminaliteit. Volgens de krant Le Temps van 24 juli 1940 zou dit kunnen leiden tot ‘de snelle 
eliminatie van twijfelachtige en zelfs schadelijke elementen, die in de Franse gemeenschap 
waren geslopen’. Onder de ongeveer 15.000 immigranten die door deze wet werden getroffen, 
bevonden zich ruim zesduizend joden.304 Op basis van de eerder genoemde wet van 17 juli, 
die ministers machtigde elke ambtenaar zonder opgaaf van redenen te ontslaan, werd ook de 
bepaling ingevoerd volgens welke het voortaan verboden was dat ambtenaren met een niet-
Franse vader in dienst waren bij de ministeries. Dit verbod werd spoedig uitgebreid naar de 
lagere overheden, gold vanaf 16 augustus ook voor de medische beroepen en per 10 
september voor de advocaten. Door deze maatregelen werden verhoudingsgewijs veel 
genaturaliseerde joodse immigranten getroffen.305 Genaturaliseerden werden ongeschikt 
geacht voor een goed functioneren van het openbaar bestuur en uitgesloten van invloedrijke 
vrije beroepen. Overigens werd al onder de Derde Republiek de beperkende maatregel 
genomen die het nieuwe Franse staatsburgers verbood binnen een termijn van tien jaar na hun 
naturalisatie in overheidsdienst te treden. Vichy ging nu echter veel verder door elke gedachte 
aan assimilatie van de hand te wijzen. Het niet hebben van een Franse vader sloot elk publiek 
ambt voor altijd uit.306 Daarnaast werd op 27 augustus 1940 een verordening uitgevaardigd 
waarmee het amendement van 21 juli 1939 op de perswet (loi Marchandeau uit 1881) werd 
opgeheven. Hierdoor was het nu niet langer verboden om – in media en publicaties – aan te 
zetten tot haat jegens een groep personen op grond van ras of godsdienst.307  
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   De eerste Franse wetten en maatregelen, waardoor joden werden getroffen, hadden officieel 
een algemeen karakter, de begrippen ‘juif’ of ‘ israélite’ werden niet genoemd. Ondanks deze 
aanvankelijke terughoudendheid bestond tussen Vichy en Duitse machthebbers zoals gezegd 
overeenstemming dat in het toekomstige Frankrijk voor joden geen plaats zou zijn. Daarbij 
was het van het begin van de bezetting af ook een punt van overeenkomst dat joden op zeer 
korte termijn uit belangrijke posities van het openbare leven zouden worden verwijderd. Het 
precedent van Vichy’s eerste maatregelen tegen vreemdelingen ging terug naar de dertiger 
jaren: wetgeving, die die al onder de Derde Republiek was ingevoerd, met name onder de 
regering-Daladier, werd door Vichy uitgevoerd en verder uitgebreid.308 Dit vergemakkelijkte 
de overgang naar wetgeving die specifiek tegen joden was gericht, ook wanneer zij geen 
buitenlanders waren.309 Zoals in paragraaf 3.1.1 vermeld, begonnen Duitse instanties in 
Frankrijk zich in augustus 1940 met ‘joodse kwesties’ bezig te houden. De vertegenwoordiger 
in Parijs van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, Abetz, kwam als eerste met 
concrete voorstellen voor verordeningen en maatregelen tegen de joden in de bezette zone. In 
september arriveerde Theodor Dannecker in Parijs, met als taak binnen de Sipo-SD 
Dienststelle het Judenreferat op te zetten en initiatieven te ontwikkelen voor een anti-joodse 
politiek op korte en langere termijn. Abetz en Dannecker kwamen beiden met allerlei 
voorstellen voor anti-joodse maatregelen, maar zowel Berlijn als het militair bestuur in Parijs 
hadden in deze periode hiervoor weinig belangstelling. Belangrijke reden was dat beide 
machtscentra vooral bezig waren hun energie te richten op de oorlog tegen Engeland en 
bovendien een tekort aan mankracht hadden. Dat de Duitsers al helemaal geen belangstelling 
hadden voor wat met de joden in de onbezette zone gebeurde, had vooral te maken met de 
vrees voor politieke implicaties van Franse zijde, wat op dat moment tegen het economisch 
belang van Duitsland was. Handhaving van de openbare orde en inschakeling van de Franse 
economie in de Duitse oorlogvoering vormden de belangrijkste prioriteiten voor het militair 
bestuur. Uiteindelijk had de MBF in Parijs echter geen bezwaar tegen de door Abetz 
voorgestelde maatregelen en op 27 september 1940 kwam de eerste Duitse anti-joodse 
verordening tot stand.310 
   In de zomer en vroege herfst van 1940 werd evenwel ook door de Franse regering in Vichy 
op eigen initiatief de eerste expliciet anti-joodse wetgeving voorbereid, die in tegenstelling tot 
de Duitse verordeningen in de bezette zone, voor geheel Frankrijk zou gelden. Sommigen in 
Vichy-kringen achtten het zelfs mogelijk dat de Fransen op deze wijze de gunst van de 
bezetter zouden verwerven. Vooral Laval streefde hiernaar. Het was zoals gezegd zijn doel 
een zo gelijkwaardig mogelijke positie voor Frankrijk te bereiken als partner van Duitsland in 
het nieuwe Europa. Hij realiseerde zich het grote belang dat de nazi’s aan de ‘joodse kwestie’ 
hechtten en hield daar in zijn contacten en onderhandelingen met Abetz en andere Duitse 
machthebbers rekening mee. Als onderdeel van zijn plannen voor de binnenlandse politiek 
sprak hij zich om deze reden uit voor snelle opstelling van een wet die joden en vrijmetselaars 
van openbare functies en ambten moest uitsluiten. Al op 16 juli 1940 bevestigde hij dit in 
Parijs bij zijn Duitse gesprekspartner, die hem liet weten dat ‘slechts wanneer Frankrijk zich 
volledig zou hebben ontdaan van het jodendom en de vrijmetselarij, men van Duitsland een 
samenwerking zou kunnen verwachten.’311 In september werden in Franse regeringskringen 
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diverse hypothesen overwogen. Een daarvan was het voorstel van minister van Binnenlandse 
Zaken, Peyrouton, om tweeduizend joden op Madagascar te plaatsen. Dit leek onhaalbaar 
vanwege de hoge kosten die er volgens minister van Financiën Yves Bouthillier mee waren 
gemoeid.312 Hieruit blijkt overigens dat de verantwoordelijkheid voor het ingangzetten van de 
Franse anti-joodse politiek niet alleen bij minister van Justitie Raphaël Alibert lag, zoals later 
wel is gesuggereerd. Wel is echter duidelijk dat Alibert en de directeur van zijn kabinet, Pierre 
de Font-Réaulx – beiden kundige juristen – opdracht hadden het door de staat voorgestane 
antisemitisme (antisémitisme d’État) in wetgeving tot uitdrukking te brengen.313 De regering 
maakte in haar anti-joodse politiek inderdaad vooral gebruik van het juridische wapen om de 
joden uit te sluiten van de nationale gemeenschap. Daar lag eerder de prioriteit dan bij 
overbrenging naar Madagascar of een ander ver gebied. Er werd anti-joodse wetgeving 
voorbereid, die in de ministerraad van 1 oktober 1940 uitvoerig besproken werd. Tijdens dit 
beraad nam Pétain een radicaal standpunt in. Hij drong er bij de ministers van Justitie en 
Onderwijs – resp. Alibert en Ripert – in het bijzonder op aan dat geen enkele jood meer 
werkzaam zou zijn bij justitie of in het onderwijs.314 Uiteindelijk resulteerde dit in het Statut 
des Juifs (Statuut betreffende de Joden), dat twee dagen later werd uitgevaardigd. Aangezien 
het Duits militair bestuur – voor geldigheid in de bezette zone – er zijn goedkeuring aan 
moest geven, werd het statuut pas op 18 oktober 1940 gepubliceerd in de Franse Staatscourant 
(Journal officiel de la République française).315 Een dag eerder had de minister van 
buitenlandse zaken, ter rechtvaardiging van deze anti-joodse wet, een communiqué gezonden 
aan de Franse ambassadeur in de Verenigde Staten en andere diplomatieke 
vertegenwoordigingen in het buitenland. Daarin werd onder andere gesteld dat de ‘Israëlieten’ 
vanaf 1936 in steeds groter getale naar Frankrijk waren geëmigreerd, ‘profiterend van de 
invloed die het Israëlitische element in het Volksfront uitoefende.’ Met betrekking tot ‘de 
Franse joden, onder wie zich ook uitstekende, het vertrouwen waard zijnde en loyale 
elementen bevinden, is het maar al te waar, dat hun bijzondere mentaliteit een groot aantal 
van hen heeft verleid tot aantasting van alle opvattingen waarvan de Fransen zich ondanks 
hun bewogen nationale geschiedenis nimmer hebben gedistantieerd. De Israëlieten die tussen 
1936 en 1940 aan de macht waren, hebben zich in dit opzicht bijzonder onderscheiden. Men 
behoeft slechts te kijken naar de inhoud van de rede van de heer Jean Zay316 over de nationale 
vlag en het door de heer Léon Blum uitgegeven boek over het huwelijk. Om deze reden zijn 
wij tot de overtuiging gekomen, dat een voorwaarde voor de nationale vernieuwing de 
verwijdering is van de Israëliet uit een zeker aantal beroepen die het hem toestaan op ons 
bestuur, op de openbare mening en op de jeugd een invloed uit te oefenen die als schadelijk is 
onderkend. Niet de wil tot vergelding inspireerde tot deze wet, die zojuist werd uitgevaardigd. 
Geheel in tegendeel, ze kan spontane uitbraken van antisemitisme, waarbij men 
ongeregeldheden nauwelijks kan vermijden, juist verhinderen. Men dient erop te wijzen dat 
generlei tegen personen of tegen bezit gerichte maatregelen worden genomen.’317 
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   Het Statut des Juifs was de eerste openlijke, anti-joodse wet van de Franse regering en 
betekende dat voortaan een afzonderlijke rechtspositie gold voor de joden als groep. Het 
statuut hield in: a) een raciale definitie wie joods was volgens de Franse staat: ‘Als jood wordt 
beschouwd, ieder persoon die afstamt van drie grootouders van het joodse ras of van twee 
grootouders van hetzelfde ras als de echtgeno(o)te zelf ook joods is’; b) uitsluiting van joden 
op sleutelposities in het ambtelijk apparaat, openbare ambten, het leger en uitsluiting uit 
beroepen aangaande de publieke opinie: pers, radio, film, theater en onderwijs; alleen joden 
die in 1914–’18 in het leger hadden gediend of zich in 1939–’40 hadden onderscheiden in de 
strijd waren van deze bepalingen vrijgesteld; c) beperkte toegang van joden in vrije beroepen 
volgens quota (numerus clausus). Individuele vrijstellingen konden alleen worden verleend 
via een beschikking door de Raad van State (Conseil d’État) op basis van ‘uitzonderlijke 
diensten aan de Franse staat op de terreinen van de wetenschap, literatuur en kunsten.’ Later 
werd het leger hieraan toegevoegd. Opvallend is dat het statuut in zijn raciale definitie van het 
begrip jood verder ging dan de Duitse verordening van 27 september 1940, waarin – om de 
Fransen niet onnodig met raciale termen voor het hoofd te stoten – nog behoedzaam een 
godsdienstige definitie was gehanteerd.318 
   Voor het eerst in de Franse geschiedenis werd in de wet bepaald wie joods was. Het 
criterium van de godsdienst, zoals door de Duitsers gebruikt, kwam hiervoor moeilijk in 
aanmerking in Frankrijk. Sinds de wettelijke scheiding van kerk en staat in 1905 was 
godsdienst niet meer geregistreerd in overheidsstatistieken of bij volkstellingen. De vaagheid 
van de Franse raciale definitie in het Statut leidde tot het ontstaan van een omvangrijke 
jurisprudentie. Reden was dat de definitie van het begrip ras een tautologisch karakter had en 
duidelijk geen enkel precedent had in het Franse recht. Zo vroeg de staatssecretaris van 
Openbaar Onderwijs in een circulaire van 21 oktober 1940 aan rectoren en inspecteurs, lijsten 
te maken van bij het onderwijs werkzame ambtenaren die als jood moesten worden 
beschouwd, voor zover dit algemeen of bij hen persoonlijk bekend was. Daarbij werd gelet op 
achternamen in personeelsadministraties en bij bevolkingsregisters. Daarentegen koos het 
ministerie van Financiën ervoor om elke ambtenaar zèlf een verklaring te laten tekenen, 
waarin hij verklaarde op de hoogte te zijn van de wet en dat hij niet aan de daarin gestelde 
definitie van jood beantwoordde (dus: een niet-jood verklaring). Ook bij de ministeries van 
Justitie en Binnenlandse Zaken waren interpretatieverschillen. Behalve onduidelijkheden 
omtrent de raciale definitie van het begrip jood, ontstonden echter ook soms moeilijkheden 
ten aanzien van het begrip ambtenaar, omdat niet alle ministeries precies dezelfde definitie 
daarvan bleken te hanteren. Ook dit gaf weer aanleiding tot controversen. Kortom, er was 
geen sprake van eenduidigheid in toepassing van het wettelijke Statut. Zo had de 
bovengenoemde instructie van 21 oktober 1940 door de staatssecretaris van Onderwijs 
uitsluitend betrekking op ‘ambtenaren’. Daarentegen had de minister van Financiën in zijn 
circulaire van 18 november vermeld dat de aangekondigde verklaring van eventuele joodse 
afkomst werd verwacht van alle ambtenaren, academici, hulpkrachten, contractanten etc. 
Deze expliciete specificatie was van belang, aangezien bijna twintig procent van het ambtelijk 
apparaat uit hulpkrachten, contractanten e.d. bestond. Een belangrijke stap in de richting van 
oplossing van het definitieprobleem van ambtenaren was het verzoek van 18 november 1940 
aan de Conseil d’État om advies, dat op 12 december werd uitgebracht. De gehanteerde 
redenering stelde dat de definitie afhankelijk was van een analyse van de functie-inhoud per 
ambt zelf. Daaraan werd toegevoegd dat het kennelijk de bedoeling van de wetgever was 
geweest de joden de toegang te verbieden tot de uitoefening van ambten waaraan zij 
daadwerkelijk gezag of invloed konden ontlenen. Dit gold dus niet voor zeer lage functies. 
Met betrekking tot de definitie van jood werd uiteindelijk gekozen voor een praktische 
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oplossing. Voor het bestuur zou ieder individu als jood moeten worden beschouwd, wanneer 
het vermoeden bestond dat hij of zij van joodse afkomst was. Elke beslissing die krachtens dit 
vermoeden zou worden genomen, werd als geldig beschouwd en zou ambtelijk moeten 
worden uitgevoerd. Het aantal ambtenaren dat op basis van de anti-joodse wetgeving werd 
ontslagen, bedroeg uiteindelijk, tegen maart 1942, in totaal ongeveer 3.400 in Frankrijk en 
nog eens 2.500 in Algerije.319 
   Het Statut was vooral het werk van Raphaël Alibert, minister van Justitie tot januari 1941. 
Hij was als katholiek en oud-lid van Action française nog altijd aanhanger van Charles 
Maurras en bovendien een uiterst deskundig jurist. Hij was vanaf 1936 een naaste adviseur 
van Pétain geweest. Alibert werd beïnvloed door Maurrasiaanse kringen, die het thema 
‘joodse kwestie’ in het tweede halfjaar van 1940 nadrukkelijk naar voren schoven in Vichy.320 
Voorbereiding en uitvoering van het Statut waren een uitsluitend Franse aangelegenheid. 
‘L’Allemagne ne fut pas à l’origine de la législation antijuive de Vichy. Cette législation fut, 
si l’on peut dire, spontanée, autochtone’, aldus Henri du Moulin de la Barthète, directeur van 
Pétains civiele kabinet.321 De Franse anti-joodse wetgeving ontwikkelde zich inderdaad 
parallel maar onafhankelijk van de eerste door het Duitse militair bestuur uitgevaardigde 
verordeningen tegen de joden in de bezette zone.322 Dit blijkt verder onder andere uit het feit 
dat bij de voorbereiding geen sprake was geweest van overleg tussen Alibert en zijn 
ambtenaren enerzijds en bezettingsautoriteiten anderzijds. Wat wel enigszins een rol speelde, 
is dat de verhaaste afkondiging van een voor het hele land geldende wet deels werd ingegeven 
door de eerste Duitse verordening van 27 september 1940. Een gevolg hiervan was dan ook 
dat het statuut in eerste instantie het karakter had van een raamwet, die nog nader moest 
worden uitgewerkt. Vast staat evenwel dat reeds op 10 september de voorbereiding van de 
wetgeving tegen de joden tijdens de voltallige vergadering van de ministerraad ter sprake 
werd gebracht door Alibert en zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken, Peyrouton. Hoewel 
geen van de ministers bezwaren had geuit, waren de motieven binnen de ministerraad 
uiteenlopend. Zo werd bijvoorbeeld Laval eerder gedreven door zijn inschatting van Duitse 
wensen, dan door eigen ideologische opvattingen. Alibert was overtuigd antisemiet, terwijl 
Peyrouton veelal als meeloper wordt beschouwd.323 Het idee achter het statuut was overigens 
niet nieuw. Al rond 1900, toen de Dreyfus-affaire in alle hevigheid woedde, bestond in 
bepaalde kringen in Frankrijk het verlangen dat joden van alle openbare functies zouden 
worden uitgesloten. Een ander voorbeeld is het uiterst-rechtse weekblad Je suis partout, dat 
op 15 april 1938 met een speciaal themanummer over joden uitkwam, geschreven en 
geredigeerd door Robert Brasillach en Lucien Rebatet. Hierin werd gepleit voor invoering van 
een speciaal wettelijk statuut volgens welke ‘het joodse volk wordt beschouwd als een 
buitenlands volk’.324  
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   Een dag na het statuut werd de Loi sur les ressortissants étrangers de race juive 
uitgevaardigd, volgens welke de prefecten (regionale vertegenwoordigers van de Franse staat, 
d.w.z. de hoogste gezagsdragers in de departementen) konden besluiten joden zonder Franse 
nationaliteit in de onbezette zone te interneren in aparte kampen.325 Ook konden ze hen onder 
politietoezicht plaatsen door hen bijvoorbeeld in pensions onder te brengen en een dagelijkse 
of wekelijkse meldingsplicht bij het plaatselijke politiebureau op te leggen. Dit laatste gold in 
de praktijk voor financieel draagkrachtige buitenlandse joden, die de kosten van het verblijf in 
pensions zelf moesten dragen. Deze maatregelen lagen in het verlengde van de al eind jaren 
dertig door de Franse regering gevoerde politiek om buitenlandse vluchtelingen in 
barakkenkampen onder te brengen. Reeds in 1939 verbleven in deze kampen duizenden 
geïnterneerden: joodse en politieke vluchtelingen uit Duitsland, Oostenrijk, Tsjecho-
Slowakije en Polen, maar ook zigeuners en politieke gevangenen, zoals oud-strijders van de 
internationale brigaden in Spanje. Nu echter werd de internering expliciet uitgebreid naar 
joden op raciale basis en betrof niet alleen vluchtelingen, maar in principe alle niet-
genaturaliseerde joodse immigranten, ook wanneer zij geen vluchteling waren, al langere tijd 
in Frankrijk woonden en een nieuw bestaan hadden opgebouwd. Ook zij konden voor 
onbepaalde tijd in de veelal reeds bestaande kampen worden opgesloten.326 
   Eind september 1940, dus nog vóór uitvaardiging van bovengenoemde wet, waren er in de 
onbezette zone in totaal 31 kampen, met inbegrip van een gering aantal zeer kleine kampen 
met slechts enkele tientallen geïnterneerden.327 De voornaamste camps d’internement waren: 
Rivesaltes (dep. Oostelijke Pyreneeën) met bijna zesduizend geïnterneerden eind 1941, het 
strafkamp Le Vernet (dep. Ariège), het vrouwenkamp Rieucros (dep. Lozère), het zeer grote 
kamp Argelès (Oostelijke Pyreneeën) met eind 1940 circa 15.000 overwegend Spaanse 
vluchtelingen; Les Milles (Aix-en-Provence) was een doorgangskamp voor degenen die 
verwachtten te kunnen emigreren.328 Gurs (dep. Basses-Pyrénées) was een van de grootste 
kampen; er verbleven onder anderen duizenden Duits-joodse vluchtelingen.329 In het 
departement Haute-Garonne bevonden zich twee kampen: Récébédou en Noé; het laatste was 
bestemd voor zieken en ouden van dagen. Ook bevonden zich geïnterneerden in tien 
ziekenhuizen en zestien gevangenissen in onbezet Frankrijk. In totaal verbleven er begin 
januari 1941 ongeveer 55.000 mensen in interneringscentra in de onbezette zone330, van wie 
naar schatting 28.000 buitenlandse joden.331 
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   Tot oktober 1940 vielen de meeste vluchtelingen- en interneringskampen onder het 
ministerie van Defensie. Per wet van 17 november 1940 kwamen ze echter onder de 
verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken, Peyrouton.332 In dit ministerie 
ressorteerden de kampen onder de Police du territoire des étrangers (Vreemdelingenpolitie), 
waarvan het hoofd naar aanleiding van de wetten van 4 oktober en 17 november werd 
benoemd tot Chargé de mission du Gouvernement pour les camps d’internés. Hij en zijn 
afdeling zagen de kampen in de eerste plaats als een zaak van nationale veiligheid, die onder 
geen beding tot conflicten in de buitenlandse of binnenlandse politiek mocht leiden.333 
Toezicht op het dagelijks beheer van de kampen viel uiteindelijk onder de 
verantwoordelijkheid van de Inspection générale des camps et des centres d’internement. In 
de praktijk heersten in de houten barakken als gevolg van gebrek aan voedsel, verwarming, 
hygiëne en gezondheidszorg verschrikkelijke toestanden. Door de internering onder deze 
omstandigheden vielen tussen de twee- en drieduizend doden, vooral tijdens de winters van 
1940-’41 en 1941-’42. Als gevolg van honger en ziekten stierven alleen al in Gurs tussen 
oktober 1940 en april 1941 minstens duizend mensen op een totale kampbevolking van 
13.500.334 In december 1940 begonnen de wantoestanden bekend te worden bij het Franse 
publiek en in de internationale pers. Joodse, protestantse en katholieke hulporganisaties 
poogden de omstandigheden te verlichten door te voorzien in extra voedselpakketten en 
medische hulp. Ze werkten samen in het Comité de coordination pour l’assistance dans les 
camps, in de wandeling Comité de Nîmes genoemd naar de stad waar het hoofdkantoor was 
gevestigd.335 Door de beruchte reputatie van de kampen werd in januari 1941 via een 
circulaire van Binnenlandse Zaken bepaald dat het voortaan verboden was te spreken van 
‘camps’ of ‘ camps d’internement’. Er bestonden nog uitsluitend ‘centres surveillés’ of 
‘centres d’hébergement’. Vanaf februari 1941 werd door het ministerie en de prefecten 
gepoogd de situatie in de kampen enigszins te verbeteren. In april werd de prefect André 
Jean-Faure benoemd tot inspecteur-generaal voor de interneringscentra, terwijl deze functie 
niet langer viel onder de Police du territoire des étrangers, maar verbonden werd aan de 
Direction générale de la Police nationale van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder 
druk van onder andere bovengenoemde hulporganisaties en het Franse Rode Kruis en ook 
door bemiddeling van joodse hulp- en emigratieorganisaties besloten prefecten vanaf begin 
1941 geleidelijk duizenden geïnterneerden vrij te laten of over te plaatsen naar werkkampen 
van de Groupement de Travailleurs Étrangers (GTE), die eveneens onder Binnenlandse 
Zaken vielen. In het gunstigste geval konden vrijgelatenen nog in 1941 met hulp van Franse 
en buitenlandse emigratie-organisaties legaal uit Frankrijk emigreren. Uiteindelijk zou het 
aantal joodse en niet-joodse geïnterneerden in de kampen dalen tot 17.500 in november 1941; 
van hen waren 11.150 joden.336 
    Bij bovengenoemde wetten en maatregelen van oktober 1940 was geen sprake van Duitse 
druk waar Vichy gevolg aan gaf. Ze kwamen voort uit de politiek van exclusion – als 
onderdeel van de Révolution Nationale – en het algemene streven de zeggenschap in 
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binnenlandse kwesties zoveel mogelijk in uitsluitend Franse handen te houden. Wellicht was 
vanaf begin november 1940 sprake van indirecte druk of – in de eerste plaats wat Laval 
betreft – van anticiperen op veronderstelde Duitse wensen: Hitlers antisemitisme was Pétain 
en Laval natuurlijk niet onbekend. Vast staat echter dat de Franse anti-joodse politiek al werd 
voorbereid nog voordat de eerste Duitse verordeningen werden uitgevaardigd.337 De regering 
van Pétain voerde een ‘politique tend à la neutraliser en enfermant les Juifs dans un statut 
discriminatoire qui les écarte de tout poste de responsabilité ou influence’.338 
 

Intussen werden op grond van de Duitse verordening van 27 september 1940 de joden in de 
bezette zone door de sous-prefecten van de arrondissementen geregistreerd op geboorteplaats, 
adres en naar gezinshoofd. Joodse leiders van plaatselijke gemeenten werden 
verantwoordelijk gesteld voor het geven van informatie en moesten medewerking verlenen 
aan de registratie. In Parijs, waar ongeveer negentig procent van alle joden in de bezette zone 
woonde, was de registratie in handen van de Préfecture de Police.339 Politieprefect Roger 
Langeron benoemde in oktober 1940 commissaris Jean François tot hoofd van de Service des 
étrangers (Dienst Vreemdelingen) en stelde hem verantwoordelijk voor de registratie. 
François belastte op zijn beurt André L. H. Tulard – sinds 1936 chef van het vierde bureau 
binnen de Direction des affaires administratives de la police générale – met de uitvoering. In 
hoog tempo werd een compleet kaartenbestand vervaardigd van alle joden in de regio groot-
Parijs. Het zeer efficiënt te gebruiken bestand was geordend naar vier criteria: alfabetisch op 
naam, naar nationaliteit, adres en beroep. Bij samenstelling van het kaartenbestand (Fichier 
juif) kon overigens uitgebreid gebruik worden gemaakt van gegevens van de registratie van 
alle joodse en niet-joodse vreemdelingen door de Parijse politie eind jaren dertig. De dienst 
die zich hiermee bezig hield, werd voortaan aangeduid als Service des étrangers et des 
affaires juives, met Jean François aan het hoofd en Tulard als zijn ondergeschikte voor de 
cartotheek met joodse persoonsgegevens. In maart 1941 was de cartotheek gereed voor 
gebruik en een maand later werd de Service rechtstreeks verbonden aan bovengenoemde 
Direction.340 In de regio groot-Parijs waren in totaal 149.734 joden geteld (113.467 van 15 
jaar en ouder), van wie 85.664 met en 64.070 zonder de Franse nationaliteit. In de overige 
bezette zone bedroeg het aantal geregistreerde joden van 15 jaar en ouder 15.061. In de hele 
bezette zone, waar de telling uitkwam op minstens 165.000, werd vervolgens op de 
identiteitskaart van joden het stempel JUIF of JUIVE gezet.341 
   Deze eerste Duitse verordening tegen de joden – waaraan Franse plaatselijke autoriteiten, 
zoals prefecten, gemeentebesturen en politie op grond van de wapenstilstandsbepalingen hun 
medewerking verleenden – was voor Vichy niet als een volledige verrassing gekomen. Al 
tijdens de eerste maanden van de bezetting had de hoogste vertegenwoordiger van de Franse 
regering bij de Duitse machthebbers in Parijs, Benoît-Léon Fornel de La Laurencie, vernomen 
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van de door Abetz gedane voorstellen tot Duitse anti-joodse verordeningen. La Laurencie was 
generaal, protégé van Pétain en fungeerde als diens ogen en oren in de bezette zone. Een van 
zijn belangrijkste meldingen in juli 1940 was dat de bezetter een begin gemaakt had met de 
aanstelling van pro-Duitse zaakwaarnemers bij ondernemingen waarvan de (voornamelijk 
joodse) eigenaren gevlucht waren. Toch betrof dit in eerste instantie niet zozeer een specifiek 
anti-joodse actie, het diende voor het militair bestuur meer om de economische activiteiten te 
continueren of zo snel mogelijk weer op gang te brengen na de oorlogshandelingen en chaos 
van mei-juni 1940. Veel verlaten bedrijven waren echter eigendom van gevluchte joden die 
niet konden of wilden terugkeren naar bezet gebied.342 
   Vanaf 18 oktober 1940 werden echter volgens de tweede Duitse anti-joodse verordening 
alle joodse ondernemingen als zodanig gedefinieerd, geregistreerd en konden deze onder 
‘kommissarische Verwalter’ worden geplaatst. Het betrof toen niet langer uitsluitend door 
joodse eigenaren in mei-juni achtergelaten bedrijven, maar in principe alle joodse 
ondernemingen. Deze werden als joods beschouwd wanneer meer dan een derde van het 
kapitaal aan joodse aandeelhouders toebehoorde en/of wanneer de voorzitter van de raad van 
bestuur of meer dan een derde van de bestuurders joods waren. Hier waren zeer grote 
ondernemingen bij, zoals Avions Bloch (bewapening) en investeringsmaatschappijen van de 
Rothschilds en Lazard Frères.343 Onder de dekmantel van de wapenstilstand leek het alsof de 
Duitsers grote delen van de nationale economie onder hun controle wilden krijgen. Ook was 
een speciaal team van de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) bezig kunst uit joods 
eigendom in beslag te nemen of voor lage prijzen te kopen.344 De Franse ministeries van 
Financiën en Industriële Productie namen onmiddellijk actie om deze Duitse inbezitneming 
van eigendommen tegen te werken. Hun maatregelen waren echter louter technisch van aard 
en hadden in eerste instantie niets te maken met antisemitisme. Zeer snel werden, op basis van 
een wet van 10 september 1940, via plaatselijke Franse autoriteiten tal van Franse voorlopige 
bewindvoerders (administrateurs provisoires) aangesteld.345 Overigens bleken de Duitsers 
geen bezwaar te hebben tegen dit Franse optreden, want het was van meet af aan een politiek 
doel van het bezettingsbestuur om weliswaar beslissende invloed te houden in de sturing van 
het beleid, maar dit de Fransen zoveel mogelijk zèlf te laten uitvoeren. Volgens instructies 
van generaal La Laurencie in oktober en november 1940 aan de politieprefectuur in Parijs en 
de prefecten van de departementen in de bezette zone dienden alle joodse ondernemingen snel 
en grondig te worden geregistreerd ter voorbereiding van plaatsing onder Franse 
bewindvoerders.346 Deze laatsten moesten weer verantwoording afleggen aan de begin 
december 1940 opgerichte Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires (SCAP). Deze 
instantie, die ressorteerde onder het Ministerie van industriële productie (Ministère de la 
production industrielle), werd geleid door een zwaargewicht: Pierre-Eugène Fournier. Deze 
was van 1937 tot 1940 gouverneur van de Banque de France geweest om vervolgens 
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directeur-generaal van de Franse Spoorwegen (SNCF) te worden.347 Volgens de registratie van 
najaar 1940 waren er ruim 11.000 joodse bedrijven Parijs, waarvan 7.737 particulier 
eigendom en 3.455 naamloze vennootschappen. In hoog tempo werden al binnen ongeveer 
een week 4.500 bedrijven onder bewindvoerders geplaatst. Het tempo had mede te maken met 
de eis van het militair bestuur de benoemingen uiterlijk 26 december 1940 te voltooien.348 In 
de bezette zone kwamen alleen grote joodse ondernemingen met militair-strategisch belang 
onder direct Duits toezicht te staan. Van de overige geregistreerde joodse bedrijven werden de 
rekeningen op grond van de Duitse verordening van 26 april 1941 geblokkeerd, gevolgd door 
blokkering van de joodse privé-rekeningen op 28 mei.349 De bedrijfsrekeningen werden onder 
curatele van de SCAP geplaatst. Volgens de verordening van 26 april dienden de 
bewindvoerders de betrokken joodse eigenaren uit de opbrengst van het bezit een geringe 
toelage uit te keren voor het dagelijks levensonderhoud. De SCAP, die zich snel ontwikkelde 
tot de centrale coördinerende instantie voor economische vervolging van de joden, 
functioneerde aanvankelijk uitsluitend in de bezette zone bij de Franse uitvoering van de 
Duitse verordeningen van 18 oktober 1940, 26 april en 28 mei 1941. Tegelijkertijd echter 
diende deze Franse instantie mogelijke Duitse overnames van Frans-joodse bedrijven zoveel 
mogelijk een stap voor te zijn. De belangrijkste overweging was de hiermee gemoeide 
economisch-financiële belangen in uitsluitend Franse handen te houden.350 
 

Vanaf begin 1941 werd van de kant van de bezetters – vooral Judenreferent Dannecker, 
gesteund door zijn chef Knochen en de ambassadeur Abetz – voor het eerst expliciet druk 
uitgeoefend op de Franse regering ten aanzien van de anti-joodse politiek. Er werd door hen 
aangedrongen op de oprichting van een Franse overheidsinstantie die meer eenheid en tempo 
in de anti-joodse politiek moest brengen. Gezien het wapenstilstandsverdrag, alsmede de 
beperkte mankracht en middelen van het bezettingsbestuur, besefte Dannecker dat hij voor 
uitvoering van een krachtdadige anti-joodse politiek in Frankrijk aangewezen was op 
medewerking van Franse zijde. Door regelmatig nauw overleg met de beoogde nieuwe Franse 
instantie hoopte Dannecker sturing te kunnen uitoefenen, maar tegelijk de uitvoering zoveel 
mogelijk aan de Fransen zelf over te laten.351 Begin maart 1941 vond in Parijs een ontmoeting 
plaats tussen Abetz en admiraal Darlan, die vier weken daarvoor door Pétain was benoemd tot 
vice-voorzitter van de ministerraad. Dit was overigens het eerste contact tussen een Franse 
bewindspersoon en een hooggeplaatste Duitse functionaris sinds het ontslag van Laval op 13 
december 1940. Na enige aarzeling ging de Vichy-regering akkoord, mede omdat van Duitse 
kant gedreigd werd anders – onder gezag van de bezetter zelf – een dergelijk ‘zentrales 
Judenamt’ op te richten, dat belast zou worden met de toepassing van antisemitische 
verordeningen in de bezette zone. Een belangrijke overweging bij de Franse besluitvorming 
was dat inmiddels duidelijk bleek dat de gehoopte snelle Duits-Franse vredesovereenkomst 
geen werkelijkheid werd en de bezetting van lange duur zou zijn. Hierdoor dreigde de Duitse 
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bemoeienis met de dagelijkse bestuurlijke gang van zaken in de bezette zone toe te nemen. 
Aangezien Vichy haar gezag over het hele Franse grondgebied erkend wenste te zien, werd de 
Duitse eis ingewilligd. Volgens de wet van 29 maart 1941, waarvan het ontwerp niet van 
tevoren was voorgelegd aan Duitse autoriteiten, werd het Commissariat Général aux 
Questions Juives (CGQJ) opgericht.352 Opnieuw zonder overleg met de bezetter benoemde 
Darlan de overtuigd antisemitische, maar ook nationalistische en anti-Duitse Xavier Vallat tot 
hoofd van het CGQJ. Het militair bestuur toonde zich toegeeflijk door de Franse keuze en 
eenzijdige benoeming te aanvaarden. De Duitse autoriteiten, met name Dannecker, hadden 
aanvankelijk voor het leiderschap van het CGQJ andere kandidaten op het oog gehad, zoals de 
conservatief-monarchistische historicus en bestrijder van vrijmetselaars Bernard Faÿ, de felle 
antisemiet Darquier de Pellepoix en zelfs de beruchte, antisemitische schrijver Louis-
Ferdinand Céline.353 
   Anders dan Laval en Darlan, die geen geschiedenis hadden van openlijk antisemitisme vóór 
1940, was Xavier Vallat sinds jaar en dag overtuigd antisemiet, ook al was zijn antisemitisme 
minder racistisch dan dat van Hitler en de nazi’s. Hij was in 1891 geboren als zoon van een 
arme onderwijzer die de wereldbeschouwing van Action française was toegedaan. Vallat 
vocht in de eerste wererldoorlog, raakte ernstig gewond, werd onderscheiden en ontwikkelde 
zich na 1918 tot belangenbehartiger van de veteranen. Als afgevaardigde voor de Ardèche in 
het parlement (1919–’24, 1928–’40) werd Vallat een bekende figuur in conservatieve en 
katholieke politieke kringen. In de jaren dertig deed hij omstreden nationalistische en 
antisemitische uitspraken; bij het aantreden van premier Léon Blum in 1936 was Vallat een 
van de aanvoerders van de antisemitische campagne. Hij rechtvaardigde zijn antisemitisme 
onder andere met de geschiedenis van het christendom in Europa en de anti-joodse uitspraken 
van verschillende pausen en concilies.354 In augustus 1940 had hij de leiding gekregen over 
het nieuw gevormde, eerdergenoemde Légion française des combattants, dat een 
massaorganisatie had moeten worden om het draagvlak voor de regering te vergroten. Het 
voldeed echter niet aan de verwachting en door oprichting van de Conseil national in januari 
1941 boette het Légion aan betekenis in. Vallat was ervan overtuigd dat joden Frankrijks 
nationaal herstel in de weg stonden en hij vreesde een joodse ‘staat in de staat’. Als 
commissaris-generaal voor joodse kwesties riep Vallat zichzelf vanaf maart 1941 dan ook uit 
als de kampioen van het antisémitisme d’État, omwille van het ‘welzijn van alle Fransen’.355 
Daarom was hij meer rivaal dan medestander van de Duitsers, zeker waar het ging om de 
Duitse doelstellingen ten aanzien van de joden op langere termijn, zoals die vóór herfst 1941 
nog waren geformuleerd (ontrechting, isolatie, emigratie). Vallat had een afkeer van de ‘Blut 
und Boden’ theorie van het nazi-racisme, een afkeer die hij deelde met de meeste aanhangers 
van het gedachtegoed van Maurras en Action française, die Frankrijk tot een ordentelijke, 
hiërarchische staat en een land met een culturele missie wilden maken.356 Vallat beschouwde 
de joden niet per definitie als ‘ras’, maar maakte hiervan geen halszaak. Het ging hem er om 
dat het aantal joden en hun veronderstelde invloed in Frankrijk zouden verminderen. Ten 
aanzien van de anti-joodse wetgeving wilde hij wel vrijstelling voor joodse oorlogsveteranen. 
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Vallat wenste op zijn eigen manier de totale eliminatie van de joodse cultuur in Frankrijk: 
vreemdelingen door emigratie, de Franse joden door maatschappelijke en economische 
uitsluiting, en de half-joden door assimilatie (alleen in geval van twee joodse grootouders of 
minder). Vallat beschouwde zichzelf als een serieuze antisemiet. Dit betekende aan de ene 
kant dat hij in zijn programma niet meeging in de wilde plannen van extremistische Parijse 
antisemieten (zoals RNP van Déat, PPF van Doriot en de groep rond Deloncle); aan de andere 
kant was hij geen voorstander van in zijn ogen te brute Duitse maatregelen, die bij de Franse 
bevolking medelijden en sympathie voor joden zouden kunnen opwekken. Wel was duidelijk 
dat hij met kracht het door de Franse regering bepaalde anti-joodse programma wilde 
doorvoeren.357 
   Bij oprichting in maart 1941 ressorteerde het in Vichy gevestigde CGQJ rechtstreeks onder 
het bureau van de vice-voorzitter van de ministerraad, admiraal Darlan. Vallat had de rang 
van onderstaatssecretaris. Het CGQJ had van meet af aan een onzekere status binnen de 
Franse overheidsbureaucratie en moest – zoals elke nieuw opgerichte instantie – zijn plaats 
nog veroveren. Dit werd echter bemoeilijkt door het feit dat het CGQJ werd beschouwd als 
een tijdelijke instantie met als doel één bepaald probleem in de Franse samenleving op te 
lossen. Als gevolg hiervan werd er in de praktijk veel gewerkt met gedetacheerde ambtenaren 
van andere ministeries, met contractanten en personen die niet de status van ambtenaar 
(rechten en plichten) kregen. Dit leidde tot relatief veel personeelswisselingen en problemen 
met betrekking tot de kwaliteit van het personeel, waarop hierna nog zal worden 
teruggekomen. Er werd geen hoogste prioriteit gegeven aan het CGQJ: de Franse anti-joodse 
wetten en maatregelen waren slechts een van de vele taken en doelstellingen van Révolution 
Nationale.358  
   Vallat had van Pétain in eerste instantie een drieledige opdracht mee gekregen: 1) 
verbreding c.q. uitbreiding van het Statut des Juifs van oktober 1940 naar uitsluiting van 
joden uit nog méér beroepen en uit het zakenleven; 2) ‘arisering’ van de economie en daarbij 
vermijden dat misstanden een voedingsbodem zouden creëren voor het ontstaan van 
medelijden met en sympathie voor de joden; 3) onderzoek naar de ingewikkelde ‘joodse 
kwestie’ in Frans Noord-Afrika (een onderwerp waarvoor de Duitsers toen niet de minste 
belangstelling hadden). Al binnen een week na oprichting van het CGQJ had Vallat een 
overleg met de hoogste vertegenwoordigers van het militair bestuur in Parijs: 
Militärbefehlshaber Otto von Stülpnagel en Militärverwaltungchef Werner Best. Van Duitse 
kant werd aangedrongen op uitwijzing van alle buitenlandse joden uit de bezette zone, 
onmiddellijke internering van tussen drie- en vijfduizend ‘meest ongewenste’ joden van alle 
nationaliteiten, en strikte toepassing in de bezette zone van de Franse wetgeving die joden 
uitsloot van publieke functies en vrije beroepen. Alleen de laatste eis paste volgens Vallat in 
zijn opdracht, zoals hij die van Pétain had gekregen. Uitwijzing en internering vielen niet 
binnen zijn bevoegdheid aangezien dat zuiver politionele aangelegenheden waren. De 
afwijzende houding van Vallat werd ook bepaald door de herhaaldelijke protesten van de 
Franse regering tegen de eenzijdige verdrijving van ruim 6.500 joden uit de Duitse 
grensprovincies Saarpalts en Baden naar onbezet Frankrijk in oktober 1940. Uit de wensen 
van Stülpnagel en Best leidde Vallat af dat men aan Duitse kant op het punt stond opnieuw 
joden naar de onbezette zone te verdrijven. Tijdens deze ontmoeting bleek dat de belangen 
verschillend lagen. Terwijl men van Duitse kant vooral geïnteresseerd was in het opsluiten en 
verdrijven van joden naar het onbezette zuiden, wilde Vallat dit laatste vermijden en vóór 
alles het joodse bezit in de bezette zone in Franse handen houden.359 Best was teleurgesteld, 
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terwijl ambassadeur Abetz aan Berlijn rapporteerde dat men, vanwege Pétains opvattingen, in 
Frankrijk behoedzaam, gefaseerd te werk diende te gaan en zich voorlopig tevreden moest 
stellen met Vallat, die immers de belangrijkste gangmaker was geweest van de antisemitische 
campagne tegen Blum 1936.360 
   De eerste belangrijke taak van Vallat en het CGQJ was zoals vermeld de voorbereiding en 
toepassing van nieuwe anti-joodse wetgeving die niet alleen volledig in overeenstemming zou 
zijn met de Franse omstandigheden en belangen, maar ook voldoende aanvaardbaar zou zijn 
voor de Duitse autoriteiten om op de kortst mogelijke termijn hun verordeningen in de bezette 
zone te kunnen vervangen. Vallat had het voornemen de Duitsers te laten zien dat de Fransen 
zèlf een anti-joods programma konden ontwerpen en uitvoeren, dat passend was voor 
Frankrijk. Daarbij wilde hij zover gaan, dat de Duitsers hun eigen anti-joodse verordeningen 
in de bezette zone zouden intrekken. Hiervoor in de plaats zou Franse wetgeving, geldend 
voor heel Frankrijk, moeten komen. Dit programma zou volgens Vallat veel effectiever zijn 
dan de onhandige politiek van de bezettingsautoriteiten.361 De voorgenomen wetgeving 
bevatte drie belangrijke elementen: a) herziening en uitbreiding van het Statut des Juifs uit 
oktober 1940, b) een gedetailleerde registratie van de joden en joods bezit in de onbezette 
zone, c) uitbreiding van de ‘arisering’ van joodse ondernemingen en joods bezit van de 
bezette naar de onbezette zone; ook in dit opzicht moest de Franse wetgeving de eerdere 
Duitse verordeningen overtreffen en vervangen.362 
   Wat herziening en aanvulling van het Statut en verdere anti-joodse wetgeving betreft, werd 
de positie van het CGQJ versterkt. Per wet van 19 mei 1941 werden de verantwoordelijkheden 
van commissaris-generaal Vallat aanzienlijk uitgebreid met een duidelijker omschreven, 
omvangrijke taak.363 Hij kreeg niet alleen bevoegdheid bij de regering voorstellen te doen 
voor anti-joodse maatregelen, maar had ook opdracht de coördinatie tussen de verschillende 
staatssecretariaten van ministeries te regelen voor zover dit van toepassing was met 
betrekking tot uiteenlopende beslissingen in joodse aangelegenheden. Zo moest het CGQJ met 
betrekking tot de joden alle politiek-bestuurlijke maatregelen in gang zetten die waren ‘vereist 
in het nationale belang’ en harmonisatie tussen de ministeries bevorderen.364 Een eerste 
belangrijk resultaat was het tweede Statut des Juifs van 2 juni 1941365 dat niet alleen het Statut 
van 3 oktober 1940 verving en uitbreidde, maar ook vergezeld ging van een wet die een 
uitvoerige registratie van alle joden en het joodse bezit voorschreef.366 Registratie van de 
joden had in de bezette zone al plaatsgevonden volgens de Duitse verordening van september 
1940; nu echter werd de registratie voor het eerst uitgebreid naar en grondig uitgevoerd in de 
onbezette zone. Terwijl het eerste Statut van minister van Justitie Alibert nogal haastig was 
voorbereid, was het tweede zorgvuldig geformuleerd tijdens achtereenvolgende 
ministerraadsvergaderingen in mei 1941. Vooral Joseph Barthélemy, die Alibert op 27 januari 
1941 als minister van Justitie was opgevolgd, had veel technische verbeteringen aangebracht 
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in de wettekst. Deze was opzettelijk zo geformuleerd dat de tekortkomingen van het eerste 
Statut werden hersteld.367  
   Het tweede Statut des Juifs betekende een verscherping en verruimde de acht maanden 
eerder gegeven definitie. Iedereen van de joodse godsdienst was naar ‘ras’ jood, als hij 
tenminste twee joodse grootouders had, evenals alle personen, ongeacht hun 
geloofsovertuiging, van wie tenminste drie grootouders van het ‘joodse ras’ waren, d.w.z. de 
joodse godsdienst beleden. Vallat moest toegeven dat de definitie van ‘ras’ een tautologie 
bleef.368 Met bekeringen tot het christendom van na 25 juni 1940 werd geen rekening 
gehouden.369 Enkele categorieën publieke ambten werden toegevoegd aan de lijst van functies 
waarvan joden waren uitgesloten. Aan de andere kant werden de voorzieningen voor 
individuele vrijstellingen iets verruimd, zodat inderdaad enkele joden, die uit hun functie 
waren verwijderd volgens het eerste Statut, deze nu terugkregen.370 Zeer verstrekkend van het 
nieuwe Statut was echter dat het een clausule bevatte, die aangaf dat een nadere regeling 
nodig was van de rol die voortaan ‘gepast’ was voor joden voor wat betreft ‘hun private 
activiteit in de nationale economie’.371 Tot dan toe hadden vertegenwoordigers van de Franse 
regering, onder andere diplomaten in het buitenland, benadrukt dat de gevoerde politiek het 
eigendomsrecht onaangetast liet. Nu echter werd de weg geopend naar een uitgebreide 
‘zuivering’ van joden uit de vrije beroepen, handel, ambachten en industrie. Terwijl het eerste 
Statut al een numerus clausus in de vrije beroepen had aangekondigd, werd deze tussen juni 
en december 1941, op basis van het tweede Statut, via talloze uitvoeringsverordeningen ook 
daadwerkelijk toegepast. In de loop van 1941 vulde de regering de Statut-lijst met beroepen 
waarvoor een verbod of numerus clausus gold nog verder aan. In die zin was dus geen derde 
Statut nodig, hoewel Vallat en zijn CGQJ hier vanaf eind 1941 wel aan werkten.372 
   De al genoemde registratie van alle joden en het joodse bezit – vanaf 2 juni 1941 ook in de 
onbezette zone – was een belangrijke stap en zou een jaar later ernstige gevolgen hebben toen 
de grootschalige razzia’s en deportaties plaatsvonden. Religie of etniciteit waren al bijna 
zeventig jaar lang geen onderdeel meer geweest van de bevolkingstellingen, burgerlijke stand 
en andere overheidsstatistieken in Frankrijk. De termijn waarbinnen de joden zich voor 
registratie moesten melden liep tot eind juli 1941. De telling had betrekking op hun naam, 
adres, kinderen, ouders, grootouders, nationaliteit, godsdienst, onderwijskwalificaties, 
vervulling van militaire dienst, beroepsactiviteit en allerlei bijzonderheden omtrent hun privé-
inkomen, schulden, onroerend goed, ander bezit, etc. Niet alleen Vallat hechtte zeer veel 
belang aan deze registratie die de basis vormde voor de verdere anti-joodse politiek. Ook 
andere sleutelfiguren van Darlans regering stonden er met hun volle gewicht achter. Zo 
benadrukte bijvoorbeeld Henri Chavin, secretaris-generaal voor politie op het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, op 12 juli in een circulaire aan de prefecten hoe belangrijk het was dat 
deze maatregel in het kader van de openbare orde zorgvuldig en met alle beschikbare 
middelen zou worden uitgevoerd.373 Overigens had de verwerking van de registratie veel 
voeten in de aarde en verliep deze niet overal in de onbezette zone even vlot. Uiteindelijk 
werden er in totaal 109.983 joden van 15 jaar en ouder geregistreerd, van wie 59.344 met de 
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Franse nationaliteit.374 De aantallen geïnterneerde joden, verspreid over verschillende 
kampen, waren daarbij echter niet inbegrepen, evenmin de kinderen beneden bovengenoemde 
leeftijd. Deze moesten zo nauwkeurig mogelijk worden geschat en daarmee kwam men op 
een voorlopig totaal aantal joden in de onbezette zone van tenminste 140.000. Er werd echter 
in de zomer 1941 niet volledig gehoor gegeven aan de verplichte registratie. Er was weliswaar 
geen sprake van een georganiseerde boycot, maar volgens ambtelijke berichten zouden tussen 
vier- en vijfduizend joden zich aan de verplichting tot registratie hebben onttrokken. Het 
onder het ministerie van binnenlandse zaken vallende registratiebureau kwam met een hogere 
schatting: 15 à 18 procent van de joden zouden zich niet hebben laten registreren.375 Het 
bureau bekritiseerde de wijze waarop door de departementsprefecturen de telling werd 
uitgevoerd. Vooral joodse partners in ‘gemengde’ huwelijken zouden zich aan de verplichting 
hebben onttrokken, alsmede degenen uit de bezette zone, die vanwege de op gang gekomen 
vervolging clandestien de demarcatielijn waren overgestoken en zich in het onbezette zuiden 
hadden gevestigd. Vooral voor Franse joden en joodse immigranten die goed Frans spraken 
en geen te duidelijke vluchtelingenstatus bezaten, was het in de onbezette zone makkelijker 
om een half-legaal of wel semi-clandestien bestaan te leiden, dan in het bezette Parijs. Onder 
hen bevonden zich ook joden die najaar 1940 in de bezette zone al waren geregistreerd en 
mede daarom aan de telling in de onbezette zone bewust geen gehoor gaven. In een vergeefse 
poging meer greep te krijgen op het groeiend aantal niet-Franse joden in onbezet gebied, met 
name aan de Côte d’Azur, werd op initiatief van bovengenoemde Chavin in de zomer van 
1941, vooral in juni–juli, aan honderden joden een verplichte verblijfplaats toegewezen 
(résidence assignée), waarna zij zich regelmatig bij de plaatselijke politie moesten melden.376 
Over het geheel genomen kan ervan worden uitgegaan dat zich in oktober 1941 in de bezette 
zone minstens 165.000 joden bevonden en in de onbezette zone 155.000, met inbegrip van 
niet-geregistreerde kinderen, half-legalen en illegalen, waarmee het totale aantal joden in 
Frankrijk niet beneden de 320.000 lag.377  
   De aard van de registratie had onder andere al betrekking op de economische situatie van de 
joden. Wat economische maatregelen tegen hen betrof, wilde Vichy zoals gezegd vooral de 
Duitse overname van joods eigendom in bezet gebied zoveel mogelijk voorkomen en 
zinspeelde op afzonderlijke wetgeving hieromtrent. Al in herfst 1940 was via Duitse 
verordeningen immers een begin gemaakt met de registratie en inbeslagneming van joodse 
winkels en bedrijven. Daarop waren zoals vermeld van Franse zijde haastig administrateurs 
provisoires benoemd bij joodse bedrijven in de bezette zone, wat begin december 1940 tot 
oprichting van de SCAP had geleid. De Duitse inval en de Duitse en Franse maatregelen 
hadden intussen echter geleid tot joodse kapitaalvlucht van bezet naar onbezet gebied. Joodse 
ondernemers trachtten aan de door de bezetter begonnen ‘arisering’ te ontkomen door hun 
bezit over de demarcatielijn naar het zuiden te smokkelen en/of de zetel van hun bedrijf naar 
de onbezette zone te verplaatsen.378 Hierdoor en in het algemeen ontstonden onmiddellijk 
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complicaties over joodse ondernemingen met belangen in beide zones. Daar kwam bij dat 
door het militair bestuur werd geëist dat de bevoegdheid van de administrateurs provisoires 
in de bezette zone werd uitgebreid naar het onbezette zuiden. In mei 1941 overlegden 
verschillende Franse ministers en topambtenaren welke stappen zij hieromtrent het best 
konden zetten. Ze wilden de Duitse verordeningen vervangen door ze te overtreffen.379 
Melchior de Faramond, opvolger van Fournier en hoofd van de SCAP vanaf 1 april 1941, 
voorts Pucheu en Bichelonne, resp. minister en secretaris-generaal van Industriële Productie, 
namen deel aan de besprekingen, alsmede de minister van Financiën Yves Bouthillier en 
uiteraard Vallat. Het resultaat was de uitgebreide wet van 22 juli 1941, die een overwinning 
voor Vallat inhield. Zowel Bichelonne als Bouthillier wilden aanvankelijk de bevoegdheden 
van Vallat op het terrein van economisch-financiële maatregelen tegen joden zo beperkt 
mogelijk houden en deze kwestie in handen leggen van de economische vakministeries: 
Financiën en Industriële Productie. De SCAP, die in april aanzienlijk was uitgebreid, werd 
echter op 19 juni 1941 geïntegreerd in het CGQJ en daarvan veruit de omvangrijkste en 
belangrijkste afdeling.380 Naast het tweede Statut en de registratie, was de wet van 22 juli 
1941 het derde belangrijke element in de Franse anti-joodse politiek van zomer 1941. Met 
deze wet werd voor het eerst officieel in Franse overheidsstukken de term ‘aryanisation’ 
(overgenomen van het Duitse Arisierung) gebruikt om de uitsluiting van joden en joodse 
invloed uit de economie mee aan te duiden.381 
   Geen van de anti-joodse wetten en maatregelen was dermate diep ingrijpend in het publieke 
leven als deze wet van juli 1941, gericht op het ‘verwijderen van alle joodse invloed uit de 
nationale economie.’382 De wet had betrekking op al het bezit van de joden: bedrijven, 
onroerend goed, onderpanden, effecten en zelfs contanten. Onmiddellijk na uitvaardiging van 
de wet begon het CGQJ in de onbezette zone met het plaatsen van joodse bedrijven en winkels 
onder niet-joodse voorlopige bewindvoerders, de eerder genoemde administrateurs 
provisoires, zoals die al vanaf herfst 1940 in de bezette zone actief waren bij uitvoering van 
Duitse verordeningen. Vallat, hierin weer wèl gesteund door de ministeries van Financiën en 
Industriële Productie, wilde naar de Duitsers toe bewijzen, dat de Fransen een minstens zo 
effectieve economische zuivering konden organiseren.383 Hij wilde mede daardoor 
bewerkstelligen dat er onmiddellijk een einde kwam aan de dreigende uitbreiding van 
bevoegdheden van bewindvoerders uit de bezette zone in de economie van het onbezette 
zuiden. Tegelijk wilde hij hierdoor controle krijgen op de joodse kapitaalvlucht uit het bezette 
noorden. De SCAP was en bleef daarbij werkzaam in de bezette zone, terwijl voor het 
onbezette gebied in Vichy, als onderdeel van het CGQJ, een Direction de l’aryanisation 
économique (DAE) werd gevormd onder leiding van een inspecteur van de Banque de France, 
Yves Regelsperger.384 Van de ongeveer 7.400 bewindvoerders die tijdens de oorlogsjaren 
werden benoemd bij ruim 42.000 als joods beschouwde winkels en bedrijven, bevonden zich 
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er 1.343, oftewel 18 procent van het totale aantal bewindvoerders, in de onbezette zone.385 
Aangezien joods bezit voor het begin van de bezetting vooral geconcentreerd was in wat de 
bezette zone werd – vooral in de regio Parijs – zal deze verdeling niet heel ver gelegen hebben 
van de werkelijke spreiding van het joodse eigendom. Het werk aan de ‘arisering’ volgens de 
wet van 22 juli 1941 nam spoedig tweederde van de activiteiten van het CGQJ in beslag. De 
voorlopige bewindvoerders moesten niet alleen het beheer over de joodse ondernemingen 
voeren, maar in overleg met SCAP resp. DAE ook beslissen wat er mee moest gebeuren. Als 
een onderneming niet van belang was voor de nationale economie werd in het kader van 
sanering en rationalisatie overgegaan tot liquidatie en werd de inboedel geveild. Wanneer de 
ondernemingen wel van blijvende waarde waren voor de economie, moesten ze worden 
verkocht aan niet-joodse eigenaren en worden voortgezet. Uiteindelijk waren op 1 mei 1944 
van de ruim 42.000 inbeslaggenomen joodse bedrijven en winkels bijna 9.700 verkocht aan 
‘ariërs’ en ruim 7.300 geliquideerd. De overige gevallen waren nog in behandeling. Overigens 
zal duidelijk zijn dat bij een totaal van 42.000 joodse bedrijven en bedrijfjes, terwijl zoals 
gezegd 7.400 administrateurs provisoires in functie waren, de meeste van deze laatsten over 
meerdere joodse bedrijven tegelijk het bewind voerden. Bij een overdracht op deze schaal was 
het onvermijdelijk dat een schokgolf door de Franse economie ging. Er vonden veranderingen 
plaats in monopolies van specifieke sectoren en concurrentieverhoudingen. Voor bankwezen, 
verzekeringsagenten en notarissen ontstonden – bij gebrek aan traditionele jurisprudentie – 
complexe problemen voor zowel joodse als niet-joodse cliënten met betrekking tot overdracht 
van kapitaal, omdat bijv. in de bezette zone door de bezetter werd geëist, dat het kapitaal 
uitsluitend op onder curatele staande rekeningen werd gestort. Een van de kernstukken van de 
wet van 22 juli was dan ook de overdracht van vermogenswaarden van de joden naar 
geblokkeerde rekeningen, die niet beheerd werden door het CGQJ, maar door een reeds sinds 
1816 bestaande, reguliere Franse overheidsinstantie: de Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC), die onder het ministerie van Financiën ressorteerde. Deze institutionalisering van de 
gelegaliseerde roof onder regie van de Franse staat was een wezenlijke radicalisering van de 
jodenvervolging. In 1943 zou de CDC het beheer voeren over ongeveer 20.000 joodse 
rekeningen met een totaal bedrag van drie miljard franc. De rekeningen stonden formeel op 
naam van de joodse eigenaars, maar deze hadden hierover niets meer te zeggen. Het CGQJ 
kon toestemming geven of onthouden aan elke uitbetaling of andere mutatie.386 
   De wetten van 19 mei, 2 juni en 22 juli 1941 hadden een versterking betekend van de 
positie van Vallat en het CGQJ ten opzichte van Franse ministeries, wat ook bleek uit het feit 
dat de SCAP werd geïntegreerd in het CGQJ (19 juni). Dit alles neemt echter niet weg dat het 
CGQJ zijn vijandigheid ten aanzien van de joden van meet af aan moest delen met 
verschillende ministeries, die elk weer hun eigen belangen hadden. Wel kreeg het CGQJ een 
relatief hoog budget toegewezen voor haar taak; dit groeide tussen 1941 en 1942 van 12,6 tot 
31,2 miljoen francs. Ook de personele omvang nam toe. Vooral vanuit Maurrasiaanse kringen 
bestond een sterke politieke druk om de nieuwe organisatie van stevige middelen te voorzien. 
Het CGQJ begon met 400 medewerkers (stand midden 1941), eind dat jaar was dit aantal 
gestegen tot 766 en lente 1944 tot 1044.387 Maar het aantal ambtenaren maakte de kwaliteit in 
een ad hoc instantie als het CGQJ niet goed, zoals uit een evaluatie uit maart 1944 bleek: 
‘Tijdelijke ambtenaren in een tijdelijke organisatie zijn niet aan hun ambt gebonden door 
enige zorg voor de toekomst en hebben geen enkel perspectief om carrière te maken. Het zal 
daarom niet verbazen dat het merendeel van de ambtenaren zijn werkkring slechts als een 
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voorbijgaande broodwinning ziet en zwakke karakters geen weerstand kunnen bieden aan 
interessante aanbiedingen’.388 Deze laatste zinsnede was een eufemisme voor de relatief hoge 
mate van fraude en corruptie waar de organisatie aan bloot stond. De geringe bekwaamheid 
van de ambtenaren van het CGQJ uitte zich in een verwarde administratie. Verkeerde data, 
verkeerd taalgebruik, verkeerde overboekingen waren aan de orde van de dag in de CGQJ-
kantoren te Parijs, Vichy en andere plaatsen. Bureaucratische incidenten deden zich dagelijks 
voor en waren vaak van dien aard dat zij sterk bijdroegen aan het verlies van vertrouwen in 
het CGQJ bij het gevestigde ambtenarenapparaat van de vakministeries. Voor ambtenaren van 
verschillende ministeries was de onzorgvuldige werkwijze van het CGQJ een onophoudelijke 
bron van zorg en ergernis. Om eisen van schadevergoeding e.d. te vermijden benadrukten zij 
keer op keer dat de juridische nauwkeurigheid van de verordeningen in acht moest worden 
genomen.389 Toch werd het CGQJ door de ministeries en andere overheidsinstellingen niet 
geïsoleerd, maar bestond er een tamelijk effectieve samenwerking tussen hen. Het CGQJ 
consulteerde vaak andere ministeries voor wat betreft ontwerp en uitvoering van wetgeving. 
Vertegenwoordigers van veel ministeries waren daarbij betrokken. De anti-joodse wetgeving 
werd door hen net zo ‘normaal’ in behandeling genomen, als andere ambtelijke, bestuurlijke 
kwesties, zoals de voedseldistributie, kosten van de bezetting etc. Er was geen sprake van 
bewust traineren door de Franse bureaucratie ten aanzien van de antisemitische wetgeving. 
Integendeel, vooral in de periode dat Vallat hoofd van het CGQJ was, functioneerde deze 
instantie als integraal onderdeel van het Franse overheidsapparaat.390  
   Hoewel hierboven kort de formele werkwijze bij onteigening en liquidatie of verkoop van 
joodse ondernemingen werd geschetst, verliep deze in de praktijk gecompliceerd en traag. Dit 
kwam mede omdat er veel partijen bij waren betrokken. Het CGQJ had in dit opzicht vooral 
competentiegeschillen met Financiën en Industriële Productie. Beide departementen 
vervulden al sinds oktober 1940 een taak inzake de ‘arisering’ in de bezette zone. Toen dit 
beleid door Vichy in juli 1941 werd uitgebreid naar het onbezette zuiden was het niet 
duidelijk wie nu de zeggenschap over het geheel zou krijgen. Uiteindelijk bleef Industriële 
Productie betrokken bij de benoeming van de administrateurs provisoires. Joodse banken en 
verzekeringsmaatschappijen vielen voor wat dit betreft echter onder Financiën. Het CGQJ 
kreeg weliswaar formeel de controle over het hele project van de ‘arisering’, maar er vond 
maandelijks interdepartementaal overleg plaats, waarbij het CGQJ zijn invloed moest delen 
met vertegenwoordigers van de betrokken ministeries. In dit overleg werden de problemen 
van de ‘arisering’ besproken, alsmede de onderhandelingsstrategie naar de Duitsers toe.391 In 
feite waren er wat uitvoering van het beleid betreft vijf rivaliserende instanties in Frankrijk: 
ten eerste het CGQJ van Vallat; in de tweede plaats een complex van Duitse belangen; 
individuele Duitse ondernemers hoopten joodse ondernemingen goedkoop te kunnen 
overnemen, maar de Wirtschaftsabteilung van het militaire bestuur – vertegenwoordigd door 
de jurist Kurt Blanke – was weer vooral geïnteresseerd in de continuïteit van bedrijven die 
van belang waren voor de Duitse oorlogseconomie (zij wensten geen arbeidsonrust door 
overnames etc.). Blanke trachtte bovendien invloed te krijgen bij ‘arisering’ van 
kriegswichtige bedrijven in het onbezette zuiden, maar dit mislukte.392 Ten derde waren er de 
al genoemde betrokken Franse ministeries van Financiën en Industriële Productie. Vanaf het 
begin van de ‘arisering’ door de Duitsers in bezet gebied, speelden deze ministeries een rol 
hierbij en zij hielden daar na oprichting van het CGQJ aan vast. Zo werd bijvoorbeeld het 
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joodse effectenvermogen, anders dan contant geldelijk vermogen, in beslag genomen en 
beheerd door de Administration des Domaines, een instantie ondergeschikt aan het ministerie 
van Financiën. Een vierde groep belanghebbenden waren de administrateurs provisoires zèlf. 
Door het beheer van zoveel mogelijk ondernemingen op zich te nemen, maar ook door fraude, 
probeerden zij zich zoveel mogelijk te verrijken. De vijfde en laatste belanghebbenden in de 
‘arisering’ waren de eerder genoemde Comités d’organisations professionelles (CO). Ook de 
CO’s waren zeer geïnteresseerd in de voormalige joodse bedrijven, die zij nu goedkoop 
konden overnemen en waarmee een bepaalde bedrijfstak economisch kon worden versterkt. 
De CO’s, waarvan er in totaal 110 waren393, hadden veelal conflicten met het ministerie van 
Industriële Productie, dat bijvoorbeeld niet terzake kundige administrateurs provisoires 
stuurde, omdat dit ‘eigen mensen’ van het ministerie waren. Het ging hierbij kennelijk om 
benoemingen waarbij niet in de eerste plaats competentie telde.394 Door het grote aantal 
betrokken partijen – semi-overheid en privaat – alsook door onvoldoende centrale sturing, 
toezicht en controle, grepen valsheid in geschrifte, onterechte declaraties etc., kortom fraude 
en verduistering, steeds meer om zich heen. Hoewel Vallat in eerste instantie ernaar streefde 
persoonlijke belangen en commerciële rivaliteit buiten te sluiten en de ‘arisering’ volgens de 
formele regels uit te voeren, moest hij in maart 1942 – kort voor zijn ontslag – berustend 
vaststellen dat de ‘hebzucht was ontketend’.395 Hij had zijn greep op de voortgang grotendeels 
verloren. 
 

Een van de ingewikkeldste kwesties bij uitvoering van de anti-joodse wetgeving bleef de 
definitie van het begrip jood en de rol van de religie. Vallat had in het tweede Statut des Juifs 
van juni 1941, laten vastleggen dat iemand niet jood was, wanneer diegene aanhanger van een 
christelijke geloofsovertuiging was (dus gedoopt), zoals bepaald in de wet van 9 december 
1905 (scheiding kerk en staat). In plaats van drie joodse grootouders, gold nu dat twee joodse 
grootouders betekende dat iemand joods was; dit gold weer niet voor degenen die konden 
aantonen vóór juli 1940 te zijn gedoopt, behalve echter wanneer een betrokkene een joodse 
huwelijkspartner had. In de praktijk verliep een en ander nogal moeizaam. Ras en religie 
bleken nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naarmate de Franse anti-joodse 
wetgeving hardere consequenties had in het dagelijks leven van de joden, poogden steeds 
meer betrokkenen hun registratie als jood ongedaan te maken. Vooral in twijfelgevallen 
werden – vergezeld van authentieke of gefingeerde doopbewijzen – verzoeken ingediend om 
een schriftelijk document dat men geen jood was. Bovendien hadden de Duitse autoriteiten op 
1 juli 1941 aan Darlan laten weten dat in het vervolg van elke reiziger bij de demarcatielijn 
die de bezette zone wilde betreden een ‘ariërverklaring’ werd geëist. Aanvankelijk verstrekten 
Franse autoriteiten hiertoe certificats de non-appartenance à la religion juive, maar na Duitse 
druk en onderling overleg tussen Vallat en andere Franse autoriteiten, begon het CGQJ in 
oktober 1941 met de uitreiking van certificats de non-appartenance à la race juive. Binnen 
het CGQJ werd een aparte afdeling opgericht, geleid door de uit Zwitserland afkomstige 
etnoloog George Montandon, die zich bezig hield met onderzoek naar de ‘raciale identiteit’ 
van twijfelgevallen. Dit gebeurde op eigen kosten van de indieners van verzoeken daartoe. In 
totaal zouden ongeveer tienduizend ‘certificaten van niet-behoren tot het joodse ras’ worden 
uitgereikt aan niet-joden, van wie werd vermoed dat zij geheel of gedeeltelijk joods waren.396 
   Op 17 november werd de lijst met voor joden verboden beroepen van het tweede Statut des 
Juifs verder uitgebreid, vooral in de financiële sector. Tegelijkertijd werden beperkende quota 
in alle overige beroepen aangekondigd, maar dit laatste stuitte op verzet in bepaalde 
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overheidskringen, onder andere het Ministerie van Industriële Productie, gezien de te grote 
economische schade op korte termijn die het gevolg zou zijn. Daarom werd een omvattende 
beperking voor joden in alle beroepen voorlopig op de lange baan geschoven.397 
 

Naast de hierboven beschreven reeks van wetten en bepalingen, waren vanaf voorjaar 1941 
ook anti-joodse acties van andere aard op gang gekomen, met name in de bezette zone. In 
maart 1941 was, in verband met de voortgaande strijd tegen Engeland, door het militair 
bestuur in Parijs om veiligheidsredenen besloten dat joden niet langer in de kuststrook 
mochten verblijven. De betrokken inwoners werden overgebracht naar de departementen 
Yonne en Aube in de bezette zone ten zuidoosten van Parijs.398 Tijdens de al vermelde eerste 
ontmoeting van Vallat met de hoogste vertegenwoordigers van de bezettingsmacht, onder wie 
Werner Best, begin april, was erop aangedrongen dat Franse autoriteiten zo snel mogelijk een 
begin zouden maken met internering van joden in de bezette zone. Tezelfdertijd verzocht Best 
de vertegenwoordiger van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken in Parijs, Jean-Marie 
Ingrand, om de onmiddellijke internering of uitzetting van een aantal buitenlandse joden in de 
bezette zone. Immers, zo werd geredeneerd, de Franse regering was al in oktober 1940 zèlf 
overgegaan tot grootschalige internering in de onbezette zone, waarom dan niet ook in de 
bezette zone? Een belangrijke reden waarom Vichy dit tot dan toe niet deed, was dat men in 
de bezette zone naar de bevolking toe niet de indruk wilde wekken dat Franse autoriteiten en 
politie volgzame uitvoerders waren van Duitse wensen of bevelen. In het onbezette zuiden 
bestond dit probleem niet. Waar het om draaide was dat wetten, verordeningen en acties die 
door Franse bestuurders en politie werden uitgevoerd, naar de bevolking in de bezette zone 
toe ook als zelfstandige, exclusief Franse initiatieven konden worden gepresenteerd.399 
   Om te voorkomen dat van Duitse zijde opnieuw, zoals in oktober 1940, zou worden 
overgegaan tot eenzijdige uitzetting naar de onbezette zone, besloot Darlan opdracht te geven 
aan de politieprefectuur van Parijs over te gaan tot arrestatie en internering van een groep 
buitenlandse joden.400 Tussen 9 en 14 mei 1941 ontvingen 6.494 Poolse, Oostenrijkse en 
Tsjechische joden, allen ‘hommes de 18 à 45 ans appartenant aux catégories les moins 
intéressantes du point de vue français’, een schriftelijke oproep zich bij het plaatselijke 
politiebureau te melden voor onderzoek naar hun vreemdelingenstatus; op niet-verschijnen 
werden in de oproep ‘de zwaarste sancties’ gesteld.401 De 3.747 mannen die zich meldden, 
werden onmiddellijk gearresteerd en met vier treinen weggevoerd naar twee kampen bij 
Pithiviers en Beaune-la-Rolande ruim tachtig kilometer ten zuiden van Parijs (dep. Loiret). 
Pithiviers was zomer 1940 door de Duitsers opgericht om Franse krijgsgevangenen te 
interneren. Beaune-la-Rolande was in de winter van 1939–’40 aangelegd, bedoeld voor 
legering van Canadese troepen en in 1940 omgevormd tot een kamp voor Franse gevangenen. 
Nu werden beide barakkenkampen door de Franse autoriteiten gebruikt om de eerste grote 
groep buitenlandse joden in de bezette zone in op te sluiten. De kampen werden door Franse 
politie bewaakt; voor het beheer en de verzorging was de sous-prefect van het departement 
Loiret verantwoordelijk. Tijdens de eerste weken waren de omstandigheden van het verblijf 
zeer slecht. Enkele medewerkers van het Franse Rode Kruis, die toestemming hadden in de 
kampen te werken, constateerden incompententie van beheerders en bewakers. Zo bleek een 
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van de kampadministrateurs voedsel te stelen. Na enkele weken werd een van de 
kampbeheerders vervangen en verbeterde de verzorging van de geïnterneerden enigszins, 
onder andere door voedselpakketten van het Rode Kruis.402 
   Een ander initiatief in mei 1941 – naast interneringen in de bezette zone – dat eveneens 
resultaat was van expliciete Duitse druk, was de oprichting van het Institut d’étude des 
questions juives (IEQJ) in Parijs. Het was een initiatief van Dannecker om het antisemitisme 
onder de Franse bevolking te bevorderen. Het budget was geheel afkomstig van de Duitse 
ambassade, maar leiding en personeel van het Institut bestonden uit Franse antisemieten. Aan 
het hoofd stond de oud-legerkapitein Paul Sézille, een vriend van de journalist en fanatieke 
antisemiet Louis Darquier de Pellepoix, die jarenlang gemeenteraadslid in Parijs was geweest. 
In de praktijk bleef de invloed van het Judenreferat en de Duitse ambassade groot en werden 
nauwe contacten onderhouden met het Institut zur Erforschung der Judenfrage van Alfred 
Rosenberg in Frankfurt am Main. Na de eerder genoemde, voor Dannecker teleurstellend 
verlopen, ontmoeting met Vallat in april 1941, poogde hij met dit IEQJ de Franse 
commissaris-generaal in zekere zin rechts in te halen. Vanuit het IEQJ werden lezingen en 
exposities georganiseerd en affiches en brochures verspreid. Ook werd gestart met de Cahiers 
jaune, een antisemitische periodiek, waar Franse journalisten uit de marge aan meewerkten. 
Er bestond bij het IEQJ-personeel echter een toenemende neiging om in plaats van het 
inspannende schrijfwerk van antisemitische propagandabrochures en lezingen zich in te laten 
met de makkelijker, lucratieve ‘arisering’ van joods bezit. Door incompetentie, 
mismanagement en corruptie, ook van Sézille zelf, bleef financiële steun van Duitse zijde 
nodig. Het IEQJ verwierf nooit geloofwaardigheid en riep eerder afkeer op onder de Franse 
bevolking. Dit bleek vooral uit de betrekkelijk lage bezoekersaantallen van antisemitische 
exposities. In juni 1942 zag Dannecker zich genoodzaakt Sézille te vervangen. Vanaf maart 
1943 zou het gereorganiseerde IEQJ verder gaan onder de naam Institut d’étude des questions 
juives et ethno-raciales (IEQJER), met de eerder genoemde etnoloog Montandon aan het 
hoofd.403 
   Het radicale antisemitisme werd verder vooral uitgedragen door uiterst rechtse partijen en 
groepen, die echter van meet af aan door Vichy buiten de macht werden gehouden. Naast de 
eerdergenoemde Progrès Social Français (voorheen Parti Social Français, PSF) van La 
Rocque – die in augustus 1941 opging in het veteranenlegioen – betrof het de Parti Populaire 
Français van Jacques Doriot (PPF, ca. 30.000 leden in 1941, van wie 4.000 activisten), de in 
januari 1941 door Marcel Déat opgerichte Rassemblement National Populaire (RNP, ca. 
20.000 leden), de radicalere maar tegelijk kleinere Mouvement Social Révolutionnaire (MSR) 
die in september 1940 door Eugène Deloncle in Parijs was opgericht, en tenslotte de Parti 
Franciste, opgericht en geleid door Marcel Bucard, een gedecoreerde veteraan uit de eerste 
wereldoorlog en voormalig Action française activist. De aanvankelijk ca. 15.000 van de MSR 
waren afkomstig van de eerdergenoemde, gewelddadige Cagoule uit de jaren dertig en andere 
vooroorlogse splintergroepen van extreem-rechts.404 Zowel Déat als Deloncle onderhielden 
nauwe contacten met de Duitse ambassade in Parijs en kregen daarvan financiële steun. Nadat 
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Laval in december 1940 was ontslagen, drong hij achter de schermen aan op een fusie van 
MSR en de nieuwe RNP, maar Deloncle hield vast aan een zelfstandige, door hem 
gecontroleerde, militante vleugel. Er gingen zelfs geruchten dat laatstgenoemde – in 
navolging van Mussolini’s mars naar Rome in 1922 – een mars naar Vichy voorbereidde om 
het traditioneel-conservatieve bewind van Pétain te vervangen. Er bestond groot wantrouwen 
tussen Deloncle en Déat. Nadat Laval en Déat in augustus 1941 bij aanslagen gewond waren 
geraakt, ging de verdenking uit naar de MSR en brak Déat definitief met Deloncle. 
Laatstgenoemde radicaliseerde verder en zijn ex-Cagoulards hielden zich al maanden bezig 
met intimidatie en aanslagen op voormalige kopstukken van de Volksfrontregering uit 1936, 
zoals de moord op oud-minister van Binnenlandse Zaken, Marx Dormoy, in juli 1941.405 
Overigens werd het werkelijke aantal leden van de MSR door de bezetter in de herfst van 
1941 vastgesteld op slechts 1.385. Het belangrijkste wapenfeit van Deloncle in de bezette 
zone, na de breuk met Déat, was echter het opblazen van zeven Parijse synagogen in de nacht 
van 2-3 oktober 1941, waarvoor de Sipo-SD de explosieven leverde.406 Zoals eerder vermeld 
leidde deze actie aan Duitse kant tot een openlijke confrontatie tussen Wehrmacht en SS, 
zowel in Parijs als in Berlijn. Hierna ging het evenwel aan Franse zijde met de groep van 
Deloncle bergafwaarts. Zijn positie binnen de MSR werd snel zwakker en in mei 1942 werd 
hij afgezet en vervangen door Georges Soulès. Onder zijn leiding daalde het ledental echter 
verder tot enkele honderden militanten. Toen was inmiddels op uiterst rechts vooral Doriot de 
komende man, met zijn PPF.407 Déat was de enige voorman bij uiterst-rechts die vóór en 
tijdens de oorlog nauwe banden onderhield met Laval. Beiden waren ooit socialist geweest, 
maar steeds verder naar rechts opgeschoven. De door Déat, met steun van Abetz en Laval, 
begin 1941 opgerichte RNP mislukte als massabeweging en werd slechts de zoveelste rechtse 
splintergroep in Parijs. Toch genoot Déat de blijvende steun van Laval, omdat zijn groep een 
bruikbaar instrument was om Darlans regering van ‘verslagen en gedecoreerde militairen’ in 
diskrediet te brengen. Bovendien vormde Déat als rivaal een geschikt tegenwicht tegen Doriot 
en zijn PPF. Er bestond diep wantrouwen tussen deze twee voormannen; beiden dongen naar 
de gunst van de Duitsers, maar verschilden sterk in karakter: Déat was een intellectueel, 
voormalig socialist en in 1935 minister van Luchtvaart geweest in Lavals kabinet; Doriot was 
een ex-communistische activist, straatvechter en populist.408 De verschillende radicaal-rechtse 
groepen hadden hun zwaartepunt niet in Vichy, maar in Parijs, waar hun activiteiten vooral tot 
uiting kwamen in de legale pers. Ondanks hun onderlinge verdeeldheid en hoewel hun ultra-
collaborationisme geen draagvlak had onder de bevolking, konden hun kranten en 
tijdschrijften dankzij financiële steun van de Duitse ambassade en een gegarandeerde 
toewijzing door de papierdistributie voor het eerst regelmatig en professioneel in druk 
verschijnen. Zo publiceerden schrijvers en journalisten als Louis-Ferdinand Céline, Lucien 
Rebatet en Robert Brasillach, die al in de jaren dertig naam hadden gemaakt in extreem-
rechtse kringen, artikelen in de fel antisemitische tijdschriften Je suis partout en Au pilori, die 
elk een aantal verkochte exemplaren van hoogstens 50.000 bereikten. Deze en dergelijke 
kranten en tijdschriften werden hoofdzakelijk in pro-collaboratiekringen gelezen. Daarentegen 
bereikte Déat als schrijver van hoofdartikelen in de krant L’Œuvre met een dagelijkse 
verkochte oplage van rond de 130.000 een breder publiek en had hij in deze hoedanigheid 
meer invloed dan als RNP-leider. Antisemitisme speelde echter niet de hoofdrol in zijn 
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krantenstukken, die vooral kritiek en bijtende spot bevatten ten aanzien van het zijns inziens 
veel te slappe karakter van Darlans regering in het algemeen.409 
   Behalve de eerste internering van joden in de bezette zone en oprichting van het Institut 
d’étude des questions juives was er in de zomer van 1941 van Duitse zijde ook toenemende 
druk op Franse autoriteiten om te komen tot één verplichte koepelorganisatie, waaronder alle 
joodse verenigingen en instellingen zouden moeten ressorteren. Soortgelijke organisaties 
waren al, zoals bekend, in 1939 in Duitsland en in 1939-’40 in bezet Polen aan de joden 
opgelegd. De Franse situatie verschilde echter belangrijk van Oost-Europese gebieden en 
Duitsland zelf. In Frankrijk was de Duitse directe controle beperkt tot de bezette zone; de 
militaire autoriteiten waren formeel gebonden aan de wapenstilstandsbepalingen van juni 
1940 en bovendien hadden ze onvoldoende personeel om alles zelf te regelen. Net als bij 
andere aspecten van de anti-joodse politiek, was ook bij een reorganisatie van het joodse 
leven Franse medewerking onontbeerlijk. Van Duitse zijde – Danneckers Judenreferat, 
gesteund door zijn chef Knochen – nam de druk toe op CGQJ-chef Vallat om de joden een 
verplichte centrale organisatie op te leggen. De Franse regering voelde hier weinig voor. In 
augustus nam de druk toe, omdat vanwege toenemende aanslagen door Frans verzet ook het 
militair bestuur bij Vichy begon aan te dringen op ‘preventieve en vergeldingsmaatregelen’ 
tegen de joden. Op 29 augustus 1941 deed het militair bestuur, gesteund door de ambassade, 
een schriftelijk verzoek aan Vallat zo spoedig mogelijk over te gaan tot oprichting van één 
joodse organisatie, die ‘alle in het bezette gebied wonende joden’ moest omvatten.410 Uiterlijk 
25 september diende Vallat een concreet plan aan de Duitse autoriteiten voor te leggen. Vallat 
kon de pressie niet langer weerstaan. Hij vreesde de controle te verliezen over grote bedragen 
van Frans-joodse organisaties in de bezette zone, m.n. het vermogen van de Alliance Israélite 
Universelle (toen geschat op 13 tot 18 miljoen franc).411 Bovendien liet Dannecker op 15 
september 1941 aan Vallat weten dat het militair bestuur eenzijdig per verordening zou 
overgaan tot oprichting van bedoelde joodse organisatie in de bezette zone, indien de Franse 
autoriteiten niet binnen tien dagen aan bovengenoemde Duitse eis zouden voldoen. Vallat 
ging overstag en zegde toe met een wetsontwerp te komen.412 Toen dit te lang op zich liet 
wachten, dreigde men van Duitse zijde ook de bestuursleden van de beoogde organisatie zelf 
te benoemen. Na overleg met zijn superieuren, kwam Vallat nu onmiddellijk met het voorstel 
tot oprichting van een verplichte organisatie voor beide zones. Zijn voorstel ging duidelijk 
verder dan de Duitse eis, wat direct te maken had met de Franse soevereiniteitsaanspraken. 
Het bestuur van de op te richten organisatie zou ondergeschikt zijn aan het CGQJ. Het 
resultaat was uiteindelijk de Franse wet van 29 november 1941, waarmee de Union Générale 
des Israélites de France (UGIF) tot stand kwam.413 Een paar dagen daarvoor was het militair 
bestuur zonder commentaar met het wetsontwerp akkoord gegaan. Onder de UGIF zouden van 
nu af aan alle joodse organisaties, filantropische instellingen en verenigingen moeten 
ressorteren. Na overleg van Vallat met joodse leiders mocht alleen het zuiver godsdienstige 
Consistoire Central des Israélites de France buiten de UGIF blijven. Alle joden in Frankrijk 
zouden voortaan een ‘contributie’ (belasting) aan de UGIF moeten betalen ten behoeve van 
wederzijdse hulp, sociale steun en ‘sociale aanpassing’ (lees: beroepsomscholing). Toen de 
UGIF eenmaal formeel was opgericht, zorgde Vallat voor twee zelfstandige UGIF-takken, elk 
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met een eigen bestuur: in de bezette zone de UGIF-Nord (Parijs) en in de ‘vrije zone’ de 
UGIF-Sud (Lyon). De Parijse tak vormde in feite een aangepaste voortzetting van het al in 
januari 1941 door joden zelf opgerichte comité tot coördinatie van de joodse organisaties voor 
maatschappelijke steun. Wat het landelijke UGIF-bestuur en de tak in de onbezette zone 
betreft, zou het in de praktijk echter nog maanden duren voordat de bestuurlijke functies 
waren vervuld en de organisatie daadwerkelijk kon gaan functioneren. Dit had te maken met 
slepende onderhandelingen tussen Vallat en joodse leiders, alsook weerstanden en onenigheid 
ten aanzien van de UGIF bij joodse leiders onderling. Behalve verlies van zeggenschap over 
hun eigen organisaties, vreesden zij vooral dat het vermogen van de verschillende joodse 
organisaties, dat voor maatschappelijke steun was bestemd, voor andere doelen zou worden 
gebruikt en in het ergste geval door de bezetter of Vichy in beslag zou worden genomen. 
Vallat van zijn kant streefde ernaar om door oprichting van de UGIF per Franse wet zijn eigen 
gezag in de bezette zone te versterken en Duitse inmenging in joodse zaken in te perken.414 
 
Intussen waren, na het begin van de Duitse aanval op Rusland in juni 1941, in Frankrijk 
vooral door communisten steeds meer aanslagen gepleegd op Duitse militairen en gebouwen, 
zoals in de paragraaf over de bezetters aan de orde kwam. Terwijl Franse politie in het hele 
land communisten arresteerde, drongen Sipo-SD en met name het Judenreferat aan op verdere 
beperkingen voor joden en een grote razzia in Parijs. Het militair bestuur stemde in met wat 
het zelf beschouwde als preventie- en vergeldingsmaatregelen. Op 13 augustus deed het 
militair bestuur een bevel uitgaan naar de Parijse politie, volgens welke joden hun radio’s 
moesten inleveren. Commissaris Jean François, belast met joodse zaken bij de Préfecture de 
police, voerde de instructie uit. Wat de massale arrestatie van joden betreft, gingen de Duitse 
autoriteiten nu anders te werk dan in mei 1941. Ze passeerden de vertegenwoordiger van de 
Vichy-regering, doordat zij – net als bij de inlevering van radio’s – zich rechtstreeks tot de 
Parijse politieprefectuur wendden. Deze laatste liet na om voorafgaand aan de razzia 
vertegenwoordiger Ingrand van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de bezette zone 
om toestemming te vragen of te informeren. De Vichy-regering viel dus buiten de 
besluitvorming en de politieprefectuur was er kennelijk ook niet op uit deze anti-joodse actie 
door het regeringsgezag te dekken. Aangezien de Duitse militaire autoriteiten de 
voorgenomen actie beschouwden als acute maatregel in het kader van handhaving van de 
openbare orde en veiligheid, was het plaatsvervangend hoofd van de Parijse politie, Émile 
Hennequin, volgens de wapenstilstandsbepalingen van juni 1940 verplicht de opdracht uit te 
voeren. Er werd nu dus voor het eerst door de Duitse autoriteiten een collectieve arrestatie van 
Franse joden door de Franse politie bevolen. Het beoogde aantal was 5.784, gebaseerd op de 
cartotheek van de Parijse politie met joodse naam- en adresgegevens. Op 20 augustus werden 
de toegangswegen tot het elfde arrondissement van Parijs afgegrendeld en werden zowel op 
straat als in woningen 3.022 joden opgepakt. Behalve door agenten van de Parijse reguliere 
politie, werd aan de razzia ook deelgenomen door personeel van de onderafdeling voor joodse 
zaken van de afdeling buitenlanders en joden onder verantwoordelijkheid van François en 
Tulard. Laatstgenoemde voerde het beheer over de cartotheek met joodse persoonsgegevens in 
groot-Parijs.415 Omdat het beoogde aantal niet werd bereikt, werden in de drie daarop 
volgende dagen wederom arrestaties uitgevoerd, nu ook in andere arrondissementen, tot het 
totale aantal van 4.232 was bereikt. Onder hen waren tweehonderd Frans-joodse 
intellectuelen, met name vijftig advocaten verbonden aan het Parijse Hof van Appèl. De 
Duitse autoriteiten, die hen verantwoordelijk hielden voor het stoken van onrust, hadden bij 
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uitstek aangedrongen op hun arrestatie.416 De opgepakte joden werden opgesloten in een nog 
niet voltooid flatgebouwcomplex in de Parijse, noordoostelijke buitenwijk Drancy, bewaakt 
door Franse politie. Franse autoriteiten waren ook verantwoordelijk voor de verzorging van 
de gevangenen. De eerste maanden heerste er gebrek aan voedsel en andere 
basisvoorzieningen. De situatie was zo slecht dat Duitse autoriteiten in oktober opdracht 
gaven negenhonderd ernstig ondervoede en stervende gevangenen vrij te laten.417 
   De razzia van augustus 1941 had niet het door het militair bestuur bedoelde ‘preventieve’ 
effect. Integendeel, op 21 augustus en daarna vonden aanslagen plaats op Duitse militairen in 
Parijs en elders in bezet Frankrijk. Het militair bestuur reageerde onmiddellijk en kondigde 
aan te zullen overgaan tot het oppakken van gijzelaars en – bij voortgaande aanslagen – hun 
executie. De bezetter eiste tevens dat de Franse autoriteiten zes reeds in gevangenschap 
verblijvende communisten ter dood zouden veroordelen als represaille voor de moordaanslag 
op een Duitse aspirant-officier in Parijs. De Franse regering vreesde een verdere aantasting 
van Franse politiebevoegdheden in de bezette zone. Om haar gezag over politie en justitie te 
behouden en de bezetter de pas af te snijden ging de regering verder dan de Duitse autoriteiten 
hadden geëist. De minister van Binnenlandse Zaken, Pierre Pucheu, streefde naar een 
repressie van het verzet van communisten en anderen, die niet alleen doeltreffender zou zijn 
dan een Duitse, maar die ook in Franse handen zou blijven.418 Dit was de aanleiding voor de 
oprichting van speciale rechtbanken om personen die een acute bedreiging voor de openbare 
orde vormden, snel ter dood te kunnen veroordelen. Het was ook de aanleiding voor de 
oprichting, door Pucheu in oktober 1941, van verschillende speciale politie-eenheden, zoals 
de Service de police anti-communiste (SPAC). Meestal werden echter de daders van aanslagen 
niet binnen het door de Duitsers gestelde ultimatum gevonden en de laatsten gingen over op 
represaille-executies, vooral nadat op 20 oktober zelfs de Feldkommandant van Nantes door 
leden van Frans verzet was doodgeschoten. Het ging aanvankelijk veelal om communisten, 
anarchisten en andere gedetineerden, die al in Duitse gevangenschap verkeerden, onder wie 
verhoudingsgewijs veel joden.419 Daarnaast echter ging Duitse politie er steeds vaker toe over 
– zonder overleg met Franse autoriteiten – gevangenen, die in Franse huizen van bewaring 
verbleven, direct op te eisen. Tegen het eind van die maand waren al meer dan honderd 
burgers slachtoffer geworden van vergeldingsexecuties door Duitse vuurpelotons en 
zeshonderd gijzelaars werden bedreigd met hetzelfde lot. De voortgaande Duitse executies 
leidden tot een crisis: Pétain overwoog om zich, als symbolische daad, op 25 oktober bij de 
demarcatielijn te melden als gijzelaar en zichzelf als Duits gevangene te beschouwen zolang 
van Duitse zijde niet gereageerd werd op de Franse protesten. Pucheu liet ambassadeur Abetz 
de avond tevoren de tekst lezen van Pétains toespraak hieromtrent. Hoewel Pucheu’s Duitse 
tegenspeler in deze kwestie, minister van Buitenlandse Zaken Ribbentrop, de zaak afdeed als 
bluf, drong Abetz er sterk op aan verdere executies voorlopig op te schorten.420 Enerzijds 
protesteerde de Franse regering keer op keer tegen de eenzijdige Duitse executies die zij 
beschouwde als regelrechte aantasting van de eigen soevereiniteit, anderzijds haastten de 
Franse autoriteiten zich naar de bezetter toe te laten zien dat zij aanslagen op Duitsers radicaal 
afwezen en alles op alles stelden zelf ‘de verantwoordelijken’ op te sporen en te bestraffen. 
Onder deze groep werden volgens Franse autoriteiten en pers verstaan: joden, communisten 
en buitenlandse agitators. In een door Darlan op 10 december 1941 gepubliceerde 
persverklaring werd aangekondigd dat alle buitenlandse joden die sinds begin januari 1936 
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naar Frankrijk waren gekomen – zelfs indien zij intussen de Franse nationaliteit hadden 
gekregen – onder direct overheidstoezicht zouden worden geplaatst, hetzij in de groupements 
de travailleurs étrangers (GTE), dan wel in speciale interneringscentra.421 
   Een paar dagen na Darlans verklaring escaleerde de situatie in hoog tempo door drie acties 
van het militair bestuur als vergelding voor aanslagen op Duitse militairen. Het stond echter 
niet vast dat joden bij deze aanslagen betrokken waren. Het hoofd van het militair bestuur 
kondigde op 14 december 1941 via een bekendmaking in de Franse pers de volgende drie 
represaillemaatregelen aan: het opleggen van een boete van een miljard franc aan de joden 
van de bezette zone, de deportatie van ‘un grand nombre d’éléments criminels judéo-
bolcheviks’ voor ‘travaux forcés à l’Est’, en de executie van honderd joden, communisten en 
anarchisten.422 De deportatie had onder andere betrekking op de 743 joden met Franse 
nationaliteit – merendeels intellectuelen en andere prominenten, onder wie gedecoreerde 
oorlogsveteranen – die op 12 december in een razzia door de Duitse politie waren opgepakt in 
Parijs. Op 15 december werden 95 gijzelaars, onder wie 53 joden, door een Duits vuurpeloton 
doodgeschoten in Fort Mont-Valérien aan de rand van Parijs.423 Twee dagen later werd 
oplegging van de collectieve boete van een miljard franc aan de joodse bevolking 
geformaliseerd in een Duitse verordening volgens welke de zojuist opgerichte UGIF 
verantwoordelijk werd gemaakt voor de betaling, die moest worden gedaan uit het vermogen 
van de joden in bezet gebied.424 De Franse autoriteiten werd de plicht opgelegd desnoods via 
belastinginning te zorgen voor uitvoering van de betaling binnen de gestelde termijnen. 
Gezien de vrijwel gelijktijdig plaatsvindende razzia en executies werd tijdige betaling door de 
Franse autoriteiten en joodse leiders van de UGIF in Parijs uiterst serieus genomen. De leiding 
van UGIF-N deed in deze noodsituatie een beroep op de Franse regering. Het ministerie van 
Financiën had er belang bij te voorkomen dat joods eigendom (als mogelijk onderpand) in de 
bezette zone in Duitse handen zou vallen, en stemde toe in een eerste lening van 250 miljoen 
franc aan de UGIF, waarbij de geblokkeerde joodse rekeningen in de Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) zouden worden gebruikt als onderpand. De minister van Financiën 
oefende druk uit op de Franse nationale bank om met steun van andere banken een miljard 
franc te lenen aan de UGIF. De wet van 16 januari 1942 bekrachtigde de lening, verbood de 
overschrijving van joodse vermogenswaarden van bezet naar onbezet gebied en beperkte de 
belastingdruk op joden in de bezette zone. Deze snelle procedure maakte het de UGIF 
mogelijk een begin te maken met de betalingen aan het Duits militair bestuur. Dit zette de 
toon voor verdere betalingen en voorkwam inbeslagneming van joods bezit door de bezetters 
dat de Franse regering zèlf van plan was te onteigenen. De boete werd in termijnen betaald. 
Voor de eerste termijn van 250 miljoen franc benutte de Caisse des Dépôts et Consignations 
achttien grote joodse rekeningen, voor de tweede betaling 218 grote en middelgrote 
rekeningen. De kosten van de rente zouden later over de hele joodse gemeenschap verdeeld 
worden. Dit laatste is overigens nooit gebeurd.425 
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   Vallat was vanaf oktober 1941 in toenemende mate in conflict gekomen met Duitse 
instanties. Bij de represaille-executies van gijzelaars had Darlan op verzoek van algemeen 
regeringsgedelegeerde voor het bezette gebied, Fernand de Brinon (die in die functie La 
Laurencie in december 1940 was opgevolgd), opdracht gegeven bij de Militärverwaltung te 
interveniëren ten gunste van (joodse en niet-joodse) oorlogsveteranen. Nadat Vallat berichtte 
dat het militair bestuur inderdaad bereid was rekening te gehouden met vrijstellingsverzoeken, 
bleek echter dat Werner Best van de Verwaltungsstab aan De Brinon had laten weten bereid 
te zijn uitsluitend verzoeken in behandeling te nemen met betrekking tot speciale categorieën 
veteranen, zoals gewonden en gedecoreerden. Uiteindelijk bleek het militair bestuur geheel 
afwijzend te staan tegenover verzoeken van de Franse regering ten aanzien van reeds 
gearresteerde joden. Vallat was niet gekend in de razzia van 12 december 1941. Wel werd een 
klein aantal van de opgepakte Franse joden, wegens ziekte, vrijgelaten uit het kamp Royallieu 
bij Compiègne dat niet onder Franse autoriteiten, maar onder bevel van het militair bestuur 
viel. Ook was Vallat zeer onaangenaam verrast door de boete van een miljard franc.426  
   Eind 1941 ontstonden niet alleen steeds meer problemen tussen de bezetter en Vallat, de 
laatste begon ook in Vichy-regeringskringen steeds meer geloofwaardigheid te verliezen. De 
belangrijkste reden was dat hij er niet in was geslaagd Franse wetten zodanig de plaats van 
Duitse anti-joodse verordeningen te laten innemen, dat de laatste door de bezetter ook 
daadwerkelijk zouden worden ingetrokken. Aan Duitse zijde – met name Best – streefde men 
inderdaad ernaar Vichy de intrekking van Duitse verordeningen in het vooruitzicht te stellen, 
maar dit werd gebruikt als drukmiddel om de Franse autoriteiten ertoe te bewegen zelf met 
steeds verdergaande initiatieven te komen. Zo had Vallat in juni 1941 het militair bestuur 
officieel verzocht de Duitse economische verordeningen tegen de joden in te trekken, omdat 
de Fransen hun eigen programma van ‘arisering’ begonnen. Drie dagen na de Franse wet van 
22 juli 1941, kwam het Duitse antwoord dat de mogelijkheid van intrekking openhield, maar 
voorop stelde dat Vichy economisch harder tegen de joden zou optreden. Over deze kwestie 
ontwikkelde zich herfst 1941 een uitgebreid schriftelijk contact tussen ambtenaren van het 
CGQJ en het militair bestuur. De Duitse verordeningen werden niet ingetrokken zolang niet 
alleen de tekst van de Franse anti-joodse wetten, maar ook hun toepassing in de praktijk op 
één lijn zou zijn gebracht met die van het militair bestuur. Eind november 1941 maakte Best 
duidelijk aan Vallat dat de Franse anti-joodse politiek niet ver genoeg ging en bovendien dat 
de daadwerkelijke uitvoering van de tot dan toe uitgevaardigde wetgeving veel te traag 
verliep. Vooral de Franse ‘arisering’ ging hem veel te langzaam. Het kwam er op neer dat de 
Duitse verordeningen niet ingetrokken werden zolang de Franse wetgeving inzake de anti-
joodse politiek niet helemaal op één lijn zou zijn gebracht met die van de Duitsers. Hiertoe 
was Vallat niet bereid. Andere Franse autoriteiten maakten van deze gelegenheid gebruik de 
positie van Vallat te ondermijnen. Zo bekritiseerden de minister van Justitie, Joseph 
Barthélemy, en de Parijse politieprefect François Bard voortdurend de door Vallat 
voorgestelde wetgeving. De permanente vertegenwoordiger van Vichy in Parijs, Fernand de 
Brinon, liet de Duitsers weten ontevreden te zijn over Vallat en het tempo van de anti-joodse 
politiek. Vallat zag in dat hij er niet in was geslaagd één anti-joods programma voor beide 
zones onder Frans toezicht tot stand te brengen. Hij stelde voor zijn activiteiten tot de 
onbezette zone te beperken totdat de Frans-Duitse verhoudingen hieromtrent weer 
genormaliseerd waren. Tijdens een ontmoeting op 17 februari 1942 kwam het echter tot een 
openlijke confrontatie en definitieve breuk tussen Vallat en Dannecker. De laatste verweet 
Vallat ‘een beschermer van de joden’ te zijn. Deze reageerde woedend en beschuldigde de 
Duitsers van ‘kinderlijke methoden’ en voegde daar richting Dannecker de opmerking aan 
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toe: ‘Je suis un antisémite bien plus ancien que vous! J’aurais pu être votre père!’427 Vanaf 
nu was Vallat eveneens voor de ambassade en het militair bestuur persona non grata.428 Hem 
werd de toegang tot de bezette zone ontzegd. Door dit alles was Vallat ook voor de Franse 
regering niet langer bruikbaar meer. Hoewel Vallat gedurende de eerste maanden van 1942 
nog had gewerkt aan een beoogd derde Statut des Juifs zou hiervan niets meer terechtkomen. 
De laatste betekenisvolle daad van Vallat als CGQJ-chef bleek de oprichting van de UGIF te 
zijn. Op 19 maart werd in Franse regeringskringen zijn vertrek aangekondigd en begin mei 
1942 werd hij opgevolgd door Louis Darquier de Pellepoix, een oud-lid van de Parijse 
gemeenteraad. Deze fanatieke antisemiet stond bekend om zijn openlijke oproepen tot 
verbanning van alle joden uit Frankrijk.429 
   Een belangrijke anti-joodse verordening van Duitse zijde waar de Franse autoriteiten eind 
mei/begin juni 1942 mee te maken kregen, was de invoering van de jodenster: de openlijk 
zichtbare segregatie van de joden. Al in december 1941 had het hoofd van het militair 
bestuur, Otto von Stülpnagel, in een lijst met voorgestelde anti-joodse maatregelen voor de 
bezette zone, naar Vichy de suggestie geopperd de joden een ster te laten dragen. In Duitsland 
zelf was deze in september 1941 ingevoerd. Darlan antwoordde 21 januari 1942 en stelde dat 
een jodenster onnodig was, omdat de reeds genomen anti-joodse maatregelen voldoende 
adequaat waren om het gewenste doel te bereiken: uitbanning van de joden uit publieke 
functies en uit leidende posities van het economische leven. Bovendien wees Darlan er op dat 
de voorgestelde Duitse maatregel de Franse bevolking diep zou kunnen schokken, omdat men 
het nut ervan niet zou inzien, integendeel. Als ongewenst effect zou deze maatregel juist 
medelijden en sympathie voor de joden kunnen opwekken.430 Het militair bestuur drong 
voorlopig niet langer aan. Intussen was aan Duitse zijde het probleem gerezen dat bij 
eventuele invoering van de ster rekening gehouden moest worden met joden die de 
nationaliteit bezaten van landen, die neutraal waren, die bondgenoten waren of waarmee 
Duitsland in oorlog was. Wanneer ook zij de ster moesten dragen, zou dit negatieve politieke 
gevolgen kunnen hebben, zoals represailles tegen Duitse burgers in die landen. Na de 
benoeming van Darquier tot hoofd van het CGQJ, hoopte men aan Duitse kant (Best, Abetz, 
Dannecker) dat hij de jodenster in beide zones zou invoeren en dus de last en risico’s daarvan 
zou dragen, zodat de bezetter deze maatregel niet eenzijdig zou hoeven nemen.431 De vraag 
was echter of de Vichy-regering ermee akkoord zou gaan. Ook na het ontslag van Darlan en 
de terugkeer van Laval bleef Vichy weigeren de ster in te voeren. Aan Duitse zijde bereidde 
de HSSPF, Oberg, nu de betreffende verordening voor, die daarna door de Militärbefehlshaber 
op 29 mei 1942 werd uitgevaardigd. Met ingang van 7 juni moesten in de bezette zone alle 
joden ouder dan zes jaar in het openbaar op hun kleding de gele ster dragen met daarop het 
woord Juif of Juive. De verordening maakte geen onderscheid tussen Franse en buitenlandse 
joden. Ongeveer tienduizend personen, die de nationaliteit bezaten van een land dat neutraal, 
bondgenoot of tegenstander van Duitsland was, werden voorlopig vrijgesteld, waaronder 
Italiaanse staatsburgers. Toen invoering van de ster een feit was geworden, stelde Pétain via 
de Franse permanente regeringsvertegenwoordiger in Parijs, De Brinon, voor om alsnog 
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onderscheid te maken tussen Franse en niet-Franse joden, maar aan Duitse zijde werd dit 
afgewezen. Hierna dienden hoge Franse gezagsdragers verzoeken in tot vrijstelling in 
individuele gevallen. Zo wilde Pétain vrijstelling voor drie society-dames; zijn verzoek liep 
via De Brinon, wiens vrouw zelf van joodse afkomst was. Hoewel in het algemeen dergelijke 
verzoeken door de bezetter werden afgewezen, werd het verzoek van Pétain ingewilligd, ook 
de echtgenote van De Brinon en enkele anderen kregen een (tijdelijke) vrijstelling. Vichy 
weigerde weliswaar de jodenster zelf in te voeren, maar in de bezette zone werd de distributie 
ervan niettemin opgedragen aan de Franse politie. Bij de Parijse politie was de centrale 
administratie voor de verspreiding in handen van de Sous-direction des Étrangers et des 
Affaires juives, geleid door commissaris Jean François. Elke jood kon bij het plaatselijke 
politiebureau drie sterren krijgen, wat ten laste kwam van zijn textieldistributiekaart. De 
Franse politie schatte dat meer dan honderdduizend joden in aanmerking kwamen voor deze 
verplichting. Na twee weken bleken 83.000 personen de ster in ontvangst te hebben 
genomen.432 Omstreeks deze tijd, eind juni, begin juli 1942, waren Vichy en de top van de 
Franse politie echter inmiddels volop in onderhandeling met de bezetter over een nieuwe 
vorm van algemene politiesamenwerking. Vanuit het perspectief van de Franse autoriteiten 
was de ‘joodse kwestie’ daarbij, in het licht van de komende deportaties, niet méér dan een 
van de onderhandelingsmiddelen. 
 

Samenvattend, kan gesteld worden dat het antisémitisme d’État van Vichy was gebaseerd op 
een eenheidspolitiek door uitsluiting (exclusion). De uitsluiting was in hoofdzaak juridisch 
van karakter en gericht op volledige afschaffing van de emancipatie van 1791; hierin bestond 
geen principieel onderscheid tussen Franse en buitenlandse joden. Dit kwam tot uiting in het 
Statut des Juifs van oktober 1940 en een tweede Statut begin juni 1941. In de praktijk waren 
vooral Franse joden het slachtoffer van de uitsluiting door deze statuten, aangezien zich onder 
hen de ontslagen ambtenaren en meeste beoefenaren van vrije beroepen (artsen, advocaten 
etc.) bevonden. De Franse anti-joodse politiek richtte zich in het bijzonder tegen de joodse 
vreemdelingen; dit lag in het verlengde van het vluchtelingenbeleid van eind jaren dertig. 
Duizenden van hen waren of werden onder zeer slechte omstandigheden geïnterneerd in 
kampen en er werd gestreefd naar hun uitzetting. Dit laatste werd door Vichy temeer 
voorgestaan, nadat in oktober 1940 door eenzijdige Duitse maatregelen ongeveer 6.500 joden 
uit Duitse grensprovincies naar onbezet Frankrijk waren verdreven, waar ook zij in kampen 
werden ondergebracht. Door honger en ziekte als gevolg van gebrek aan verzorging kwamen 
van 1940 tot 1942 tussen twee- en drieduizend joodse geïnterneerden om het leven. Al vanaf 
de vroege herfst van 1940 poogde Vichy de in bezet gebied door Duitse verordeningen 
begonnen economische ‘arisering’ te ondervangen door eigen maatregelen. Vanaf de wet van 
22 juli 1941, die in gelijke mate voor Franse en buitenlandse joden gold en waarmee 
onteigening van joods bezit ook in onbezet gebied werd geïntroduceerd, overtrof Vichy in dit 
opzicht de bezetter. De Franse en Duitse politiek tegen de joden kenmerkte zich door 
rivaliteit, maar soms ook door complementariteit.433 Pas vanaf begin 1941 begonnen Duitse 
autoriteiten wat betreft de anti-joodse politiek expliciet druk op de Franse regering uit te 
oefenen. Dit leidde tot oprichting van het CGQJ, dat in beginsel in nauw overleg met Duitse 
autoriteiten de hele Frans anti-joodse politiek diende te coördineren en uit te voeren. In 
werkelijkheid waren er echter van begin af belangentegenstellingen en spanningen tussen 
enerzijds CGQJ-chef Vallat en anderzijds verschillende Franse ministeries en de 
bezettingsautoriteiten. Aanvankelijk leidde de Duitse druk nog niet tot conflicten. Zowel de 
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oprichting van het CGQJ als het begin van de internering van buitenlandse joden in de bezette 
zone (mei 1941) verliepen zonder ernstige problemen. Na de Duitse aanval op Rusland in juni 
1941 en toenemende aanslagen van (communistisch) verzet op Duitsers werd echter het 
toenemende ingrijpen van de bezetter – op zowel wetgevend als politioneel terrein – een 
steeds ernstiger probleem voor Darlan en zijn regering. Resultaten van groeiende Duitse druk 
en acties waren achtereenvolgens de razzia’s van augustus 1941, represaille-executies van 
gijzelaars onder wie veel joden (september-oktober 1941), oprichting van de UGIF (november 
1941) en de razzia en boete van een miljard franc (december 1941). De boete werd weliswaar 
via de UGIF rechtstreeks aan de joden opgelegd, maar gezien de omvang van het bedrag en de 
benodigde lening raakten de Franse regering en Franse banken er direct bij betrokken. 
Toenemende spanningen en conflicten, ook tussen Vallat en Dannecker persoonlijk, leidden 
uiteindelijk mede tot de val van eerstgenoemde. Zijn vervanging door Darquier viel min of 
meer samen met Pétains besluit in april 1942 Darlan te ontslaan en Laval terug te roepen. 
Achtergrond hiervan was dat de algemene collaboratiepolitiek van Darlan Frankrijk teveel 
concessies had gekost en onvoldoende had opgeleverd. Laval koos nu voor een ‘vlucht verder 
naar voren’. Door zijn bereidheid tot nog verdergaande samenwerking wilde hij economie, 
bestuur en politie van Frankrijk als het ware onmisbaar maken voor Duitsland en zo dit land 
alsnog dwingen tot substantiële concessies. Centraal stond in mei–juli 1942 de kwestie van de 
gelijktijdige Frans-Duitse onderhandelingen enerzijds over politiebevoegdheden in het kader 
van de Franse soevereiniteitsaanspraken in bezet gebied in het algemeen en anderzijds over de 
joodse bevolkingsgroep in verband met de organisatie van de voorgenomen deportaties. De 
uitslag van deze onderhandelingen op hoog politiek-politioneel niveau zou van groot belang 
blijken voor de directe uitgangssituatie aan de vooravond van de grootschalige deportaties. 
 
3.2.1.3  Maatschappelijke  reacties 
 
Houding en reacties van maatschappelijke organisaties, zoals rechterlijke macht, 
universiteiten, kerken en van de Franse bevolking ten opzichte van de jodenvervolging 
moeten gezien worden tegen de achtergrond van wat de Franse bevolking in die jaren in het 
algemeen het meest bezig hield: de nederlaag en bezetting, de collaboratie van de eigen 
regering, het oorlogsverloop en – vanwege toenemende schaarste – de zorgen om de 
dagelijkse levensbehoeften. Tijdens de eerste maanden van de Vichy-regering heersten 
algemene passiviteit en apathie onder de bevolking. De atmosfeer van verslagenheid en 
berusting keert telkens terug, zowel in officiële, geheime stemmingsberichten van Vichy-
ambtenaren, alsook in dagboeken en brieven van (latere) tegenstanders van Vichy. Alle 
commentaren beschrijven in soortgelijke toonzetting dat de bevolking gedesillusioneerd, 
passief was en vooral in beslag werd genomen door de eigen dagelijkse besognes. De 
heersende stemming was dat men zich diende te schikken in het onvermijdelijke, hetzij om 
redenen van gezond verstand, of vanwege ‘vaderlandslievende deugden van 
gehoorzaamheid’. Velen vonden in dit stadium dat men zich maar beter kon aanpassen 
aangezien de vijandelijke overwinning verpletterend was en onomkeerbaar leek. Allerlei 
invloeden speelden een rol: verwarring, de vernedering van Frankrijk als grootmacht, de 
logica van angst, het verlies van een duidelijk richtsnoer, zelfkastijding, de gemakkelijke 
oplossing van maatschappelijke uitsluiting van bepaalde groepen als zondebokken.434 
   Dit verklaart de overwegende zwijgzaamheid en passiviteit ten aanzien van de door Vichy 
gevoerde politiek van exclusion van bepaalde bevolkingsgroepen in het algemeen en de joden 
in het bijzonder. De veelal afwezigheid van expliciete reacties – noch goedkeurend noch 
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afwijzend – op uitvaardiging van het Statut des Juifs (oktober 1940) was slechts één van de 
uitingen van een algemeen heersende onverschilligheid onder de Franse bevolking tijdens de 
eerste maanden van Vichy.435 Van wijdverbreid protest tegen de politiek van uitsluiting was 
geen sprake. Er waren slechts enkele individuele stemmen, die echter nauwelijks gehoor 
vonden. Aan uitingen van vijandigheid ten opzichte van de joden en steun aan het beleid van 
exclusion – gedaan door voorstanders van de nieuwe orde van Vichy, o.a. in de pers – werd 
alle ruimte gegeven, maar vaak werd de houding van het publiek gekenmerkt door 
inschikkelijkheid en gelatenheid. Verschillende historici concluderen – mede gezien het feit 
dat in de crisisjaren dertig antisemitisme en xenofobie in Frankrijk waren toegenomen – dat er 
onder de Franse bevolking tamelijk wijdverbreide steun en voldoening bestond over de anti-
joodse maatregelen. Zo schrijft Denis Peschanski: ‘De uitsluiting van de joden was inherent 
aan het nieuwe regime en, tenminste tot de zomer van 1942, genoot het de steun en bijval van 
een grote meerderheid der publieke opinie.’436 Toch is deze uitspraak niet eenvoudig vol te 
houden, tenzij de veronderstelling luidt dat in een autoritaire maatschappij de afwezigheid van 
protest gelijk staat met een uiting van steun.437 Pierre Laborie stelt dan ook dat – wil men 
verder komen dan globale indrukken – zorgvuldiger onderzoek is vereist, onder andere door 
bronnenvergelijking van officiële stemmingsberichten op nationaal en vooral op 
departementaal (= regionaal) niveau enerzijds, met individuele tijdsgeschriften (dagboeken, 
brieven) anderzijds.438 De afdeling Renseignements généraux (RG) van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken vormde vanouds de binnenlandse inlichtingendienst van de Franse 
regering. In elk departement verzamelden enkele aan de prefect ondergeschikte politie-
commissarissen alle inlichtingen die voor de regering van belang konden zijn. De taken 
varieerden van samenstelling van dossiers van verdachte personen tot het opstellen van 
algemene stemmingsberichten en het in de gaten houden van (vermeende) communisten en 
andere tegenstanders van de regering. Informatie werd ingewonnen door eigen onderzoek en 
via luisterposten in openbare gelegenheden en betaalde informanten; de laatsten hadden geen 
uitvoerende bevoegdheden (huiszoeking, arrestatie). Uit onderzoek van Laborie blijkt dat veel 
meer voorzichtigheid geboden is bij het doen van stellige, gegeneraliseerde uitspraken, omdat 
er vaak – zeker tijdens het eerste bezettingsjaar – sprake was van gebrek aan een specifieke 
reactie van welke aard ook: passiviteit en onverschilligheid overheersten. Daarnaast waren er 
weliswaar incidentele, sterk uiteenlopende of zelfs tegengestelde reacties van enkelingen, 
maar Laborie stelt dat de representativiteit daarvan voor een meerderheid of grote groepen 
van de bevolking niet overtuigend is aangetoond. Voor zover onverschilligheid de houding 
van de bevolking onvoldoende karakteriseert, is de term ambivalentie op zijn plaats.439 
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   Een dwarsdoorsnede van de diverse Duitse en Franse stemmingsberichten laat zien dat de 
door nederlaag en bezetting teweeggebrachte stemming van verslagenheid en berusting 
slechts van betrekkelijk korte duur was en niet langer aanhield dan tot ongeveer november 
1940. Redenen hiervoor waren: het voortgaande verzet van Engeland (Duitse nederlaag in de 
luchtslag boven Engeland, september 1940), de verslechteringen in de dagelijkse 
levensstandaard door de bezetting, en het vooruitzicht van een winter met toenemende 
schaarste. Vanaf dat moment wensten de meeste Fransen een Engelse overwinning en 
kwamen ten opzichte van de collaboratie stemmingen tot uiting die varieerden van scepsis tot 
vijandigheid. De afkeer van de Duitse bezetter en van de collaboratie vertaalde zich echter 
niet onmiddellijk in grote ontevredenheid over de Vichy-regering, hoewel deze nadrukkelijk 
met diezelfde bezetter samenwerkte. Vooral in de vrije zone en in een groot deel van de 
bezette zone geloofden de meeste mensen dat de regering haar best deed de Fransen te 
beschermen en weerstand te bieden aan Duitse eisen. De ontmoeting tussen Hitler en Pétain te 
Montoire in oktober 1940 betekende een ernstige aanslag op dit vertrouwen, maar het ontslag 
van Laval in december hielp dit weer herstellen. Het waren de eerste, ernstige voedseltekorten 
– al tijdens de winter van 1940-’41 – die het draagvlak van Vichy ondermijnden.440 Vanaf 
midden 1941 werd de vijandigheid ten opzichte van de bezetter verder versterkt door de 
Duitse aanval op Rusland en de represaille-executies van Franse gijzelaars na aanslagen op 
Duitse militairen. In 1942 leidden ontslag van Darlan en terugkeer van Laval, en de 
geallieerde landingen in Frans Noord-Afrika (gevolgd door Duitse bezetting van de vrije 
zone) ertoe dat de Vichy-collaboratie volkomen en definitief in diskrediet raakte bij de 
bevolking. Zelfs Engelse luchtbombardementen, waarbij Franse slachtoffers vielen, konden 
deze trend onder de publieke opinie niet keren.441 
   Deze ontwikkeling was niet verrassend. De omstandigheden speelden overweldigend in het 
nadeel van Vichy. Duitslands imago, doordrenkt met negatieve clichés en vooroordelen, lag 
in het verlengde van de oude negatieve traditie (1870-’71, 1914-’18), zelfs al werd deze 
tijdelijk enigszins verminderd door het onverwacht correcte optreden van de Duitse 
bezettingstroepen in de eerste weken en maanden van de bezetting. Aan de basis van de 
blijvende en verder toenemende afwijzende houding van de Franse bevolking tegenover 
Duitsland, stonden de onderdrukkings- en vervolgingsmaatregelen van de bezetter. Weliswaar 
konden de door communisten in de zomer van 1941 gepleegde aanslagen op Duitse militairen 
aanvankelijk op vrijwel algemene afkeuring rekenen onder de bevolking, de Duitse 
represaille-executies brachten hier echter snel verandering in. Boven op dit alles kwam de 
economische exploitatie op een schaal die spoedig alle verwachtingen overtrof. Dit betekende 
voor het overgrote deel van de bevolking toenemende verarming en zelfs degenen die 
aanvankelijk slaagden hieraan te ontkomen, werden er gaandeweg toch steeds meer door 
getroffen. De bezetters voerden de economische uitbuiting steeds verder op en konden zich 
uitsluitend wenden tot propaganda in een poging de Fransen enigszins te overreden dat het 
‘voor hun bestwil’ was. Onder andere de Duitse ambassade hield zich met propaganda bezig, 
maar de kosten daarvan wogen niet op tegen de magere resultaten. Gaullistische en Engelse 
propaganda was invloedrijker. Het enige dat de bezetter kon hopen, was dat de eigen 
propaganda die van de geallieerde tegenpartijen enigszins in bedwang zou houden en de 
Fransen zou ontmoedigen te handelen naar hun sympathieën. Zolang de Duitse legers aan de 
winnende hand waren, kon de Duitse propagandamachine een beeld van overmacht 
overbrengen dat voldoende was om pogingen tot actief, openlijk verzet te verlammen.442 
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   De Vichy-regering had zelf eveneens een propaganda-apparaat, onder leiding van Paul 
Marion, maar ook hier leed men onder gebrek aan geloofwaardigheid. Het duurde niet lang of 
een meerderheid van de bevolking wees de officiële collaboratiepolitiek van de hand, waarbij 
overigens wel sprake was van variaties tussen de uiteenlopende zones en bovendien bleef 
Pétain lange tijd als persoon toch gezaghebbend.443 Elzas-Lotharingen kan buiten 
beschouwing blijven, aangezien de bevolking daar onderworpen werd aan de realiteit van 
annexatie en verduitsing; bovendien werd de joodse bevolking van dit gebied al in oktober 
1940 verdreven en naar onbezet Zuid-Frankrijk gevoerd. De afwezigheid van publieke 
protesten door Vichy tegen de annexatie werd door de bevolking van Elzas-Lotharingen 
opgevat als berusting in het voldongen feit dat dit gebied – zoals tussen 1870 en 1918 – 
Duitsland toebehoorde. Vooral onder Franstaligen was uiteraard het gevoel in de steek gelaten 
te zijn overheersend. Het noordoostelijk deel van de overige bezette zone was tot zgn. 
‘verboden zone’ (zone interdit) verklaard, wat een verbod van terugkeer van bepaalde groepen 
vluchtelingen inhield. In dit gebied was de afwijzing van de collaboratiepolitiek van meet af 
aan sterk en wijdverbreid. Herinneringen aan de eerdere Duitse bezetting tijdens de eerste 
wereldoorlog kwamen tot leven door de maatregelen die de bezetter hier nam tijdens de eerste 
maanden, zoals het genoemde terugkeerverbod. Verder werden grote aantallen burgers als 
gijzelaars opgepakt; mannen werden op straat gegrepen en weggevoerd voor verplichte 
tewerkstelling in Duitsland. Ook hier vreesde men een naderende annexatie, versterkt door het 
gevoel dat de belangen hier door het verre Vichy het slechtst werden behartigd. In de 
‘verboden zone’ vond men de aanhang van Pétain (en het pétainisme) vooral onder de 
welgestelde middenklasse, maar in de meeste gevallen ging dit gepaard met een afwijzing van 
de collaboratiepolitiek, zij het niet op voorhand van de Révolution Nationale. In de overige 
bezette zone was de afwijzing van de Vichy-politiek van collaboratie met Duitsland minder 
direct en hevig, maar groeide wel snel. Zo vermeldde een Duits militair stemmingsbericht in 
september 1940: ‘De bevolking is als geheel kalm, soms tegemoetkomend, maar meestentijds 
gereserveerd en enigermate positief vijandig.’444 In deze zone werd de regering in Vichy door 
de bevolking veelal genegeerd, bekritiseerd of veracht. Die regering bevond zich immers ver 
weg, leek machteloos en werd gezien als de gangmaker van de collaboratie. De Franse 
postcensuur, die eveneens stemmingsberichten vervaardigde445, vatte de situatie eind 1940 als 
volgt samen: ‘Voor de bevolking van de bezette zone roept alleen al het woord collaboratie 
het beeld op van de mensen in de Elzas en Lotharingen die uit hun huizen waren gezet 
(uitsluitend Franstaligen, G/Z) en – niet minder verschrikkelijk – het beeld van een naderende 
hongersnood (tijdens de winter, G/Z).’ Pétain werd echter bij alle kritiek meestal gespaard en 
genoot een zekere mate van respect, die echter aan Laval zeer nadrukkelijk werd onthouden. 
Tegen de lente van 1941 moest de postcensuur evenwel toegeven dat de publieke opinie in de 
bezette zone ‘nauwelijks nog gunstig is’ voor Vichy en dat zelfs de ‘aura’ van de Maarschalk 
niet ver meer reikte.446 
   In de vrije zone heerste onder de publieke opinie duidelijk verdeeldheid over de 
collaboratie. Deze werd niet van meet af aan en massaal afgewezen, maar evenmin 
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verwelkomd.447 Bij afwezigheid van de Duitse bezetter waren de inwoners van deze zone 
meer vatbaar voor de Vichy-propaganda. Bovendien werden ze meer beïnvloed door de 
populariteit van Pétain, van wie men geloofde en hoopte dat hij het Franse volk zou behoeden 
voor een totale Duitse bezetting en andere ontberingen. Daarentegen stuitte de door Pétain en 
zijn regering gelanceerde Révolution Nationale op ‘bijna totale onverschilligheid’.448 De 
persoonlijke populariteit van Pétain stond dan ook los van deze conservatief-autoritaire 
‘revolutie’. De Vichy-regering dankte zijn aanvankelijk grote populariteit in de vrije zone in 
de eerste plaats aan Pétain als held uit de eerste wereldoorlog en het feit dat hij de bevolking 
(ook nu weer) voor een Duitse bezetting behoedde. Verder ontleende Vichy zijn gunstige 
reputatie in het begin aan de pogingen de betrekkingen tussen de beide zones te verbeteren en 
de krijgsgevangenen naar huis te laten terugkeren. Ondanks een zekere bewondering voor 
Engeland, omdat men daar de strijd tegen Duitsland wèl wist vol te houden, volgde hier – 
méér dan in de bezette zone – een groter deel van de bevolking Pétain en bleef men hem ook 
later langer trouw, al ging dit gaandeweg steeds meer schoorvoetend. De door hem gehouden 
toespraak, na zijn ontmoeting met Hitler in Montoire, wekte bij de bevolking in de vrije zone 
voornamelijk gemengde gevoelens op van hoop en angst, in plaats van openlijke afkeer zoals 
in de bezette zone. De steun voor Vichy was niettemin fragiel en ging gepaard met 
wijdverbreide scepsis.449 Eind 1940 nam in de bezette zone het vertrouwen in Pétain zelfs 
enigszins toe, nadat hij Laval had ontslagen, wat door velen werd geïnterpreteerd als een rem 
op de collaboratie. 
   Lente 1941, onder andere als gevolg van de bezetting door Britse troepen van het Franse 
mandaatgebied Syrië-Libanon, verminderde het draagvlak van Vichy en polariseerden de 
standpunten tussen voor- en tegenstanders. Net als na Montoire, hield Pétain na de 
ontmoeting tussen Hitler en Lavals opvolger Darlan in Parijs in mei 1941 opnieuw een 
radiotoespraak bedoeld om het Franse volk gerust te stellen, een ‘beredeneerde berusting’450 
te bevorderen en de hoop te voeden dat de Duitsers concessies zouden doen ten aanzien van 
de krijgsgevangenen en de demarcatielijn tussen bezet en onbezet gebied. Concrete resultaten 
bleven echter uit. 
   De Duitse aanval op Rusland, 22 juni 1941, betekende een keerpunt en werd door de 
bevolking om uiteenlopende redenen begroet. Sommigen vierden alvast de ondergang van het 
communisme, anderen hoopten en verwachtten dat deze oorlog de Duitsers ernstig zou 
verzwakken. Ook waren er die hoopten dat Duitsland en Rusland elkaar zodanig zouden 
uitputten, dat Frankrijk er voordeel van kon trekken. Het netto-effect was echter een verdere 
vermindering van het draagvlak voor de Frans-Duitse collaboratiepolitiek, zoals Franse 
stemmingsberichten van augustus 1941 uitwijzen. Duitse berichten, o.a. van de controle-
inspecties in de onbezette zone, vermeldden eveneens een toenemende anti-Duitse stemming 
onder de Franse bevolking. Ook de Maarschalk zelf werd niet langer gespaard. De Franse 
stemmingsberichten stelden ronduit vast, dat nog slechts een gering deel van de bevolking de 
noodzaak aanvaardde van een collaboratiebeleid met Duitsland (november 1941). Vanaf 
voorjaar 1942, na voortgaande executies van Franse burgers en de intrede van de Verenigde 
Staten in de oorlog, was anti-Vichy graffiti (‘Weg met Pétain’) geen zeldzaamheid meer.451 
   Lavals terugkeer in het centrum van de politieke macht in april 1942 maakte een golf van 
nieuwe speculaties en twijfels los in een sfeer van wantrouwen of op zijn minst duidelijke 
gereserveerdheid. Maar tegen die tijd was een groot deel van de bevolking al overtuigd van de 
zinloosheid van alle inspanningen van Vichy. Lavals toespraak kon men niet verteren: zijn 
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opmerking dat hij een Duitse overwinning wenste, werd met stomme verbazing en zelfs 
verbijstering aangehoord.452 Het onbehagen onder de Franse bevolking over Vichy nam toe 
naar aanleiding van Lavals initiatief tot de relève. De oppositie kwam openlijk tot uiting in 
demonstraties op Bastille-dag in de onbezette zone (14 juli 1942). Deze waren de eerste in 
hun soort. Spoedig zou trouwens blijken dat de relève geen succes werd en dat ook na Lavals 
terugkeer als eerste minister, de collaboratie voor Frankrijk feitelijk niets opleverde. In 
diezelfde periode vond het begin van de massale deportaties van joden plaats. Het moment 
hiervan was zodanig dat ze een belangrijke stimulans gaven aan de al groeiende stroom van 
ongenoegen onder de meerderheid van de bevolking, die Vichy’s collaboratie met de gehate 
bezetter van de hand wees.453 In september en oktober 1942 begonnen de Vichy-instanties de 
mislukking van hun officiële beleid te erkennen. Men constateerde een toenemend gevoel dat 
de regering er beter aan zou doen openlijk een houding aan te nemen die in overeenstemming 
was met de wensen van een grote meerderheid der bevolking, wilde men niet ook een laatste 
rest draagvlak verliezen. Al een maand vóór de geallieerde landingen in Noord-Afrika en de 
Duitse bezetting van de zuidelijke zone, waren veel mensen dus tot de conclusie gekomen dat 
er niet langer een rechtvaardiging was voor Vichy. Op 16 februari 1943 – kort na de Duitse 
nederlaag in Stalingrad – zette het Vichy-regime een stap waarmee het zich voorgoed van de 
eigen bevolking vervreemdde; het betrof de invoering van de verplichte tewerkstelling in 
Duitsland van bepaalde categorieën mannen, de Service du Travail Obligatoire (STO).454 
Pétains prestige was echter nog niet geheel verdwenen. Als publiek figuur bleef hij tot het 
bittere einde gerespecteerd door een niet onaanzienlijk deel van de bevolking, dat medelijden 
had met zijn moeilijke positie en hem beschouwde als symbool voor het lijden van de Franse 
natie.455 Een voorbeeld waaruit dit blijkt, is het bezoek van Pétain aan Parijs in april 1944, zes 
weken voordat de geallieerde invasie in Normandië plaatsvond. De straten waren vol en een 
grote menigte juichte hem toe, toen hij vanaf het balkon van het stadhuis een korte toespraak 
hield.456  
   Hoewel het de vraag is in hoeverre de Franse en Duitse stemmingsberichten voldoende 
representatief zijn, vormen ze de enige beschikbare bron en is het opvallend dat beide 
onafhankelijk van elkaar overeenstemmen in de ruwe indicatie dat tachtig procent van de 
bevolking de collaboratie van de hand wees. Het lijkt niet onredelijk ervan uit te gaan dat tot 
1942 de stroming ten gunste van collaboratie tussen een kwart en een vijfde van de bevolking 
in de vrije zone betrof, en tussen een vijfde en een zesde in het land als geheel. Dit betekende 
op een totale Franse bevolking van ruim veertig miljoen nog altijd ettelijke miljoenen 
mensen457, veel méér dus dan het lidmaatschap van de kleine, radicale pro-collaboratie 
partijen. Van de drie belangrijkste van deze partijen in Frankrijk tijdens de oorlog had de 
Parti Populaire Français (PPF, geleid door Jacques Doriot) tussen de 20.000 en 30.000 
aanhangers; de Rassemblement National Populaire (RNP, voorman: Marcel Déat) circa 
20.000; en de Mouvement Social Révolutionnaire (MSR, voorman: Eugène Deloncle, vanaf 
mei 1942: Georges Soulès) aanvankelijk circa 15.000 (onder Soulès echter gereduceerd tot 
enkele honderden militanten). Met andere woorden: het ideologisch gemotiveerde 
collaborationisme is in Frankrijk nooit een massale beweging geweest.458 
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   Wat de stemming onder de Franse bevolking in zijn algemeenheid betreft, kan 
geconcludeerd worden dat de eigenlijke, welbewuste collaboratie nooit aanspraak kon maken 
op voldoende draagvlak. Na een periode van aarzeling ondervond ook de Révolution 
Nationale al vanaf voorjaar 1941 snel steeds minder weerklank.459 Wel bleef Pétain lange tijd, 
bijna tot het einde van de bezetting, een gezaghebbend figuur. Laval daarentegen was vrijwel 
onmiddellijk na zijn terugkeer in het centrum van de macht in april 1942 zeer onpopulair en 
dit verergerde daarna alleen maar meer. Tekenend is dat van een door Vichy in grote oplage 
gedrukte brochure, getiteld ‘Wie is Laval?’, geen enkel exemplaar werd verkocht.460 De 
meerderheid van de bevolking – die zich niet actief inliet met collaboratie of verzet – hoopte 
op een geallieerde overwinning en had toenemende sympathie voor De Gaulle, maar hield in 
het dagelijks leven vast aan ‘den Attentismus als politisches Glaubensbekenntnis’.461 Een 
belangrijke oorzaak voor deze houding lag ongetwijfeld in de steeds ongunstiger wordende 
economische omstandigheden met toenemende voedselschaarste, de dreiging van gedwongen 
tewerkstelling in Duitsland en het feit dat het inkomen van een groeiend deel van de 
bevolking onder het bestaansminimum raakte.462 
 
Wat waren houding en rol van maatschappelijke organisaties, zoals rechterlijke macht, 
universiteiten en kerken ten aanzien van de Vichy-politiek en jodenvervolging tot het begin 
van de deportaties in 1942? 
   De rechterlijke macht van hoog tot laag steunde de legitimiteit van de regering in Vichy.463 
Tijdens het eerste jaar, tot juni 1941, lag – naast voortgang van de normale werkzaamheden – 
een bijzondere prioriteit bij de vervolging wegens landverraad van een kleine, maar 
prominente groep aanhangers van De Gaulle. De meesten van hen hadden overigens het land 
net op tijd verlaten, zodat sprake was van berechting en veroordeling bij verstek. De Gaulle 
zelf was in de ogen van Vichy slechts een deserteur, die reeds in augustus 1940 bij verstek ter 
dood was veroordeeld. Naast bestrijding van gaullistisch verzet, ging de Franse justitie door 
met de vervolging en berechting van communisten, die overigens al was begonnen na sluiting 
van het Molotov-Ribbentrop pact en het begin van de oorlog in september 1939. De daarop 
volgende Russisch-Finse winteroorlog had de vervolging van communisten, vooral van de 
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buitenlanders onder hen, in Frankrijk verder verscherpt.464 Maar behalve berechting van 
gaullisten en communisten verliep het eerste bezettingsjaar in Frankrijk voor de rechterlijke 
macht betrekkelijk rustig.  
   De periode juni–augustus 1941 vormde een keerpunt met als aanleiding de Duitse aanval op 
Rusland en het begin van een geweldsspiraal. Deze begon met een reeks dodelijke aanslagen 
op Duitse militairen en burgers in Frankrijk. Hierdoor lag in het tweede bezettingsjaar, juni 
1941–juni 1942, alle nadruk op een nog verder geïntensiveerde vervolging en berechting van 
communisten en andere leden van verzet, waaronder gaullisten, met wie de communisten 
overigens nu voor het eerst begonnen samen te werken. Vichy wilde een bloedige Duitse 
repressie zoveel mogelijk ondervangen door zelf een actief opsporings- en vervolgingsbeleid 
te voeren.465 Vichy stond wat dit betreft ook onder toenemende Duitse druk de daders van de 
aanslagen snel te vinden, anders volgden Duitse represaille-executies van Franse gijzelaars. 
De Franse autoriteiten zagen de Duitse executies als een ernstige aantasting van hun gezag en 
drongen in plaats daarvan aan op berechting en eventuele ter dood veroordelingen door Franse 
rechtbanken. Hiertoe werd door het kabinet van Darlan in augustus 1941 speciale wetgeving 
uitgevaardigd, vooral gericht tegen wat aangeduid werd als ‘terreur’ door ‘communisten en 
anarchisten’.466 In het onbezette zuiden waren Franse militaire rechtbanken bij de 
veroordelingen betrokken.467 
   In de bezette zone, waar zich geen Franse militaire rechtbanken bevonden, werd een 
‘Section Spéciale’ toegevoegd aan het Parijse Hof van Appèl om het verzet krachtdadiger te 
kunnen bestrijden. Op nationaal niveau werd op 10 september 1941 een speciaal gerechtshof 
opgericht, het Tribunal d’État, om daden te bestraffen ‘die de eenheid of veiligheid van de 
staat in gevaar brengen’.468 Dit hof was bedoeld om de beperkingen van het normale wetboek 
van strafrecht te omzeilen en de staat een instrument in handen te geven hard op te treden 
tegen al diegenen, die terrorisme beraamden, goedkeurden, uitvoerden of daarbij behulpzaam 
waren. Het Tribunal d’État was gemachtigd doodvonnissen uit te vaardigen zonder recht op 
hoger beroep.469 De eerste Franse ter dood veroordelingen betroffen hoofdzakelijk 
communisten en onder de veroordeelden waren verhoudingsgewijs veel joden. Vanaf 
augustus 1941 werd in de toespraken van Pétain, in directieven van minister van Justitie 
Barthélemy aan rechtbanken, alsmede in de pers, de oppositie echter steeds vereenzelvigd met 
het communisme, niet openlijk met de joden. Reden dat Vichy in augustus-september 1941 
nieuwe repressieve maatregelen nam, was dat niet alleen Duitsers slachtoffer werden van 
aanslagen, maar ook Franse politici. Zo raakte oud-premier Laval gewond bij een aanslag in 
Versailles op 29 augustus. De voormalig secretaris-generaal van de Franse communistische 
partij, Marcel Gitton, die Jacques Doriot was gevolgd in zijn overstap naar het fascisme, werd 
op 5 september doodgeschoten. Aangezien vrijwel alle aanslagen in de bezette zone 
plaatsvonden, kwamen door de Duitse represailles de Franse bestuursaanspraken in bezet 
gebied onder nog zwaardere druk te staan. De Franse soevereiniteit in de bezette zone, 
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toegezegd in artikel 3 van het wapenstilstandsverdrag, dreigde in de praktijk meer en meer 
een dode letter te worden.470 
   Er heerste overigens in Franse overheids- en justitiekringen geen eenheid over hoe men naar 
aanleiding van de Duitse executies de Franse bestuurlijke, juridische en politionele 
zeggenschap in de bezette zone weer zo veel mogelijk kon terugwinnen. Joseph Barthélemy, 
oud-hoogleraar strafrecht in Parijs en minister van Justitie van eind januari 1941 tot eind 
maart 1943, was weliswaar voorstander van berechting door Franse gerechtshoven en 
doodvonnissen voor Franse communisten en andere aanslagplegers, maar weigerde pertinent 
de Franse justitie en politie een rol te laten spelen bij het uitkiezen en zonder proces ter dood 
brengen van Franse gijzelaars als vergelding voor onvindbaar blijvende daders van aanslagen 
op Duitsers. Minister Pierre Pucheu van Binnenlandse Zaken had daarentegen – als voormalig 
militant lid van Croix de Feu (aanvoerder: kolonel de La Rocque) en daarna van Doriots PPF 
– weinig juridische scrupules; anti-communisme stond voor hem centraal als geschikt middel 
om de politionele taken in bezet gebied weer volledig in Franse handen te krijgen. Men moest 
in de jacht op communisten de Duitsers overtreffen. Toch was ook hij bezorgd over de 
willekeur aan Duitse kant bij het oppakken van gijzelaars voor represaille-executies. De visie 
van Pucheu kreeg, mede dankzij een zekere steun van Darlan, de overhand in de Franse 
ministerraad en dit kwam neer op het streven zèlf een voldoende aantal executies uit te voeren 
(zoveel mogelijk van veroordeelde communisten), in een poging de Duitsers zo te 
weerhouden van eigen executies van willekeurige gijzelaars zonder proces. Bij deze aanpak 
van Pucheu speelde de al genoemde Section Spéciale van het Parijse Hof van Appèl een 
centrale rol.471 
   Toch bleef de Duitse druk op Vichy gehandhaafd om zelf op te treden tegen aanslagplegers. 
Behalve de al genoemde wetgeving deed minister van Justitie Barthélemy een dringend 
beroep op de Cours d’Appel rechters uit te kiezen, die ‘bekend staan om hun vastberaden 
karakter en om hun totale toewijding aan de Staat’. Zij dienden daarbij de nieuwe procedures 
met terugwerkende kracht toe te passen op bestaande en nieuwe gevallen en de ‘Derde 
Internationale’ (lees: de communisten) als ‘eerste klas doelwit’ uit te kiezen.472 
   Overigens werd de onafhankelijke rechtspraak door de regering in Vichy ook nog op andere 
wijze omzeild. Met de parlementair-democratische beginselen waren ook de traditionele 
principes van de rechtstaat slachtoffer geworden van de Révolution Nationale. Om ‘verkeerde 
vonnissen’ voor te zijn of onmiddellijk te kunnen corrigeren, werd al in september 1940 per 
decreet een hernieuwde vorm van ‘administratieve internering’ (internement administratif) 
ingevoerd volgens welke de regering zich het recht toeëigende burgers – zonder het opgeven 
van enig motief, zonder ondervraging of proces – te interneren. De veelal reeds in 1938 en 
1939 opgerichte vluchtelingenkampen werden zoals eerder vermeld omgevormd tot 
interneringskampen. Ook kon huisarrest of een verplichte verblijfplaats (résidence assignée, 
résidence forcée) worden opgelegd. Niet langer alleen ‘ongewenste vreemdelingen’ 
(buitenlandse vluchtelingen, indésirables), maar eveneens talloze Franse burgers die als 
tegenstanders van Vichy werden beschouwd, werden slachtoffer van administratieve 
internering. Onder hen bevond zich oud-premier Léon Blum, die op 15 september 1940 werd 
gearresteerd. Ook kwam het steeds vaker voor dat een prefect nog in de rechtzaal aan een 
zojuist door de rechter vrijgesproken verdachte administratieve internering oplegde.473 Van 
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1939 tot 1943 steeg het totale aantal gedetineerden in Franse gevangenissen van 15.000 tot 
boven de 50.000, met als gevolg overvolle gevangenissen en tal van misstanden.474 
   De legitimiteit van Vichy-wetten en beleidsmaatregelen werd in het algemeen door de 
rechterlijke macht van hoog tot laag actief gesteund. De antisemitische politiek van Vichy 
was grotendeels juridisch van aard en hoofdzakelijk gericht op een volkomen afschaffing van 
de emancipatie van 1791.475 Daadwerkelijke uitvoering van het antisémitisme d’État hing dan 
ook niet alleen af van de Franse politie, maar vooral van de reguliere rechterlijke macht, die er 
op moest toezien dat de anti-joodse wetgeving werd gehoorzaamd. De wetgeving werd door 
de rechterlijke macht geaccepteerd als een juridisch feit. Vallat en andere gangmakers van het 
Vichy-antisemitisme streefden naar een zo groot mogelijke inbedding van de campagne tegen 
de joden in het grotere geheel van wetgeving in de geest van de Révolution Nationale. 
Aangezien de rechterlijke macht in grote meerderheid achter Pétain en zijn politiek stond, was 
men bereid de nieuwe wetgeving, met inbegrip van de joodse statuten, toe te passen. Het is 
evenwel opmerkelijk dat dit voornamelijk gebeurde vanuit juridische professionaliteit en een 
actief streven naar herstel van het Franse gezag over het hele grondgebied en niet 
noodzakelijk vanuit een actieve vijandschap tegen joden; in elk geval ontbreken duidelijke 
aanwijzingen voor dit laatste. In 1941 verschenen bijdragen van de hand van hoogleraren, 
rechters en advocaten in Franse juridische tijdschriften over wetgeving tegen de joden en er 
ontstond hieromtrent een nieuw soort jurisprudentie. Deze kenmerkte zich door 
wetenschappelijke distantie, neutraal geformuleerde kritiek en gebrek aan elke ideologische 
bevlogenheid. Voor zover van dit laatste wèl sprake was, betrof het niet rechters of advocaten, 
maar eerder sommige hoogleraren aan juridische faculteiten en enkele leden van de Conseil 
d’État (Raad van State) die in publicaties de anti-joodse wetgeving nadrukkelijk 
verwelkomden.476 De Conseil d’État was Frankrijks hoogste hof van beroep in geschillen 
tussen de staat en individuen en had daarnaast een juridisch-adviserende functie bij de 
voorbereiding van wetsontwerpen. De raad paste zich opmerkelijk snel aan aan de Vichy-
wetgeving die zozeer haaks stond op de republikeinse traditie. De Conseil d’État zorgde eerst 
zelf voor verwijdering van de eigen joodse leden, oefende vervolgens veel invloed uit op de 
procedures bij de verwijdering van joden uit beroepen volgens het Statut des Juifs en besliste 
over individuele vrijstellingen. Voor dit laatste werd binnen de Conseil d’État zelfs een aparte 
commissie gevormd, onder voorzitterschap van vice-president Alfred Porché zelf.477 
   Hoewel de rechters de Vichy-wetgeving in het algemeen loyaal handhaafden, was hun rol 
bij de toepassing van het Statut des Juifs echter soms opvallend dubbelzinnig. In de ogen van 
CGQJ-chef Vallat was zelfs sprake van een ronduit lakse rol van de rechters in gevallen waar 
de praktische uitvoering van het eerste en tweede Statut des Juifs door individuele joden 
juridisch werd aangevochten. Hij wenste een harde toepassing van de wetgeving. Uit 
ontevredenheid over de rechters werkte Vallat vanaf herfst 1941 aan een scherper 
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geformuleerde tekst voor een uit te vaardigen derde Statut des Juifs. Tegen maart 1942, toen 
Vallat op het punt stond te worden ontslagen, was de concepttekst voor dit nieuwe statuut al 
behandeld door de Conseil d’État en goedgekeurd door Darlan. Door het vertrek van Vallat, 
kort daarop ook van Darlan zelf en het begin van de deportaties, kwam het echter nooit tot 
uitvaardiging. Dit neemt niet weg dat de belangrijkste reden om een derde Statut voor te 
bereiden lag in het feit dat er talloze juridische zaken waren aangespannen, waarbij de 
rechterlijke macht zonder ideologische ijver zich strikt formalistisch aan de letter van de wet 
hield. Ideologisch gekleurde officieren van justitie werden door de rechters veelal genegeerd. 
Als gevolg van vage of tegenstrijdige formuleringen in de wettekst en onduidelijkheid 
omtrent uitvoeringsvoorschriften had de houding van de rechters in de praktijk vaak een 
gunstig effect voor joodse burgers die protesteerden en een civiele zaak aanhangig maakten. 
Het ging daarbij om zaken betreffende de wettelijke identificatie van personen als joods, maar 
de grote meerderheid betrof eigendomskwesties. De onvoldoende zorgvuldig geformuleerde 
wetteksten bleken ruimte te bieden voor verschillende interpretaties.478 Ontevreden over deze 
gang van zaken en zoekend naar een oplossing, streefde Vallat naar omkering van de 
bewijslast, die hij bij de verdachte wilde leggen. Op deze wijze wilde hij in één klap veel 
civiele zaken van tafel vegen. Dit laatste was dan ook een belangrijk kenmerk van het door 
hem ontworpen derde Statut.479 
   Of de rechterlijke macht de anti-joodse wetgeving al dan niet strikt toepaste, kon overigens 
plaatselijk sterk verschillen. Daar kwam bij dat in de bezette zone de rechterlijke macht niet 
alleen te maken had met Franse wetgeving, maar ook met Duitse verordeningen. In de 
onbezette zone hielden de rechters door hun strikt legalistische werkwijze de ideologische 
ijver van het CGQJ binnen de perken, maar betwistten niet de wettigheid van het eerste en 
tweede Statut des Juifs en evenmin van de wetgeving van juli 1941 tot ‘arisering’ van de 
economie. Tussen juni 1941 en eind 1942 werden meer dan zeshonderd joden door Franse 
rechters veroordeeld voor overtredingen van anti-joodse wetten; in 1943 waren er 65 
veroordelingen en tot de bevrijding nog eens elf.480 Behalve de rechterlijke macht speelde ook 
de al genoemde Conseil d’État een rol hierbij. Deze instantie vaardigde veel besluiten uit 
omtrent de interpretatie van wettelijke voorschriften waaraan lagere rechtbanken zich dienden 
te houden. Duidelijk is dat in elk geval tot 1943 de Conseil d’État bij toepassing van anti-
joodse wetgeving een veel rigider en onverzoenlijker houding aannam, dan de rechtbanken.481 
 
Wat universiteiten en kerken betreft was in het najaar 1940 over het algemeen sprake van 
zwijgzaamheid en aanpassing ten aanzien van de Franse anti-joodse wetgeving. Bijna alle 
Franse universitaire autoriteiten pasten zich aan. Of het nu ging om de Franse wetgeving 
betreffende raciale uitsluiting of om de betrekkingen met de bezetter, door een combinatie van 
behoedzaamheid, gezagsgetrouwheid en streven naar behoud van de eigen instituten, was men 
geneigd de situatie zonder protest te aanvaarden of zelfs vooruit te lopen op verwachte eisen 
en maatregelen.482 Een sprekend voorbeeld hiervan: zonder te wachten op een uitdrukkelijk 
bevel van de bezettingsautoriteiten of directieven van Vichy besloot de directie van de École 
Libre des Sciences Politiques na een betrekkelijk kort informeel overleg met een lid van de 
Duitse ambassade – cultureel attaché Karl Epting – alle joodse en anti-Duitse docenten te 
ontslaan. Deze handelwijze werd mede ingegeven door een krampachtige poging het instituut 
in stand te houden en de bezetter geen enkele aanleiding te geven om bijvoorbeeld tot 
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vordering van gebouwen over te gaan. Zo protesteerde geen enkele aan het Collège de 
France483 verbonden hoogleraar tegen de uitsluiting van joodse wetenschappers op basis van 
de raciale bepalingen van het Statut des Juifs. Stilzwijgen overheerste. Dit ondanks het feit dat 
de meeste hoogleraren geen voorstanders van Vichy waren. Uitzondering was de historicus 
Bernard Faÿ, die werd benoemd tot directeur van de Bibliothèque Nationale, na het ontslag 
van zijn joodse voorganger. Faÿ was actief voorstander van de Révolution Nationale en bond 
openlijk de strijd aan tegen de invloed van de vrijmetselaars, vooral nadat per wet van 13 
augustus 1940 hun loges waren ontbonden en archieven en bibliotheken inbeslag werden 
genomen.484 De directeur van het Collège de France, Edmond Faral, paste de door het Statut 
des Juifs gelaste uitsluiting (exclusion) toe, zonder volop gebruik te maken van de legale 
vrijstellingsclausules. Vier hoogleraren van het Collège werden slachtoffer van het Statut en 
in slechts twee gevallen drong Faral aan op vrijstelling. Het lijkt er in eerste instantie op dat 
hij niet méér deed dan toepassen van de bepalingen. In een schrijven van zijn hand uit januari 
1941 – bedoeld om na arrestatie van sommige anti-Duitse leden door Duitse politie het imago 
van het Collège te herstellen – staan evenwel de zinnen: ‘De joodse kwestie: sinds het begin 
van het academisch jaar heeft geen jood gedoceerd aan het Collège de France. Die beslissing 
was zelfs voor de wet van 3 oktober 1940 genomen.’485 Faral maakte geen melding van enig 
Duits ingrijpen. Uit de betreffende stukken blijkt dat hier sprake was van beslissingen die 
vooruitliepen op te verwachten maatregelen. Faral spande zich ook in om protesten en 
demonstraties tegen de bezetter te voorkomen of onmiddellijk de kop in te drukken. De 
ontslagen aan de universiteiten van najaar 1940 waren niet door de bezetter opgelegd, maar 
vloeiden voort uit wettelijke maatregelen van de Franse regering zelf; mede daarom riepen ze 
geen wijdverbreide publieke reacties op. Eventuele protesten werden tegengehouden door een 
combinatie van gevoelens en belangen: gezagsgetrouwheid jegens de eigen regering, angst 
voor sancties (budgetkortingen, nog méér gedwongen ontslagen etc.), onzekerheid over 
houding en reacties van collegae en buren, de onzekere, duistere toekomstperspectieven van 
zomer-herfst 1940 toen nederlaag en bezetting zwaar drukten op de geest van alle mensen, en 
tenslotte een sterk verlangen snel terug te keren naar een zo ‘normaal’ mogelijk, dagelijks 
bestaan. In de praktijk vielen verreweg de meeste academici terug op een rechtvaardiging van 
hun houding omwille van behoud van hun instituties, die zij, hoe dan ook, draaiende wilden 
houden.486 Uitzondering was de reactie van de algemeen inspecteur bij de Parijse Academie, 
Gustave Monod, in december 1940. Hij stelde, misschien wel als enige, een demonstratieve 
daad van protest door ontslag te nemen, omdat hij weigerde de wettelijke uitsluiting toe te 
passen in het Franse onderwijssysteem.487 
   Er vonden – zowel in onbezet als bezet gebied – wel studentenprotesten plaats, al waren 
deze niet specifiek naar aanleiding van de uitsluiting van joden. Na arrestatie van een anti-
Duitse hoogleraar in Parijs riepen studenten van de Sorbonne via vlugschriften op tot een 
verzamelde demonstratie bij het Collège de France. Onmiddellijk nadat Faral een exemplaar 
van het vlugschrift onder ogen kreeg, liet hij de poorten sluiten en verzocht de politie een 
cordon op te stellen. ‘Het is essentieel dat geen enkele demonstratie, zelfs geen stilzwijgende, 
plaatsvindt op het Collège de France’, aldus Faral in een brief aan de politiecommissaris van 
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het Parijse vijfde arrondissement op 7 november 1940.488 Pamfletten van een Parijse 
studentendemonstratie vier dagen later, ter herdenking van de wapenstilstand van 11 
november 1918, bevatten geen enkele verwijzing naar de raciale bepalingen tegen de joden 
aan de universiteit Sorbonne of elders. Wel droegen sommige van de op de Champs Elysées 
verzamelde studenten twee lange hengelstokken (in Frans: deux gaules als verwijzing naar de 
Gaulle) om zo hun afkeer van Vichy en sympathie voor De Gaulle te laten blijken. 
Daarentegen uitten studenten van de universiteit en hogescholen in het onbezette Lyon in 
diezelfde tijd wèl publiekelijk solidariteit met hun joodse docenten die slachtoffer werden van 
de politiek van uitsluiting. De studenten hadden zich georganiseerd in de beweging France-
Liberté. Hoewel een meerderheid van de tegenstanders van Vichy tegen de raciale 
maatregelen gekant was, werd dit aanvankelijk toch slechts zelden openlijk geuit.489 
Voorbeeld van een vertrouwelijk gebleven, vroeg protest was Alexandre Varenne, redacteur 
van La Montagne, een dagblad in het onbezette Clermont-Ferrand. In december 1940 en 
opnieuw in februari 1941 schreef hij rechtstreeks naar maarschalk Pétain. Verwijzend naar 
Frankrijks morele en intellectuele tradities, zoals belichaamd in de ‘Verklaring van de rechten 
van de mens en van de burger’ (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) en 
Rousseau’s Contrat social, stelde Varenne dat het Statut des Juifs een gevaarlijke politieke 
fout was, gelijksoortig als de herroeping van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV  (1685) 
ten aanzien van de Franse protestanten (hugenoten). Varenne verklaarde dat Frankrijks morele 
erfgoed in gevaar werd gebracht en ‘in grote mate werd geruïneerd’ door Vichy’s vervolging 
van de joden. Hij benadrukte: ‘mensen zijn niet verantwoordelijk voor hun ras of kleur. Dat is 
zowel een Franse waarheid als een christelijke doctrine’.490 
   Dergelijke protesten nemen echter niet weg dat in de praktijk – naast de overheid zelf – veel 
mensen actief betrokken werden bij toepassing van de tegen de joden gerichte statuten. 
Behalve voor de al genoemde rechterlijke macht en universiteiten, gold dit ook elders: het 
waren de beroepsorganisaties van de artsen, tandartsen, advocaten en architecten, die de 
uitvoering en administratie regelden van de voortaan toegestane maximum aantallen joden in 
deze beroepsgroepen volgens het Statut. Voor een deel ging het hierbij om 
belangenorganisaties die al eind jaren dertig en kort na totstandkoming van de Vichy-regering 
hadden gepleit voor beperking van het aantal (joodse) immigranten in hun beroepsgroepen.491 
 

Zoals vermeld vormden de kerken492, met name de Rooms-katholieke Kerk, een van de 
pilaren waarop de regering in Vichy nadrukkelijk wenste te steunen.493 De veranderingen in 
de zomer van 1940 leken het katholieke Frankrijk het vooruitzicht van herstel en verlossing te 
brengen. Na decennia van afbrokkelende steun voor traditionele katholieke waarden, 
                                                           
488

 Archives de Collège de France, Paris, H-II-e 62, geciteerd in Burrin, France, p. 308 n. 3. 
489

 Laborie, ‘The Jewish Statutes in Vichy France and Public Opinion’, 106; Raymond Aubrac, The French Resistance 
1940–1944 (translated from French by Louise Guiney. Paris: Éditions Hazan, 1997), p. 13; Jackson, France, 282. 
490

 John F. Sweets, ‘Jews and Non-Jews in France during the Second World War’, in: David Bankier, Israel Gutman (eds.), 
Nazi Europe and the Final Solution (Jerusalem: Yad Vashem, 2003), pp. 361–373, aldaar p. 362 n. 6. 
491

 Singer, Vichy, l’université et les Juifs; Vicki Caron, ‘French Public Opinion and the “Jewish Question”, 1930–1942: the 
Role of Middle-Class Professional Associations’, in: David Bankier, Israel Gutman (eds.), Nazi Europe and the Final 
Solution (Jerusalem: Yad Vashem, 2003), pp. 374–410; Caron, Uneasy asylum; Adler, ‘The Jews and Vichy’, 1066–1067; 
Jackson, France, 370–372 
492

 Drie belangrijke algemene studies over de kerken in Frankrijk ten tijde van Vichy: Jacques Duquesne, Les Catholiques 
français sous l’Occupation (Paris: Bernard Grasset, 1966; réédition: Paris: Seuil 1996), die zich beperkt tot de Rooms-
katholieken; Michèle Cointet, L’Église sous Vichy, 1940–1945: la repentance en question (Paris: Perrin, 1998); en Wilfred 
Douglas Halls, Politics, Society and Christianity in Vichy France (Oxford etc.: Berg, 1995), die naast Rooms-katholieken 
ook protestanten omvat. 
493

 Als andere steunpilaren kunnen beschouwd worden: het onderwijs, justitie en politie, en – aanvankelijk – het Légion 
française des combattants. Ondanks evidente, grote verschillen, vooral natuurlijk ten aanzien van de buitenlandse politiek en 
militaire situatie, doet zich in dit opzicht een opmerkelijke parallel voor met het bewind van Napoleon Bonaparte, waarvan de 
steunpilaren eveneens kunnen worden gekarakteriseerd als: Justitie en Politie, de Kerk, het Onderwijs, en het Leger. Vergel. 
J. Presser, Napoleon. Historie en legende (Amsterdam/Brussel: Elsevier, 7de druk 1978), pp. 259–342; zie ook Duitstalige 
editie: Napoleon: das Leben und die Legende (Stuttgart: DVA, 1977 / Zürich: Manesse Verlag, 1990). 



 280

vijandigheid van de staat ten opzichte van de Kerk – sinds de wettelijke scheiding tussen Kerk 
en Staat in 1905 en later tijdens de Volksfront-coalitie en de burgeroorlog in Spanje – 
beloofde nu maarschalk Pétain orde, hiërarchie, discipline en respect voor religieuze waarden. 
Behalve deze beloften, ging het de Kerk om terugkeer van de godsdienst in het klaslokaal en 
voorzichtige stappen in de richting van herstel van openlijke en rechtstreekse betrekkingen 
tussen Kerk en staat. Kardinaal Pierre Paul Marie Gerlier, aartsbisschop van Lyon en hoogste 
kerkelijk gezagsdrager in onbezet Frankrijk, geloofde dat de herstelpolitiek van Pétain 
Frankrijk ‘christelijker’ zou maken.494 In november 1940 verwelkomde Gerlier de maarschalk 
tijdens een bezoek aan Lyon met de veel gepubliceerde woorden: ‘Pétain is Frankrijk, en 
Frankrijk vandaag is Pétain.’495 De nieuwe aartsbisschop van Parijs, kardinaal Emmanuel 
Suhard, noemde Pétain ‘de onberispelijke Fransman.’496 Enerzijds was de Kerk als sociale, 
spirituele en wellicht zelfs politieke macht het totalitaire nazisme in principe vijandig gezind 
en omgekeerd gold dat ook. Anderzijds echter was de Kerk nauw verbonden met de nieuwe 
Vichy-regering – méér dan strikt noodzakelijk vanuit haar traditie van gezagsgetrouwheid. 
Bovendien werd het communisme door de Kerk als een grotere bedreiging gezien dan het 
fascisme of nazisme. De politiek van Vichy overtrof aanvankelijk alle kerkelijke 
verwachtingen in positieve zin: er kwam inderdaad een onderwijsprogramma dat de 
christelijke godsdienst terugbracht in de openbare scholen, overheidsfinanciering voor private 
(lees: katholieke) scholen, maatregelen om het gezin als hoeksteen in de samenleving te 
verstevigen, herstel van gedragsnormen, aanmoediging van terugkeer naar het agrarische 
platteland, daarmee oude kerkelijke aspiraties vervullend. Elke publieke ceremonie van de 
Vichy-staat ging vergezeld van inachtneming van een of ander religieus gebruik of uiting.497 
Bovenal: de nieuwe Franse regering stond voor een autoritair-hiërarchische ideologie die zich 
fel afzette tegen de fouten van de vooroorlogse periode.498 Of, zoals de bisschop van Dax 
(dep. Landes, bezette zone) het in februari 1941 formuleerde: ‘Voor ons was het waarlijk 
vervloekte jaar niet het jaar van onze externe nederlaag [1940], maar het jaar van onze interne 
nederlaag, 1936.’499 Dit laatste sloeg uiteraard op de verkiezingen waardoor het Volksfront 
aan de macht was gekomen. In het ‘nieuwe’ Frankrijk herontdekte de Kerk nu de beginselen 
waardoor zij zelf zo sterk was gedefinieerd: gezag en hiërarchie, herders die hun kudde 
leiden. Ze schaarde zich rond het nieuwe bestel zoals de Kerk in Italië en Duitsland eerder had 
gedaan; men accepteerde de dictatuur, zolang deze beloofde de rechten, instituties en 
vrijheden van de Kerk te waarborgen. Deze aanvaarding was mede gebaseerd op een 
erkenning van gemeenschappelijke vijanden: communisme, socialisme, liberalisme. Daarbij 
kwam in Frankrijk, zoals gezegd, een hardnekkige hoop op de hernieuwde vestiging van een 
christelijke maatschappij (herkerstening). Ook de kleine groep van kerkelijk links was 
verheugd met het einde van de ‘goddeloze’ laissez faire van de Derde Republiek. In deze 
algemene atmosfeer werden de joden gemakkelijk vergeten, ook na bekendmaking van het 
eerste Statut.500 
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   Onder Rooms-katholieke hoogwaardigheidsbekleders werd alom een stilzwijgen bewaard 
bij uitvaardiging van het Statut des Juifs van 3 oktober 1940. Het hoogste regulerende orgaan 
van de Rooms-katholieke Kerk in Frankrijk was sinds 1918 de Assemblée des Cardinales et 
Archevêques (Vergadering van Kardinalen en Aartsbisschoppen - ACA). Deze had overigens 
meer een coördinerende dan sturende functie en daar kwam bij dat de scheiding van het land 
in bezet en onbezet gebied een effectieve werking belemmerde. De persoonlijkheid van de 
individuele prelaten was dan ook van aanzienlijk belang. Dit gold vooral voor de kardinalen 
Gerlier (onbezet Lyon), Achille Liénart (bezet Lille), alsmede Henri Marie Alfred Baudrillart 
en Emmanuel Suhard in Parijs. De ACA, bijeen in Lyon op 31 augustus 1940, was reeds van 
tevoren vertrouwelijk ingelicht over de op handen zijnde anti-joodse wetgeving en dit was een 
van de agendapunten. Er werd geen protest geuit. Drie dagen eerder waren de kardinalen en 
bisschoppen van de bezette zone al bijeen gekomen in aanwezigheid van Gerlier uit Lyon. Het 
aanstaande jodenstatuut kwam niet ter sprake. Kennelijk op aandrang van Gerlier werd 
besloten niets te ondernemen dat de inspanningen van de regering de natie weer op te bouwen 
kon hinderen. De belangrijkste overweging hierbij was dat de Kerk – voor het eerst sinds de 
wettelijke scheiding tussen Kerk en Staat in 1905 – serieuze kansen zag tot herkerstening van 
de natie binnen het kader van de Révolution Nationale. De ACA herbevestigde zijn loyaliteit 
aan de ‘gevestigde macht’501 en erkende het bestaan van een ‘joodse kwestie’, maar op basis 
van het beginsel van non-interventie in zuiver politieke zaken koos men ervoor het zwijgen te 
bewaren. Katholieke geestelijken van lagere rang volgden in meerderheid hun 
aartsbisschoppen. Net als de overgrote meerderheid van de Franse bevolking hield de Kerk 
zich bezig met haar eigen directe belangen en hulde zich in een officieel stilzwijgen wat 
betreft het statuut van oktober 1940; dit gold aanvankelijk ook voor het tweede statuut van 2 
juni 1941.502 Toen Gerlier in november 1940 tijdens een onderhoud met vertegenwoordigers 
van joodse organisaties werd geïnformeerd over de sterfte door verwaarlozing en honger in 
het kamp Gurs, wees hij hen op de misstanden van Léon Blum en de noodzaak tot 
‘boetedoening’. In december stuurde hij echter toch een vertrouwelijk protest tegen de 
omstandigheden in Gurs naar de minister van Binnenlandse Zaken in Vichy.503 
   Het ontbrak in de katholieke gelederen in Frankrijk niet aan antisemitische geluiden. Onder 
de nominaal katholieke intellectuelen waren antisemitische schrijvers als Robert Brasillach, 
Alphonse de Chateaubriant en Robert de Beauplan. Onder ‘politieke’ katholieken waren 
figuren als Philippe Henriot (parlementslid, later staatssecretaris van propaganda) en Xavier 
Vallat. Zij allen waren de Révolution Nationale toegedaan en dat gold, behalve bij 
laatstgenoemde, ook voor de Frans-Duitse collaboratiepolitiek. Daarbij kwam dat veel 
bisschoppen, zowel in Frankrijk als elders, onder invloed van eeuwenoude anti-joodse 
theologie, maar ook door de toestroom van joodse vluchtelingen in de jaren dertig, tot de 
opvatting waren gekomen dat er een ‘joods probleem’ bestond.504 Een sprekend voorbeeld 
hiervan was het invloedrijke jezuieten-tijdschrift Civiltà Cattolica, dat in Rome werd 
uitgegeven en doorgaans het standpunt van het Vaticaan dicht benaderde. Het tijdschrift 
stelde al in 1934 dat het antisemitisme van de nazi’s ‘niet voortsproot uit godsdienstige 
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overtuigingen, noch uit het christelijke geweten (…), maar uit hun verlangen om de 
godsdienstige en maatschappelijke orde omver te werpen.’ Het tijdschrift voegde er aan toe 
dat ‘wij hen zouden kunnen begrijpen of hen zelfs konden prijzen, als hun beleid beperkt zou 
blijven binnen aannemelijke grenzen, zoals de verdediging tegen joodse organisaties en 
instellingen…’505 Ook in latere soortgelijke publicaties werd er de nadruk op gelegd dat 
oppositie tegen de rassenleer van de nazi’s niet uitgelegd moest worden als een verwerping 
van het antisemitisme, aangezien de christenheid zich diende te verdedigen tegen het joodse 
gevaar, door de gelijke burgerrechten van joden in te trekken en hen terug te sturen naar de 
getto’s.506  
   Kort na uitvaardiging van het Statut des Juifs vond de ontmoeting plaats tussen Hitler en 
Pétain in Montoire en de toespraak van laatstgenoemde tot het Franse volk waarin hij openlijk 
verklaarde in het belang van Frankrijk het pad van collaboration met Duitsland te betreden. 
Terwijl de nauwe verbondenheid van de Kerk met Vichy en met Pétain als symbool van 
Frankrijks nieuwe lotsbestemming duidelijk getoond werd, bleef het standpunt van de Kerk 
ten opzichte van de collaboratie uiterst zwijgzaam en discreet. Hierdoor hield de Kerk wat dit 
betreft een zekere afstand tot Vichy. Slechts enkele prelaten uitten publiekelijk hun steun aan 
de collaboratiepolitiek na Montoire, onder wie de oude, Parijse kardinaal Baudrillart. Hij gaf 
in 1941 openlijk zijn zegen aan de gewapende strijd tegen het communisme.507 Naar zijn 
mening hield collaboratie ‘rekening met de bestaande realiteiten’. Het bood een serieuze kans 
voor de toekomst van het land. Wanneer de collaboratie zou falen, werd het heel moeilijk om 
te vermijden dat het land ‘tot kwaad zou vervallen, dat nog veel erger is, dan dat wat nu al 
over ons gekomen is’.508 Geen van de katholieke hoogwaardigheidsbekleders liet zich echter 
openlijk gunstig, laat staan lovend, uit over de bezetter. Hun steun aan de collaboratie was 
voorwaardelijk en beredeneerd: collaboratie werd beschouwd als een noodzakelijk kwaad om 
duurzame vrede naderbij te brengen. Anders dan de kerkelijke aanhankelijkheid aan de 
Révolution Nationale, was de steun voor collaboratie dus strikt voorwaardelijk. Reden 
hiervoor was dat de ideologie van het Duitse regime in 1937 door paus Pius XI was 
veroordeeld in de encycliek Mit brennender Sorge. De Franse bisschoppen hadden er nog 
tijdens de periode van ‘schemeroorlog’ (september 1939–mei 1940) tegen gepreekt. Ook 
speelde een rol dat de top van de katholieke geestelijkheid in Frankrijk de publieke opinie niet 
tegen zich in het harnas wilde jagen. Formeel wenste men zich niet openlijk te mengen in een 
domein dat de Franse regering toebehoorde. Dit standpunt werd na Montoire door de 
katholieke krant Le Croix uitgedragen en verklaart mede waarom niet kan worden gesproken 
van een vorm van openlijke vijandigheid van de Kerk ten opzichte van de bezetter of de 
collaboratiepolitiek. Weliswaar gaven de priesters gemiddeld genomen aan deze politiek niet 
openlijk hun goedkeuring, maar zij steunden deze indirect wel, wat duidelijk wordt uit het feit 
dat gaullisme en verzet van de hand werden gewezen. Bovendien zou het in feite natuurlijk 
nogal lastig en onhandig voor de Kerk zijn geweest om uitdrukkelijk goedkeuring voor het 
binnenlands en tegelijk afkeuring voor het buitenlands beleid van dezelfde Vichy-regering uit 
te spreken. Bij dit alles kwam nog dat sommige acties van de bezetter op instemming van de 
Kerk konden rekenen, zoals het optreden van Duitse politie tegen vrijmetselaars, 
communisten en buitenlandse joden. Zo uitten bijvoorbeeld sommige bisschoppen openlijk 
hun dankbaarheid aan de Duitse autoriteiten voor de maatregelen om de vrijmetselarij uit de 
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Franse samenleving te bannen. De vicaris-generaal van Saint-Dié noemde Laval eind 
november 1940 een goede Fransman, vestigde de aandacht op het communistische gevaar en 
verklaarde dat het beleid van Montoire onder de omstandigheden de best mogelijke oplossing 
was voor het land: ‘Wat Frankrijk op dit moment nodig heeft is een rechtvaardige maar 
krachtdadige hand.’509 Kortom, zonder Vichy en collaboratie openlijk op te hemelen, werd 
door de top van de Kerk en de meerderheid van het kerkelijk kader gezagsgetrouwheid 
uitgedragen en Pétain loyaal gevolgd. 
   Houding en rol van de katholieke geestelijkheid zouden ongetwijfeld heel anders zijn 
geweest, wanneer de bezetter van meet af aan voluit vijandig en op brute wijze was 
opgetreden tegen de plaatselijke Kerk en bevolking, zoals bijvoorbeeld in het bezette, 
eveneens katholieke, Polen. Zowel partijman Abetz als de SS in Frankrijk beseften wel 
degelijk dat na een door Duitsland gewonnen oorlog de Kerk als machtigste vijand van het 
nationaal-socialisme zou overblijven. Vooralsnog streefde Duitsland evenwel formeel naar 
samenwerking met de Kerk, niet alleen in Duitsland zèlf en richting het Vaticaan, maar ook in 
de bezette West-Europese landen.510 In de bezette zone van Frankrijk werden katholieke 
activiteiten door het bezettingsbestuur dan ook nadrukkelijk getolereerd. 
   Overigens kwamen kerkelijke instanties in Frankrijk slechts zelden zelf rechtstreeks in 
contact met Duitse autoriteiten. Ook raakte niet meer dan een handvol priesters actief 
betrokken bij de militante, pro-collaboratie partijen. Over het geheel genomen had de Duitse 
strategie van tolerantie ten opzichte van kerkelijke organisaties in Frankrijk opmerkelijk 
succes, zeker wat betreft de top van de kerkelijke hiërarchie tijdens de eerste twee jaar van de 
bezetting. Namens de ACA was de Parijse kardinaal Suhard formeel verantwoordelijk voor 
contacten met de bezettingsautoriteiten. Hij was aan de vooravond van de tweede 
wereldoorlog weliswaar overtuigd van de dreiging die van het nationaal-socialisme naar de 
Kerk toe uitging, maar hij beschouwde het communisme als een nog ernstiger gevaar. 
Bovendien was hij, zoals uit bovenstaande duidelijk zal zijn, uitermate kritisch over het 
republikeinse regime in Frankrijk (de Derde Republiek). Centraal in zijn denken stond het 
probleem van de vergaande onkerkelijkheid van de massa’s, vooral in de steden.511 Hoewel 
hij de Vichy-regering verwelkomde omdat deze gunstige voorwaarden bood voor 
herkerstening, stond hij echter terughoudend tegenover al te directe en openlijke 
verbondenheid met diezelfde regering. Dit bleek in februari 1941 toen hij weigerde toe te 
treden tot de adviserende Conseil national, die door Vichy in het leven was geroepen om – in 
plaats van het uitgeschakelde parlement – de legitimatie en het maatschappelijk draagvlak van 
de regering te versterken. Suhard stelde dat ‘een houding van loyale onafhankelijkheid’ de 
overheid beter diende, aangezien dit de kerkelijke gezagsdragers in staat stelde een geest van 
gehoorzaamheid te verspreiden, zonder de indruk te wekken dit ‘op bevel’ te doen. Volgens 
zijn redenering kwam een mate van distantie tussen Vichy en de Kerk de betrekkingen met de 
bezetter juist ten goede. Zo verzekerde Suhard aan Abetz op 12 december 1940, dat de Kerk 
in Frankrijk volkomen bereid was haar invloed aan te wenden ten gunste van collaboratie, 
daaraan toevoegend dat er raakvlakken waren met nationaal-socialisme, die compromis 
mogelijk maakten.512 Voor de Kerk in Frankrijk vormde anti-communisme duidelijk een van 
de belangrijkste raakvlakken met het nationaal-socialisme. Verzoening met Duitsland werd 
mogelijk geacht. Niet alle geestelijkheid stond echter op dezelfde lijn als Suhard. De bezetter 
constateerde spoedig een wijdverbreide vijandigheid jegens Duitsers onder de lagere 
geestelijkheid. Bovendien bespeurde Abetz twee stromingen onder de hogere echelons van de 
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katholieke hiërarchie. De ene, gevolgd door Suhard in bezet Parijs, stond positief tegenover 
collaboratie en hoopte de kerkelijke pastorale activiteiten in de bezette zone onbelemmerd uit 
te breiden. De andere, gevolgd door kardinaal Gerlier in het onbezette Lyon, was anti-Duits 
en wilde allereerst van de Kerk de steunpilaar van de nieuwe Franse Staat maken. Volgens 
Abetz maskeerde dit verschil in houding van de kardinalen slechts een dubbelspel, waarbij de 
Kerk in de bezette zone gunstig sprak over collaboratie en zich tegelijkertijd in de onbezette 
zone openlijk anti-Duits uitliet. Abetz vergiste zich echter. Suhard en Gerlier hadden 
werkelijk verschillende visies omtrent de plaats van de Kerk in het nieuwe regime en de 
tegenover de bezetter aan te nemen houding. Dit laatste wees op verschil van opvatting over 
de aard van het nationaal-socialisme. Wanneer het echter op actie aankwam, hield het 
pétainisme beide kardinalen op één lijn, evenals de overige aartsbisschoppen en 
bisschoppen.513 
   Er waren zoals gezegd – ook onder geestelijken – wel enkele individuele proteststemmen 
tegen de Vichy-politiek van uitsluiting, o.a. tegen het Statut des Juifs. Maar deze stemmen 
vonden nauwelijks gehoor en kregen geen bekendheid. Enkele voorbeelden kunnen worden 
genoemd. Kort na publicatie van het eerste Statut begon een jonge priester in een kerk in 
Royat (bij Clermont-Ferrand) zijn preek met het commentaar: ‘Broeders, Jezus was een jood, 
en wij zijn allen joden’ (het betrof Abbot Elchinger, de latere bisschop van Straatsburg). In 
een besloten toespraak tot een katholiek gehoor in november 1940 sprak de jezuïtische 
priester Yves de Montcheuil, hoogleraar dogmatiek aan het Parijse Institut Catholique, zich 
duidelijk uit tegen de opleving van de ‘antisemitische mentaliteit’. Hij riep op tot solidariteit 
en ware liefdadigheid: ‘Een Fransman die passief blijft tegenover een joodse vaderlander die 
onder de huidige situatie lijdt, kan geen christen zijn. Hij kan en mag niet aanvaarden dat de 
jood wordt behandeld als een paria.’ (Vanwege zijn betrokkenheid in het verzet werd De 
Montcheuil op 11 augustus 1944 door de Duitsers in Grenoble doodgeschoten, 45 jaar 
oud.)514 Een paar weken later, 15 december 1940, veroordeelde een andere jezuïtische 
priester, Gaston Fessard, de raciale cultus die overduidelijk aanwezig was in de ‘Saint Louis 
de Vichy’ kerk, de thuisparochie van maarschalk Pétain. (Fessard vond later een toevlucht in 
Lyon, waar hij de eerste katholieke verzetspublicatie, Cahiers du Témoignage chrétien, mede 
redigeerde.) Hoewel nog enkele voorbeelden te noemen zijn, waren deze onder de katholieke 
geestelijkheid toch eerder uitzondering dan regel. Zulke uitingen van protest waren en bleven 
lange tijd marginaal en kunnen niet beschouwd worden als aanwijzing voor een algemeen 
heersende houding binnen de gelederen van de katholieke geestelijkheid.515 
   Het eerste grootschalige, openlijke, religieuze protest tegen de anti-joodse politiek kwam 
niet van katholieke, maar van protestantse zijde. De Franse bevolking – 41 miljoen mensen – 
was, althans in naam, voor negentig procent Rooms-katholiek. Waarschijnlijk niet meer dan 
een kwart van hen waren werkelijk actief kerkelijk betrokken. De protestanten daarentegen 
vormden een kleine, actieve minderheid van naar schatting twee procent van de bevolking 
met concentraties in de bergachtige Cévennes (dep. Gard), de Elzas en steden als Parijs, Lyon 
en Nîmes. De Franse protestantse kerken – die afstamden van de zestiende-eeuwse Hugenoten 
en een lange geschiedenis van geloofsvervolging kenden – waren sinds 1938 verenigd in de 
Fédération protestante de France, waarvan de Église Réformée de grootste was. De 
belangrijkste voorman van de protestanten was de in 1881 geboren dominee Marc Boegner, 
voorzitter van de Fédération protestante de France sinds 1929. Hij en andere protestantse 
leiders hadden al vanaf 1933 in brieven aan Frans-joodse leiders en in verklaringen tijdens 
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bijeenkomsten het antisemitisme van Hitler-Duitsland ondubbelzinnig veroordeeld.516 Na de 
nederlaag van juni 1940 waren de meeste protestantse leiders ervan overtuigd dat diepgaande 
veranderingen in de Franse maatschappij nodig waren. Boegner toonde zich in zijn eerste 
publieke toespraken van augustus-september 1940 een voorzichtig voorstander van 
rénovation nationale (nationale vernieuwing; hij sprak niet van ‘Révolution Nationale’). Hij 
wierp zich op als vertegenwoordiger van het protestantse belang in de nieuwe Franse staat. 
Deze werd in religieus opzicht weliswaar gedomineerd door een streven naar Rooms-
katholiek réveil, maar een politiek bondgenootschap met protestantse christenen leek 
mogelijk. Boegner had in september 1940 een onderhoud met Pétain en toen begin 1941 de 
eerdergenoemde Conseil national werd opgericht, trad Boegner toe. Daarmee koos hij voor 
een ‘politique de présence’, dat wil zeggen een actieve aanwezigheid, waardoor hij blijvend 
toegang had tot de machthebbers.517 Hij was weliswaar aanvankelijk geneigd tot sympathie 
met tal van aspecten van het nieuwe regime, maar reeds tijdens zijn eerste bezoek aan Vichy 
en ontmoeting met Laval eind juli 1940, werd Boegner getroffen door het ‘hartstochtelijke 
antisemitisme’ van verschillende ministers. Hij constateerde dat daarbij geen sprake was van 
enige Duitse druk.518 In Lyon, waar de nationale raad van de Église Réformée najaar 1940 
bijeen kwam, werd er bij Boegner op aangedrongen dat de Fédération protestante de France 
zo snel mogelijk een geschreven protestverklaring zou laten uitgaan tegen de op gang 
gekomen jodenvervolging. Niettemin werd besloten in eerste instantie achter de schermen, via 
mondelinge contacten van Boegner met de regering, invloed uit te oefenen in de hoop op deze 
manier iets te bereiken. Toen dit zonder succes bleek, werd tijdens een nieuwe algemene 
vergadering in maart 1941 unaniem besloten alsnog met spoed een schriftelijk protest bij de 
regering in te dienen. Op 26 maart 1941 zond voorzitter Boegner een brief aan eerste minister 
Darlan. Dezelfde dag werd een tweede soortgelijke brief gestuurd naar de Franse opperrabbijn 
Isaïe Schwartz. In beide werd ernstig bezwaar gemaakt tegen de invoering van het principe 
van raciale discriminatie in Franse wetgeving in oktober 1940 en de tragische ongerechtigheid 
die daarmee de Franse joden werd aangedaan. Aanleiding voor deze protestverklaring was de 
oprichting van het Commissariat Général aux Questions Juives.519 Darlan antwoordde niet 
schriftelijk op de brief. In plaats daarvan kreeg Boegner in mei tijdens een ontmoeting van 
Darlan te horen dat zijn zorg uitsluitend uitging naar die joden die al generaties lang in 
Frankrijk woonden en dat hij wenste dat de overigen, veelal recente immigranten, het land 
zouden verlaten.520 Hoewel niet bedoeld om publiek te worden gemaakt, werd de tekst van de 
brief aan opperrabbijn Schwartz – geschreven namens de Église Réformée – snel alom 
bekend: tienduizenden afschriften werden verspreid in de onbezette zone. Het werd daarmee 
de eerste zichtbare uiting van verontwaardiging van ‘het christelijk geweten’ in Frankrijk. Het 
feit dat in tegenstelling tot de katholieken, zowel de joden als de protestanten kleine, 
religieuze minderheden in de samenleving vormden die beiden een geschiedenis van 
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vervolging kenden, speelde zonder twijfel een belangrijke rol in deze vroege protestantse 
uiting van verzet tegen de jodenvervolging door de Franse regering. Zowel in de brief aan 
Darlan als in die aan Schwartz verwees Boegner naar de geloofsvervolging die de 
protestanten in Frankrijk in het verleden hadden ondergaan. Naast warme uitingen van 
solidariteit, is uit beide brieven echter ook duidelijk een zekere behoedzaamheid af te leiden, 
die tekenend is voor de atmosfeer van die periode. Zo werd ‘respect voor het menselijk leven’ 
boven alles gesteld, maar werd toegegeven dat de Franse overheid voor ‘een ernstig 
probleem’ stond door ‘de uitgebreide immigratie van een groot aantal buitenlanders, joden en 
niet-joden, en door de haastige en ongerechtvaardigde naturalisaties.’521 Het Franse 
antisemitische propagandablad Au Pilori (‘Aan de schandpaal’) reproduceerde de brief van 
Boegner, vergezeld van een haatdragend commentaar. Hierdoor kreeg de brief ook veel 
bekendheid in de bezette zone, echter op een wijze die de redactie van het blad niet had 
bedoeld en Vichy evenmin welkom was: het had een averechts effect! Echter, in andere, 
vertrouwelijk gebleven brieven, gericht aan Darlan en Pétains adviseur René Gillouin (de 
eerder genoemde protestantse filosoof), benadrukte Boegner dat zijn sympathie uitsluitend 
uitging naar de Franse Israëlieten.522  
   In de zomer van 1941, naar aanleiding van het tweede Statut des Juifs en vooral de Franse 
wetgeving met betrekking tot de ‘arisering’ van de economie, werden – naast hernieuwde 
kritiek van protestantse zijde – nu ook van de kant van de katholieke hiërarchie voor het eerst 
kritische woorden geuit. Men was weliswaar in principe geneigd de anti-joodse wetgeving tot 
op zekere hoogte te accepteren, maar maakte zich zorgen over de toepassing ervan. Kardinaal 
Gerlier vertegenwoordigde in zijn uitingen nog het duidelijkst de kritiek of op zijn minst 
aarzelingen van een groot deel van de kerkelijke hiërarchie. Léon Bérard, de ambassadeur van 
de Franse regering bij het Vaticaan, kreeg 7 augustus 1941 van Pétain opdracht na te gaan of 
in de visie van de paus de betreffende anti-joodse wetten van Vichy de grenzen van de 
katholieke leer overschreden. Na uitvoerig overleg met verschillende hoge kerkelijke 
autoriteiten kon Bérard in een omvangrijk rapport berichten dat dergelijke wetten geen 
inbreuk maakten op de traditionele lijn van de Kerk. De joden waren niet slechts een 
godsdienstige gemeenschap maar een groep met ‘etnische eigenaardigheden’; er was 
dientengevolge alle reden ‘hun activiteit in de maatschappij te beperken en (…) hun invloed 
in te perken’. Belangrijke theologische en wetgevende precedenten op dit punt gingen terug 
op de heilige Thomas van Aquino (1225–1274). Het Vaticaan adviseerde slechts geen 
bepalingen over het huwelijk aan de wetten toe te voegen en ‘dat de grondregels van 
rechtvaardigheid en barmhartigheid bij de toepassing van de wet in acht genomen zouden 
moeten worden.’523  
   Hoewel de ACA naar buiten toe eenheid en gezag uitstraalde, was er in werkelijkheid bij het 
interne beraad van kardinalen en bisschoppen lang niet altijd sprake van eensgezindheid. 
Eveneens naar aanleiding van de wet tot ‘arisering’ van de economie, deed Gillouin in 
augustus 1941 pogingen Pétain te overtuigen van het immorele en illegale karakter van de 
anti-joodse wetgeving. Gillouin was een traditioneel-conservatieve nationalist, tot dan toe een 
naaste adviseur van Pétain en mede-auteur van sommige van diens toespraken. In brieven aan 
‘Monsieur le Maréchal’ wees hij erop dat elke ware Fransman niet anders kon, dan ‘in zijn 
hart de anti-joodse politiek afwijzen als zijnde noch christelijk, noch humaan, noch Frans.’ 
Hoewel Pétain niet onberoerd bleef door de kritiek, deed hij in de praktijk weinig. De enige 
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door hem ondernomen stap was dat Xavier Vallat op het matje werd geroepen om uitvoering 
van de betreffende wetgeving enigszins te ‘matigen’.524 
   De gezagsgetrouwe houding van de hooggeplaatste geestelijkheid lokte vanaf herfst 1941 
geleidelijk meer kritiek uit. Deze was hoofdzakelijk afkomstig van lagere geestelijken en 
leken. Uit deze kringen ontstond de eerste katholieke verzetspublicatie, Cahiers du 
Témoignage chrétien, dat in november 1941 clandestien begon te verschijnen. Het eerste 
nummer, met een oplage van vijfduizend exemplaren, stelde uitgebreid de kwestie van het 
antisemitisme aan de kaak. In het tweede nummer riep de jezuïtische pater Pierre Chaillet op 
tot verzet en tot de strijd tegen Hitler. Tot juli 1942, toen de deportaties begonnen, verschenen 
nog drie afleveringen, met steeds grotere oplagen, waarin telkens werd ingegaan op 
fundamentele onrechtvaardigheden, het racisme van Vichy, de hemeltergende toestanden in 
de Franse vluchtelingenkampen en de hypocrisie van Vallat. Een andere uiting van groeiende 
kritiek was de brief die kardinaal Gerlier 26 mei 1942 van een prominente katholiek ontving 
naar aanleiding van de begrafenis van kardinaal Baudrillart. Hierin werd beleefd maar tussen 
de regels door ironisch en scherp geprotesteerd tegen de krans van bezettingsautoriteiten op 
de kist van Baudrillart en het feit dat deze door de Kerk werd geaccepteerd, terwijl op 
diezelfde dag 27 Franse gijzelaars in Nantes door de Duitsers waren geëxecuteerd, zonder 
uiting van medeleven of verontwaardiging van de Kerk. Het ongenoegen nam toe onder 
Franse protestanten en diegenen onder de katholieken, die weinig voelden voor de 
traditioneel-conservatieve stroming binnen de Kerk, zoals deze zich in de praktijk 
manifesteerde. Zo hield het in 1939 door protestanten opgerichte comité CIMADE (Comité 
inter-mouvements auprès des évacués), zich uitgebreid bezig met hulp aan joodse en niet-
joodse geïnterneerden in kampen.525 In september 1941 namen protestantse theologen, 
dominees en leken tijdens een bijeenkomst in Pomeyrol de ‘Acht Stellingen’ van Pomeyrol 
aan, een clandestiene tekst waarin de onschendbaarheid van individuele vrijheden en de 
beperkingen van gehoorzaamheid aan de staat werden benadrukt terwijl de antisemitische 
wetgeving van Vichy en de collaboratie met Duitsland werden veroordeeld.526 
    Bij invoering van de jodenster begin juni 1942 zweeg de Rooms-katholieke Kerk in het 
openbaar. Wel deed kardinaal Suhard in Parijs een beroep op regeringsvertegenwoordiger 
Fernand de Brinon om bij de Duitsers vrijstelling te krijgen voor katholieke bekeerlingen en 
hun nakomelingen. Hij wilde pijnlijke scènes van joodse katholieken met ster tijdens de 
kerkdiensten voorkomen. De poging mislukte. Sommige praktiserende katholieken en zelfs 
een priester van joodse afkomst verschenen met het joodse kenteken in de kerk. De 
Fédération protestante de France uitte in een schrijven aan Pétain de ‘pijnlijke indruk’ die de 
nieuwste anti-joodse maatregelen van de bezetter veroorzaakten, ook al erkende men de 
noodzaak van een ‘oplossing van het joodse probleem’, die gevonden moest worden in een 
‘geest van rechtvaardigheid en begrip’. Belangrijker wellicht dan de vertrouwelijk blijvende 
protestbrieven aan de regering was de verklaring van de nationale synode van de Église 
Réformée in mei 1942, waarvan de tekst in alle aangesloten kerken publiekelijk werd 
voorgelezen. Hierin werd benadrukt dat de kerk zich diende te verzetten tegen de aanval van 
elke doctrine, elke ideologie en elke dreiging die de boodschap van de bijbel aantast, en dat 
alle mensen gelijk zijn, ongeacht ras, natie en taal.527 
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Ten aanzien van de politiek van exclusion ontstonden onder het bredere publiek – dat in de 
algemene atmosfeer van onzekerheid, angst en geruchten bijzonder vatbaar was voor 
pogingen tot geruststelling – dubbelzinnige stemmingen. Deze werden gekenmerkt door de 
mening dat de regering in Vichy bezig was onder de bevolking het kaf van het koren te 
scheiden: ‘er zijn de goeden en de slechten; de laatsten, die verantwoordelijk zijn voor ons 
ongeluk, worden uitgesloten van de Franse gemeenschap, maar de anderen zal geen haar 
worden gekrenkt.’ Hierdoor waren velen geneigd te denken dat het bij de uitsluiting vooral 
ging om bepaalde individuen, terwijl het in werkelijkheid hele groepen betrof – de joden 
waren op wettelijke basis raciaal gedefinieerd. Er waren gemengde gevoelens onder 
notabelen van de voormalige Derde Republiek in de provincie buiten grote steden als Parijs 
en Lyon. Onder sommigen ging de voorkeur uit naar een antisemitisme gelijksoortig als het 
eerder in Frankrijk wijdverbreide antiklerikalisme, waarbij iedereen de vrijheid had in eigen 
kring enkele individuele uitzonderingen te maken, voor welke de algemene banvloek niet 
gold. In de tijd dat het antiklerikalisme op zijn hevigst was en priesters massaal werden 
verfoeid (met name na de wettelijke scheiding kerk–staat in 1905), maakte bijna iedereen toch 
nog een ‘gunstige uitzondering’ voor de eigen plaatselijke pastoor en misschien nog enkele 
anderen.528 
   Deze opvattingen droegen bij aan een algemene stemming van onverschilligheid en 
berusting, zoals weerspiegeld in diverse dagboeknotities van oktober 1940. Ook 
stemmingsberichten van prefecten bevestigen de afwezigheid van elke betekenisvolle 
oppositie tegen het Statut des Juifs onder de bevolking. Kort na uitvaardiging van het statuut 
volgde de ontmoeting tussen Hitler en Pétain in Montoire, waarbij het begrip collaboration 
voor het eerst openlijk werd gebruikt ter aanduiding van de Frans-Duitse samenwerking op 
overheidsniveau. Het is echter de vraag of de ambtelijke stemmingsberichten omtrent 
publieke steun voor de toenadering tot Duitsland ook werkelijk de stemming onder de 
bevolking voldoende representatief weergeven, want het is bekend dat al kort na Montoire een 
groot deel van de bevolking uiterst gereserveerd stond tegenover Duitsland en de Frans-
Duitse samenwerking op politiek niveau. Dit stond bij de bevolking grotendeels los van 
respect voor en loyaliteit aan de persoon van Pétain. Evenzo was in werkelijkheid onder de 
bevolking geen sprake van actieve steun voor en verwelkoming van de Franse anti-joodse 
politiek. De algemene stemming werd eerder gekenmerkt door een zekere mate van 
besluiteloosheid, afwachten en onverschilligheid enerzijds en onder een minderheid 
stilzwijgende, voorzichtig-passieve goedkeuring anderzijds. Veel Fransen veronderstelden dat 
de regering kennelijk onder Duitse druk was overgegaan tot uitvaardiging van de anti-joodse 
wetgeving, maar daar zelf niet werkelijk achter stond. Dit leek te worden bevestigd door de 
individuele uitzonderingen die werden gemaakt. Vergeleken met de bezette zone waren 
houding en reactie van de bevolking ten aanzien van de joden minder sympathiek in het vrije 
zuiden, waar de anti-joodse politiek uitsluitend van Vichy afkomstig was. In de onbezette 
zone had de vluchtelingenstroom van zomer 1940 het aantal joden in sommige plaatsen sterk 
doen toenemen, vooral de streek langs de Middellandse Zeekust en in het zuidwesten waar 
veel interneringskampen waren. Hier werden de nieuw aangekomen joodse vluchtelingen 
door de plaatselijke bevolking in deze tijd van grote onzekerheid en toenemende schaarste 
beschouwd als een last. Soms werden ze ervan beschuldigd zwarthandelaars te zijn.529 In de 
bezette zone, waar de joodse bevolking door de vluchtelingenstroom iets was verminderd en 
buiten Parijs naar verhouding heel weinig joden woonden, werden de antisemitische 
maatregelen door het publiek direct in verband gebracht met de Duitsers. De maatregel 
volgens welke joodse winkels voortaan met gele, tweetalige borden als zodanig moesten 
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worden aangeduid, lijkt in veel gevallen te hebben geleid tot toenemende klandizie als blijk 
van solidariteit en/of anti-Duitse gezindheid.530  
   Over het geheel genomen werd, in plaats van protest of enthousiasme, de houding van de 
meeste niet-joodse Fransen ten aanzien van zowel het eerste als het tweede joodse statuut 
hoofdzakelijk gekenmerkt door een ontbrekende of slechts vage standpuntbepaling die 
karakteristiek was voor de algemeen heersende sfeer van ambivalentie tijdens de eerste twee 
jaar van bezetting en Vichy-regering. De dominante onverschilligheid en passiviteit onder de 
bevolking golden niet alleen ten aanzien van de joden, maar ook voor andere groepen die door 
het regime tot paria’s waren verklaard en zelfs ook voor het eerste, prille verzet. Lange tijd 
heerste onder de bevolking onverschilligheid, traagheid en ‘attentisme de distance’. Het was 
vooral deze afwachtende, afstandelijke houding in het algemeen die het gebrek aan solidariteit 
met de joden verklaart en niet in de eerste plaats een al langer bestaand, maar overwegend 
betrekkelijk mild volksantisemitisme.531 Het lot van de joden werd gaandeweg wel door 
steeds meer mensen als een probleem gezien, maar het was slechts één van de vele problemen 
en het merendeel van de Franse bevolking gaf er geen hoge prioriteit aan.532 
   Pas met de invoering van de jodenster in de bezette zone ontstond het eerste verzet van 
betekenis ten aanzien van de vervolging in Frankrijk. Tot dan toe was de vervolging veelal 
verborgen gebleven voor het grootste deel van de bevolking. Nu echter werden ontrechting en 
segregatie heel zichtbaar. Het Franse publiek reageerde over het algemeen vijandig op de 
Duitse verordening dat joden met ingang van 7 juni 1942 een gele ster moesten dragen, vooral 
waar het ging om reeds lang gevestigde joden en oorlogsveteranen. Volgens 
stemmingsberichten van prefecten in verschillende departementen van de bezette zone riep de 
jodenster meer medelijden met dan afkeer van joden op. De ergernis werd verhevigd door het 
feit dat terwijl alle Franse joden de ster moesten dragen, in totaal ongeveer tienduizend joden 
met een bepaalde buitenlandse nationaliteit (zoals neutrale landen en bondgenoten van 
Duitsland) waren vrijgesteld. Bovendien werd in de ogen van veel Fransen in de bezette zone 
met deze maatregel duidelijk dat de bezetter de Fransen in dit opzicht het gezag kennelijk uit 
handen had genomen.533 Duitse stemmingsberichten constateerden eveneens wijdverbreid 
ongenoegen, maar ook gedeeltelijke steun: ‘Die Maßnahme wird in Kreisen kleiner 
Geschäftsleute und Handwerker begrüßt, was darauf zurückzuführen ist, daß sie vor dem 
Krieg durch den immer steigenden Einfluß der Juden im Geschäftsleben - Gründung von 
Großkaufhäusern usw. - am meisten zu leiden hatte. Die breite Masse dagegen nimmt fast 
durchweg Stellung für die Juden, indem sie ‘die  armen Juden’ bedauert und Maßnahmen (...) 
ablehnt.’534 
   Anders dan de raciale wetgeving, de economische inbeslagnemingen of zelfs de razzia’s en 
interneringen van 1941 was het vooràl de invoering van de gele ster die voor het eerst 
openlijk verzet in Frankrijk tegen de jodenvervolging op enigszins uitgebreide schaal uitlokte. 
Dit blijkt uit het feit dat Duitse politie in Parijs, Bordeaux en Nancy ontdekte dat mensen, 
onder wie opvallend veel studenten en jongeren, die met de joden sympathiseerden of in elk 
geval de maatregel bespottelijk vonden, gele bloemen droegen of nagemaakte sterren met 
alternatieve opschriften. Op bevel van het Judenreferat werd een aantal van hen door agenten 
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van de Feldgendarmerie in juni opgepakt. Ongeveer twintig niet-joden werden opgesloten in 
Drancy, maar uiteindelijk volgde hun vrijlating in september 1942. Ondanks joodse vrees, 
bleek dat de ster geen aanleiding gaf tot merkbaar méér antisemitische incidenten. Volgens 
Duitse stemmingsberichten werd deze maatregel zelfs door Franse antisemieten van de hand 
gewezen, vooral omdat kinderen de ster moesten dragen. Er was, in tegenstelling tot België en 
Nederland, op dat moment in Frankrijk géén scheiding tussen joden en niet-joden in het 
onderwijs. Joodse kinderen met ster zaten dus merendeels nog samen met niet-joodse 
kinderen op dezelfde (openbare) scholen.535  
 
3.2.2  België: autochtoon bestuur, maatschappelijke reacties 
 
De secretarissen-generaal in België waren bij het begin van de bezetting bereid geweest de 
verantwoordelijkheid voor het landsbestuur te aanvaarden. Zij kregen onder Duitse supervisie 
de bevoegdheid bestuursmaatregelen met kracht van wet uit te vaardigen. De hoogste 
ambtenaren voelden zich verplicht hun functie, zoals omschreven in de Wet van 10 mei 1940, 
te blijven vervullen, omdat ze ervan overtuigd waren dat de bevolking meer gebaat was bij 
hun bestuur, dan bij een bestuur dat volledig in handen was van ideologisch bevlogen 
collaborateurs of van de bezetter zelf.536 De twee belangrijkste overwegingen van Belgische 
autoriteiten in het bezette land waren, dat men er algemeen van uitging dat de Duitse 
heerschappij van lange duur zou zijn en dat groot belang werd gehecht aan voortzetting van 
de economische activiteiten in België. Immers, het sterk geïndustrialiseerde land kon maar in 
ongeveer de helft van de eigen voedselbehoefte voorzien en de regering had op het gebied van 
de voeding onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen voor een bezettingssituatie. Voor 
aanvulling van de tekorten was men volledig aangewezen op de invoer uit of via Duitsland.537 
Al snel zou blijken dat het militair bestuur hiermee een drukmiddel in handen had om de 
ambtelijke top te dwingen op tal van terreinen concessies te doen en de Belgische economie 
op grote schaal dienstbaar te maken aan de Duitse oorlogvoering. Dit leidde al binnen enkele 
maanden tot spanningen tussen het militair bestuur en het Comité van de Secretarissen-
generaal. Zo was men gedwongen de zeer omvangrijke uitvoer van industriële producten naar 
Duitsland te accepteren. Ook was er reeds in de zomer van 1940 sprake van ‘vrijwillige’ 
tewerkstelling van grote aantallen arbeidskrachten in Duitsland. Van de bestuurlijke 
autonomie, die in het protocol van 12 juni 1940 aan het Comité was beloofd, kwam niet veel 
terecht. Sommige secretarissen-generaal, waarvan het militair bestuur vond dat ze niet 
coöperatief genoeg waren, werden vervangen door Nieuwe Orde-gezinde figuren, onder wie 
leden van het gematigd pro-Duitse, maar radicaal anti-Belgicistische Vlaams Nationaal 
Verbond (VNV ). Voorbeelden hiervan waren in augustus 1940 de benoeming van Victor 
Leemans op het belangrijke Departement van Economische Zaken en in september de 
vervanging van Alexandre Delmer (Openbare Werken) als voorzitter van het Comité door 
Antoine baron Ernst de Bunswyck (Justitie). Andere secretarissen-generaal bleven voorlopig 
aan, hoewel ze compromissen moesten sluiten en zich bij dwangmaatregelen moesten 
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neerleggen. Ze waren van mening dat de Duitsers van dit aanblijven toch in mindere mate 
profiteerden, dan de bevolking.538 
   De secretarissen-generaal waren dus bereid op economisch terrein in vergaande mate met de 
bezetter samen te werken. Aangezien het militair bestuur op zijn beurt deze samenwerking op 
termijn wilde handhaven, stelde het er niet onmiddellijk belang in ook op zuiver politiek 
gebied ingrijpende concessies van de secretarissen-generaal te eisen, die immers het gezag 
van de laatsten ten opzichte van de bevolking verder zouden verzwakken.539 In het licht van 
deze ontwikkeling valt mede te verklaren, dat het militair bestuur in de eerste maanden van de 
bezetting geen prioriteit gaf aan uitvoering van een anti-joodse politiek. In de zomer van 1940 
liet generaal Von Falkenhausen aan de socialistische leider Hendrik De Man weten dat er 
geen voornemen bestond tot speciale maatregelen tegen de joden.540 Zoals eerder geschetst, 
was het vooral als gevolg van druk uit Berlijn dat het militair bestuur er in oktober 1940 toch 
een begin mee maakte. Op 10 oktober had generaal Harry von Craushaar van de 
Verwaltungsstab een onderhoud met secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, Jean 
Vossen. Van de Belgische bestuurders werd verwacht maatregelen uit te vaardigen tot 
verwijdering van de joden uit de publieke dienst, registratie van joden en joods bezit, 
aanduiding van joodse zaken als zodanig middels borden en verbod op terugkeer van joodse 
vluchtelingen naar België. Een dag later antwoordde Vossen dat het Comité van 
Secretarissen-generaal de verantwoordelijkheid voor dergelijke maatregelen niet kon nemen, 
aangezien deze ingingen tegen de Belgische grondwet (artikelen 6, 7, 14, 15 en 16); tevens 
wees hij de Militärverwaltung op de regels van de internationale Conventie van Den Haag.541 
Om de al op gang gekomen samenwerking op bestuurlijk en economisch terrein niet in gevaar 
te brengen, besloot de bezetter de politieke verantwoordelijkheid in eigen handen te houden 
door zèlf op 28 oktober 1940 de eerste twee anti-joodse verordeningen uit te vaardigen. De 
eerste bepaalde, naast een definitie van het begrip jood en verbod op terugkeer naar België, de 
registratie van joodse ondernemingen en personen. De tweede gaf bevel tot verwijdering van 
joden uit publieke ambten en bepaalde beroepen. Alle mannelijke, joodse personen ouder dan 
vijftien jaar moesten zich aanmelden bij de burgerlijke stand van hun woonplaats en 
ingeschreven worden in een apart gemeentelijk jodenregister. Het departement van 
Binnenlandse Zaken en de gemeenten kregen opdracht de registratie uit te voeren. Hierop 
vroeg het Comité van Secretarissen-generaal op 9 november advies aan de Raad van 
Wetgeving (Conseil de Législation) omtrent de constitutionele geldigheid van deze wettelijke 
maatregelen. De Raad van Wetgeving had een zuiver adviserende functie. Omdat de leden 
ervan – voor de oorlog per Koninklijk Besluit benoemd – de meest prominente rechters en 
juristen van België waren, reikte hun gezag veel verder dan hun formele, adviserende 
bevoegdheid.542 In het advies van de Raad van 21 november werd gewezen op het feit dat de 
anti-joodse verordeningen inbreuk maakten op de Grondwet. Volgens de Raad mochten de 
secretarissen-generaal en de rest van het bestuur de bepalingen van de verordeningen wel 
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uitvoeren, zolang zij maar geen enkel initiatief ondernamen om de doeltreffendheid ervan te 
verzekeren; iemand die namelijk onder dwang een bezettingsmaatregel uitvoerde, onderging 
die maatregel in feite en nam er niet deel aan, zo luidde de redenering.543 De voorzitter van 
het Comité, Ernst de Bunswyck, verklaarde hierop dat ‘onder deze voorwaarden het Belgische 
bestuur zich niet aan uitvoering van genoemde verordeningen kan onttrekken’.544 Daarmee 
droegen de hoogste ambtenaren weliswaar geen wetgevende verantwoordelijkheid voor de 
anti-joodse verordeningen, maar aanvaardden wel bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
toepassing ervan. De Belgische historicus M. Van den Wijngaert stelde: ‘Daardoor werd 
juridisch de weg geopend voor een zeer ruime, zij het lijdzame medewerking met de bezetter, 
welks bestuur zij ondergingen’.545 De Britse jurist D. Fraser karakteriseerde houding en 
reactie van het Belgische bestuur als een vorm van bureaucratische zelflegitimatie, onder 
andere door de constructie van juridische passiviteit in ambtelijke stukken.546 
   Het Comité was inderdaad bereid tot wat beschouwd werd als noodzakelijke maar in 
formeel-juridisch opzicht zo passief mogelijke medewerking aan uitvoering van de anti-
joodse verordeningen en gaf in die zin begin december 1940 aan lagere Belgische 
overheidsinstanties hiertoe ook opdracht.547 Op deze basis werd de joodse bevolking door de 
gemeentebesturen geregistreerd. In de praktijk evenwel waren meerdere gemeenten reeds 
onmiddellijk na publicatie van de betreffende Duitse verordening, maar nog vóór genoemd 
advies van de Raad van Wetgeving was uitgebracht of uitvoeringsinstructies waren 
ontvangen, op eigen initiatief alvast begonnen met de administratieve voorbereiding voor 
identificatie en registratie van joden. Dit gold voor zowel Brussel als Antwerpen548, waar 
samen ongeveer negentig procent van de joden van België woonde. De vergadering van 
burgemeesters van Brussel besloot reeds op 16 november tot samenvoeging van de 
aanmeldingen van joden bij de gemeentelijke kantoren met de reeds bestaande 
overeenkomstige persoonsgegevens bij het Brusselse Bureau des Étrangers. Dit lag kennelijk 
voor de hand aangezien de overgrote meerderheid van de joden geen Belgische nationaliteit 
bezat. Ter identificatie werd gebruik gemaakt van de godsdienst zoals vermeld in de 
persoonsdossiers bij het Bureau des Étrangers. Tijdens bovengenoemde vergadering werd 
ook besloten de gegevens van als joden beschouwde personen in de burgerlijke stand 
voortaan te voorzien van een ‘J’. Tot dit laatste was geen opdracht gegeven door bezetter of 
secretarissen-generaal. De werkwijze van de Brusselse autoriteiten lijkt vooral te zijn 
ingegeven door het streven naar administratieve doeltreffendheid in het licht van de Duitse eis 
dat de tellingen zeer snel moesten worden uitgevoerd.549 Ook in Antwerpen was de ‘passieve 
samenwerking’ tussen bezetter en gemeentebestuur al lang vóór de officiële instructie van 6 
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december op gang gekomen en werd bij de registratie intensief gebruik gemaakt van bij de 
Vreemdelingenpolitie (Police des Étrangers) beschikbare naam- en adresgegevens van in de 
stad wonende vreemdelingen.550 Nadat eerder genoemd advies van de Raad van Wetgeving op 
21 november was uitgebracht, werden de gemeentelijke autoriteiten in Brussel en elders, 
behalve Antwerpen, echter enigszins terughoudender.551 De secretarissen-generaal weigerden 
gemeentebesturen opdracht te geven te onderzoeken wie zich diende te registreren en de 
namen door te geven van joden die zich niet zouden hebben aangemeld bij het plaatselijke 
jodenregister. Dit was niet geregeld in de betreffende Duitse verordening, zou actieve, 
zelfstandige deelname betekenen en dus in strijd zijn met het als bindend beschouwde advies 
van 21 november.552 In februari–maart 1941 werd op last van het militair bestuur door het 
Belgische ambtelijk apparaat een controle uitgevoerd of intussen ook daadwerkelijk alle joden 
uit de publieke dienst waren verwijderd; het bleek te gaan om in totaal ongeveer 120 
personen, van wie zestig ambtenaren (22 bij de Brusselse gemeentelijke overheden), twintig 
advocaten en veertig hoogleraren en ander personeel van universiteiten.553 
   Later, eind juli 1941, kreeg het militair bestuur van de nieuwe secretaris-generaal van 
Binnenlandse Zaken, Gerard Romsée554 (VNV -lid en aanhanger van de Nieuwe Orde, die 
Vossen in april was opgevolgd), gedaan dat een grondige controle van de gemeentelijke 
jodenregisters werd georganiseerd, waarbij de gemeentebesturen nu ook de vermelding JUIF-
JOOD op de identiteitskaarten moesten aanbrengen. Dit kwam in feite neer op een nieuwe 
telling van de joden. In opdracht van Romsée moesten de lijsten met geregistreerde joden – 
met inbegrip van degenen bij wie de vermelding op de identiteitskaarten ontbrak – door de 
gemeentelijke instanties rechtstreeks naar het hoofdbureau van de Sipo-SD in Brussel worden 
gestuurd.555 Bijna twee maanden later ontvingen de burgemeesters een circulaire van Romsée 
met de instructie dat zij voortaan adreswijzigingen van joden eveneens moesten doorgeven 
aan de genoemde Duitse politie. Deze maatregel stond niet los van de Duitse verordening van 
eind augustus volgens welke joden zich nog uitsluitend mochten vestigen in Brussel, 
Antwerpen, Luik en Charleroi. Onder de lagere overheden bestond geen openlijk verzet tegen 
deze maatregel, al voerden verschillende gemeentebesturen deze traag uit.556  
   Intussen was in het Belgisch ambtelijk apparaat de neiging ontstaan zich meer en meer te 
distantiëren van de zich steeds duidelijker aftekenende ontrechting van de joden. In de 
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gehanteerde redenering werd uitgegaan enerzijds van de dwingende Duitse verordeningen, 
anderzijds van diegenen onder de joden zèlf die vonden dat ze zich aan die verordeningen 
moesten houden. De eigen positie werd door het ambtelijk apparaat bestuurlijk-juridisch zo 
passief mogelijk gedefinieerd, zodat men zichzelf kon beschouwen als een instantie die 
‘slechts’ voorbereidingen trof voor joden die ervoor kozen aan de Duitse verordeningen 
gehoor te geven. Op deze wijze poogden Belgische bestuurders en ambtenaren hun 
voortgaande functioneren te legitimeren.557 Behalve de in het algemeen verslechterende 
economisch-politieke situatie in bezet België en het verloop van de oorlog, werd de 
geleidelijke verandering in houding van het ambtelijk apparaat mede beïnvloed door de 
besluitwet die het Belgische kabinet-Pierlot in ballingschap in Londen op 10 januari 1941 had 
uitgevaardigd, waarin de Duitse verordeningen in het algemeen ongeldig werden verklaard en 
straffen in het vooruitzicht werden gesteld voor degenen die met de bezetter samenwerkten. 
Ook liet men via Radio Londen meermaals het scherpe verwijt horen, dat het Belgische 
ambtelijk apparaat zijn bevoegdheden overschreed. Hierbij werd echter niet expliciet 
verwezen naar de jodenvervolging.558 In de praktijk waren er bij de uitvoering van anti-joodse 
verordeningen en maatregelen aanzienlijke lokale verschillen in betrokkenheid van 
gemeentelijke besturen. Daarbij was Antwerpen vaak meer of eerder tot medewerking 
geneigd, dan Brussel.559 
   Toen voorjaar 1941 bleek dat er nog te veel burgemeesters en ambtenaren waren, die 
onvoldoende meewerkten, werd onder druk van de bezetter in april een nieuwe 
bestuursmaatregel genomen: de ouderdomsverordening. Dit hield in dat de 
pensioengerechtigde leeftijd op 60 jaar werd teruggebracht. Hierdoor werd onder andere de 
vervanging van vijf secretarissen-generaal en tal van burgemeesters mogelijk.560 De 
benoeming van eerdergenoemde, Nieuwe Orde-gezinde Romsée op Binnenlandse Zaken was 
hier een voorbeeld van. Van de twaalf secretarissen-generaal in functie in mei 1940, waren er 
eind 1941 reeds acht vervangen. Ook op lager niveau werden degenen die door de maatregel 
van april 1941 plaats moesten maken, door meer plooibare personen vervangen. In veel 
gemeentebesturen, vooral in Vlaanderen, was de infiltratie van openlijke aanhangers van de 
Nieuwe Orde – met name VNV  – groot.561 
   De maatregelen van herfst 1940, vooral het ontslag van joodse ambtenaren, leidden ook tot 
reacties bij de magistratuur en universiteiten. Vanuit het Hof van Cassatie stuurden procureur-
generaal Adolphe Gesché, eerste voorzitter Joseph Jamar en stafhouder van de orde van 
advocaten van Brussel Louis Braffort op 18 november een protestbrief aan generaal Von 
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Falkenhausen, waarin zij wezen op de onwettigheid van de anti-joodse verordeningen en 
waarschuwden voor conflicten tussen het militair bestuur en de Belgische rechtspraak. Von 
Falkenhausen legde het protest naast zich neer. Joden waren voortaan uitgesloten van elk 
ambt bij de rechterlijke macht.562 De Université Libre de Bruxelles (ULB), waaraan de meeste 
van de ongeveer veertig ontslagen joodse wetenschappers waren verbonden, verzette zich 
eveneens. Prorector Bogaert beriep zich op de Conventie van Den Haag en de Belgische 
grondwet, maar na een ernstige waarschuwing van Militärverwaltungschef Reeder, zag men 
zich ook hier gedwongen de maatregelen te accepteren.563 
 
De Belgische bevolking was bijna in haar geheel Rooms-katholiek, wat overigens ook gold 
voor het overgrote deel van de groepen immigranten (ongeveer vijf procent van de 
bevolking), vooral bestaande uit Italiaanse en Poolse mijnwerkers. Nadat de traditionele 
politieke partijen en vakbonden door de nederlaag van 1940 waren verdwenen of 
gemarginaliseerd, was het merendeel van de katholieke bevolking geneigd zich nog meer dan 
in vredestijd te verlaten op het gezag van een van de weinige overgebleven machten van de 
‘oude’ orde: de Kerk. Tijdens de bezetting van 1914–1918 hadden de Duitsers veel last 
ondervonden van de Kerk en ze waren ook nu weer beducht voor haar macht. Het militair 
bestuur besloot tot een soort modus vivendi met de kerkelijke hiërarchie. De bezetter zegde 
toe zich niet te zullen mengen in geestelijke en morele aangelegenheden, op voorwaarde dat 
de Kerk zich onthield van politieke activiteiten. De 66-jarige Joseph-Ernest Van Roey, 
aartsbisschop van Mechelen, kardinaal en primaat van België sinds 1927, accepteerde dit 
compromis zonder aarzelen. In maart 1937 had paus Pius XI  in zijn encycliek Mit brennender 
Sorge de mythen van ras en bloed verworpen.564 In navolging hiervan had Van Roey in 1938 
onomwonden verklaard dat de rassenleer en de christelijke geloofsleer onverenigbaar waren. 
Evenals de encycliek bracht hij echter het antisemitisme en de jodenvervolging zelf niet ter 
sprake en leverde daar evenmin kritiek op.565 Er werden weliswaar binnen katholieke kring in 
België door anderen initiatieven genomen tot bestrijding van het antisemitisme in ‘eigen 
huis’, dat zich in de praktijk vooral tegen de buitenlandse joden richtte. Toch was er weinig 
belangstelling voor deze initiatieven, enerzijds omdat circa negentig procent van de joden 
buitenlander en geen Belg was, anderzijds omdat Belgische katholieken doorgaans – vanuit 
een lange kerkelijk-theologische traditie – een antisemitisch ‘potentieel’ in zich droegen. Dit 
was mede van belang omdat de Belgische samenleving, ondanks de toenemende 
secularisering, op alle niveaus doortrokken was van het katholicisme; zo was België bijna het 
enige land in Europa waar méér dan de helft van de jeugd naar katholieke scholen ging en was 
98 procent van de bevolking katholiek gedoopt. De houding van de katholieke kerk en 
katholieken in België ten opzichte van de jodenvervolging in nazi-Duitsland was ambivalent 
en overwegend passief. De kleine protestantse kerk in België had zowel in 1933 als in 1938 
kritiek geuit op de anti-joodse politiek in Duitsland en medeleven betoond aan de joodse 
gemeenschap. Dit gold ook voor het Leger des Heils. Ook waren er in deze jaren vanuit 
protestantse kring hulpcomités voor protestants gedoopte joodse vluchtelingen opgericht.566 
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Daarentegen bracht kardinaal Van Roey, als hoogste gezagsdrager van de Rooms-katholieke 
Kerk in België, geen openlijk standpunt naar buiten inzake de jodenvervolging in Duitsland. 
Van Roey’s houding werd – behalve door bovengenoemd, traditioneel kerkelijk-theologisch 
anti-judaïsme – vooral ingegeven door angst dat een verbinding tot stand zou komen tussen 
joden, communisten en vrijmetselaars. Het idee hierachter was, dat in de strijd tegen het 
antisemitisme, katholieken niet persoonlijk in contact zouden komen met joden omdat zij dan 
ook openlijk in contact zouden komen met communisten en vrijmetselaars. Mede vanuit deze 
overwegingen gaf Van Roey in april 1938 opdracht het twee jaar eerder opgerichte ‘Katholiek 
Bureau voor Israël’ op te heffen. De officiële redenering luidde dat het bureau met zijn 
openlijke aandacht voor en strijd tegen het antisemitisme dit eerder bevorderde dan deed 
verminderen.567 
   Na het begin van de bezetting besefte Van Roey dat de Duitse houding in België mild was 
vergeleken bij de nazi-ideologie die zeer vijandig stond tegenover het christendom, wat onder 
andere tot uiting kwam in de brute praktijken van de Duitse bezetter in het eveneens 
katholieke Polen. Om de Kerk en tegelijkertijd de eenheid van België in stand te houden, 
steunde de kardinaal in het algemeen de monarchie. De betrekkingen tussen Van Roey en 
Leopold III waren zo hecht, dat de kardinaal vlak na de capitulatie van het Belgische leger en 
het in ballingschap gaan van de ministers niet aarzelde om het onmiddellijk en openlijk voor 
de koning op te nemen. Zijn herderlijk schrijven van 31 mei 1940, dat de capitulatie van het 
Belgisch leger rechtvaardigde en de ‘zaak van den Koning’ gelijk stelde met het ‘heil van het 
Vaderland’568, betekende een afstand nemen van de ministerraad. Het droeg aanzienlijk bij 
aan de populariteit van Leopold, alsmede aan het aanvaarden door de bevolking van de nieuw 
ontstane situatie. Van Roey legde zijn prioriteit in de eerste plaats bij het instandhouden van 
de eigen katholieke organisaties en het katholieke onderwijs. Hij poogde zo veel mogelijk 
elke confrontatie met de bezettingsmacht te vermijden. Evenals de ambtelijke hoofden van de 
ministeries beschouwde hij deze beleidslijn als ‘het minste kwaad’. Hij hield aan deze lijn 
vast, ook toen van Duitse zijde steeds meer inbreuken plaatsvonden op het onofficiële 
compromis. Zo zag Van Roey af van protesten tegen de Duitse anti-joodse verordeningen van 
oktober 1940 en mei 1941. Ook vermeed hij in 1941 het op gang komende verzet officieel te 
steunen. Hoewel de Kerk een behoedzame strategie volgde ten opzichte van de bezetter, nam 
ze al vanaf najaar 1940 wel duidelijk stelling tegen de collaboratie van de nazi-gezinde, anti-
Belgicistische VNV , Verdinaso en Rex. Een belangrijke overweging daarbij was dat deze 
autochtone groeperingen een directe bedreiging vormden voor de eenheid en het voortbestaan 
van België als staat. In juli 1941 stelde Van Roey dat het katholieken ten strengste verboden 
was mee te werken aan de vestiging van een regime dat de rechten van de Kerk aantastte. 
Over het geheel genomen kozen Van Roey, en met hem de meeste bisschoppen en priesters 
van het land, voor een voorzichtige aanwezigheidspolitiek, gericht op behoud van de 
kerkelijke instituties en vermijding van een openlijke confrontatie met de bezetter. Een 
enigszins andere houding werd ingenomen door de bisschop van Luik, Louis-Joseph 
Kerkhofs. Terwijl Van Roey in zijn herderlijk schrijven van 31 mei 1940 het beleid van de 
koning nadrukkelijk had gesteund, was enkele dagen later van de hand van Kerkhofs een 
pastorale brief verschenen waarin hij niet alleen verwees naar de koning, maar ook naar de 
regering en vooral de plichten onderstreepte van de bevolking ten opzichte van het vaderland. 
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Een belangrijke reden voor dit verschil is dat Kerkhofs in juni 1940 – anders dan Van Roey – 
er niet van overtuigd was dat niets de Duitse overwinning op het Europese continent nog in de 
weg kon staan.569 
 
Na het begin de bezetting werden de secretarissen-generaal al snel geconfronteerd met agitatie 
van de ‘Volksverwering’ / ‘Défense du Peuple’. Deze vooroorlogse antisemitische 
organisatie, geleid door de advocaat René Lambrichts, werd begin 1941 met steun van de 
Sipo-SD uitgebreid met de nieuw opgerichte ‘Anti-Joodse Centrale voor Vlaanderen en 
Wallonië’ (Centrale antijuive de Flandre et de Wallonie). Deze werd geleid door de 
voormalige reserveofficier Pierre Beeckmans, die al voor de oorlog actief was in 
antisemitische milieus. De propaganda en provocaties van deze organisatie leidden in april 
1941, met impliciete steun van Duitse autoriteiten op lokaal niveau, tot ernstige 
gewelddadigheden. Op 14 april werden in Antwerpen door een groep van ongeveer 
tweehonderd met stokken bewapende leden van Volksverwering, Zwarte Brigade (militie van 
VNV ) en Vlaamse SS twee synagogen en de woning van opperrabbijn Marcus Rottenberg 
vernield en in brand gestoken. Deze actie was duidelijk bedoeld als imitatie van de 
Kristallnacht in Duitsland van november 1938.570 Verder bleven Sipo-SD en ‘Anti-Joodse 
Centrale’ aandringen om naar Frans voorbeeld te komen tot oprichting van een zogenaamd 
‘Koninklijk Commissariaat voor joodse kwesties’ (Commissariat royal pour les questions 
juives).571 Dit commissariaat zou onderdeel van het Belgisch ministerie van Binnenlandse 
Zaken moeten worden en op zelfstandige wijze de verdere registratie, isolatie en uitschakeling 
van de joden uit de Belgische maatschappij moeten voorbereiden en uitvoeren. De Sipo-SD 
probeerde Lambrichts als leider van deze op te richten organisatie voor te dragen, maar door 
onwil van het militair bestuur, dat de samenwerking met de Belgische secretarissen-generaal 
niet in het gedrang wilde brengen, kwam van deze plannen niets terecht.572 Daarna, vanaf juli 
1941, richtte de ‘Anti-Joodse Centrale’ zich in nauwe samenwerking met de Sipo-SD op het 
aanvullen en vervolmaken van de registratiegegevens van de joden. Deze gegevens waren in 
september 1941 in opdracht van secretaris-generaal Romsée (Binnenlandse Zaken) door de 
gemeentebesturen naar de Sipo-SD in Brussel gestuurd en via deze kwamen ze bij de ‘Anti-
Joodse Centrale’ terecht. Uiteindelijk kon mede hierdoor de Sipo-SD in mei-juni 1942 
beschikken over persoonskaarten met adressen en andere gegevens van 56.186 joden in 
België.573 De Centrale zou een belangrijk doorgeefluik naar de Sipo-SD worden voor het 
verklikken van joden die zich niet aan de Duitse verordeningen hielden.574 
   Bij de Belgische overheid en maatschappelijke organisaties werden de reacties op de Duitse 
anti-joodse politiek mede bepaald door het feit dat toen slechts zeven procent van de joden, 
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ongeveer vierduizend personen, ook Belgisch staatsburger waren. Zolang deze kleine groep 
niet ernstig werd geraakt, lokten de maatregelen geen al te heftige reacties uit. De 
antisemitische gewelddadigheden van april 1941 in Antwerpen hadden de steun van een 
slechts zeer kleine minderheid van de bevolking. De in november 1941 opgerichte 
Association des Juifs en Belgique (AJB) – geleid door joden die geboren of genaturaliseerde 
Belgische staatsburgers waren – werd formeel ook ondergeschikt gemaakt aan het Belgische 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Volkgezondheid. Hiermee wilde het militair bestuur 
om politieke redenen naar buiten toe aan de AJB een officiële, Belgische status te geven. 
Secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Romsée liet in maart 1942 de statuten van de 
AJB in het Belgisch Staatsblad publiceren.575 Voorts werd in een circulaire van het ministerie 
van Openbaar Onderwijs van 31 december 1941 door secretaris-generaal Marcel Nyns 
meegedeeld, dat volgens de Duitse verordening van 1 december 1941 joodse kinderen 
moesten worden ondergebracht in speciale scholen, die door toedoen van de ‘Association des 
Juifs’ zouden worden opgericht. Ook hierbij werd, zoals in eerdere gevallen, de betrokkenheid 
van Belgische autoriteiten bij uitvoering van de anti-joodse politiek bestuurlijk-juridisch zo 
passief en minimaal mogelijk gedefinieerd, waarvoor het militair bestuur de ruimte gaf, zodat 
Belgische instanties zich ogenschijnlijk slechts conformeerden aan een Duits verbod dat aan 
de joden was opgelegd.576  
   Een Duits tewerkstellingsbeleid in bezet België werd mede mogelijk gemaakt door de 
verordening van het militair bestuur van 10 april 1941 tot instelling van het 
‘Rijksarbeidsambt’ / Office National du Travail, dat in de plaats kwam van de Nationale 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid (NDAW), dat ondergeschikt was aan het 
ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg. De NDAW had zich vanaf juni 1940 bezig 
gehouden met werkgelegenheidsprojecten ter bestrijding van de werkloosheid en was in 
toenemende mate betrokken geraakt bij het ronselen van arbeiders voor Duitsland. Aan het 
hoofd van het nieuwe Rijksarbeidsambt (RAA) stond Frits-Jan Hendriks, sinds 1940 lid van 
het VNV , van huis uit geen ambtenaar, maar personeelsmanager bij Philips in België.577 Hij 
onderhield zelfstandig contact met het militair bestuur (Gruppe 7: Arbeitseinsatz und 
Sozialwesen). Invoering van een dwingende tewerkstellingspolitiek kwam in de loop van 
1942 in een stroomversnelling. De verordening van 6 maart 1942 voerde de verplichte 
tewerkstelling voor Belgen in België en Noord-Frankrijk in. Vijf dagen later werd een eerste 
algemene verordening betreffende de werkgelegenheid van joden in België uitgevaardigd. 
Overigens leidde de zelfstandige en steeds nauwere samenwerking tussen RAA-directeur 
Hendriks en het militair bestuur op 20 maart 1942 tot het aftreden van secretaris-generaal 
Charles Verwilghen van het ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, omdat hij zichzelf 
beroofd zag van elke betekenisvolle beslissingsmacht voor wat betreft het 
werkgelegenheidsbeleid.578 Op 8 mei volgde de verordening die de verplichte tewerkstelling 
van joden in het ambtsgebied van het militair bestuur (België en Noord-Frankrijk) bepaalde. 
Volgens deze verordening werden voor de joodse arbeiders belangrijke, in Belgische 
wetgeving verankerde voorzieningen, zoals de uitbetaling van een vergoeding tijdens ziekte 
of invaliditeit, bij overwerk of zondagarbeid, opgeheven. Een afdeling van het ministerie van 
Arbeid wees er weliswaar op dat bedoelde Duitse maatregel in strijd was met de sociale 
wetgeving, de grondwet en met de Conventie van Den Haag, maar de bepalingen van de 
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Duitse verordening bleven gehandhaafd.579 Het RAA en de daaronder ressorterende 
plaatselijke Arbeidsambten werden door de bezetter belast met de uitvoering. Het duurde 
echter tot juni voordat hiermee daadwerkelijk een begin werd gemaakt, waarbij Organisation 
Todt (OT) als werkgever fungeerde. Deze Duitse organisatie bouwde verdedigingswerken 
langs de Franse Kanaalkust (Atlantikwall) en had dringend behoefte aan arbeidskrachten. De 
tewerkstelling hield géén verband met de voorbereidingen van deportaties; het Judenreferat 
van de Sipo-SD was er niet bij betrokken. Het ging om een arbeidsmaatregel van het militair 
bestuur in het kader van de oorlogsinspanning en het terugdringen van de schaarste aan 
arbeidskrachten als gevolg van de mobilisatie van Duitse mannen in het leger. In opdracht van 
RAA-directeur Hendriks, werden bij de Arbeidsambten van de grote agglomeraties 
(Antwerpen, Brussel, Charleroi, Luik) aparte secties opgezet, belast met de aanwerving en 
plaatsing van joodse mannen. De Arbeidsambten konden zich voor het oproepen van 
arbeidskrachten baseren op de gemeentelijke jodenregisters en de ‘lijsten en mededelingen 
betreffende joden die verplicht waren hun zaak op te heffen’.580 De Arbeidsambten 
opereerden in nauwe samenwerking met de Werbestellen van de plaatselijke Oberfeld- en 
Feldkommandanturen. De Werbestellen waren Duitse bureaus voor vrijwillige en verplichte 
tewerkstelling in Duitsland en in België. Plaatsing van en toezicht op de arbeidskrachten – 
ook de joodse – behoorde tot hun taken. Het betrof mannen, die veelal door de anti-joodse 
verordeningen werkloos waren geworden en aangewezen waren op steun van de AJB. Na een 
oproep van het Arbeidsambt en medische keuring werd een eerste groep van 320 mannen, 
afkomstig uit Antwerpen, op 13 juni naar Noord-Frankrijk overgebracht. Het bezorgen van de 
door het Arbeidsambt opgestelde oproepen en het begeleiden van de ‘OT-joden’ naar de trein 
op het Antwerpse station behoorde tot de taak van de Antwerpse politie.581 De betrokkenen 
werden ondergebracht in werkkampen in de streek bij het Nauw van Calais. Hierna volgden 
nog vijf treinen met werkloze joden uit Antwerpen: 14 juli (249 man), 18 juli (293), 5 
augustus (316), 15 augustus (308) en 12 september (40). Daar tegenover vertrok slechts één 
trein uit elk van de drie andere door joden bewoonde grote steden: Brussel (26 juni: minstens 
86), Charleroi (31 juli: 200 à 300) en Luik (3 augustus: minstens 142). In totaal werden op 
deze wijze 2.252 joden in Noord-Frankrijk tewerkgesteld, van wie dus niet minder dan 1.526 
(68%) afkomstig waren uit groot-Antwerpen. Dit laatste had mede te maken met het feit dat 
de leiding van het Arbeidsambt in die stad sinds januari 1941 in handen was van Joseph 
Duysan, die lid was van de Nieuwe Orde-organisaties VNV  en DeVlag (Deutsch-Vlämische 
Arbeitsgemeinschaft).582 Overigens zouden van juni tot oktober 1942 meer dan vierhonderd 
van de tewerkgestelden wegens ongeschiktheid, ziekte, toekenning van vrijstelling vanwege 
‘gemengd’ huwelijk of door ontsnapping de werkkampen weer verlaten. De AJB werd in 
zoverre ingeschakeld bij de uitvoering van deze tewerkstelling, dat het karige OT-loon van de 
joodse tewerkgestelden, na aftrek van onkosten, via de joodse organisatie werd uitgekeerd aan 
de gezinnen. Verder was de AJB betrokken bij bemiddelingen tot vrijstelling en had daarover 
in Brussel contact met het plaatselijke Arbeidsambt.583 De betrokken joden werden 
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ondergebracht in kale barakken, onder slechte hygiënische omstandigheden, en moesten in 
lange werkdagen van tien tot veertien uur zware arbeid verrichten, zoals grondwerken, 
betonnering en de aanleg van spoorrails.584 
   Toen het militair bestuur eind mei 1942 per verordening de jodenster invoerde, poogde het 
de distributie te laten uitvoeren door Belgische gemeentelijke overheden. Er waren aan 
Belgische zijde plaatselijke verschillen in de mate van medewerking. Zo namen de Brusselse 
gemeentelijke bestuurders nu voor het eerst openlijk afstand van hun eerdere houding en 
werkwijze bij de uitvoering van anti-joodse verordeningen. In eerste instantie besloten zij de 
distributie van de merktekens uit te stellen in elk geval tot na een spoedoverleg met de 
Oberfeldkommandantur (OFK) te Brussel. Er was dus niet een onmiddellijke, principiële 
weigering van de Brusselse vergadering van burgemeesters. Een dag later, 5 juni (nog vóór 
het beoogde overleg over de jodenster), waren op verzoek van de OFK zestig Brusselse 
politieagenten ter beschikking gesteld aan de Feldgendarmerie voor wat genoemd werd ‘de 
organisatie van een algemene patrouille’.585 Dit was een vaker voorkomende routineopdracht. 
Nu echter bleek dat de Belgische agenten de Duitse politie moesten helpen bij huiszoekingen 
en de arrestaties van officieren en onderofficieren van het voormalige Belgische leger. Dit 
leidde onmiddellijk tot luid protest bij de Brusselse burgemeesters, met name bij Jules Coelst 
en Jean Herinckx. Eerstgenoemde was voorzitter van de Brusselse vergadering van 
burgemeesters. Coelst schreef aan de OFK dat deze arrestaties ‘puur politieke acties’ waren en 
derhalve niet in overeenstemming met de ‘nationale wetten’. Hij verzocht de OFK dit soort 
opdrachten voortaan niet meer aan de Brusselse politie te geven. Dit incident doorkruiste op 
de vergadering van de burgemeesters het agendapunt over de distributie van de jodenster. 
Was hieromtrent eerst nog gesproken over ‘uitstellen’ en ‘opschorten’ (‘surseoir’), op de dag 
van bovengenoemd arrestatie-incident besloten de burgemeesters van dit uitstel afstel te 
maken. Zij beriepen zich op morele bezwaren en weigerden medewerking bij verspreiding van 
de ster: ‘(…) nous avons le devoir de vous faire connaître que vous ne pouvez exiger de nous 
une collaboration à son exécution. Un grand nombre de Juifs sont Belges, et nous ne pouvons 
nous résoudre à nous associer à une prescription qui porte une atteinte aussi directe à la 
dignité de tout homme, quel qu’il soit.586 Daarop begon de OFK op 9 en 10 juni zelf met de 
uitreiking van de ster, waarna de Brusselse afdeling van de AJB deze taak overnam. In 
Antwerpen, Charleroi en waarschijnlijk ook Luik werd de verspreiding van de ‘ster’ wèl 
uitgevoerd door ambtenaren van de betreffende gemeente. Vooral voor Antwerpen was dit 
geen uitzondering, aangezien het bestuur van deze stad al eerder meerdere malen had 
meegewerkt aan uitvoering van anti-joodse maatregelen.587 Bovendien speelde bij het verschil 
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tussen Antwerpen en Brussel in dit opzicht een rol, dat de door de bezetter en Nieuwe Orde-
gezinde Belgen voorgestane samenvoeging van gemeentes in beide steden tot één enkele 
gemeente onder éénhoofdig bestuur, in Groot-Antwerpen al in september 1941 een feit was 
geworden, terwijl dit in Brussel pas ruim een jaar later het geval zou zijn. Terwijl in 
laatstgenoemde stad het verzoek tot verspreiding van de jodenster dus terechtkwam in de 
oude, vooroorlogse, gefragmenteerde bestuurlijke organisatie van 19 burgemeesters, werd dit 
verzoek in Groot-Antwerpen niet onwelwillend ontvangen door het nieuwe grootstedelijke 
bestuur, waarin aanhangers van de Nieuw Orde een invloedrijke positie hadden.588 
 
Wat waren houding en reactie van de Belgische bevolking tijdens de eerste twee 
bezettingsjaren? De Duitse autoriteiten wisten najaar 1940 de eerste protesten tegen de anti-
joodse politiek te overwinnen. Daarna werd de houding van de bevolking ten aanzien van de 
jodenvervolging lange tijd gekenmerkt door overwegend onverschilligheid en onwetendheid, 
vooral buiten de grote steden. Met hield zich bezig met andere problemen van het dagelijks 
leven onder bezetting. Als gevolg van de oorlogsomstandigheden verslechterde de 
economische situatie in België aanzienlijk. Het sterk op industrie en mijnbouw gerichte land 
was zoals vermeld niet in staat voldoende in de eigen voedselbehoefte te voorzien en was 
hiervoor aangewezen op Duitsland, dat door de oorlog de rantsoenen niet op peil kon houden. 
Dit leidde snel tot grote ontevredenheid onder de bevolking. Al tijdens de eerste 
oorlogswinter, 1940-’41, heerste ernstige voedselschaarste met als gevolg ondervoeding, 
vooral voor mensen met een laag inkomen.589 Paul Struye, tijdens de bezetting stichter van de 
clandestiene krant La Libre Belgique, vermeldde dat degenen, onder wie intellectuelen, die 
aanvankelijk in de mogelijkheid van samenwerking met Duitsland geloofden, de 
onmogelijkheid hiervan inzagen wegens de maatregelen tegen de joden, de verwijdering van 
de ambtenaren boven de 60 jaar (april 1941) en de opheffing van de gemeenteraden.590 
‘Blijkbaar is de stemming in België midden in de oorlog minder ter neer geslagen dan in 
Nederland’, aldus historicus J.S. Bartstra in een vergelijkende stemmingsgeschiedenis, waarin 
hij zich voor België baseerde op Duitse Stimmungsberichte en het werk van Struye over de 
ontwikkeling van de publieke opinie tijdens de bezetting. Bartstra wees erop dat in België ‘de 
geest er bijna algemeen anti-Duits is’.591 De behoefte hieraan uiting te geven vond vooral een 
uitweg in clandestiene bladen. De voornaamste waren: de katholieke La Libre Belgique, de 
communistische Le Drapeau Rouge / De Roode Vaan, de socialistische Morgenrood en La 
Meuse, La Voix des Belges en l’Espoir. Het aandeel van de Vlamingen in de clandestiene pers 
was niet evenredig aan hun aandeel in de Belgische bevolking. In 1940 verschenen er reeds 
95 verschillende clandestiene bladen, waarvan 79 Franse, negen tweetalige en zeven Vlaamse. 
Hoewel het Vlaamse aandeel tijdens de bezetting steeg, zou het onevenredig blijven, wat te 
verklaren is door de naar verhouding sterkere anti-Belgicistische stroming in Vlaanderen 
vergeleken met Wallonië en Brussel.592 
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   Mede door de verslechterende economische situatie en gedwongen tewerkstelling van 
werkloze arbeidskrachten in Duitsland, kwamen in België in de loop van winter 1940-’41 
landelijke verzetsorganisaties op gang, van zowel rechtse als linkse signatuur.593 Enerzijds 
was er het nationalistische ‘Belgisch Legioen’, dat later ‘Leger van België’ en tenslotte op 1 
juni 1944 ‘Geheim Leger’ (Armée secrète) ging heten. Dit bestond vooral uit oud-militairen, 
onder wie veel Franstalige veteranen uit de eerste wereldoorlog, die al vóór 1940 sterk anti-
Duits waren. In de herfst van 1940 besloten zij een geheime organisatie op te richten, niet in 
de eerste plaats om de bezetter te bestrijden, maar om de koning te beschermen tegen 
aanvallen van communisten, rexisten en Vlaams-nationalisten wanneer België van Duitsland 
een zekere mate van autonomie zou krijgen. Toen dit vooruitzicht verdween, ontwikkelde het 
Belgisch Legioen zich door de samensmelting van verschillende groepen gaandeweg tot een 
verzetsbeweging met als doel de geallieerden te ondersteunen bij de toekomstige bevrijding 
van het land. Aanvankelijk bestond er echter gezien de loyaliteit aan de koning, vooral bij de 
commandant Charles Claser uit Aalst, groot wederzijds wantrouwen tussen de top van het 
Belgisch Legioen en de voornaamste leden van de Belgische regering in ballingschap. 
Hierdoor en door Duitse arrestaties van leiders, waren de contacten met Londen zeer 
gebrekkig of zelfs absent en stond het Legioen in de zomer van 1942 zelfs op het punt te 
verdwijnen. Pas onder de uit Charleroi afkomstige kolonel Jules Bastin, die de gearresteerde 
Claser was opgevolgd, zouden vanaf begin 1943 de contacten met Londen geleidelijk 
verbeteren. Het Belgisch Legioen zou uitgroeien tot een semi-militaire formatie en de grootste 
verzetsorganisatie van het land worden. Het richtte zich daarbij op pilotenhulp, 
inlichtingenwerk, spionage en later ook gewapende acties.594 
   Anderzijds kwam op 15 maart 1941 het linkse Onafhankelijkheidsfront (OF, Front de 
l’Indépendance / FI) tot stand. Het initiatief kwam van de communist A. Marteaux, de priester 
A. Boland en de Brusselse journalisten Pierre Joye en Fernand Demany. Zij vormden een 
Nationaal Komitee, waarin na verloop van tijd ook enkele leden werden opgenomen die de 
traditionele partijen vertegenwoordigden. Ondanks dit laatste, slaagde het Nationaal Komitee 
er niet in alle verzetsgroepen in een grote federatie bijeen brengen. De enige politieke 
groepering die in zijn geheel toetrad tot het OF was de Kommunistische Partij van België 
(KPB). Het gevolg was dat, hoewel het OF van meet af aan verschillende groepen omvatte, de 
communisten meer en meer aan invloed wonnen. Het OF was bijzonder actief op het terrein 
van de clandestiene pers, met als grootste succes de uitgave van de valse Le Soir. Later 
ontstond binnen het OF – voor gewapende acties – het Armée Belge des Partisans (Partisans 
armés). Dit werd opgericht Joseph Leemans, een ex-vakbondsman uit Verviers, kaderlid van 
de KPB en oud-strijder van de Internationale Brigades in Spanje.595 In de herfst van 1941, toen 
zich meerdere groepen aansloten, kreeg het OF als organisatie meer vorm. Men hield zich niet 
alleen bezig met pilotenhulp, clandestiene pers, onderduikhulp, spionage en sabotage, maar 
als gevolg van de voedselschaarste eveneens met illegaal slachten, smokkelhandel en 
clandestiene voedseldistributie. Sommige leidende figuren waren ook al onder de Duitse 
bezetting tijdens de eerste wereldoorlog actief geweest met ondergrondse bladen en ander 
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verzetswerk.596 Overigens trachtten de Belgische secretarissen-generaal de bevolking door 
middel van oproepen op affiches af te houden van aanslagen en sabotagedaden: ‘Dergelijke 
aanslagen kunnen geen ander gevolg hebben dan het leven en de vrijheid van onze 
landgenooten in gevaar te brengen. (…) Ze zijn de vrucht van een misdadige 
geestesverwarring welke wordt  veroordeeld door al de burgers, die de eischen van den 
huidigen toestand beseffen.’597 
   Verzet van Belgische overheidsinstellingen en ook reacties van verontwaardiging onder de 
bevolking over de jodenvervolging ontstonden voor het eerst naar aanleiding van de invoering 
van de jodenster. Toen eerste helft juni 1942 de joden deze gele ster in het openbaar moesten 
dragen, werd de vervolging pijnlijk zichtbaar voor de gezagsdragers en de bevolking, vooral 
in de grote steden. Naast individuele sympathiebetuigingen, deden zich ook gevallen voor 
waarbij sterdragers op straat werden lastig gevallen door ‘leden van de Duitse troepen en hun 
beschermelingen van VNV  en Rex’.598 Zulke vijandige incidenten hadden vooral plaats in 
Antwerpen en Brussel. Al kort na invoering van de ‘ster’ werd echter al het voorgaande 
overschaduwd door het vertrek van de eerste treinen met joodse mannen voor tewerkstelling 
in Noord-Frankrijk en vooral het bekend worden van de op handen zijnde wegvoeringen van 
joden voor ‘tewerkstelling in het Oosten’. 
 
3.2.3  Nederland: autochtoon bestuur, maatschappelijke reacties 
 
Door hun loyaliteitsverklaring aan de Reichskommissar en de wegvoering in 
krijgsgevangenschap van generaal Winkelman, kregen de Nederlandse secretarissen-generaal 
taken die ver buiten hun oorspronkelijke bevoegdheden lagen. Spoedig werden de 
topambtenaren geconfronteerd met de eerste anti-joodse maatregelen van Duitse zijde: begin 
juli 1940 werden joden op bevel van lokale Duitse politie-autoriteiten uit de gemeentelijke 
luchtbeschermingsdiensten verwijderd. Karel J. Frederiks, de secretaris-generaal van het 
hierbij betrokken departement van Binnenlandse Zaken, informeerde bij Generalkommissar 
Wimmer, tot wiens competentie het plaatselijk bestuur behoorde, of de maatregel ‘mit Ihrer 
Mitteilung mir gegenüber in Einklang zu bringen ist, dass für die deutschen Behörden das 
jüdische Problem in unserm Land nicht existiere’. Wimmers reactie luidde ‘die Umstände 
haben sich geändert’ 599 en de maatregel bleef onverkort gehandhaafd. Dit gold ook voor de 
eind juli per verordening afgekondigde beperkingen op de wijze waarop vee mocht worden 
geslacht. Hoewel de joden in deze verordening niet werden genoemd, werden in de praktijk 
uitsluitend zij er door getroffen. Zowel Frederiks als de andere secretarissen-generaal, die 
overigens niet formeel in het Duitse initiatief waren gekend, lieten de zaak stilzwijgend 
rusten, omdat men niet naar aanleiding hiervan de prille verhoudingen met de bezetter wilde 
verstoren.600 In de periode daarna werd het hen echter steeds duidelijker dat het niet bij 
incidentele maatregelen zou blijven, maar dat een structurele anti-joodse politiek op handen 
was.  
    De verordeningen kwamen snel; in naam van de Reichskommissar werden in september en 
oktober enkele ingrijpende anti-joodse maatregelen afgekondigd. Al eind augustus had 
Wimmer geëist dat joden voortaan geen ambtelijke aanstelling meer kregen en dat degenen 
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die in overheidsdienst waren, niet meer werden bevorderd. Hoewel de secretarissen-generaal 
aanvankelijk geneigd waren niet op voorhand te weigeren aan uitvoering van maatregelen 
mee te werken – mits de politieke verantwoordelijkheid duidelijk bij de bezetter kwam te 
liggen601 – uitten zij begin september toch ernstige bezwaren. Ze verwezen naar artikelen 5 en 
176 van de grondwet, volgens welke elke Nederlander zonder onderscheid in ras of geloof in 
een publiek ambt te benoemen was. Bovendien vreesde men dat de publieke opinie zich door 
deze en verdere maatregelen tegen ‘het gezag’ zou keren.602 Seyss-Inquart reageerde door op 
13 september per verordening de betreffende Nederlandse grondwetsartikelen eenvoudig 
buiten werking te stellen. Tegelijkertijd liet Wimmer aan Frederiks weten, dat de joden in 
Nederland niet als ‘volksgenoten’ werden beschouwd. Van de Nederlandse overheid werd een 
loyale samenwerking verwacht. Niet lang daarna, medio oktober, moesten alle ambtenaren 
schriftelijk opgeven of zij al of niet van joodse afkomst waren, de zgn. ‘Ariërverklaring’. Kort 
daarop kregen de secretarissen-generaal opdracht tot het op non-actief stellen en vervolgens 
het ontslag van joods overheidspersoneel, bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers, 
alsmede voorbereidingen te treffen voor een aparte registratie van alle in Nederland 
verblijvende joden.603 Bij elk van de voorgenomen Duitse maatregelen, voerde het College 
onderling lange discussies, onder meer over hoe formeel onderscheid kon worden gemaakt 
tussen joden en niet-joden. Ook vroeg men zich af in welke mate ‘loyale samenwerking’ met 
de Duitse instanties nog langer mogelijk was.604 Vooral de voorzitter van het College, Snouck 
Hurgronje van Algemene en Buitenlandse Zaken – en een aanvankelijke minderheid met hem 
– bleef telkens aandringen om toch maar met de anti-joodse maatregelen in te stemmen, ‘om 
te kunnen voortgaan met het behartigen en beschermen van de Nederlandse belangen’. Hij 
wist de meeste van zijn ambtgenoten hiervan te overtuigen.605 In een brochure die kort na de 
bevrijding verscheen, verwoordde Frederiks de stemming die in het najaar van 1940 bij het 
College overheerste: 
   ‘Wij realiseerden ons, dat het een hersenschim zou zijn, ons een oogenblik te koesteren in 
de illusie, dat wij de maatregelen zouden kunnen keeren; het waren maatregelen van Euro-
peesche strekking: Duitschland had zich tot taak gesteld, over het geheele continent het 
joodsche vraagstuk in zijn zin op te lossen. Wij konden alleen protesteeren en streven, den 
Duitschen bezetter zooveel mogelijk wind uit de zeilen te nemen en te trachten te redden wat 
nog te redden was met inschakeling van den factor tijd. Gingen wij heen, dan was die factor 
tijd reeds bij voorbaat ontkracht en de toekomst, met de N.S.B. aan het bewind, volkomen 
hopeloos. De joden waren dan zonder eenige bescherming aan hun beulen overgeleverd.’ 606 

   De medewerking van de ambtelijke top bij de anti-joodse politiek werkte door op de rest 
van het overheidsapparaat. Niet alleen de hiërarchische bestuurscultuur607 was hiervoor 
verantwoordelijk, maar ook de houding van de ‘hoogste chefs’ had een belangrijke 
voorbeeldfunctie: De Jong vermeldt dat vrijwel iedere overheidsdienaar zich liet dwingen – 
op straffe van ontslag – de ‘Ariërverklaring’ te ondertekenen en slechts een enkeling zich 
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verzette tegen de verwijdering van joden uit publieke ambten.608
 Een ambtenaar schreef op 30 

november 1940 in zijn dagboek: 

   ‘De Moffen wenschen geen Joden meer in ’t bestuursapparaat - het is vanuit hun standpunt 
bekeken redelijk. Ze beschouwen nu eenmaal iederen Israëliet als een vijand. Maar waar ’t 
salaris wordt door betaald, zie ik nog geen oorzake voor verontwaardiging! Moesten de 
studenten in Leiden en Delft daarvoor zóó’n herrie maken dat hun hoogescholen gesloten 
werden?’609

 
 

In dezelfde periode dat de bezetter de secretarissen-generaal ertoe dwong de joden uit 
publieke dienst te verwijderen, werden aan Duitse zijde ook de eerste voorbereidingen 
getroffen om hen uit te sluiten uit het bedrijfsleven. De verordening van Seyss-Inquart van 22 
oktober 1940 bepaalde de registratie van alle ondernemingen van joden of waarin joden een 
belang hadden. Secretaris-generaal Leonardus J.A. Trip van Financiën stelde deze kwestie in 
het College aan de orde. Hij voorzag de ingrijpende consequenties van deze verordening en 
van verder te verwachten maatregelen. Zijn ambtgenoot Dirk G.W. Spitzen van Verkeer en 
Waterstaat betoogde dat nog niet bekend was hoe de bezetter de joden uit de economie zou 
verwijderen; van Nederlandse kant zou men de maatregelen mogelijk kunnen verzachten. Bij 
een rechtstreekse afwijzing zou echter elke gunstige uitzondering voor joden of voor het 
Nederlandse bedrijfsleven bij voorbaat onmogelijk zijn. Kortom, men wilde de hierdoor te 
verwachten economische schade voor Nederland zoveel mogelijk beperken.610 
   De daadwerkelijke uitsluiting van de joden uit het bedrijfsleven begon enkele maanden later 
met de Duitse verordening van 12 maart 1941, volgens welke niet-joodse bewindvoerders het 
beheer over joodse winkels en bedrijven konden overnemen. Aangezien in Nederlandse 
overheidskringen en bij de top van het bedrijfsleven bekend was dat Seyss-Inquart er de 
voorkeur aan gaf, dat joodse ondernemingen van enige omvang en winstgevendheid zouden 
worden overgenomen door Nederlanders in plaats van Duitsers, leek het op het eerste gezicht 
logisch dat Nederlandse instanties hierbij betrokken zouden worden. Het hoofd van het 
betreffende Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, secretaris-generaal Hans 
Max Hirschfeld, was in beginsel bereid tot medewerking aan een zekere mate van ‘arisering’, 
mits van Duitse zijde bindende toezeggingen werden gedaan dat de Nederlandse overheid die 
‘arisering’ voor de betrokkenen en voor Nederland zo gunstig mogelijk zou kunnen regelen. 
Met andere woorden, er zou een vorm van compensatie moeten komen voor de joodse 
eigenaren, terwijl de bedrijven c.q. opbrengsten hoofdzakelijk aan de Nederlandse economie 
ten goede dienden te komen, in plaats van in Duitse handen te vallen. Hirschfeld realiseerde 
zich het netelige karakter van de kwestie en bracht deze op 7 april 1941 voorzichtig in het 
College ter sprake. Veel van zijn ambtgenoten vonden echter dat zijn voorstel te ver ging. 
Besloten werd dat Hirschfeld eerst overleg zou plegen met de voorzitter van het ‘Nationaal 
Comité voor Economische Samenwerking’, Frederik H. Fentener van Vlissingen.611 Zoals 
eerder vermeld bestond dit in juli 1940 ontstane comité uit twaalf prominenten uit het 
bedrijfsleven. Hirschfeld wist dat het representatief was voor de grote Nederlandse bedrijven. 
Onder bepaalde voorwaarden was het comité bereid tot medewerking. Zo moest de bezetter 
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toezeggen dat hij van zijn kant de door Nederlandse instanties en bedrijfsleven uitgevoerde 
‘arisering’ als blijvend zou erkennen en dus niet verder zou gaan dan zou worden 
afgesproken. Begin juni 1941 zou blijken dat de bezetter geen enkele bindende toezegging 
wilde doen. Dit vernam Hirschfeld in een gesprek met Generalkommissar Fischböck. Het 
bleek dat ‘het Duitse en Nederlandse standpunt in deze teveel uiteen (liggen) zodat de Duitse 
autoriteiten tenslotte er de voorkeur aan geven, de arisering van het bedrijfsleven door te 
voeren op de wijze zoals zij zich die voorstellen.’612 Van toen af zou de voorbereiding en 
uitvoering van de onteigening van joods bezit zijn beslag krijgen buiten de Nederlandse 
autoriteiten in Den Haag om en in handen zijn van vrijwel uitsluitend Duitse instanties. 
  
Nederlandse overheidsinstellingen werden wel betrokken bij de voorbereiding en uitvoering 
van andere anti-joodse maatregelen. Belangrijkste voorbeeld is de verplichte registratie van 
alle joden in Nederland vanaf januari 1941.613 Deze werd als Nederlandse overheidsmaatregel 
uitgevoerd, waarbij via verplichte aanmeldingen bij de gemeentelijke bevolkingsregisters de 
gegevens centraal werden verwerkt bij de Rijksinspectie voor de bevolkingsregisters van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Ook mensen van gedeeltelijk joodse 
afkomst werden geregistreerd, waarmee het totaal aantal aanmeldingen kwam op 160.820, 
van wie 140.552 volgens de Duitse definitie als ‘Volljuden’ werden beschouwd.614

 De 
registratie werd efficiënt uitgevoerd en slechts zeer weinigen onttrokken die zich aan deze 
verplichting. De registratie vormde de basis voor de cartotheek die in het najaar van 1941 in 
opdracht van de Zentralstelle zou worden aangelegd door personeel van de Joodsche Raad. 
Ook het ontwerp en de uitreiking van het vanaf april 1941 ingevoerde verplichte persoonsbe-
wijs – met voor joden daarop de J gestempeld – was een Nederlandse aangelegenheid. Dit 
project was in handen van het hoofd van de Nederlandse Rijksinspectie van de 
bevolkingsregisters, Jacobus L. Lentz. Hij was er in geslaagd een vrijwel niet te vervalsen 
persoonsbewijs te ontwikkelen, dat juist voor de joden bijzonder nadelig zou blijken. De 
Duitse politiecentrale in Berlijn, die al in augustus 1940 een proefexemplaar moest 
beoordelen, stelde vast dat het Nederlandse persoonsbewijs zelfs beter was dan de Duitse 
Kennkarte!615

 

   Duidelijk mag zijn dat gedurende de periode mei 1940–januari 1941 de samenwerking 
tussen Duitse autoriteiten en Nederlands ambtelijk apparaat over het algemeen effectief was. 
Voor wat betreft de anti-joodse politiek waren er weliswaar protesten, maar van 
daadwerkelijk verzet was geen sprake. Seyss-Inquart kon in dit opzicht tevreden zijn. Zonder 
al te veel problemen had hij bereikt dat de joden uit publieke dienst waren verwijderd: 
ambtenaren, docenten en hoogleraren uit openbare scholen en universiteiten, de rechterlijke 
macht, de radio-omroepen, de provinciale en gemeentelijke besturen; het aantal ontslagen 
joden bedroeg 2.535. Het is kenmerkend voor de sfeer in deze maanden dat sommige 
instituties, zoals de pers of bedrijven met sterke Duitse connecties, al op eigen initiatief joden 
ontsloegen. Ook de secretarissen-generaal hadden in zekere zin reden tot tevredenheid: zij 
waren erin geslaagd mogelijke chaos in de eerste weken en maanden van de bezetting te 
voorkomen, zij hadden de openbare orde weten te handhaven en het economische leven was 
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weer op gang gekomen; in plaats van de NSB-regering die de secretarissen-generaal vreesden, 
had zich een bestuurlijke samenwerking ontwikkeld tussen hen en de Duitse autoriteiten. 
   Toch waren de eerste spanningen al tot uiting gekomen. Zo had de verwijdering van joden 
uit overheidsdienst in november 1940 tot demonstratieve stakingen van studenten en protesten 
van kerken geleid (zie hieronder). Daarbij kwam dat de ambtelijke top zich zorgen maakte 
over toenemende arbeidsonrust naar aanleiding van geruchten over op handen zijnde 
verplichte tewerkstelling in Duitsland. Bovendien kregen Nederlandse autoriteiten in Den 
Haag al betrekkelijk kort na het begin van de bezetting signalen van burgemeesters van 
Amsterdam en andere plaatsen, dat de militante vleugel van de NSB, de WA, en andere 
groepjes Nederlandse nationaal-socialisten, zoals aanhangers van het splinterpartijtje NSNAP, 
relletjes uitlokten. Door gewelddadig optreden tegen onder andere joodse bezoekers van cafés 
en restaurants en intimidatie poogden zij de macht op straat te veroveren.616 In de eerste week 
van augustus werd de synagoge van Zandvoort door een explosie verwoest. Vermoed werd 
dat de daders gezocht moesten worden in kringen van NSNAP. Het officiële standpunt van 
Duitse zijde was dat de daders moesten worden opgespoord en bestraft. In werkelijkheid 
echter kreeg de betrokken burgemeester, H. van Alphen, van de bezetter opdracht zich niet te 
bemoeien met het politieonderzoek; ook de officier van justitie hield zich onder Duitse druk 
afzijdig. Een eerste onderzoek wees uit dat het om een vakkundig voorbereide explosie ging 
en dat wees in de richting van Duitsers. Aan de kant van Nederlandse bestuurders en justitie 
in de provincie Noord-Holland werd veel moeite gedaan dit ernstige incident buiten de pers te 
houden en onrust te voorkomen. Dit neemt niet weg dat dergelijke anti-joodse acties, ook 
elders in het land, ertoe leidden dat Nederlandse burgemeesters hierover contact opnamen met 
hun superieuren in Den Haag en tegelijkertijd vaak overleg zochten met plaatselijke joodse 
notabelen (rabbijnen, gemeentebestuurders) om er bij hen op aan te dringen dat joden zich in 
het openbaar zo onopvallend mogelijk zouden gedragen.617 
   Anti-joodse gewelddadigheden – heimelijk van Duitse kant gesteund – leidden zoals 
vermeld in Amsterdam uiteindelijk tot de razzia’s op joden van 22 en 23 februari 1941 en als 
reactie hierop twee dagen later de grote proteststaking. De secretaris-generaal van Justitie, Jan 
C. Tenkink, ging tijdens de staking onmiddellijk naar Amsterdam voor overleg met 
burgemeester Willem de Vlugt, alsook met de HSSPF Rauter en Beauftragter Böhmcker. 
Tegelijkertijd had Snouck Hurgronje in Den Haag contact met onder anderen 
Generalkommissar Schmidt. De Duitsers eisten dat de Amsterdamse politie krachtdadig tegen 
de stakers zou optreden. De betrokken Nederlandse autoriteiten voelden hier weinig voor. De 
indruk die zij tijdens het overleg wekten was dat de staking toch vooral een reactie was op het 
brute geweld van de Ordnungspolizei bij de razzia’s en daarom de Duitsers dit probleem zelf 
maar moesten oplossen. Na de Februari-staking stelde secretaris-generaal Hirschfeld een 
regelmatig terugkerend overleg voor tussen het College en de top van het 
Reichskommissariat. Seyss-Inquart wees echter elke vorm van collectief overleg af.618 In 
plaats hiervan liet hij de burgemeesters van Amsterdam, Haarlem, Zaandam en Hilversum 
vervangen en besliste dat het gemeentelijk bestuur in handen kwam van een zogenoemde 
Regeringscommissaris, die op eigen gezag wethouders kon benoemen en ontslaan. De 
gekozen gemeenteraden werden ontbonden.619  
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   Op het niveau van de secretarissen-generaal had de Februari-staking eveneens gevolgen. 
Tenkink besloot naar aanleiding van Seyss-Inquarts verordening van 28 februari 1941 
betreffende de reorganisatie van niet-economische verenigingen en vanwege de toenemende 
repressie op 18 maart af te treden.620 Hij werd tijdelijk vervangen door Johannes P. Hooykaas. 
In juli benoemde Seyss-Inquart als definitieve opvolger van Tenkink – tegen de wens van de 
overige secretarissen-generaal in – de 56-jarige Leidse hoogleraar Nederlands-Indisch recht 
Jacobus J. (Jaap) Schrieke, lid van de NSB.621 Een ander ernstig verlies voor het College van 
Secretarissen-generaal was het ontslag, eveneens in maart 1941, van de gezaghebbende 
secretaris-generaal Trip (Financiën) uit protest tegen de toename van de bezettingskosten en 
de afschaffing van valutagrens tussen Nederland en Duitsland. Formeel bleef de functie van 
Trip vacant622; wel benoemde Seyss-Inquart eind april 1941, ondanks oppositie van de 
vooroorlogse secretarissen-generaal, de jurist en fanatieke NSB’er Meinoud M. Rost van 
Tonningen in de nieuw gecreëerde functie van ‘Secretaris-generaal voor bijzondere 
economische zaken’. Het terugtreden van Snouck Hurgronje in juli 1941 werd eveneens 
beschouwd als een zware tegenslag voor het College van Secretarissen-generaal als geheel. 
Als voorzitter van het College werd hij opgevolgd door Frederiks, die daarmee aan het hoofd 
kwam te staan van het hele Nederlandse bestuursapparaat. De komst van Rost en het aftreden 
van Snouck was voor de overgebleven vooroorlogse secretarissen-generaal aanleiding om 
over te gaan tot het beleggen van informele, onregelmatige bijeenkomsten, zonder 
aanwezigheid van de nieuw benoemde, pro-Duitse ambtgenoten. Als gevolg hiervan verloren 
de officiële vergaderingen aan betekenis en werden steeds minder vaak gehouden. Na twee 
jaar bezetting waren nog slechts vier van de elf secretarissen-generaal die onder het kabinet-
De Geer departementshoofd waren geweest, in functie. De twee voornaamste waren Frederiks 
van Binnenlandse Zaken en Hirschfeld van de belangrijke departementen van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, en van Landbouw en Visserij.623 
   Als gevolg van de Duitse verordeningen en acties werden de joden in de loop van 1941 in 
toenemende mate aan het Nederlandse centrale gezag onttrokken, terwijl de Joodsche Raad in 
betekenis toenam. Aangezien nieuwe maatregelen tegen joden echter passieve weerstand 
opriepen bij plaatselijk bestuur en politie – zoals inadequate controle op daadwerkelijke 
naleving van maatregelen – werd het de bezetter duidelijk dat in joodse kwesties geen lange 
hiërarchische lijnen dienden te worden gebruikt. Daarom begon men aan Duitse zijde anti-
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joodse maatregelen steeds meer zelf op lokaal niveau te dirigeren.624 Ook voor de bezetter had 
de Februari-staking dus zijn effecten. Hoewel Seyss-Inquart in maart 1941 de joden openlijk 
tot vijand had verklaard625, werd in de rest van het jaar 1941 en eerste helft 1942 niet meer tot 
soortgelijk gewelddadig ingrijpen tegen de joden overgegaan dat opnieuw tot heftige reacties 
zou kunnen leiden. Wel werd het tempo van de anti-joodse verordeningen en maatregelen 
opgevoerd, terwijl de razzia’s van juni 1941 in Amsterdam en van september-oktober in het 
oosten van het land op een andere manier werden georganiseerd. In plaats van openlijk, bruut 
geweld door Duitse politie werden de betrokken joden nu op Duits bevel door middel van 
naam- en adreslijsten opgepakt door Nederlandse politie of door Duitse politie met assistentie 
van Nederlandse agenten.626 Dit leidde tot protesten van burgemeesters, onder andere die van 
Enschede, bij secretaris-generaal Frederiks, onder wiens gezag de gemeentepolitie viel.627 Op 
1 november 1941 had Frederiks een ontmoeting met Rauter tijdens welke hij het 
bovenstaande ter sprake bracht. Rauter liet weten dat hij geen nieuwe represaille-arrestaties 
van joden verwachtte en zegde toe dat mochten deze toch plaatsvinden, hij van verdere 
medewerking van Nederlandse politie zou afzien. In dit overleg kwamen ook de circa 
twintigduizend niet-Nederlandse joden aan de orde, van wie de meesten Duits-joodse vluch-
telingen waren. Zij waren door de bezetter inmiddels staatloos verklaard en apart 
geregistreerd door de Zentralstelle. Rauter suggereerde dat zij mogelijk naar Polen zou 
worden gedeporteerd. De reactie van Frederiks was dat deze groep beschouwd werd als 
buitenlandse onderdanen die buiten de Nederlandse jurisdictie vielen, maar voegde eraan toe 
dat hij en de andere secretarissen-generaal zouden aftreden wanneer de Duitsers óók tot 
deportatie zouden overgaan van de Nederlandse joden.628

 Bij de gedwongen evacuaties van 
joden uit verschillende plaatsen naar Amsterdam, vanaf januari 1942, werden echter – zij het 
op een andere wijze – de gemeentebesturen en plaatselijke politie weer ingeschakeld. In eerste 
instantie reageerde Frederiks niet. Na een dringend verzoek van de eind november 1940 uit 
zijn ambt gezette President van de Hoge Raad, Lodewijk E. Visser, deed Frederiks begin 
februari alsnog schriftelijk een verzoek bij Seyss-Inquart (met afschriften aan Wimmer en 
Rauter) om te stoppen met het concentreren van joden in Amsterdam.629 Vier weken later was 
het Rauter die in een gesprek onomwonden aan Frederiks liet weten ‘dat joden geen 
Nederlanders waren’ en dat de bezetter dus van de kant van de Nederlandse autoriteiten geen 
enkele inmenging meer duldde op het gebied van maatregelen tegen hen; ‘het Jodenvraagstuk 
wordt als vraagstuk van politionele aard beschouwd.’ 630 Hoewel Frederiks aanvankelijk een 
onderhoud over deze zaak met Seyss-Inquart wilde, liet hij dit voornemen onder druk van 
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Wimmer varen en gaf in een brief van 11 maart, die hij de Reichskommissar naar aanleiding 
van Rauters bevel wilde sturen, te kennen: ‘Ich werde mich dem erteilten Befehl beugen 
müssen.’  In dezelfde brief uitte Frederiks evenwel ook een protest: ‘Die deutscherseits seit der 
Besatzung gegen die Juden getroffenen Massnahmen stehen den Rechtsauffassungen, denen 
das niederländische Volk seit anderthalbem Jahrhundert (...) huldigt, durchaus entgegen.’631 
Onduidelijk is of de brief daadwerkelijk aan Seyss-Inquart werd verzonden. Wel staat vast dat 
een afschrift in handen van Wimmer bleef en dat voor de Duitse machthebbers het enige dat 
echt telde, was dat Frederiks zich uiteindelijk bij Rauters bevel neerlegde. 

   De bezetter had de Nederlandse autoriteiten gedwongen te erkennen dat het beleid ten 
aanzien van de joden dus een direct Duitse zaak was geworden.632 Dit nam niet weg dat 
overheidsinstanties wel degelijk bij de uitvoering van bepaalde maatregelen betrokken bleven. 
Een duidelijk voorbeeld daarvan was de oprichting van de joodse werkkampen in januari 
1942. 
 
Op 10 oktober 1941, kort na zijn ontmoeting met Hitler in Berlijn, besloot Seyss-Inquart tot 
oprichting van aparte werkkampen voor joodse werklozen in Nederland.633 Overigens had al 
in juli 1941 Generalkommissar Schmidt bij Seyss-Inquart een soortgelijk voorstel gedaan, 
waarbij het voornemen toen was om werkloze joden te werk te stellen in Duitse kampen dicht 
bij de Nederlandse grens.634 Dat plan ging echter niet door, omdat Hitler zèlf zijn veto erover 
uitsprak. Waarschijnlijk had hij via Schmidts superieur in de partij-hiërarchie, Martin 
Bormann, ervan vernomen. ‘Nach Mitteilung des Generalkommissars sind die Pläne über den 
jüdische Arbeitseinsatz durch den Führer umgestossen worden. Er will keine Ertüchtigung 
der Juden sondern ihre Aussiedlung’, vermeldde een medewerker van Schmidt na een 
vergadering op 20 augustus 1941.635 
   Gezien Seyss-Inquarts besluit van 10 oktober waren er blijkbaar geen bezwaren tegen 
oprichting van dergelijke kampen op Nederlands grondgebied. Mede om onrust onder de 
joodse bevolking te voorkomen, moest de uitvoering van deze ‘arbeidsinzet’ uitsluitend in 
handen van Nederlandse instanties komen te liggen. Begonnen zou worden met de uitzending 
van joodse werklozen uit Amsterdam, omdat hun aantal daar het grootst was. Van Duitse kant 
kreeg het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) in de hoofdstad het verzoek opgave te doen van 
joodse werklozen. Om hun plaatsing een zo normaal mogelijk karakter te geven zou de 
Rijksdienst voor de Werkverruiming het beheer en de materiële verzorging op zich nemen, 
terwijl de Heidemaatschappij de technische leiding over de kampen zou krijgen. Op 26 
november 1941 liet Beauftragte Böhmcker aan de Joodsche Raad weten dat op korte termijn 
alle werkloze joodse mannen in aanmerking kwamen voor verplichte tewerkstelling in aparte 
werkkampen in Nederland.636  
   De top van het departement van Sociale Zaken in Den Haag werd overigens pas op 20 
december 1941 geïnformeerd over het werkkampenplan, dat inmiddels tot in details was 
uitgewerkt door de Geschäftsgruppe Soziale Verwaltung.637 Dit was een onderafdeling van 
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Fischböcks Generalkommissariat voor Financiën en Economie. Het hoofd van deze 
onderafdeling, Reinhard Jakob, benadrukte bij de waarnemend secretaris-generaal van het 
departement, Robert A. Verwey, dat Nederlandse instanties zich zo spoedig mogelijk met de 
uitvoering moesten bezig houden. Zoals vermeld, moest het GAB in Amsterdam de nodige 
mankracht oproepen. Verwey had geen bezwaren tegen het plan. Deze waren van zijn kant 
ook nauwelijks mogelijk, omdat hij al in de herfst van 1940 in het College van Secretarissen-
generaal duidelijk had verklaard, dat werkloze joden niet van de werkverschaffing dienden te 
worden vrijgesteld. Naar zijn mening kon de werkverschaffing worden beschouwd als 
verlenging van de steun, waarvan de joden niet uitgesloten waren.638 Bovendien was 
tewerkstelling van bepaalde categorieën werklozen in de werkverschaffing tijdens de 
crisisjaren dertig een op uitgebreide schaal toegepaste overheidsmaatregel. Ook na het begin 
van de bezetting bevonden zich omstreeks 60.000 werklozen, onder wie een onbekend aantal 
joden, in Nederlandse werkverschaffingsprogramma’s in kampen op het platteland.639 De 
bezetter verbood evenwel van meet af aan uitzending van joden, communisten, zigeuners en 
a-socialen voor fabriekswerk in Duitsland. Daar kwam bij dat Verwey eind jaren dertig – toen 
nog als directeur van de Nederlandse Rijksdienst voor werkloosheidsverzekering en 
arbeidsbemiddeling – openlijk zijn bewondering had geuit voor de Duitse maatregelen ter 
bestrijding van de werkeloosheid. Het betrof in dat land de aanleg van Autobahnen, het 
Vierjahresplan en stichting van nieuwe industrietakken. Deze aanpak van  werkloosheid 
noemde hij van wereldhistorische betekenis.640 In zijn visie waren veranderingen – hierbij ook 
zinspelend op zijn eigen Rijksdienst – in het Nederlandse beleid wenselijk. Verwey kreeg zijn 
kans toen hij eind augustus 1940 Arend L. Scholtens als (waarnemend) secretaris-generaal 
van Sociale Zaken opvolgde. Hij was ervan overtuigd dat de bezetting Nederland 
mogelijkheden bood geplande procedures en werkwijzen ten aanzien van het 
arbeidsmarktbeleid daadwerkelijk in te voeren, zonder hierbij rekening te hoeven houden met 
een minister of parlement, die over een bepaalde aanpak anders dachten.641 Bevrijd van 
politieke belemmeringen bracht dit Verwey en een aantal beleidsambtenaren ertoe in 
september 1940 in te stemmen met het Duitse voorstel tot instelling van een 
Rijksarbeidsbureau en een daarmee gepaard gaande nieuwe opzet van de Gewestelijke 
Arbeidsbureaus. Deze centralisatie van arbeidsbemiddeling had onder andere het belangrijke 
effect dat steeds meer Nederlandse arbeidskrachten voor Duitsland gerekruteerd konden 
worden.642 Voor wat betreft de joden, leidde dit echter tot weinig activiteit, omdat zij nu 
eenmaal voor werk in Duitsland waren uitgesloten. Toen de bezetter alsnog besloot 
werkkampen voor joodse werklozen op te richten, ging Verwey er dan ook mee akkoord dat 
de organisatie en uitvoering in Nederlandse handen kwamen te liggen. 
   De al genoemde Heidemaatschappij, een semi-overheidsbedrijf gespecialiseerd in de 
ontginning van woeste grond, werd ingeschakeld als uitvoeringsorgaan. Begin januari 1942 
lieten de Duitse autoriteiten aan de Rijksdienst voor de Werkverruiming echter weten dat de 
arbeidsvoorwaarden voor joodse werklozen slechter zouden zijn dan voor niet-joodse. Zo 
werd het loon 20% lager dan dat van niet-joden in de werkverschaffing.643 Ook de 
leefomstandigheden in de kampen zouden soberder zijn. De directie van de Rijksdienst 
maakte – in de personen van de ingenieurs J.O. de Kat en J.Th. Westhoff – bezwaar tegen 
deze ongelijke behandeling. Meijer de Vries, adviseur van de Joodsche Raad, drong er bij hen 
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op aan de arbeidsvoorwaarden toch te accepteren, omdat anders wellicht joodse werklozen 
naar Duitse werkkampen zouden worden gestuurd of, erger nog, naar Mauthausen.644 De 
Vries was een voormalig beleidsambtenaar van de Rijksdienst voor de Werkverruiming, die 
vanwege zijn joodse afkomst was ontslagen. Nu hield deze ex-referendaris zich als lid van de 
Centrale Commissie van de Joodsche Raad bezig met adviezen inzake werkverschaffing voor 
joodse werklozen. De Rijksdienst liet de bezwaren vallen en besloot negen bestaande 
werkverschaffingskampen in de provincie Drenthe in te richten voor uitsluitend werkloze 
joden.645  
   Opmerkelijk is dat – in plaats van de betrokken Nederlandse instanties – het initiatief nu 
kwam van de Referent für soziale Fragen, Hugo Rodegro, die binnen de staf van Böhmcker in 
Amsterdam vertegenwoordiger was van eerdergenoemde Geschäftsgruppe Soziale 
Verwaltung. Hij gaf op 5 januari 1942 rechtstreeks aan de voorzitters van de Joodsche Raad 
opdracht ervoor te zorgen dat reeds vijf dagen later 1.402 werkloze Amsterdamse joden 
gereed zouden staan voor vertrek naar de werkkampen in Drenthe. De voorzitters wezen erop 
dat het niet hun taak was arbeidskrachten voor de kampen op te roepen, maar van de daarvoor 
bestemde Nederlandse instanties.646 Uiteindelijk werden een dag later, na overleg met 
betrokken gemeentelijke en rijksinstanties, de argumenten van de Joodsche Raad 
overgenomen. Onmiddellijk werden 2.600 werkloze joodse mannen door het Amsterdamse 
GAB opgeroepen, van wie na medische keuring, tenminste 1.400 man naar de kampen 
moesten vertrekken. Om toch enige invloed te behouden op de gedwongen uitzending kreeg 
de Joodsche Raad gedaan dat de keuringen werden verricht door joodse artsen. Deze keurden 
1.075 mannen goed. Door de raad werd ook een rondschrijven verspreid, waarin de door het 
GAB opgeroepenen ‘dringend’ werd aangeraden, aan de oproep gevolg te geven.647 Op 7 
januari werd een circulaire, afkomstig van de directie van het Rijksarbeidsbureau, verzonden 
aan alle directeuren van de GAB’s. Daarin werd melding gemaakt van de 1.400 aangewezen 
Amsterdamse joden, die naar de werkkampen moesten vertrekken. Aangezien op 20 januari 
een tweede lichting geplaatst moest worden, waaronder ook niet-Amsterdamse joden – die 
voor kampen in de provincie Groningen waren bestemd – werd de directeuren verzocht een 
opgave te verstrekken van de bij hun bureau ingeschreven joodse werklozen, die voor 
plaatsing in aanmerking kwamen. In een reactie merkte de directeur van het GAB in Hengelo 
op, dat hem geen voorschriften bekend waren, volgens welke werkloze joden niet op normale 
wijze in de werkverruiming mochten worden geplaatst en dat er ook geen bijzondere redenen 
voor waren om dit te doen. Dit leverde hem niet alleen een uiterst formeel antwoord, maar 
ook een schrobbering van hoger hand op: ‘Ik merk U voorts op, dat U van mij een voorschrift 
hebt ontvangen en dat U niet te beoordelen heeft of dit voorschrift zal worden nagekomen, 
doch U eenvoudig met de uitvoering heeft te belasten. Het moest niet nodig zijn U dat onder 
het oog te brengen, doch waar U klaarblijkelijk geen juist inzicht heeft van Uw 
verantwoordelijkheid ten opzichte van door mij gegeven voorschriften deel ik U dit met alle 
nadruk mede.’648 
   Vanaf 8 januari 1942 kregen joodse betrokkenen bij de oproep voor de werkkampen van het 
GAB een bijgevoegde waarschuwing van de Joodsche Raad, dat bij niet opkomen ‘ernstige 
maatregelen voor U te duchten zijn. Deze maatregelen betekenen niet meer of minder dan een 
ernstig gevaar voor U.’649 Daarop volgde ‘de dringende raad, U niet te onttrekken aan de 
onvermijdelijke plicht (…) om erger te voorkomen. (...) Volg dit advies op, dat U in Uw 
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volstrekt eigen belang met klem gegeven wordt.’ Omdat desondanks vele opgeroepenen niet 
voor de keuring verschenen, alarmeerde de Joodsche Raad het GAB en de gemeentelijke 
autoriteiten. Nog dezelfde dag volgde spoedoverleg tussen de Amsterdamse 
regeringscommissaris (burgemeester) Edward J. Voûte en Böhmcker. Om toch aan het 
gestelde aantal voor de werkkampen te komen, besloot laatstgenoemde de straathandel met 
directe ingang voor joden te verbieden. De gemeentelijke dienst voor het Marktwezen kreeg 
opdracht de betrokkenen te sommeren onmiddellijk hun ventvergunning in te leveren bij het 
Arbeidsbureau. Deze hield zitting in de Beurs voor de Diamanthandel; in dit gebouw vonden 
aansluitend ook de keuringen plaats. Om weigerachtigen te dwingen, ging Amsterdamse 
politie ertoe over een groot aantal joodse marktkooplieden en venters van de straat op te 
pakken en naar bovengenoemde Beurs te brengen.650 Tegelijkertijd bleef ook de Joodsche 
Raad zowel rechtstreeks als via Het Joodsche Weekblad de opgeroepenen aansporen zich te 
laten keuren en, na goedgekeurd te zijn, te vertrekken: ‘Wij herhalen: het gaat om de gewone 
werkverruimingsarbeid in de gewone Nederlandse Arbeidskampen, onder de gewone 
Nederlandse leiding.’651 
   Op 10 januari vertrokken uit Amsterdam de eerste 905 mannen – onder wie de pas werkloos 
gemaakte en goedgekeurde venters – per trein naar kampen in Drenthe, terwijl 170 
goedgekeurden wegbleven.652 Aanvankelijk waren zoals vermeld negen werkkampen bestemd 
voor de eerste groepen joodse werklozen. Ook de tweede groep van 774 man, die op 20 
januari vertrok, was door het Amsterdamse GAB opgeroepen. In de weken en maanden daarna 
volgden, ook uit andere plaatsen, nog duizenden joodse mannen in de leeftijd van 18 tot 55 
jaar (later 60, vervolgens 65 jaar).653 Verder zou het aantal joodse werkkampen stijgen, zowel 
in Drenthe als in andere provincies, vooral in het noorden en oosten van het land. Gemiddeld 
konden tweehonderd joden per kamp worden ondergebracht.654 Aanvankelijk was de 
behandeling en verzorging redelijk te noemen, vooral de eerste maanden, toen men vanwege 
de vorst en sneeuwval niet of nauwelijks kon werken en in de verwarmde barakken verbleef. 
Het vroor zo streng, dat er geen spade in de grond kon worden gestoken. Eten was er 
daarentegen genoeg en men kreeg een toeslag voor zeer zware arbeid. Van de toegezegde 
verlofregeling kwam in de praktijk weliswaar weinig terecht, maar de mannen hadden een 
zekere bewegingsvrijheid (in veel gevallen mocht het kamp op zondag worden verlaten). 
Ondanks de vorst gingen betrokken instanties door met het oproepen, keuren en uitzenden van 
joodse werklozen en zij werden in de kampen vastgehouden, terwijl de Rijksdienst niet-
joodse werkverschaffingsarbeiders juist vanwege de vorst al op 8 januari naar huis had 
gezonden.655 Hoewel de door Rodegro geëiste aantallen veelal niet werden gehaald, volgden 
er geen sancties. Toch was men aan Duitse zijde niet tevreden over de bereikte resultaten. 
Daarom liet Rodegro in opdracht van Böhmcker medio februari – buiten de betrokken 
Nederlandse instanties om – rechtstreeks aan de voorzitters van de Joodsche Raad weten dat 
niet alleen werkloze maar voortaan ook werkende joodse mannen met de Nederlandse 
nationaliteit in aanmerking kwamen voor de Nederlandse kampen. Gezien het gewicht van de 
zaak, was dit besluit hoogstwaarschijnlijk genomen in overleg met het hoofd van de 
Geschäftsgruppe Soziale Verwaltung, de eerdergenoemde Jakob, en/of Fischböck zelf. Twee 
weken later eiste Rodegro van de voorzitters van de Joodsche Raad dat op zeer korte termijn 
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drieduizend Amsterdamse joden naar werkkampen zouden vertrekken.656 De raad weigerde 
medewerking en verwees naar het GAB; er bleken in de kaartenbakken van deze instantie 
zeshonderd werklozen direct beschikbaar. De directeur van het GAB te Amsterdam, A. van 
Delft, stelde dat hij geen wettelijke bevoegdheid had werkenden te verplichten naar 
arbeidskampen te gaan, hij kon hen hoogstens voor een medische keuring oproepen. 
Bovendien beschikte het GAB überhaupt niet over namen en adressen van werkenden. 
Daarom verzocht Van Delft de Joodsche Raad om medewerking. Voorzitters Asscher en 
Cohen stemden hier vooralsnog mee in, maar stelden wel de kwestie in een spoedvergadering 
op 5 maart in de raad aan de orde. Na uitvoerig overleg werd uiteindelijk besloten, dat namen 
van werkenden – voor een oproep tot medische keuring – zouden worden verstrekt. Wederom 
vreesde men dat anders razzia’s en wegvoeringen naar Mauthausen zouden volgen. Door zelf 
de namen en adressen aan het GAB te verstrekken, wilde de raad controle houden op welke 
mensen een oproep zouden krijgen. Voorlopig vrijgesteld van keuringen voor de werkkampen 
werden artsen, onderwijzers, medewerkers van de Joodsche Raad, werknemers in bedrijven 
die aan Wehrmacht-orders werkten, diamantbewerkers en met niet-joden gehuwden. Na van 
het GAB een oproep te hebben ontvangen, werden in maart 3.156 mannen voor een medische 
keuring opgeroepen. Slechts 1.403 werden goedgekeurd, veel minder dan de door Rodegro 
geëiste drieduizend. Op 1 april 1942 bedroeg het totale aantal uit Amsterdam naar de 
werkkampen gestuurde joden ruim 2.100.657 
   Toen vanaf eind maart de vorst uit de grond was en weer gewerkt kon worden, 
verslechterden tegelijkertijd de leef- en arbeidsomstandigheden in de kampen. Belangrijkste 
reden was een inspectierapport van 8 april aan Fischböcks Generalkommissariat, waarin werd 
opgemerkt: ‘Die Unterbringung und Ernährung ist so gut, dass man sie nicht verantworten 
kann.’658 Geadviseerd werd hier zo spoedig mogelijk een einde aan te maken. Toen hierover 
ook nog een verontwaardigd artikel in het antisemitisch weekblad De Misthoorn verscheen, 
werd van Duitse zijde bepaald dat met directe ingang de toeslag voor zware arbeid moest 
vervallen. Bovendien werd door Seyss-Inquarts Beauftragte für die Provinz Drenthe, 
H.O.A.E. Sellmer, een nieuw kampreglement ingevoerd, dat onder andere inhield dat 
kampbewoners geen aanvullende voedselpakketten mochten ontvangen en dat men zich, 
zonder toestemming van de kampleiding, niet meer buiten de kampen mocht begeven.659 De 
weerzin tegen de uitzendingen werd groter; niet alleen werkende joden, maar ook werklozen 
kwamen in veel gevallen eenvoudigweg niet opdagen. Het kostte de Joodsche Raad telkens de 
grootste moeite om de door Rodegro geëiste aantallen bijeen te brengen. Door de 
verslechterende omstandigheden namen ook de protesten in de kampen zèlf toe. Steeds meer 
ontsnappingen vonden plaats en van de (schaarse) verloven keerden steeds minder mensen 
terug. Ook werd een groeiend aantal verzoeken om vrijstelling ingediend bij de Joodsche 
Raad, maar die werden in de regel afgewezen. De Rijksdienst voor de Werkverruiming deed 
hier nog een schepje bovenop door in een circulaire van 17 april aan de beheerders van de 
werkkampen te vermelden hoe met weigerachtige joodse tewerkgestelden om te gaan; men 
moest hen geen brood meer verstrekken ‘terwijl de overige voeding voor de kamer, waarin de 
betrokkene woont, met één portie wordt verminderd. Willen de kamergenoten deze man van 
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hun rantsoen mede laten eten, dan is dit hun zaak.’660 Voor recalcitranten en gevallen van 
‘desertie’ werd door de Rijksdienst zelfs een apart strafkamp te Blesdijke (Friesland) 
opgericht, omdat van Duitse zijde was gedreigd anders een niet-Nederlandse bewaking in te 
stellen vanwege het ‘massale weglopen van joodse tewerkgestelden’.661 Slechts een enkele 
ambtenaar protesteerde of legde zijn functie neer, zoals de inspecteur van de Rijksdienst in de 
provincie Groningen, die ontslag nam, en zijn collega in Drenthe die in een brief aan zijn 
directie de werkkampen aanduidde als ‘in feite concentratiekampen onder leiding van de 
rijksdienst voor de werkverruiming’.662 
   In april werd steeds duidelijker dat er aanzienlijk minder mannen na keuring naar de 
werkkampen gingen, dan de van Duitse kant geëiste aantallen. Zo liet Rodegro op 23 april aan 
de Joodsche Raad weten dat binnen enkele dagen duizend mannen ter beschikking van de 
werkkampen moesten worden gesteld, maar het werkelijke aantal was niet meer dan 478. De 
joodse artsen bleken in de praktijk steeds zoveel mogelijk mensen af te keuren om hen de 
gang naar de werkkampen te besparen, vooral nadat begin mei de jodenster was ingevoerd. 
Overigens werd eveneens in mei een deel van het voorbereidende werk van de Joodsche Raad 
door het GAB overgenomen. De adjunct-directeur was NSB’er en vormde hiervoor een aparte 
staf. Nadat op 11 mei opnieuw drieduizend joden voor werkkampen waren geëist, liet de 
Joodsche Raad weten dat deze niet meer uit Amsterdam te betrekken zouden zijn. Toch werd 
de druk verder opgevoerd. Zo stelde Rodegro in een brief van 18 juni aan de Joodsche Raad 
dat vóór 15 juli 1942 (!) het aantal joodse mannen uit het hele land in de werkkampen tot 
4.500 gestegen moest zijn.663 Daarop werden al vanaf de volgende dag in een hele reeks 
steden keuringen georganiseerd. Naar aanleiding van een incident in Groningen, waarbij 
joodse artsen weigerden aan de keuring mee te werken, greep de bezetter zelf in. De 
keuringsartsen werden vrijwel overal vervangen door artsen die NSB’er waren. Vervolgens 
werd bijna iedereen goedgekeurd; zelfs mannen met kunstledematen, hartafwijkingen en 
chronisch zieken werden verplicht naar de kampen af te reizen.664 Waarschijnlijk op initiatief 
van Seyss-Inquarts Beauftragte für die Provinz Groningen, Hermann Conring, die zijn 
ambtgenoten in Leeuwarden en Assen meekreeg, werden eveneens in juni bijna alle joodse 
mannen tussen de 18 en 55 jaar in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, 
opgeroepen. Degenen die volgens de Joodsche Raad een belangrijke functie voor het 
gemeenschapsleven vervulden, ontvingen geen oproep. Zo vertrokken op 10 juli 850 mannen, 
van wie 600 uit de stad Groningen en de overigen uit de gelijknamige provincie. In augustus 
volgden 80 mannen uit Friesland, van wie 59 uit Leeuwarden.665 Op 29 augustus 1942 wees 
de waarnemend directeur-generaal van het Rijksarbeidsbureau, J.A. Knetsch – in opdracht 
van de Beauftragte des Reichskommissars für die Stadt Amsterdam, H. Schröder – de 
directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaus er per telex op dat de oproeping van joodse 
mannen voor de Nederlandse werkkampen sterk moest worden opgevoerd, ‘men stelt zich ten 
minste een verdubbeling van de oproepen voor’. Schröder gaf zelf aan de provinciale 
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Beauftragten de wens van Seyss-Inquart door nog méér joden naar de Nederlandse 
werkkampen te sturen.666 De aantallen kampen en tewerkgestelden namen door de 
oproepingen in de provincies sterk toe. Waren er in januari 1942 negen kampen; op 8 april 
bevonden zich in elf kampen ruim 2.100 joodse mannen; op 7 mei was dit laatste aantal 
gestegen tot 3.200. Begin juni waren er al meer dan twintig kampen. De hoogste 
bezettingsgraad zou worden bereikt in de laatste week van september 1942: 5.242 mannen in 
42 kampen.667 
   In de periode vanaf zomer 1940 tot voorjaar 1942 hadden de hoogste Nederlandse 
autoriteiten hun houding tegenover de anti-joodse politiek – zij het onder protest – keer op 
keer aangepast. Verdere protesten werden zinloos geacht gezien het grote politieke belang dat 
de bezetter kennelijk aan de anti-joodse maatregelen hechtte.668 Bovendien werd een mogelijk 
effectieve strategie van de secretarissen-generaal en het binnenlands bestuur in het algemeen 
tegen de jodenvervolging in 1941 belemmerd door onderlinge verdeeldheid, onbegrip en 
angst. De verdeeldheid kwam deels voort uit de toenemende infiltratie door steunpilaren van 
de nieuwe orde; het onbegrip had te maken met de verborgen agenda van de bezetter en 
onbekendheid met de werkelijke samenhang en uiteindelijke doelstelling van de anti-joodse 
politiek; de angst gold zowel de eigen positie alsook de mogelijk averechtse gevolgen van 
openlijke interventies voor de vervolgde bevolkingsgroep.669 Gesteld kan worden dat de 
secretarissen-generaal die aanbleven hierbij ‘het nationale belang’ zwaarder lieten wegen dan 
wat zij zagen als deelbelangen. In dit proces van aanpassing vond voorjaar 1942 in feite een 
definitieve ontkoppeling plaats tussen Duitse machthebbers en Nederlandse bestuurders, 
waarbij de laatsten hun gezag over de joodse bevolkingsgroep de facto kwijtraakten. In dit 
opzicht werd door de secretarissen-generaal een zelfstandige koers gevaren.670 Dit laatste 
werd versterkt doordat er gedurende de eerste jaren van de bezetting geen betrouwbaar 
communicatiekanaal bestond tussen de regering in ballingschap in Londen en het bezette 
Nederland. Daarbij kwam dat de Aanwijzingen uit 1937 door de ambtenaren – met inbegrip 
van het hoofd van het binnenlands bestuur secretaris-generaal Frederiks – zodanig werden 
geïnterpreteerd dat ze op de bestaande bezettingssituatie toepasbaar waren of werden 
genegeerd.671 
 
Niet alleen de top van het ambtelijk apparaat was gedwongen een houding aan te nemen ten 
opzichte van de anti-joodse maatregelen, deze leidden ook tot reacties uit andere geledingen 
van de maatschappij. Zo moesten de leden van de Hoge Raad der Nederlanden, het hoogste 
rechtscollege, in november 1940 een zeer principieel besluit nemen, toen tegelijk met alle 
andere joden in publieke dienst, ook hun ambtgenoot dr. Lodewijk E. Visser uit zijn functie 
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van President van de Hoge Raad werd gezet. Ondanks druk van lagere rechtscolleges op de 
leden van de Raad om te protesteren tegen de onwettigheid van deze Duitse maatregel, 
slaagden zij er niet in tot een eensgezinde afwijzing te komen.672 De raadsleden verzetten zich 
niet tegen de afzetting van hun voorzitter of tegen het ambtenarenontslag, maar besloten in 
plaats daarvan een open brief aan de Reichskommissar te schrijven, waarin zij in formele 
bewoordingen wezen op het ‘immorele’ (niet op het onwettige) karakter van de Duitse 
maatregelen. Onder druk van de secretaris-generaal van Justitie, Tenkink, zagen de leden van 
de Hoge Raad uiteindelijk ook van deze vorm van afkeuring echter af. De brief werd niet 
verzonden. Op 21 november 1940 werd Visser uit zijn functie ontheven (niet officieel 
ontslagen). De Raad stelde dat men formeel niet bevoegd was de wettigheid te beoordelen van 
door de bezetter uitgevaardigde verordeningen.673  
   Een kritiek moment kwam voor de Hoge Raad in januari 1942 toen deze naar aanleiding 
van een zaak opnieuw een uitspraak moest doen over de wettigheid van de Duitse 
verordeningen in het algemeen. Ook deze keer verklaarden de raadsleden zich onbevoegd 
hierover te oordelen, maar toch stelden zij wèl dat de verordeningen van de Reichskommissar 
net als de voorschriften en beschikkingen van de secretarissen-generaal ‘onder de huidige 
omstandigheden het karakter van wet in de zin der Nederlandse wetgeving’ hadden.674 
 
De houding van maatschappelijke organisaties als universiteiten en kerken is eveneens af te 
leiden uit hun reacties op de eerste anti-joodse verordeningen van herfst 1940 en de meest 
ingrijpende maatregelen daarna. Toen het ontslag van joodse ambtenaren, waaronder ook 
joodse hoogleraren en docenten, werd aangekondigd, braken onder studenten in Leiden en 
Delft demonstratieve stakingen uit en werden in andere universiteitssteden mondelinge 
protestverklaringen afgelegd of petities opgesteld. Een groep hoogleraren, onder aanvoering 
van de jurist Paul Scholten (Universiteit van Amsterdam), stuurde een petitie naar Seyss-
Inquart. Daarin werd gesteld dat er geen ‘joods probleem’ in Nederland bestond en dat geloof 
in godsdienstige en raciale tolerantie behoorde tot de fundamentele waarden van het 
Nederlandse volk. De petitie bevatte een dringend verzoek aan de Reichskommissar af te zien 
van anti-joodse verordeningen en maatregelen. Het meest bekende protest was wel de rede die 
de jurist en hoogleraar Rudolph P. Cleveringa op 26 november 1940 in Leiden uitsprak. Hij 
stelde de Duitse schending van het internationale recht fel aan de kaak. De bezetter reageerde 
door de Leidse universiteit te sluiten675, Cleveringa te arresteren en acht maanden gevangen te 
houden.676 Er werden ook maatregelen genomen tegen studentenorganisaties in het algemeen. 
Mede door deze intimidatie leidde de verwijdering van joodse studenten in het najaar van 
1941 niet meer tot soortgelijke protesten, als na het ontslag van joodse hoogleraren en 
docenten. Wel leidde de uitsluiting van joden uit studentenverenigingen ertoe dat deze laatste 
in oktober 1941 vrijwel allemaal vrijwillig hun activiteit staakten. Tegelijk ontstonden toen de 
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eerste aanzetten te komen tot een nieuwe organisatie van studenten, die ondergronds zou 
moeten werken.677 
 
Ook de in juli 1940 opgerichte Nederlandse Unie kreeg spoedig te maken met het Duitse 
antisemitisme. Toen in oktober bekend werd, dat voortaan geen joden of half-joden meer in 
ambtelijke functies mochten worden aangesteld of bevorderd, verschenen er in het weekblad 
De Unie achtereenvolgens twee artikelen, waarin elk verschil tussen joden en niet-joden werd 
afgewezen. In het tweede artikel van 12 oktober 1940, dat op naam stond van het 
Driemanschap van de Nederlandse Unie, werd gesteld dat voor naar Nederland uitgeweken 
buitenlandse joden een regeling noodzakelijk was, maar dat een verandering van houding 
tegenover joden, die sinds vele generaties in Nederland woonden en werkten, ‘onnodig en 
ongewenst’ was.678 De Nederlandse Unie stond dus open voor allen, ‘die volgens de wet als 
Nederlander’ waren geboren. Dit betekende dat de Unie Nederlandse joden normaal en 
openlijk als lid bleef toelaten. De artikelen in het weekblad behoorden op dat moment tot de 
weinige, openlijke protesten tegen de anti-joodse maatregelen. De stellingname van de Unie 
raakte in brede kring bekend. Velen lieten persoonlijk weten het met de inhoud eens te zijn. 
De bezetter reageerde verbolgen en legde de beweging een boete op, terwijl met arrestatie van 
het Driemanschap werd gedreigd.679 
   In de contacten, die Linthorst Homan als lid van en namens het Driemanschap had met 
Generalkommissar Schmidt stelde de laatste keer op keer de positie van de joden aan de orde. 
Zolang de Unie joden als lid bleef toelaten, kon de beweging geen volwaardige 
gesprekspartner zijn. De Unie werd op haar standpunt ook aangevallen door de NSB, die 
buitengewoon afgunstig was op de enorme ledentallen van deze organisatie. Uniewinkels 
werden door NSB-ers beklad met leuzen als ‘Weg met de jodenknechten’.680 De positie van de 
joden bleef onderwerp van overleg in de Unieleiding. Linthorst Homan en De Quay spraken 
met de voorzitter van de Joodse Coördinatie-Commissie, de eerdergenoemde uit zijn ambt 
gezette President van de Hoge Raad, Visser, over de vraag of de joodse leden zich niet beter 
uit de Unie konden terugtrekken. Daarbij werd behalve de veiligheid van de joden zelf, ook 
de positie van de Unie tegenover de bezetter als argument aangevoerd. Visser antwoordde: ‘U 
wenst dat ons comité de Nederlands Joden zal adviseren, zich uit de Unie terug te trekken in 
het belang van het vaderland, omdat hun aanwezigheid in uwe beweging de kracht van hare 
actie zal verzwakken. Dit verzoek komt hierop neer, dat U ons vraagt, vrijwillig mede te 
werken aan de afscheiding van de Nederlandse Joden uit het nationaal verband, m.a.w. aan 
het optrekken van een moreel, misschien straks materieel ghetto. Hiertegenover zou ik willen 
opmerken, dat het Nederlandse volk heeft getoond zodanige afscheiding niet te willen en dat 
wij dus, door ons bereid te verklaren tot de door U bedoelde medewerking, zouden handelen 
tegen dat, wat ons volk als een primaire eis van recht beschouwt.’681 Hoewel Linthorst Homan 
leek te bepleiten dat joden beter uit zichzelf als lid konden opstappen, bleef de Unieleiding als 
geheel eraan vasthouden dat de joden thuishoorden in de Unie, ook al zouden zij beter niet 
teveel op de voorgrond kunnen treden. Men zocht naar een oplossing zonder toe te geven aan 
de Duitse druk om joden openlijk het lidmaatschap te weigeren. Zowel in correspondentie als 
in het openbaar bleef het Driemanschap evenwel benadrukken dat Nederland geen 
‘jodenvraagstuk’ kende, want de ‘Israëliten’ hadden hier nooit een positie ingenomen, 
waaraan men aanstoot had kunnen nemen. Dit laatste werd onderschreven in een voor 
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Schmidt (en Seyss-Inquart) bestemd rapport, dat op verzoek van de Unieleiding was 
samengesteld en waarvan de conclusie luidde ‘dat van een overheersende positie der joden in 
het economisch leven moeilijk kon worden gesproken’.682 De schrijver van dit niet voor 
publicatie bestemde rapport kwam uit ‘onverdachte’ hoek: jonkheer R. Groeninx van Zoelen, 
een rechts-radicaal met fascistische sympathieën. Via secretaris-generaal Snouck Hurgronje 
werd het rapport begin januari 1941 aan Schmidt overhandigd.683 
    De Nederlandse Unie ondervond ook de gevolgen van de Februaristaking van 1941. 
Gedurende enkele weken werden alle politieke activiteiten in Amsterdam en Noord-Holland 
verboden. Dat nam niet weg dat binnen de Unie bij velen het enthousiasme over de staking 
groot was, al gold dat voor het Driemanschap zelf minder.684 In april 1941 kwamen Linthorst 
Homan en De Quay met het voorstel de leden van de Unie in twee groepen te verdelen: 
zogenoemde actieve c.q. werkende leden en passieve c.q. gewone leden. Het leek hun het 
beste als zich onder de actieve leden geen joden bevonden. Enerzijds zou het voor de laatsten 
beter zijn wanneer zij ‘politiek gezien’ niet opvielen, anderzijds zou men er aan Duitse zijde 
een gebaar van goede wil in kunnen zien, dat de Unie in haar actieve ledenbestand geen joden 
opnam. Op 12 april werd in het weekblad van De Unie bekend gemaakt dat er een scheiding 
gemaakt zou worden tussen ‘werkende’ en ‘niet werkende’ leden. Van het inmiddels door de 
Unieleiding genomen besluit dat joden geen werkend lid konden worden, werd in het 
weekblad met geen woord gerept. Dit stond wél in een circulaire van 31 mei, bestemd voor 
het eigen kader. De criteria voor het opnemen van actieve leden bepaalden onder meer, dat zij 
‘geen Israëliet’ mochten zijn.685 Toen eenmaal bekend werd dat joden als werkende leden van 
de Unie waren uitgesloten, kwamen er felle reacties. In het Politiek Convent was men van 
mening dat de Unieleiding een kwalijke concessie had gedaan en SDAP-voorman Koos 
Vorrink schreef verbolgen in een pamflet: ‘Aan het Uniehuis hangt nu het bordje “Joden niet 
gewenst”. Alleen aan Ariërs wordt toegang verleend!’ 686 Voor Seyss-Inquart en Schmidt 
echter ging deze stap van de Unie lang niet ver genoeg, de beoogde Judenreinheit was er niet 
door bereikt. Toen echter de Unie na de Duitse inval in Rusland op 22 juni 1941, weigerde 
openlijk stelling te nemen in de strijd tussen Duitsland en Rusland, omdat het hier niet ging 
om een beslissing van de ‘eigen Overheid’ (maar van een bezetter), was voor Seyss-Inquart de 
maat vol. Om politieke redenen wilde hij nog niet onmiddellijk de Unie ontbinden, daarvoor 
was de aanhang te groot, maar hij besloot wel de uitingsmogelijkheden steeds verder in te 
beperken. Zo werden het Unie-vormingscentrum en alle voorlichtingbureaus gesloten, het 
dragen van Uniespeldjes verboden, het weekblad De Unie kreeg een publicatieverbod van zes 
weken, waarna het niet weer verscheen.687 Uiteindelijk werd de Nederlandse Unie, net als alle 
politieke partijen en organisaties, met uitzondering van de nationaal-socialistische, door 
Seyss-Inquart in december 1941 verboden.688 
 
In 1940 was van de Nederlandse bevolking ongeveer 44 procent aangesloten bij een 
protestants kerkgenootschap, 37 procent bij de Rooms-katholieke Kerk, de overige bijna 20 
procent behoorde tot een ander kerkgenootschap of was onkerkelijk (circa 15 procent).689 
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Vóór de oorlog bestond er in Nederland weinig samenwerking tussen de verschillende 
protestantse kerken onderling of tussen hen en de Rooms-katholieke Kerk. Kort na het begin 
van de bezetting werd door de twee grootste protestantse kerken – de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken – in samenwerking met zes kleinere protestantse 
kerkgenootschappen het Convent der Kerken ingesteld. Dit was bedoeld als vorm van overleg 
om elkaar te kunnen raadplegen en in het algemeen een gemeenschappelijke houding 
tegenover de Duitse en overgebleven Nederlandse autoriteiten te kunnen innemen.690 Het 
eerste publieke woord van de gezamenlijke protestantse kerken was gericht tegen de 
vervolging van de joden. In oktober 1940 protesteerden zij bij Seyss-Inquart tegen het 
voorgenomen ontslag van joodse ambtenaren: ‘De strekking van de genomen maatregelen, 
waarbij gewichtige geestelijke belangen ten nauwste zijn betrokken, achten zij in strijd met de 
Christelijke barmhartigheid.’691 Van dit protest werd op zondag 27 oktober 1940 in alle 
hervormde kerken mededeling gedaan met een korte samenvatting van de inhoud. Toch waren 
sommigen van mening dat de kerken onvoldoende openlijk stelling namen tegen de ingezette 

anti-joodse politiek. Zo hekelde de hervormde dominee dr. Jan Koopmans in de clandestiene 
brochure ‘Bijna te laat!’, waarvan 50.000 exemplaren werden verspreid, het feit dat de kerken 
niet duidelijk hadden opgeroepen tot weigering de ‘Ariërverklaring’ te ondertekenen.692  
   De Rooms-katholieke Kerk was van zomer 1940 tot eind 1941 niet betrokken bij het 
Convent der Kerken, reageerde niet op de anti-joodse maatregelen van oktober-november 
1940 en razzia van februari 1941, maar hield zich vooral bezig met behoud van de eigen 
organisaties en bescherming tegen Duitse gelijkschakelingspogingen en NSB-invloed.693 Wel 
waren de Nederlandse bisschoppen in het algemeen principieel gekant tegen de fascistische en 
nationaal-socialistische stromingen. Deze waren, met inbegrip van de NSB, al in mei 1936 
zowel door hen als door protestantse kerken uitdrukkelijk veroordeeld en dit was na het begin 
van de bezetting in 1940 herhaald. Aan het hoofd van de katholieke hiërarchie in Nederland 
bij het begin van de bezetting stond de 54-jarige dr. Johannes de Jong, aartsbisschop van 
Utrecht sinds 1936.694 
   Begin maart 1941 volgde, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam die tot de 
Februaristaking hadden geleid, een schriftelijke vermaning van zeven protestantse kerken aan 
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de secretarissen-generaal. Hierin schreven zij onder meer dat het beeld dat de openbare straat 
steeds meer was gaan vertonen, de groeiende rechtsonzekerheid – de behandeling van het 
joodse deel van de Nederlandse bevolking – en ‘de voortgaande aantasting van vrijheden’ 
duidelijke symptomen waren ‘van een toestand, die niet alleen een klem legt op het geweten 
van onze landgenoten, maar ook naar de diepste overtuiging der Kerken indruist tegen de eis 
van Gods Woord.’695 Nadat was uitgelekt dat de strekking van de brief – waarop door de 
secretarissen-generaal slechts met een zeer korte ontvangstbevestiging werd geantwoord – in 
kerken in het hele land zou worden bekendgemaakt, volgde arrestatie van de twee leidende 
figuren van het Convent: voorzitter dr. Jan Donner (gereformeerd; oud-minister van Justitie 
en lid van de Hoge Raad) en secretaris Kuno H. E. Gravemeyer (tevens secretaris van de 
Algemene Synode der Hervormde Kerk). Zij werden enige tijd vastgehouden. Zo kort na de 
Februaristaking gingen de Duitse machthebbers ervan uit dat voorlezing van deze brief zou 
fungeren als signaal voor een algemeen oproer en dat dus de kerken verantwoordelijkheid 
droegen voor verstoring van de openbare orde. Nadat was gebleken dat dit laatste een 
misverstand was, werden de twee kerkelijke leiders weer vrijgelaten. Hoewel de tekst van de 
brief niet bestemd was voor publicatie of bespreking in de pers, was er van kerkelijke zijde 
geen bezwaar tegen, dat binnen de kring van plaatselijke kerkelijke gemeenten aan de inhoud 
van het stuk bekendheid werd gegeven. Kort tijd later circuleerde het reeds illegaal.696 Op 23 
maart 1941 werd in een pastorale brief van de Gereformeerde Kerken, voorgelezen vanaf de 
kansels, benadrukt dat volk en ras niet de waarde van het persoonlijk leven mogen bepalen; 
dat dit des te meer geldt aangezien in de loop van de geschiedenis van het joodse volk 
Christus was geboren en derhalve het behoren tot een speciaal ras of volk nooit de liefde tot 
de naaste mag beperken, noch de barmhartigheid die men de naaste schuldig is.697 Als gevolg 
echter van de intimidatie die uitging van de arrestatie van protestantse kerkleiders, was 
gedurende de rest van het jaar 1941 – terwijl de anti-joodse maatregelen elkaar in hoog tempo 
opvolgden – geen sprake meer van gezamenlijk optreden naar buiten door alle protestantse 
kerken; de katholieke kerkleiding liet evenmin protesten horen tegen de jodenvervolging.698  
   Eind augustus 1941 kregen op bevel van Seyss-Inquart de openbare en christelijke scholen 
door de secretaris-generaal van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, prof. Jan 
van Dam, het verbod opgelegd joodse kinderen toe te laten. Van Dam, in november 1940 door 
Seyss-Inquart tot secretaris-generaal benoemd, was geen NSB’er maar wel pro-Duits. Dit was 
de eerste keer dat de katholieke kerk met betrekking tot de jodenvervolging protesteerde en in 
conflict kwam met de bezetter. Nadat zowel protestantse als katholieke kerken begin 
september te kennen hadden gegeven op principiële gronden te zullen weigeren aan de 
scheiding in het onderwijs mee te werken, dreigde Van Dam: ‘indien u weigert de Joodse 
kinderen van uw school te verwijderen, zullen de ouders van die kinderen daarvoor moeten 
boeten.’699 Om weigering en protesten van de zijde van kerken en burgemeesters te smoren, 
werd de verantwoordelijkheid voor uitvoering en nakomen van de betreffende maatregel dus 
niet in de eerste plaats bij de gemeenten, schoolbesturen of kerken, maar nadrukkelijk bij de 

                                                           
695

 Brief, 5 maart 1941, van zeven protestantse kerken aan het college van secretarissen-generaal der departementen van 
Algemeen Bestuur, afgedrukt in: Touw, Het Verzet der Hervormde Kerk, II, 32–33; Sijes, Februari-staking (1954), 184; De 
Jong, Koninkrijk, V, 712–713. 
696

 De Jong, Koninkrijk, V, 697–698, 712–717; Snoek, Nederlandse kerken en de Joden, 26, 54–61; Idem, Grey Book, 124–
125. 
697

 Delleman, Opdat wij niet vergeten, 42–44, 512–516; Snoek, Grey Book, 125. 
698

 De Jong, Koninkrijk, V, p. 717 n. 2; Snoek, Nederlandse kerken en de Joden, 65–71, 75–76. Naar aanleiding van de wijze 
waarop de bezetter zich trachtte meester te maken van de katholieke vakbond, werd zondag 3 augustus 1941 een krachtig 
protest hiertegen voorgelezen van de kansels in alle katholieke kerken. Dit protest kwam van de Nederlandse bisschoppen 
gezamenlijk, maar gangmaker en vormgever was de Utrechtse aartsbisschop Johannes de Jong. Gevolg was dat de 
gelijkgeschakelde katholieke vakbond in enkele weken tijd van zijn bijna 180.000 leden er nog geen 7.000 overhield. 
Stokman, Verzet van de Nederlandsche bisschoppen, 74–79. 
699

 Touw, Verzet der Hervormde Kerk, I, 388; Delleman (red), Opdat wij niet vergeten, 88; Stokman, Verzet van de 
Nederlandsche bisschoppen, 114–115, 208–209; Snoek, Nederlandse kerken en de Joden, 71. 



 322

joden zèlf gelegd. Bij het niet-nakomen – zo werd begin november 1941 bekend – werden de 
joodse ouders bedreigd met deportatie naar een Duits concentratiekamp (Mauthausen, lees: de 
dood).700 Van toen af aan zou dit ook voor andere tegen de joden gerichte maatregelen gelden. 
   Vanaf eind 1941 ontstond een vast overleg tussen het Convent en de Rooms-katholieke 
Kerk. De basis daarvoor werd gelegd tijdens een ontmoeting op 31 oktober 1941 tussen de 
voorzitter van het Convent, Paul Scholten (tevens jurist en hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam), en aartsbisschop De Jong. Overeengekomen werd dat de officiaal van het 
aartsbisdom Utrecht, F.A.H. van de Loo, namens de bisschoppen het contact met het Convent 
der Kerken zou onderhouden en de vergaderingen zou bijwonen.701 Begin januari 1942 
bezocht een delegatie, bestaande uit negen vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke en 
de protestantse kerken, secretaris-generaal Schrieke van Justitie om te protesteren tegen de 
toenemende rechteloosheid, de jodenvervolging en het opdringen van de nationaal-
socialistische wereldbeschouwing in het openbare en verenigingsleven. Het onderhoud met 
Schrieke, die NSB’er was, diende tevens om een audiëntie bij de Reichskommissar aan te 
vragen. Dit verzoek werd ingewilligd. Het was de bedoeling dat Scholten (hervormd), Van de 
Loo (RK) en dr. J.J.C. van Dijk (gereformeerd) zouden gaan, maar Seyss-Inquart liet weten 
Scholten niet te willen ontvangen. Terwijl men naar de reden hiervan informeerde, werd 
Scholten gearresteerd, waarna hem een bepaalde woonplaats werd aangewezen en hij in feite 
huisarrest kreeg opgelegd. Even werd overwogen af te zien van de audiëntie, maar besloten 
werd dat de hoogleraar W.J. Aalders de plaats van Scholten namens de Hervormde Kerk zou 
innemen. De audiëntie vond plaats op 17 februari 1942 in Den Haag. Seyss-Inquart werd 
daarbij vergezeld door Generalkommissar Schmidt. De gezamenlijke kerken wezen op basis 
van een tevoren toegezonden memorandum wederom op de groeiende wetteloosheid en de 
jodenvervolging en zij benadrukten de noodzaak tot gerechtigheid, barmhartigheid en 
gewetensvrijheid. Seyss-Inquart stelde daarentegen de strijd tegen het goddeloze, 
communistische Rusland centraal en verwachtte van de kerken steun hiervoor. Volgens hem 
was de gevraagde barmhartigheid tegenover de joden volkomen misplaatst. Toen Van Dijk 
vroeg of ook tegenover de individuele jood geen barmhartigheid zou worden betracht, werd 
negatief geantwoord. De diepe kloof tussen bezetter en kerken was hiermee opnieuw en 
definitief bevestigd. De kerkelijke leiders waren zich na afloop ten volle bewust dat het 
onderhoud niets positiefs had opgeleverd. Kort daarna werd Aalders gearresteerd. De kerken 
hadden het voornemen de plaatselijke kerkelijke gemeenten op de hoogte te stellen van het 
onderhoud en daartoe werd een kanselboodschap opgesteld. De Sicherheitspolizei was echter 
op de hoogte en waarschuwde secretaris Gravemeyer van het Interkerkelijk Overleg (zoals het 
Convent inmiddels heette) voor de ernstige gevolgen – ‘gevangenis of erger’ – wanneer de 
afkondiging zou plaatsvinden.702 De kerken reageerden hierop met uitstel van de 
kanselboodschap en een protestbrief aan Seyss-Inquart (7 april 1942) tegen het dreigement 
van de Sicherheitspolizei. Bij dit laatste sloten de bisschoppen zich aan. Op 19 april 1942 
werd alsnog in alle bij het Interkerkelijk Overleg aangesloten protestantse kerken, een 
verklaring voorgelezen, waarin nadrukkelijk stelling werd genomen tegen ‘de rechteloosheid, 
de onbarmhartigheid tegenover het Joodse volksdeel’ en het opdringen van de nationaal-
socialistische ideologie. Het onderhoud met Seyss-Inquart werd niet vermeld. Na overleg 
tussen Gravemeyer en aartsbisschop De Jong werden de belangrijkste passages, waaronder 
bovenstaand citaat, overgenomen in een herderlijk schrijven dat in de katholieke kerken werd 
voorgelezen. Begin mei 1942 werd Gravemeyer door de Duitse politie gearresteerd en als 
gijzelaar geïnterneerd. Tegen die tijd waren al verschillende protestantse kerkleiders en 
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dominees gearresteerd en zelfs reeds enkele van de laatste omgekomen in een Duits 
concentratiekamp. Onder de katholieke hogere geestelijkheid hadden daarentegen in het 
geheel geen arrestaties plaatsgevonden. Vergeleken met de protestantse kerken had de van 
huis uit katholieke Seyss-Inquart nog altijd een zeker ontzag voor de Rooms-katholieke 
Kerk.703 
 
Wat was de reactie van niet-joodse Nederlanders in het algemeen op de anti-joodse 
maatregelen? Van meet af aan was duidelijk dat het geen willekeurige burgers betrof, maar 
om een welomschreven minderheid ging. Er bestond in Nederland weliswaar een zeker 
antisemitisme, maar dat was hier milder en minder wijdverbreid of georganiseerd dan 
bijvoorbeeld in Frankrijk. Uit bestudering van dagboeken en Meldungen aus den 
Niederlanden blijkt dat de maatregelen van herfst 1940 en begin 1941 emotionele afkeer 
opriepen bij de doorsnee Nederlander. Zelfs mensen die niet zoveel op hadden met joden, 
veroordeelden de maatregelen als verschrikkelijk en onmenselijk.704 Zo veroorzaakte het 
ontslag van de joodse ambtenaren, met name dat van het onderwijzend personeel, eind 1940, 
een schok bij veel leerlingen en ouders en wekte overal grote verslagenheid en woede op. De 
in het begin gevoelde bezorgdheid, angst en hulpeloosheid, maar ook verontwaardiging over 
de snelle nederlaag, sloegen om in een vijandige stemming jegens de bezetter. De al 
genoemde stakingen van studenten in Delft en Leiden uit protest tegen het ontslag van joodse 
hoogleraren en docenten waren symptomen hiervan. Deze stemming werd overigens óók 
bepaald door andere factoren: de afkeer van de NSB, met name van het straatgeweld van de 
WA, de stijging van kosten van levensonderhoud en de druk om werk in Duitsland te 
aanvaarden, vooral nadat illegaal uit Duitsland teruggekeerde arbeiders geruchten 
verspreidden over de slechte arbeidsomstandigheden. Ook werd de vijandigheid gevoed door 
de vastberadenheid van de Engelsen om de oorlog voort te zetten. Hun succes bij de afweer 
van de Duitsers in de luchtslag om Engeland in de herfst van 1940 gaf de burger weer nieuwe 
moed. Duitse stemmingsberichten eind 1940 en begin 1941 rapporteerden dat de anti-joodse 
maatregelen indruk op de bevolking maakten en ‘lebhaft diskutiert’ en ‘scharf abgelehnt’ 
werden.705 
   De Amsterdamse rellen tussen WA en voornamelijk joodse jongeren hadden, zoals vermeld, 
in februari 1941 geleid tot het oppakken en naar een concentratiekamp wegvoeren van bijna 
vierhonderd joodse mannen, wat weer de aanleiding was geweest tot de Februaristaking. 
Hoewel de gebeurtenissen beperkt bleven tot Amsterdam en omgeving en het de dagbladen 
verboden werd iets over de staking te publiceren, kwam de geruchtenstroom in een groot deel 
van het land op gang: er werd rondverteld dat honderden Amsterdammers het leven hadden 
verloren en dat duizenden joden als strafmaatregel naar Polen getransporteerd waren.706 Van 
de Engelse radio kreeg men weinig of geen informatie, evenmin van Radio Oranje. Wat in 
Noord-Holland precies gebeurd was en hoe de toestand zich verder ontwikkeld had, wisten de 
zenders niet; dus was gekozen voor de veiligste oplossing: men zweeg. De illegale pers 
daarentegen verwoordde wel de gevoelens en gaf commentaren. Zo schreef Het Parool: ‘Voor 
het eerst in de geschiedenis der mensheid hebben Joden en niet-Joden zich schouder aan 
schouder daadwerkelijk teweer gesteld tegen de gruwelen van het antisemitisme’.707 Tijdens 
de onderdrukking van de staking en direct daarna werden ruim tweehonderd personen door de 
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Ordnungspolizei opgepakt en tijdens verhoren ernstig mishandeld. Het ging hierbij om 
Amsterdamse gemeenteambtenaren, communisten, vakbondsbestuurders en joden. Bijna alle 
gearresteerden werden echter na enkele weken vrijgelaten en na thuiskomst veelal met 
geschenken overladen. De sympathie van het Amsterdamse publiek richtte zich echter niet 
zozeer op de joodse getroffenen van de razzia’s of hun familie, maar vooral op bijvoorbeeld 
het Amsterdamse trampersoneel. Nadat bekend werd dat zij beboet waren, kregen zij van alle 
kanten fooien toegestopt. Ook kwamen er steunacties op gang om degenen die ontslagen 
waren of gezinsleden van mensen die tijdens de staking het leven verloren hadden, financieel 
te helpen.708 De Februaristaking had aangetoond hoe de bevolking over het anti-joodse 
optreden van de bezetter dacht. De oproep tot een proteststaking was aangeslagen bij veel 
burgers, óók en vooràl bij hen die niet met de communistische partij sympathiseerden. De 
staking gaf diegenen die er actief aan deelnamen een gevoel van opluchting, aangezien men 
hiermee het Duitse regime onomwonden had afgewezen. De reactie van de Duitse 
machthebbers zorgde er echter voor dat openlijk verzet – zonder slachtoffers – niet mogelijk 
was.709 De harde repressie die op de Februaristaking volgde, had dan ook een intimiderende 
werking op degenen die potentieel iets tegen de bezetter wilden ondernemen.710 ‘Intussen zakt 
de stemming natuurlijk wel na de geweldige explosie van Februari. (...) Zoals na iedere 
spontane – maar mislukte – actie overheerst een katterige stemming.’711 

   Om een herhaling van de gebeurtenissen van februari 1941 te voorkomen en weerstanden 
onder de bevolking niet onnodig aan te wakkeren, realiseerde de bezetter zich dat het gebruik 
van openlijk, bruut geweld in het vervolg zo veel mogelijk achterwege moest blijven. De 
jodenvervolging zou zich verder, net als in Duitsland, als het ware geruisloos moeten 
voltrekken.712 Dit leidde er in de rest van 1941 en begin 1942 toe dat betrekkelijk weinig 
mensen zich geroepen voelden, daadwerkelijk een houding van solidariteit aan te nemen. Dit 
werd verder versterkt door de al eerder beschreven gezagsgetrouwheid van het Nederlandse 
overheidsapparaat aan de eisen van de bezetter, óók bij de uitvoering van de anti-joodse 
politiek. De Jong en Blom wijzen erop dat deze gezagsgetrouwe houding van ‘de autoriteiten’ 
een voorbeeldfunctie voor een groot deel van de Nederlandse samenleving had om zich aan 
de bestaande situatie aan te passen.713 Sterker nog, de secretarissen-generaal riepen de 
bevolking in een proclamatie op ‘wetten en voorschriften onvoorwaardelijk’ na te leven en 
overtreding van bijvoorbeeld distributiebepalingen of ‘pilotenhulp’ werden aangeduid als 
‘daden van onbezonnen en misdadige elementen’.714  
   Een andere factor waardoor passiviteit in de hand werd gewerkt, was dat het in Nederland in 
economisch opzicht de eerste twee jaar van de bezetting nog niet zo slecht ging en dat mede 
hierdoor het merendeel van de bevolking nog niet rechtstreeks werd getroffen door de 
gevolgen van de oorlogssituatie. Pas in januari 1942 werden de Nederlandse 
voedselrantsoenen voor het eerst onder het Duitse peil verlaagd.715 B. de Graaff en vooral H. 
Klemann gaan in deels internationaal vergelijkende studies onder andere op deze achtergrond 
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in. Zij stellen vast dat – naast andere factoren – de relatief gunstige economische situatie en 
goed georganiseerde voedselvoorziening in de eerste jaren van de bezetting een belangrijke 
reden waren waarom er in Nederland lange tijd geen voedingsbodem was voor georganiseerd 
verzet.716 Over het algemeen waren in de eerste jaren van de bezetting maar weinigen bereid 
grote risico’s te lopen door gevaarlijke, illegale activiteiten te ondernemen. De grote 
meerderheid beschouwde de kleine groepen illegalen (toen nog) als een ‘stelletje 
onverantwoordelijke heethoofden’.717 Verder hadden de geallieerde nederlagen in 1941–’42 
een ontmoedigende invloed op actief verzet. Hoewel een grote meerderheid van de bevolking 
al vanaf herfst 1940 een sterke weerzin had tegen de Duitse bezetter en hoopte op een Engelse 
overwinning, overheerste in het dagelijks leven lange tijd het gevoel van teleurstelling over 
het verloop van de oorlog (vooral voorjaar 1942), onverschilligheid ten opzichte van het lot 
dat anderen trof en zelfs apathie.718 In een Duits stemmingsbericht van 7 juli 1942 – kort voor 
het vertrek van de eerste deportatietreinen naar Auschwitz – werd gewezen op ‘die politische 
Indifferenz grösserer Bevölkerungsteile, die die Lage, wenn auch vielfach mit einer gewissen 
Resignation, als gegeben hinnehmen’.719 Voor zover de anti-Duitse stemming zich uitte, was 
dit in de vorm van illegale bladen die in aantal, omvang en verscheidenheid toenamen. Deze 
clandestiene pers trachtte de publieke opinie tegen het Duits bestuur op te zetten door de, via 
de legale pers verspreide nationaal-socialistische propaganda te ontzenuwen en daarbij 
probeerde men de bevolking ervan te overtuigen, dat de politiek van aanpassing schadelijk 
was en moest worden tegengewerkt. De ondergrondse bladen kregen een stimulans na de 
inbeslagneming van radiotoestellen in mei 1943 en sommige besteedden veel aandacht aan 
denkbeelden over de naoorlogse maatschappij. De belangrijkste illegale bladen waren: het 
aanvankelijk chauvinistische en protestantse, later meer vrijzinnig en gematigd socialistische 
Vrij Nederland, het meer links-socialistische Het Parool, het communistische De Waarheid, 
het protestantse Trouw, het gemengd protestants-katholieke Je Maintiendrai, het katholieke 
Christophoor, en het linkse De Vonk, dat vooral was bedoeld voor links georiënteerde 
intellectuelen en arbeiders buiten de communistische partij.720 
   De redactie van De Vonk bracht al op 1 mei 1942, slechts twee dagen na invoering van de 
jodenster, circa 300.000 papieren sterren in omloop met het opschrift ‘Jood en niet-Jood één 
in strijd!’. Een gedeelte hiervan werd vanaf het dak van het warenhuis De Bijenkorf in 
Amsterdam afgeworpen. Elders in het land werden door sommige leerlingen en studenten 
nagemaakte sterren met opschriften als ‘Protestant’ of ‘R.K.’ gedragen. Als straf werden 23 
studenten van de Tropische Landbouwschool in Deventer voor twee weken opgesloten in het 
kamp Amersfoort. Over het algemeen echter duurden dit soort protestacties tamelijk kort. De 
bevolking raakte betrekkelijk snel aan de jodenster gewend.721 
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3.3.4  Vergelijkend  overzicht 
 
Figuur 10a:  Omgeving: Eerste fase: zomer 1940 – voorjaar 1941 
 

 
     Kenmerk 

 
  Frankrijk 

 
  België 

 
  Nederland 

19)  Houding en rol van  
        hoogste autoriteiten  
 
 
 
 
     Aard en inhoud van anti- 
      joodse politiek 
 

- eigen  anti-joodse  politiek  in 
  onbezette  en  bezette  zone 
- coöperatief,  in  bezette  zone   
  rivaliserend  met  Duitse  politiek 
 
 
  Statut des Juifs:       Verordnungen: 
- definitie, okt.’40   - definitie, sept.’40 
- ontslag ambtenaren,    
  vanaf okt. ’40        - registr. personen, 
- beperking vrije         sept. ’40 
  beroepen, okt.’40  - terugkeerverbod  
   Lois:                        vluchtel. sept.’40  
- internering            - registratie onder- 
   buitenlandse            nemingen en  
   joden, okt.’40          begin inbeslag-  
- SCAP, dec.’40         neming, nov.’40 

 
 
- minder  coöperatief a.g.v.  
  advies Raad van Wetgeving 
- betrokken  bij  uitvoering  
 
   Verordnungen:  
- definitie, okt. ’40 
- ontslag  ambtenaren, nov. ’40 
- registratie  personen, nov. ’40 
 
- terugkeerverbod vluchtelingen,  
   okt. ’40  
- registratie  ondernemingen, 
   okt.–nov. ’40 
- internering buitenlandse joden  
   uit  Antwerpen  in  Limburg, 
   dec. ’40 

 
 
- coöperatief 
- betrokken  bij  voorbereiding   
  en  uitvoering 
 
   Verordnungen: 
- definitie, okt. ’40 
- ontslag  ambtenaren, nov.’40 
- registratie  personen, vanaf  
   jan. ’41 
 
 
- registratie  ondernemingen,  
   okt.–nov. ’40 

20)  Uitvoering bureaucratie 
       aan eisen van bezetter 

- correct,  efficiënt 
- registratie: op regionaal niveau 
- economisch,  anticiperend:   
  administrateurs provisoires  i.p.v.    
  kommissarische Verwalter  

- moeizaam, minder efficiënt 
- registratie: op lokaal niveau 

 

- correct, efficiënt  
- registratie: op lokaal en  
   nationaal  niveau 

 

21)  Maatschappelijke  
        reacties 

- rechterlijke macht: geen protest,  
  loyale handhaving anti-joodse wetten  
- universiteiten: incidenteel studenten-  
   protest in onbez. zone, zonder succes 
 
- kerken: RK geen protest, prot. kerken  
   protestbrief aan Franse regering 
- bevolking: overwegend onverschillig- 
  heid en passiviteit 

- rechterlijke macht: protest  
  tegen onwettigheid 
- universiteiten: incidenteel pro-  
  test van bestuur ULB, zonder  
  succes 
- kerken: RK geen protest 
 
- bevolking: overwegend onver- 
   schilligheid en passiviteit 

- rechterlijke macht: geen pro-  
  test 
- universiteiten: protesten van  
  hoogleraren en studenten,  
  zonder succes 
- kerken: protest van Convent,  
  RK geen protest 
- bevolking: afwijzend,  
  heftig protest: Februaristaking  
  1941, zonder succes 

 
 
Overeenkomsten  
 
De vergelijking toont aan dat zowel in Frankrijk, België als Nederland de anti-joodse politiek 
bureaucratisch gezien met verbazingwekkende snelheid werd ingezet. Slechts drie maanden 
na de nederlaag was – met betrokkenheid en medewerking van de autochtone besturen – het 
begin van administratieve segregatie van de joodse bevolkingsgroepen een feit. Het betrof in 
totaal meer dan een half miljoen mensen in de drie landen. Ondanks de recente 
oorlogshandelingen, materiële schade, chaos en vluchtelingenstromen, alsmede de ernstige, 
mentale schok van de snelle, totale nederlaag bij gezagsdragers en bevolking, waren de 
overheidsbureaucratieën in staat en voldoende bereid mee te werken bij uitvoering van 
verordeningen en wetgeving tegen de joden. Mede door het snelle verloop van de strijd, was 
de maatschappelijke ontwrichting, hoe ingrijpend ook, van korte duur geweest. Aan de ene 
kant lag dit laatste in de lijn van de bezettingspolitiek, die gericht was op het intact laten van 
de autochtone bureaucratieën, een zo spoedig mogelijk herstel van openbare orde en het weer 
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op gang brengen van het economische leven. Aan de andere kant heerste er zomer 1940 bij 
(achtergebleven) bestuurlijke kringen in de landen het besef dat men zich diende aan te passen 
aan de nieuwe realiteit van een waarschijnlijk voor lange tijd oppermachtig Duitsland op het 
Europese vasteland. 
   In alle drie landen werd in oktober-november 1940 het begrip jood gedefinieerd, werden 
joden uit overheidsdienst en andere publieke functies verwijderd en werd een begin gemaakt 
met de registratie van joodse ondernemingen. Dat medewerking van de 
overheidsbureaucratieën aanvankelijk zonder al te ernstige problemen of weerstanden verliep, 
had onder andere te maken met het betrekkelijk gematigde, ordelijke, administratief-
bestuurlijke karakter van deze politiek. Wilde acties, massale arrestaties van joden of pogroms 
vonden in de beginfase niet plaats. In België en Nederland kwam daar nog bij dat de 
gezagsdragers naar de bezetter toe wilden laten zien dat zij zelf zeer goed in staat waren rust 
en orde onder de bevolking te handhaven en tot samenwerking bereid waren. Een belangrijke 
drijfveer daarbij was de wens autochtone nationaal-socialisten buiten de overheidsmacht te 
houden.  
 
Verschillen 
 
Ad 19) Anders dan in België en Nederland, begon de nieuwe regering in Frankrijk een eigen 
antisemitisch beleid, dat deels met het Duitse overlapte. Dit was een belangrijke reden 
waarom aan Franse zijde onmogelijk openlijke, principiële bezwaren konden worden geuit. 
Deze bezwaren waren er aanvankelijk wèl in België en Nederland: in beide landen verwees de 
ambtelijke top naar de grondwet die onderscheid in ras of geloof verbood. Onder Duitse druk 
echter besloot men uiteindelijk toch mee te werken. Daarbij lieten de besturen zich leiden 
door de opvatting dat men hoe dan ook moest doorgaan met het behartigen van de belangen 
van de bevolking in het algemeen; men liet dus het ‘nationale belang’ zwaarder wegen dan 
wat gezien werd als deelbelangen. In alle drie landen werd najaar 1940 door het autochtone 
bestuur geaccepteerd dat de joden als bevolkingsgroep werden gedefinieerd, zij uit publieke 
diensten werden geschorst en daarna ontslagen, joodse personen en ondernemingen werden 
geregistreerd. De wijze waarop het bovenstaande zich voltrok verschilde van land tot land. 
   In Frankrijk stelde de regering tegenover de eerste Duitse verordening van september 1940, 
begin oktober het Statut des Juifs, dat voor heel Frankrijk gold. Deze wet bevatte een raciale 
definitie van het begrip jood die verder ging dan de Duitse die gebaseerd was op godsdienst; 
verder bepaalde het Statut verwijdering van joden uit overheidsdienst en beperkingen in de 
uitoefening van vrije beroepen. Bovendien besloot de Franse regering in een afzonderlijke 
wet tot internering van buitenlandse joden in kampen in de onbezette zone. Dit antisémitisme 
d’État was geen gevolg van expliciete druk van de bezetter, maar onafhankelijk van de Duitse 
verordeningen tot stand gekomen. Invoering van het Statut werd hooguit enigszins versneld 
door de Duitse verordening van eind september. De Franse anti-joodse wetgeving laat zich 
verklaren als onderdeel van de politiek van exclusion, die weer een belangrijk element was 
van de Révolution Nationale in de Franse binnenlandse politiek. Het gezin en traditionele, 
christelijk-katholieke beginselen dienden te worden versterkt door wetgeving, onderwijs, 
lokale notabelen en kerkelijke gezagsdragers. Voor politiek andersdenkenden – zoals 
communisten en vrijmetselaars – vreemdelingen en joden, was volgens de nieuwe regering 
geen plaats meer. Daarnaast werd de eigen anti-joodse politiek gaandeweg een 
onderhandelingspunt in de politique de collaboration, gericht op het terugwinnen van de 
Franse soevereiniteit in de bezette zone en een zo zelfstandig mogelijke positie van Frankrijk 
in een door Duitsland gedomineerd Europa. 
 
Ad 20) Dat in bezet Frankrijk, met name in Parijs, de registratie van joden efficiënt verliep, 
had meerdere redenen. In de eerste plaats waren Franse autoriteiten, zoals prefecten en 
gemeentebesturen volgens de wapenstilstandsbepalingen verplicht om medewerking te 
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verlenen aan uitvoering van Duitse verordeningen. Daarnaast lag de registratie in het 
verlengde van het vreemdelingenbeleid van eind jaren dertig, toen al door de Franse politie 
een registratie van niet-joodse en joodse immigranten en vluchtelingen had plaatsgevonden. 
Bovendien was duidelijk dat de Franse regering zelf een expliciet tegen joden gericht beleid 
voorstond, waar de registratie bij voorbaat in paste. In de regio groot-Parijs werden in totaal 
bijna 150.000 joden geteld, van wie ruim 85.000 met en ca. 64.000 zonder Franse 
nationaliteit. In de overige bezette zone bedroeg het aantal geregistreerde joden van 15 jaar en 
ouder ruim 15.000. Daarmee kwam de registratie in de hele bezette zone op ongeveer 165.000 
personen. 
   Ook voor uitvoering van de eerste economische verordeningen tegen de joden gold dat de 
Franse autoriteiten gebonden waren aan de bepalingen van de wapenstilstand. Los daarvan 
streefde de Franse regering ernaar Duitse inmenging in Franse aangelegenheden tot een 
minimum te beperken door zèlf een registratie van joodse ondernemingen uit te voeren en 
voorlopige bewindvoerders (administrateurs provisoires) aan te stellen. Dit leidde tot 
oprichting van de Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires (SCAP). Deze 
functioneerde aanvankelijk uitsluitend in de bezette zone bij de Franse uitvoering van de 
Duitse economische verordeningen van najaar 1940. De belangrijkste reden echter was dat de 
Franse regering op deze wijze Duitse overnames van Frans-joodse bedrijven een stap voor 
wilde zijn om de hiermee gemoeide economisch-financiële belangen in uitsluitend Franse 
handen te houden. 
   Bij uitvoering van de wet van oktober 1940 die internering van buitenlandse joden in 
kampen in de onbezette zone bepaalde, was evenals bij de registratie van joden in Parijs, 
sprake van voortzetting van maatregelen die al vóór het ontstaan van Vichy waren genomen. 
Immers, reeds in 1939 verbleven duizenden geïnterneerden in barakkenkampen: joodse en 
niet-joodse politieke vluchtelingen uit Duitsland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen, 
maar ook zigeuners en politieke gevangenen, zoals oud-strijders van de internationale 
brigades in Spanje. Nu echter werd de internering expliciet uitgebreid naar joden op raciale 
basis en betrof het niet alleen vluchtelingen, maar in principe alle niet-genaturaliseerde joodse 
immigranten, ook wanneer zij geen vluchteling waren. Het is opmerkelijk dat deze wet in 
eerste instantie uitsluitend in de onbezette zone werd toegepast. Dit kwam omdat de Vichy-
regering voor wat de bezette zone betreft elke schijn wilde vermijden dat het hier om een 
onder Duitse druk uitgevaardigde wet ging, waardoor het draagvlak van de regering onder de 
bevolking zou worden aangetast. Probleem was echter dat Franse wetgeving in principe 
aanspraak maakte op geldigheid in het hele land. Om uitvoering in de praktijk in dit geval 
tòch te kunnen beperken tot uitsluitend onbezet gebied, werd de toepassing gedecentraliseerd 
op het niveau van de departementen. Formeel was het hierdoor geen zaak van de nationale 
overheid meer en kon ervoor worden gekozen de interneringen alleen in de departementen 
van de onbezette zone te laten plaatsvinden.    
   Nadat in België de ambtelijke top bezwaar had gemaakt tegen uitvoering van de eerste anti-
joodse verordeningen, drong de bezetter niet langer aan. Aangezien het militair bestuur de 
algemene samenwerking met de Belgische secretarissen-generaal – vooral op economisch 
terrein – niet in gevaar wilde brengen, werd besloten de uitvoering van de verordeningen zo 
veel mogelijk te delegeren naar plaatselijke autoriteiten. Terwijl het ontslag van de circa 
zeventig joodse ambtenaren wel rechtstreeks aan de Belgische ministeries was opgelegd, werd 
de registratie van de joden uitsluitend op gemeentelijk niveau uitgevoerd. Dat er niet 
zorgvuldig werd geregistreerd, had mede te maken met het feit dat het direct Duitse orders 
betrof en geen normale opdracht van de eigen Belgische overheid. Als gevolg van het advies 
van de Belgische Raad van Wetgeving van november 1940 bekommerden de ambtenaren op 
plaatselijk niveau zich veelal niet om de doeltreffendheid bij uitvoering van de Duitse 
verordeningen. Er werden 42.000 joden van 15 jaar en ouder geregistreerd en daarbij werd 
een geschat aantal van tienduizend kinderen opgeteld. Mede als gevolg van de onvolledige 
registratie eind 1940 zouden er in de zomer van 1941 en het voorjaar 1942 nieuwe tellingen 
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van joden plaatsvinden. Voor wat betreft de registratie van joodse ondernemingen, deze was 
in handen van uitsluitend Duitse instanties. Dat de Belgische overheid hier weinig of geen 
bemoeienis mee had en ook geen protest aantekende, kan verklaard worden door het relatief 
geringe belang van joodse bedrijven en winkels in de Belgische economie. Gezien de 
samenstelling van de joodse bevolking in België bestond het merendeel van de joodse 
ondernemingen uit kleine eenmanszaken. Enige betekenisvolle uitzondering was het joodse 
aandeel in de diamantnijverheid in Antwerpen. Vanwege het economische belang en de 
onmisbare expertise werd deze sector door de bezetter zelf in eerste instantie nadrukkelijk 
buiten eventuele inbeslagneming gehouden. 
   Evenals in België maakten in Nederland de autochtone autoriteiten op nationaal niveau in 
het begin bezwaar tegen de eerste anti-joodse verordeningen en beriepen zich op de grondwet. 
Na Duitse druk en het eenvoudig buiten werking stellen van de betreffende 
grondwetsartikelen door Seyss-Inquart, legden de hoogste Nederlandse ambtenaren zich bij 
de Duitse verordeningen neer en begonnen mee te werken aan de uitvoering. Hun motieven 
daarbij waren, dat zij zoals eerder vermeld wilden doorgaan met het zo goed mogelijk 
behartigen van de Nederlandse belangen in het algemeen (economie, openbare orde) en hoe 
dan ook wilden voorkomen dat de NSB met overheidsmacht zou worden bekleed. Daarom 
was de voorbereiding van schorsing en vervolgens ontslag van de circa 2.500 joodse 
ambtenaren, alsmede de registratie van de joden, uitsluitend in handen van Nederlandse 
instanties, zowel op nationaal als op lokaal niveau. Tijdens deze fase had de medewerking van 
de secretarissen-generaal bij de anti-joodse politiek een voorbeeldwerking voor de rest van 
het ambtelijk apparaat. Als gevolg hiervan werden de genoemde maatregelen door de 
Nederlandse bureaucratie efficiënt en effectief uitgevoerd. Via verplichte aanmeldingen bij de 
gemeentelijke bevolkingsregisters werden de gegevens centraal verwerkt bij de Rijksinspectie 
voor de bevolkingsregisters van het Departement van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Ook 
mensen van gedeeltelijk joodse afkomst werden geregistreerd, waarmee het totaal aantal 
aanmeldingen kwam op ruim 160.000, van wie circa 140.000 zogenoemde ‘Volljuden’. 
   Niet alleen in België, ook in Nederland was uitvoering van de economische verordeningen 
tegen joden in handen van uitsluitend Duitse instanties. De registratie van joodse 
ondernemingen in november 1940 viel onder het Generalkommissariat voor economie en 
financiën. Wel gaf Seyss-Inquart er de voorkeur aan dat de meeste joodse bedrijven – voor 
zover niet te liquideren – in handen zouden komen van Nederlandse in plaats van Duitse 
ondernemers. Dit laatste was ook de opvatting van de secretaris-generaal van economische 
zaken, die onder bepaalde voorwaarden bereid was hieraan mee te werken. Aldus wilde hij de 
opbrengsten daarvan binnen Nederland en ten bate van de eigen economie houden. In het 
College van Secretarissen-generaal werd besloten dat hij hieromtrent overleg zou voeren met 
het zogenoemde Nationaal Comité voor Economische Samenwerking, dat bestond uit 
vertegenwoordigers van de ondernemersorganisaties. Vanaf begin 1941 werden hierover 
onderhandelingen gevoerd met Duitse autoriteiten. 
 
Ad 21) De antisemitische politiek van Vichy was voornamelijk juridisch van aard en in 
hoofdzaak gericht op volkomen afschaffing van de emancipatie van 1791. Aangezien de 
rechterlijke macht in grote meerderheid achter Pétain en zijn politiek stond, was men bereid 
de nieuwe wetgeving, met inbegrip van de joodse statuten, als juridisch feit te accepteren. Dit 
gebeurde vooral vanuit het streven het staatsgezag over heel Frankrijk te herstellen, niet 
zozeer vanwege een actieve vijandschap tegen joden. Dit bleek uit veel rechterlijke uitspraken 
in civiele zaken waarbij individuele joden, die de praktische toepassing van anti-joodse 
wetten juridisch aanvochten, gedeeltelijk of geheel in het gelijk werden gesteld. 
   De aan de universiteiten verbonden autoriteiten waren eveneens bereid zich aan te passen 
aan de Franse anti-joodse wetgeving en deze zonder protest te aanvaarden. Belangrijke reden 
hiervoor was vooral het streven naar behoud van de eigen instituten. Er waren niet of 
nauwelijks protesten van universiteiten tegen de uitsluiting van joodse wetenschappers op 
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basis van de raciale bepalingen van het Statut des Juifs. Stilzwijgen overheerste. Mede omdat 
de ontslagen van najaar 1940 en de numerus clausus voor joodse studenten in 1941 niet door 
de bezetter waren opgelegd, maar voortvloeiden uit wettelijke maatregelen van de Franse 
regering zelf, riepen ze geen wijdverbreide publieke reacties op. Wel vonden er – zowel in 
onbezet als bezet gebied – op bescheiden schaal studentenprotesten plaats. Deze werden 
echter door de universitaire autoriteiten met behulp van de Franse politie van meet af aan de 
kop ingedrukt. 
   Respect voor en actieve ondersteuning van religieuze waarden waren onderdeel van de 
politiek van Vichy. De kerken, met name de Rooms-katholieke Kerk, geloofden in de 
herstelpolitiek van Pétain om Frankrijk ‘christelijker’ te maken en steunden daarom het 
nieuwe regime. Bij uitvaardiging van het Statut des Juifs in oktober 1940 waren door de 
kerkelijke hiërarchie geen protesten geuit. Dit werd mede ingegeven door de opvatting dat 
men in zuiver politieke zaken er voor koos het zwijgen te bewaren. Andere belangrijke 
overweging was dat de Kerk, voor het eerst sinds de wettelijke scheiding van kerk en staat in 
1905, serieuze kansen zag tot herkerstening van de natie binnen het kader van de Révolution 
Nationale. Voor wat betreft de collaboratiepolitiek hield de Kerk – door deze niet al te 
openlijk te steunen – een zekere afstand tot Vichy. Steun aan de collaboratie was 
voorwaardelijk en werd beschouwd als noodzakelijk kwaad om duurzame vrede naderbij te 
brengen; daar kwam bij dat men, in vergelijking met de Duitse bezetting, het communisme als 
een nog ernstiger gevaar beschouwde. De eerste, openlijke religieuze protesten tegen de anti-
joodse politiek kwamen dan ook niet van katholieke, maar van protestantse zijde. Naar 
aanleiding van oprichting van het CGQJ in maart 1941 stuurde de belangrijkste voorman van 
de protestanten, Boegner, brieven aan o.a. Darlan waarin hij zijn verontwaardiging uitte over 
de jodenvervolging door de Franse regering; een verontwaardiging die zich overigens – zo 
bleek later uit andere brieven – beperkte tot uitsluitend de joden die van oudsher in Frankrijk 
woonden. 
   In België hadden de maatregelen van herfst 1940, vooral het ontslag van joodse ambtenaren 
en wetenschappers tot protesten bij de rechterlijke macht en universiteiten geleid. De bezetter 
had evenwel de protesten naast zich neergelegd en de instituties zagen zich gedwongen de 
maatregelen te accepteren. Wat reacties onder de bevolking betreft, veroorzaakten de eerste 
anti-joodse maatregelen in zowel Frankrijk als België weinig opschudding. In beide landen 
overheersten aanvankelijk onverschilligheid en passiviteit. In het eerste land werden 
mogelijke anti-Duitse sentimenten naar aanleiding van de eerste maatregelen grotendeels 
terzijde geschoven door de enorme schok van de nederlaag en de bijna twee miljoen Fransen, 
die nog altijd in Duitse krijgsgevangenschap verbleven. Ook speelde Frans antisemitisme, met 
name ten aanzien van buitenlandse joden, een rol. Bovendien waren veel van de maatregelen 
afkomstig van de eigen Franse overheid. Bovengenoemde houding en reactie van de 
bevolking golden niet alleen ten aanzien van de joden, maar ook ten opzichte van andere 
groepen die door Vichy in het kader van de Révolution Nationale tot paria’s waren verklaard, 
zoals communisten en vrijmetselaars. In België werd de onverschilligheid over de eerste anti-
joodse verordeningen eveneens bepaald door meerdere factoren: het feit dat het optreden van 
de bezetter in het algemeen – anders dan in de eerste wereldoorlog – gematigd en 
terughoudend was. Dit laatste gold ook voor het begin van de jodenvervolging. Gewelddadige 
acties of massale arrestaties van joden vonden niet plaats. Daarbij kwam nog dat de betrokken 
bevolkingsgroep voor het overgrote merendeel bestond uit immigranten zonder Belgische 
nationaliteit, die niet of nauwelijks geïntegreerd waren in de Belgische maatschappij.  
   In Nederland riepen de eerste anti-joodse verordeningen van herfst 1940 en begin 1941 
emotionele afkeer op bij de doorsnee burger. Zo veroorzaakte het ontslag van de joodse 
ambtenaren, vooral van het onderwijzend personeel, eind 1940, een schok. De na het begin 
van de bezetting gevoelde bezorgdheid en verontwaardiging over de snelle nederlaag, sloegen 
om in een vijandige stemming jegens de bezetter. De stakingen van studenten in Delft en 
Leiden uit protest tegen het ontslag van joodse docenten waren uitingen hiervan. Dit in 
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tegenstelling tot de rechterlijke macht waar een openlijk protest achterwege bleef. Zo was de 
President van de Hoge Raad, Visser, tegelijk met alle andere joden in publieke dienst, in 
november 1940 uit zijn functie gezet. Zijn ambtgenoten in de Raad hadden echter besloten – 
ondanks druk van lagere rechtscolleges – niet te protesteren tegen het onwettige karakter van 
de Duitse anti-joodse maatregelen. De Raad stelde dat men formeel niet bevoegd was de 
wettigheid te beoordelen van de door de bezetter uitgevaardigde verordeningen; een standpunt 
waaraan ook later zou worden vastgehouden. De groeiende anti-Duitse stemming onder de 
bevolking werd overigens óók bepaald door afkeer van de NSB, stijging van kosten van 
levensonderhoud, perscensuur en de druk om werk in Duitsland te aanvaarden. De stemming 
werd verder beïnvloed door de vastberadenheid van de Engelsen om de oorlog voort te zetten. 
Voor wat betreft de kerken in Nederland waren de eerste, openlijke protesten eveneens in 
oktober 1940 gekomen. Het Convent van Kerken, een samenwerkingsverband van twee grote 
en zes kleine protestantse kerkgenootschappen, tekende bij Seyss-Inquart protest aan tegen 
het voorgenomen ontslag van joodse ambtenaren. In alle hervormde kerken was vanaf de 
kansels een korte samenvatting van deze protestbrief voorgelezen. De Rooms-katholieke Kerk 
reageerde, evenals in Frankrijk en België, in eerste instantie niet op de anti-joodse 
maatregelen van oktober-november 1940, maar was vooral bezig met het instandhouden van 
de eigen organisaties.   
   Van de drie landen kwam in Nederland het vroegst een einde aan de fase van betrekkelijke 
gematigdheid in de anti-joodse politiek en de tot dan toe overwegend conflictvrije bestuurlijke 
samenwerking. Breekpunt was de Februaristaking van 1941 in Amsterdam en omgeving. 
Achtergrond van deze staking was de al eind 1940 groeiende arbeidsonrust, onder andere 
vanwege dreigende gedwongen tewerkstelling van groepen Nederlandse vakarbeiders in 
Duitse fabrieken, en toegenomen straatprovocaties door Nederlandse nationaal-socialisten. De 
directe aanleiding van de proteststaking was evenwel de Duitse razzia waarbij voor het eerst 
in Nederland joden werden opgepakt en weggevoerd. De staking werd door de bezetter met 
geweld onderdrukt en de algemene repressie die er op volgde was sterk. Dit zou belangrijke 
effecten hebben, zowel voor de Nederlands-Duitse bestuurlijke verhoudingen, alsook voor de 
houding van de bevolking ten opzichte van de bezetter. 
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Figuur 10b:  Tweede fase: voorjaar – najaar 1941 
 

 
     Kenmerk 

 
  Frankrijk 

 
  België 

 
  Nederland 

19)  Houding en rol van  
       hoogste autoriteiten  
 
 
 
 
 
 
     
    Aard en inhoud van anti- 
    joodse politiek 
 

- betrokkenheid op nationaal niveau, 
  na  Duitse  druk  oprichting  van  
  CGQJ maart ’41 voor  beide  zones  
- coöperatief,  in  bezette zone   
  rivaliserend  met  Duitse politiek  
  
 
 
 
  Lois, maatregelen       Verordnungen 
- eerste internering     - voortgaande 
  buitenlandse joden     inbeslagneming 
  in bezette zone,          en liquidatie 
  mei ’41                       of verkoop van  
- IEQJ te Parijs,            joodse onder-             
  mei ’41                       nemingen 
- tweede Statut des     - represaille-     
  des Juifs, juni ’41       executies van 
- registratie in onbe-    communisten en 
  zette zone, juni ’41     joden, vanaf  
- wet tot ‘arisering’       okt. ’41 
  van economie, juli ’41 
- verdergaande uitsluiting 
   uit beroepen, zomer ’41 
- tweede internerings- 
  actie in bezette zone, 
  Drancy, aug. ’41 

   

 
 
- coöperatief op nationaal niveau  
   m.n. registratie juli ’41 
- minder coöperatief op lokaal 
   niveau, m.u.v. Antwerpen 
 
 
 
   Verordnungen, maatregelen 
- pogrom in Antwerpen, apr.’41 
- begin inbeslagneming en liqui- 
  datie of verkoop van joodse 
  ondernemingen, mei ’41 
- concentratie in vier steden,  
  aug. ’41 
- avondklok, aug. ’41 

 

 
 
- coöperatief op nationaal  
  niveau,  m.n. voortgaande  
  registratie en segregatie in   
  onderwijs, aug.’41 
- minder coöperatief op lokaal  
   niveau 
 
   Verordnungen, maatregelen 
- joodse raad, febr.’41 
- represaille-razzia’s in  
  Amsterdam, febr. / juni ’41 
- beperkingen hoger onderwijs, 
   febr. ’41 
- begin inbeslagneming en   
  liquidatie of verkoop van  
  joodse ondernemingen, 
  maart ’41 
- uitsluiting uit vrije beroepen, 
   mei–aug. ’41 
- segregatie in onderwijs, 
   aug. ’41 
- uitsluiting uit openbare 
  gelegenheden via politionele  
  maatregelen, sept. ’41 
- represaille-razzia in oosten  
  van het land, sept./okt.’41 

20)  Uitvoering bureaucratie 
       aan eisen van de bezetter 

- economisch:  anticiperend en Duitse  
  verordeningen overtreffend 
- politioneel:  efficiënt 

- minder doelmatig - gaandeweg minder doelmatig 

21)  Maatschappelijke  
        reacties 

- blijvende passiviteit, protestbrieven 
   van protestantse kerken 
- vanaf zomer ’41 geleidelijk ontstaan  
   van  verzetshouding in het algemeen 
   en illegale organisaties op nationaal 
   niveau 

- blijvende passiviteit, geen  
   kerkelijke protesten 
- vanaf voorjaar ’41 ontstaan  
  van verzetshouding  en  illegale 
  organisaties op nationaal niveau 

- na Februaristaking overwe- 
   gend passiviteit, protestbrief  
   protestantse kerken aan  
   s.g.’s;  
   protestants èn katholiek ver-  
   zet tegen segregatie in  
   onderwijs 
- vanaf voorjaar ’41 ontstaan  
   van kleine, illegale organisa- 
   ties, veelal op lokaal niveau 

 
Verschillen 
 
Ad 19/20) Dat in Frankrijk voorjaar 1941 een Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ) tot stand kwam, was een direct gevolg van Duitse druk. Het Judenreferat wilde door 
oprichting van een centrale Franse overheidsinstantie voor joodse kwesties in bezet gebied 
meer greep krijgen op de joodse bevolkingsgroep. De Franse regering ging hier weliswaar 
mee akkoord, maar kwam vervolgens met bedoelde organisatie voor geheel Frankrijk. 
Belangrijkste reden hiervoor was het streven van Vichy haar gezag in het hele land te doen 
gelden en dus ook de zeggenschap over de joodse bevolking en joods bezit in eigen handen te 
houden. Zonder overleg met de bezetter benoemde de regering Vallat tot hoofd van het CGQJ: 
een overtuigd antisemiet, maar als Frans nationalist ook anti-Duits. De belangrijkste taak van 
het CGQJ werd de onteigening van joodse ondernemingen en niet de door de Duitsers 
voorgestane grootschalige internering van joden in bezet gebied. Er was dus sprake van 
tegengestelde intenties met de nieuw opgerichte instantie, waarbij de Duitse bedoeling in dit 
opzicht van meet af aan mislukte. De Franse regering wilde met de instelling van het CGQJ 
tevens een zekere harmonisatie bewerkstellingen van het antisemitische beleid in bezette en 



 333

onbezette zone. In de derde plaats werd op deze wijze gestreefd naar meer coördinatie van het 
tot dan toe door verschillende Franse ministeries ten opzichte van joden gevoerde beleid, dat 
soms onderling tegenstrijdig was. 
   In België werd voorjaar 1941 eveneens door het Judenreferat gestreefd naar een 
soortgelijke organisatie als het CGQJ in Frankrijk, hier echter om de hele anti-joodse politiek 
te kunnen losmaken van zowel het militair bestuur als van de reguliere Belgische autoriteiten. 
Het militair bestuur wilde de samenwerking met de Belgische secretarissen-generaal in het 
algemeen niet in gevaar brengen en was daarom tegen dit initiatief gekant, waardoor er niets 
van terechtkwam. Mede hierdoor verliep de uitvoering van administratieve maatregelen die 
aan de joden werden opgelegd op lokaal niveau moeizaam. Aanvankelijk was er nog een 
zekere bereidheid van het ambtelijk apparaat om de anti-joodse verordeningen toe te passen, 
zoals bijvoorbeeld medewerking, zij het onvolledig, aan de registratie van joden vanaf 
oktober 1940. Na het advies van de Raad van Wetgeving van november 1940, waarbij op 
basis van de Belgische grondwet alleen ‘passieve samenwerking’ met de bezetter mogelijk 
bleek, waren echter gemeentelijke autoriteiten, behalve in Antwerpen, terughoudender 
geworden. Naarmate de ontrechting van joden steeds duidelijker werd, ontstond in de loop 
van 1941 bij Belgische bestuurders en ambtenaren overwegend een houding waarbij men 
alleen administratieve voorbereidingen trof voor diegenen onder de joden zelf die vonden dat 
zij zich aan de Duitse verordeningen moesten houden. De geleidelijke verandering in houding 
van het ambtelijk apparaat werd behalve door genoemd advies van de Raad van Wetgeving, 
mede beïnvloed door de verslechterende economische situatie en de verklaring van het 
Belgische kabinet in ballingschap begin 1941. Hierin werden de Duitse verordeningen in het 
algemeen ongeldig verklaard en straffen in het vooruitzicht gesteld voor degenen die met de 
bezetter samenwerkten. De Duitsers, die spoedig deze in hun ogen onvoldoende medewerking 
– ook op andere terreinen – van bestuurders en ambtelijk apparaat signaleerden, reageerden in 
april 1941 door de Belgische overheid een bestuursmaatregel op te leggen, waarbij de 
pensioenleeftijd naar 60 jaar werd teruggebracht. Hierdoor werd het mogelijk een deel van de 
ambtelijke top, alsmede onwillige oudere ambtenaren in lagere echelons, te vervangen door 
plooibaarder figuren. Hierdoor kregen veel aanhangers van de ‘Nieuwe Orde’ een kans, 
vooral in gemeentebesturen, maar ook in allerlei ambtelijke functies. Zo wist het militair 
bestuur eind juli 1941 van de nieuwe secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Romsée 
gedaan te krijgen dat tegelijk met de invoering van verplichte identiteitskaarten in het 
algemeen ook een hertelling van joden in België plaatsvond, omdat in hun kaarten de 
vermelding jood werd aangebracht. Ook al verbeterde in een aantal opzichten de bestuurlijk-
ambtelijke samenwerking met de bezetter, vooral in Antwerpen, elders voerden sommige 
gemeentebesturen Duitse opdrachten traag en inefficiënt uit. Dat de medewerking in 
Antwerpen verder ging dan in andere steden, was al gebleken uit assistentie van de Antwerpse 
politie eind 1940 bij de evacuatie van vreemdelingen naar Belgisch Limburg vanwege de 
‘militaire veiligheid’; het ging daarbij vrijwel uitsluitend om buitenlandse joden. De 
verdergaande medewerking in Antwerpen werd vooral bepaald door de grotere invloed van 
Nieuwe Orde gezinde partijen in deze stad en de aanpassingsbereidheid van het 
gemeentebestuur. 
   In Nederland volgde er na de Februari-staking van 1941 een scala van verordeningen en 
maatregelen waardoor de joodse bevolking steeds verder in een maatschappelijk isolement 
werd gedreven. De centrale overheidsbureaucratie bleef meewerken aan uitvoering van Duitse 
verordeningen, zoals de voortgaande registratie die in augustus 1941 werd voltooid en de 
scheiding in het onderwijs in diezelfde maand. De samenstelling van de ambtelijke top 
veranderde in de loop van 1941. Gaandeweg werden de meeste secretarissen-generaal 
ontslagen of namen om allerlei redenen – niet expliciet uit protest tegen de anti-joodse 
politiek – zelf ontslag en werden vervangen door meer Duitsgezinde figuren. Op plaatselijk 
niveau echter leidden nieuwe maatregelen tegen de joden, wat controle op daadwerkelijke 
naleving betreft, tot steeds meer weerzin en passieve weerstand. Met de verordening van 25 
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juli 1941 werd evenwel de HSSPF Rauter gemachtigd in het kader van de openbare orde zèlf 
rechtstreeks beschikkingen en maatregelen van politionele aard uit te vaardigen, zowel met 
betrekking tot individuen als hele bevolkingsgroepen. In de praktijk had Rauter hiermee een 
instrument in handen dat hij vanaf september tegen de joden als bevolkingsgroep zou 
gebruiken. Een andere ontwikkeling was dat de Joodsche Raad van Amsterdam vanaf oktober 
1941 landelijke reikwijdte kreeg en steeds meer door de bezetter werd gebruikt als werktuig 
bij uitvoering van maatregelen. In plaats van gemeentebesturen, scholen, verenigingen enz., 
werden Joodsche Raad en individuele joden zelf verantwoordelijk gesteld voor naleving van 
de bepalingen, op straffe van deportatie naar Mauthausen. Dat de Joodsche Raad uitsluitend 
aan lokale Duitse autoriteiten in Amsterdam ondergeschikt bleef, paste in het streven van de 
bezetter om voortaan, bij mogelijke weerstanden, lange (lees: Haagse) hiërarchische lijnen 
zoveel mogelijk te vermijden en de anti-joodse politiek op lokaal niveau zelf te dirigeren. 
 
Ad 21) Wat de stemming onder de Franse bevolking in het algemeen betreft, ondervond de 
Révolution Nationale al vanaf voorjaar 1941 steeds minder weerklank. Belangrijke oorzaken 
hiervoor waren de steeds ongunstiger wordende economische omstandigheden met 
toenemende voedselschaarste en de dreiging van gedwongen tewerkstelling in Duitsland. De 
door nederlaag en bezetting teweeggebrachte stemming van verslagenheid en berusting 
veranderde in deze fase ten aanzien van de collaboratiepolitiek van Vichy om 
bovengenoemde redenen gaandeweg in groeiende vijandigheid jegens de Duitsers. Dit laatste 
was vooral in de bezette zone het geval, hoewel Pétain ook daar nog lange tijd gezaghebbend 
bleef. Vanaf midden 1941 werd genoemde vijandigheid versterkt door de Duitse aanval op 
Rusland, de represaille-executies van Franse gijzelaars na aanslagen op Duitse militairen, 
alsmede door de groeiende invloed van de gaullistische en Engelse propaganda. De Vichy-
regering trachtte het opkomend communistisch en gaullistisch verzet en een bloedige Duitse 
repressie zoveel mogelijk te ondervangen door zelf een actief opsporings- en 
vervolgingsbeleid te voeren. Er kwamen speciale Franse rechtbanken die gemachtigd waren 
doodvonnissen uit te vaardigen zonder recht op hoger beroep. Onder de veroordeelden waren 
verhoudingsgewijs veel joden. Anders dan de veranderende houding ten opzichte van de 
bezetter in het algemeen, bleef in deze fase de reactie van de meeste niet-joodse Fransen met 
betrekking tot de anti-joodse politiek van Vichy gekenmerkt door onverschilligheid en 
berusting. Veel Fransen veronderstelden dat de regering kennelijk onder Duitse druk was 
overgegaan tot uitvaardiging van anti-joodse wetgeving, maar daar zelf niet werkelijk 
achterstond. 
   In België werd het plaatselijk bestuur in april 1941 geconfronteerd met provocaties door 
autochtone antisemieten, met name de verwoesting door brandstichting van een grote 
synagoge in Antwerpen. Dit stuitte op afkeer onder de bevolking. De actie werd weliswaar 
veroordeeld door de Belgische autoriteiten, alsook door het militair bestuur, maar dit nam niet 
weg dat vanaf mei een intensivering van anti-joodse maatregelen plaatsvond, vooral op 
economisch terrein. De houding van het Belgisch bestuur in deze fase werd vooral bepaald 
door het feit dat van alle joden niet meer dan ongeveer vierduizend (circa zeven procent) de 
Belgische nationaliteit bezaten. Dit gold zoals gezegd over het algemeen ook voor de 
bevolking: zowel in de eerste als tweede fase was er weinig aandacht voor het lot van de 
joden. De ‘outsider’ positie van de joden in België als immigrantengroep was hierbij de 
belangrijkste reden, hoewel er van verschillende kanten wel tegen sommige anti-joodse 
maatregelen was geprotesteerd. Maar in het algemeen beschouwd was in de houding en 
reactie het protest van slechts weinig betekenis. Dit laatste werd mede bepaald door het feit 
dat de Rooms-katholieke Kerk in België in 1940 en 1941 geen protest aantekende tegen de 
anti-joodse maatregelen, noch bij de bezetter noch bij Belgische bestuurders. Het militair 
bestuur had bij het begin van de bezetting toegezegd zich niet te zullen mengen in geestelijke 
en morele aangelegenheden, op voorwaarde dat de Kerk zich onthield van politieke 
activiteiten. De primaat van België, kardinaal Van Roey, accepteerde dit aanbod, niet alleen 



 335

omdat hij wist dat de nazi-ideologie zeer vijandig stond tegenover het christendom, maar ook 
omdat hij in de eerste plaats de eigen katholieke organisaties en het katholieke onderwijs in 
stand wilde houden tegenover de dubbele dreiging van enerzijds radicale Nieuwe Orde 
bewegingen en anderzijds het atheïstische communisme. Daarom poogde hij zoveel mogelijk 
confrontaties te vermijden. De voor het overgrote deel katholieke bevolking volgde dit 
voorbeeld. Wel veroordeelde de Kerk herhaaldelijk en uitdrukkelijk de autochtone Nieuwe 
Orde gezinde groeperingen, zoals VNV  en Rex, omdat deze de eenheid en het voortbestaan 
van België als staat direct bedreigden. Dat in België vanaf voorjaar 1941 het eerste, 
georganiseerde verzet op nationaal niveau ontstond, was vooral een gevolg van de snel 
verslechterende economische situatie in de winter van 1940-’41 en de bezettingservaring uit 
de eerste wereldoorlog. In zowel Frankrijk als België echter bleef het verzet in deze fase 
beperkt tot kleine groepen en was het bovendien onderling politiek verdeeld in links en rechts. 
   Belangrijk was in Nederland de al genoemde Februaristaking van 1941. De algemene 
repressie die er op volgde was zo sterk, dat het een verlammende uitwerking had op verdere, 
openlijke protesten tegen de anti-joodse politiek. Samen met de gezagsgetrouwheid van het 
ambtelijk apparaat, de voorbeeldwerking die hier van uitging en de vergeleken met België en 
Frankrijk nog niet al te ongunstige economische situatie, leidde dit ertoe dat er in Nederland 
lange tijd geen voedingsbodem bestond voor georganiseerd, landelijk verzet. Wel ontstonden 
enkele, kleine, veelal lokale verzetsgroepen, vaak rond een ondergrondse krant. 
   Naar aanleiding van de razzia’s, staking en repressie van februari 1941 stuurden de in het 
Convent verenigde protestantse kerken een brief naar het College van Secretarissen-generaal 
om erop aan te dringen dat zij bij de bezetter zouden protesteren tegen de jodenvervolging en 
toenemende rechteloosheid in het algemeen. Dit leidde tot arrestatie van twee leidende figuren 
van het Convent, wat een intimiderend effect had op verdere protesten. Nadat eind augustus 
1941, op bevel van de bezetter, van Nederlandse overheidszijde opdracht was gegeven aan de 
openbare en christelijke scholen niet langer joodse kinderen toe te laten, kwamen er niet 
alleen van de protestantse kerken maar nu voor het eerst ook van katholieke zijde protesten en 
de principiële weigering hieraan mee te werken. Om verdere oppositie te smoren, werd de 
verantwoordelijkheid voor uitvoering en naleving van betreffende maatregelen niet langer in 
de eerste plaats bij gemeenten, schoolbesturen of kerken, maar nadrukkelijk bij de joden zèlf 
gelegd. De Rooms-katholieke Kerk bleef tot eind 1941 echter terughoudend voor wat betreft 
een gezamenlijk optreden met de protestantse kerken richting bezetter. 
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Figuur 10c:  Derde fase: najaar 1941 – zomer 1942 
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Verschillen 
 
Ad 19/20) In november 1941 waren de Judenreferate in Frankrijk en België, na langdurige 
onderhandelingen met respectievelijk Vichy-regering en militair bestuur, erin geslaagd 
verplichte eenheidsorganisaties aan de joden op te leggen. In Frankrijk waren CGQJ-chef 
Vallat en de Franse regering aanvankelijk niet bereid geweest tot oprichting van een 
dergelijke joodse organisatie. Daarom had Dannecker vanaf eind augustus 1941 de druk 
opgevoerd en gedreigd zelf in de bezette zone een ‘Zwangsorganisation’ aan de joden op te 
leggen, buiten de Fransen om. Daarop had Vichy eind november 1941 gereageerd door alsnog 
per wet de UGIF op te richten, die was verdeeld in een afdeling voor de bezette en een voor de 
onbezette zone, beide ondergeschikt aan het CGQJ, niet aan Duitse instanties. Dit had de 
instemming van het militair bestuur. Anders dan in Frankrijk was in België de rol van het 
autochtoon bestuur bij totstandkoming van de aan de joden opgelegde organisatie minder 
groot: de AJB werd opgericht door een verordening van het militair bestuur en was aan de 
bezetter ondergeschikt. Daarbij ressorteerde de AJB formeel weliswaar ook onder de 
Belgische ministeries van Binnenlandse Zaken en Volkgezondheid, maar in werkelijkheid 
wilde het militair bestuur hiermee om politieke redenen naar buiten toe aan de AJB een 
officiële, Belgische status geven. Daarom liet de Nieuwe Orde-gezinde secretaris-generaal 
van Binnenlandse Zaken Romsée in maart 1942 de statuten van de AJB in het Belgisch 
Staatsblad publiceren. Ook was het ministerie van Onderwijs in december 1941 betrokken bij 
de uitsluiting van joodse leerlingen van openbare scholen. Evenals in de vorige fasen werd de 
betrokkenheid van Belgische autoriteiten bij uitvoering van de anti-joodse politiek 
bestuurlijk-juridisch zo minimaal mogelijk gedefinieerd. Het militair bestuur gaf hiervoor de 
ruimte, zodat Belgische instanties zich ogenschijnlijk slechts conformeerden aan een Duits 
verbod dat aan de joden was opgelegd. 
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   In Nederland werd de al veel eerder opgerichte Joodsche Raad van Amsterdam gedurende 
deze periode in toenemende mate gebruikt als instrument bij de uitvoering van maatregelen. 
In oktober 1941 werden de taken uitgebreid over het hele land, terwijl de Raad daarentegen 
uitsluitend aan lokale Duitse civiele en politieautoriteiten in Amsterdam ondergeschikt bleef. 
Op deze manier kon de centrale overheidsbureaucratie in Den Haag er zoveel mogelijk buiten 
worden gehouden. Dit werd des te meer duidelijk toen een van de weinige, overgebleven 
vooroorlogse secretarissen-generaal, Frederiks van Binnenlandse Zaken, in maart 1942 van 
HSSPF Rauter te horen kreeg dat joden niet langer onder Nederlands overheidsgezag vielen. 
Frederiks protesteerde binnenskamers, maar hij en zijn ambtgenoten legden zich erbij neer dat 
de joden aan hun gezag waren onttrokken. In dit opzicht was de ontkoppeling tussen Duitse 
en Nederlandse autoriteiten op nationaal niveau een feit. De anti-joodse politiek was een 
direct Duitse zaak geworden. Wel bleven Nederlandse instanties betrokken bij uitvoering van 
bepaalde maatregelen, zoals beheer en toezicht over de werkkampen voor joden, die vanaf 
januari 1942 werden opgericht. Andere maatregelen werden rechtstreeks opgelegd aan de 
Joodsche Raad, zoals verspreiding van de jodenster in april 1942. 
   In Frankrijk was CGQJ-chef Vallat na een definitieve breuk met Dannecker voor de bezetter 
onaanvaardbaar geworden. Daarnaast had Vallat ook bij zijn eigen regering aan 
geloofwaardigheid ingeboet, omdat hij er onvoldoende in was geslaagd de Duitse invloed bij 
de anti-joodse politiek te beperken. Hij werd begin mei 1942 vervangen door de pro-Duitse, 
Darquier de Pellepoix. Het leek er even op dat uitsluitend hij en aan Duitse zijde Dannecker 
de zeggenschap zouden krijgen over de organisatie van de deportaties. Zij wilden voor het 
oppakken van joden – buiten ander Duitse en Franse autoriteiten om – gebruik maken van de 
speciale Police aux Questions Juives (PQJ). Op hoger niveau werd echter aan zowel Duitse als 
Franse kant anders besloten. Na de benoeming, in mei 1942, van een HSSPF in Parijs, Oberg, 
kwam in onderhandelingen met de eveneens nieuw aangestelde Franse secretaris-generaal van 
politie, Bousquet, een nieuwe vorm van algemene politiesamenwerking tot stand. De Duitse 
politiechefs hechtten meer belang aan samenwerking met Bousquet, dan aan de joodse zaken 
van Dannecker en Darquier. De directe zeggenschap over arrestaties van joden werd daarmee 
een zaak van hogere echelons. 
   Hoewel in België de AJB onder het militair bestuur en formeel ook onder de Belgische 
autoriteiten ressorteerde kreeg in deze fase de Sipo-SD in de praktijk meer invloed. Dit kwam 
in maart 1942 tot uiting in de opdracht van het Judenreferat aan de AJB tot een nieuwe, 
nauwkeuriger registratie. Voor zover Belgische overheden betrokken bleven of werden in de 
anti-joodse politiek in deze fase betrof dit het Rijksarbeidsambt bij de tewerkstelling van 
joden in Noord-Frankrijk en het gemeentebestuur in Antwerpen bij de verspreiding van de 
jodenster. Dat dit laatste in Brussel niet het geval was, had te maken met het feit dat in deze 
stad de bestuurlijke centralisatie – anders dan in Antwerpen – nog geen feit was. Hierdoor 
kwam het verzoek tot verspreiding van de jodenster terecht in de vooroorlogse bestuurlijke 
organisatie van 19 Brusselse burgemeesters. Dit in combinatie met een arrestatie-incident, 
waarbij Brusselse bestuurders zich misleid voelden, leidde tot een afwijzende houding. 
   In zowel België als Nederland werden de joden in de praktijk gaandeweg aan het gezag van 
de hoogste autochtone bestuurslaag onttrokken, zij het dat dit in laatstgenoemd land eerder en 
sneller gebeurde. In dit proces waren in Nederland vooral de volgende momenten belangrijk: 
de razzia, staking en daarop volgende repressie van februari 1941, de landelijke reikwijdte 
van de Amsterdamse Joodsche Raad na oktober 1941 en het zwichten van Frederiks voor 
Rauters bevel in maart 1942 dat inmenging van Nederlandse overheidszijde niet langer werd 
getolereerd, omdat de joden niet als Nederlanders werden beschouwd. De belangrijkste 
momenten in het proces van ontkoppeling in België waren: de rechtstreeks aan de AJB 
opgelegde nieuwe registratie van maart 1942, de arrestatiebevoegdheid van de Sipo-SD bij 
invoering van de jodenster begin juni 1942, en de onderschikking van het nieuwe AJB-bureau 
voor de Arbeitseinsatz direct aan het Judenreferat in juli 1942. In Frankrijk daarentegen 
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ontstond juist in mei–juli 1942 ten aanzien van de joden een nieuwe vorm van samenwerking 
tussen de Vichy-regering en de bezetter. 
 
Ad 21) Anders dan in Frankrijk en België waren in mei-juni 1942 in Nederland nog geen 
landelijke verzetsorganisaties ontstaan. De algemene repressie na de Februaristaking was zo 
sterk, dat het een verlammende uitwerking had op verdere, openlijke protesten tegen de anti-
joodse politiek. De vergeleken met België en Frankrijk nog niet al te ongunstige economische 
situatie, werkte de opkomst van georganiseerd verzet op nationaal niveau evenmin in de hand. 
Wel waren enkele, kleine, veelal lokale verzetsgroepen ontstaan. In het voorjaar en de vroege 
zomer van 1942 hadden de snelle Japanse verovering van Nederlands-Indië, de mislukte 
geallieerde landing bij Dieppe op de Franse kust en het voor Duitsland gunstige verloop van 
de strijd in Rusland een deprimerend effect op grote delen van de Nederlandse bevolking. Tot 
die tijd uitten de anti-Duitse stemming en het verzet zich voornamelijk in illegale bladen, 
waarvan de variatie en verspreiding toenamen. 
   Anders dan in Nederland, waar de belangrijkste schok met betrekking tot de vervolging al in 
februari 1941 had plaatsgevonden, ontstonden de eerste, openlijke reacties en weerstanden 
onder de bevolking in Frankrijk en België pas met de invoering van de jodenster begin juni 
1942. Hoewel deze reacties geen invloed hadden op de bezetter en zijn beleid, veroorzaakte 
dit wel een besef bij een deel van de bevolking, met name in de steden, dat de politiek tegen 
de joden escaleerde. In alle drie landen werd door de meeste illegale bladen de jodenster 
scherp veroordeeld. Toch was de overgrote meerderheid van de bevolking niet zeer 
geïnteresseerd in het lot van de joden. Men was meer bezig met het oplossen van de eigen 
dagelijkse problemen die de oorlog en bezetting met zich meebrachten. 
 
3.3  Joodse bevolkingsgroepen 
 
3.3.1  Frankrijk 
 
3.3.1.1  Bezette zone, zomer 1940 tot voorjaar 1941 
Door de massale vlucht van mei-juni 1940 was bij de Franse joden en de immigranten het 
gemeenschapsleven sterk ontwricht. Na het beëindigen van de vijandelijkheden kwam de 
reorganisatie bij de immigranten eerder op gang dan bij de joodse Fransen. Kort na de 
bezetting van Parijs, bespraken achtergebleven en teruggekeerde leiders van 
immigrantenorganisaties de nieuw ontstane situatie. Zowel verschillende hulp- en 
welzijnsorganisaties alsook uiteenlopende meer politiek georiënteerde groepen zetten hun 
vooroorlogse ideologische geschillen voorlopig opzij om zo goed mogelijk hulp te kunnen 
bieden aan de duizenden terugkerende vluchtelingen. Nijpend probleem was het gebrek aan 
financiële middelen. Daarom werd al eind juni ad hoc een comité opgericht om fondsen te 
werven en werkzaamheden effectief te coördineren, zoals de heropening van eetzalen voor 
armen en ontheemden. Het comité vormde een samenwerkingsverband van vijf 
immigrantenorganisaties: FSJF, de socialistische (niet-zionistische) Bund, de socialistisch-
zionistische Linke Poalei-Zion, het meer gematigd-linkse Poalei-Zion en Colonie Scolaire. 
Het kantoor van laatstgenoemde organisatie, die zich sinds 1926 bezighield met 
vakantiekolonies voor immigrantenschoolkinderen, bood onderdak aan het comité dat naar de 
betreffende straat, rue Amelot, werd genoemd. Vooral onder druk van de Bund werden de 
joodse communisten buiten Amelot gehouden. In augustus keerde David Rapoport, 
hoofdbestuurslid van de FSJF, terug naar Parijs en hij werd spoedig de drijvende kracht van 
Amelot.722 Pogingen om Franse joden bij het nieuwe comité te betrekken, mislukten. Dit 
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kwam niet alleen door de informele status van Amelot, maar vooral omdat zomer/herfst 1940 
– toen weerzin tegen vreemdelingen in de Franse samenleving op een hoogtepunt was – 
Frans-joodse leiders terughoudend waren openlijk samen te werken met joodse immigranten 
en vluchtelingen. Zonder organisatorische en financiële steun van welgestelde, autochtone 
joden bleef de invloed van Amelot voorlopig beperkt. Wel slaagde men erin 180.000 franc te 
krijgen van Herbert Katzki, de vertegenwoordiger van de Amerikaans-joodse hulporganisatie 
Joint Distribution Committee, die in het onbezette zuiden verbleef. Vanaf augustus ontving 
Amelot met zekere regelmaat bescheiden bedragen van de Joint.723 Ook werden in augustus 
contacten gelegd met leiders van immigrantenorganisaties in het zuiden.  
   De organisatiestructuur van de Franse joden in de bezette zone was door massale vlucht 
eveneens aanzienlijk verzwakt. Zo was de voorzitter van het Consistoire, de bankier de 
Rothschild, in juni naar de Verenigde Staten vertrokken. Zijn functie werd voorlopig 
waargenomen door de opperrabbijn van Frankrijk, Isaïe Schwartz. Toen de Franse regering 
kort voor de intocht van Duitse troepen in Parijs had besloten de hoofdstad te verlaten en de 
regeringszetel te verplaatsen, volgde het Consistoire Central dit voorbeeld. Het vestigde zijn 
hoofdkantoor in het onbezette Lyon. In de herfst van 1940 werd de 76-jarige Jacques-
Édouard Helbronner tot nieuwe voorzitter gekozen. Daarbij speelde ongetwijfeld een 
belangrijke rol dat hij neef was van de Rothschilds en reeds jarenlang goede persoonlijke 
contacten had met maarschalk Pétain, alsook met kardinaal Gerlier, aartsbisschop in Lyon. 
Samen met laatstgenoemde had hij rechten gestudeerd. Helbronner was tijdens de eerste 
wereldoorlog achtereenvolgens adjudant van Pétain en lid van de staf van de minister van 
Oorlog geweest. In de jaren dertig was hij lid van de Conseil d’État. Ook nadat Pétain in juni 
1940 staatshoofd was geworden, had Helbronner nog altijd persoonlijk toegang tot hem. In 
de bezette zone werd het bestuurlijk vacuüm van het Consistoire pas eind augustus 
opgeheven door terugkeer uit het zuiden van de Parijse opperrabbijn Julien Weill. Dat nam 
niet weg dat reorganisatie onder de Franse joden in de hoofdstad aanmerkelijk trager verliep 
dan bij de immigranten. In de loop van september begon de belangrijkste Frans-joodse 
organisatie in Parijs weer te functioneren: de Association Consistoriale des Israélites de 
Paris (ACIP), waaronder niet alleen de synagogen ressorteerden, maar – belangrijker – ook 
het Comité de Bienfaisance Israélite (CBI), dat zich richtte op armenzorg en maatschappelijk 
werk.724 
   Theodor Dannecker had kort na zijn aankomst als Judenreferent in Parijs in september een 
ontmoeting met een eveneens teruggekeerde opperrabbijn, Marcel Sachs. Dannecker eiste dat 
één centraal orgaan voor de regio groot-Parijs werd opgericht. Alle bestaande joodse 
organisaties op politiek, sociaal en cultureel gebied zouden hierin moeten opgaan. Sachs en 
Weill beriepen zich echter op de Franse wet uit 1905, die scheiding van kerk en staat 
bepaalde. Behalve dat zij hierdoor geen bevoegdheden hadden buiten zuiver godsdienstige 
aangelegenheden, was hun gezag ook nog eens beperkt tot uitsluitend de leden van het 
Consistoire, het omvatte dus niet de buitenlandse joden in de regio groot-Parijs als geheel. 
Dannecker dreigde dat een Duitse verordening op korte termijn de joden in de bezette zone 
een bestuurlijke centralisatie zou opleggen. Niet meewerken zou ernstige gevolgen hebben 
voor het joodse leiderschap en de bevolking. Omdat het Consistoire echter bleef vasthouden 
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aan juridische en praktische bezwaren en Dannecker door gebrek aan medewerking van het 
militair bestuur en plaatselijke Franse autoriteiten zijn gezag niet kon afdwingen, probeerde 
hij het in november op een andere manier: er zou een aanzienlijke korting volgen op een 
nieuwe, nog aan de joden op te leggen, belasting, op voorwaarde dat joodse leiders het 
hulpwerk alvast in één overkoepelend orgaan onderbrachten. Door gebrek aan voldoende 
inkomsten en snel stijgende kosten zagen ook de Franse joden het belang in van coördinatie 
tussen de bestaande, deels langs elkaar heen werkende, instellingen. Onder deze 
omstandigheden deed Sachs alsnog aan Amelot het voorstel tot samenwerking tussen alle bij 
Amelot aangesloten immigrantenorganisaties voor maatschappelijke steun enerzijds en die 
van de Franse joden (CBI) anderzijds. Naast hulporganisaties, waren echter ook politieke 
groepen bij Amelot aangesloten en vooral zij waren hier tegen gekant, omdat ze deze 
samenvoeging als een Duits initiatief beschouwden. Toch wist Amelot-leider Rapoport een 
meerderheid te overtuigen van het belang van samenwerking. Uiteindelijk werd op 30 januari 
1941 door vertegenwoordigers van zowel Franse als buitenlandse joden het Comité de 
Coordination des Œuvres de Bienfaisance Israélites du Grand Paris opgericht, onder 
voorzitterschap van opperrabbijn Sachs. De samenwerking werd echter wel aan allerlei 
voorwaarden gebonden. Zo mocht de onafhankelijkheid van de deelnemende groepen niet 
teveel worden aangetast. De joodse communisten, die zich inmiddels hadden georganiseerd 
in Solidarité, bleven net als eerder bij Amelot als enige groep buiten het Comité de 
Coordination, wat de Frans-joodse leiders niet onwelkom was, omdat zij absoluut niet met 
hen geassocieerd wilden worden.725 
   In de periode juni 1940 tot februari 1941 was het dagelijks bestaan van de Franse joden in 
de bezette zone niet radicaal verschillend van dat van de joden in het onbezette zuiden. Het 
door de Franse regering in oktober 1940 uitgevaardigde Statut des Juifs werd in beide zones 
in gelijke mate toegepast. De verplichte bordjes ‘Entreprise Juive - Jüdisches Geschäft’ in 
joodse winkels en bedrijven golden alleen in het bezette noorden, omdat ze het gevolg waren 
van de Duitse verordening van 27 september 1940.726 Eveneens op basis van deze 
verordening werd door Franse autoriteiten een registratie van de joden in de bezette zone 
uitgevoerd. In de regio groot-Parijs werd de verplichte registratie door de Franse politie-
prefectuur begin oktober in de pers bekendgemaakt. De joden moesten zich tussen 2 en 20 
oktober 1940 in alfabetische volgorde laten registreren bij de wijkbureaus van de politie. Er 
waren geen joodse organisaties, die opriepen de registratie te ontduiken. Vrijwel iedereen gaf 
gevolg aan de registratie. Buitenlandse joden voldeden aan de verplichting, omdat zij in hun 
omgeving toch al bekend waren als buitenlanders en joden; bovendien realiseerden ze zich 
dat hun namen en adressen reeds bij de Franse vreemdelingendienst geregistreerd stonden. 
Een van hen schreef later: ‘comment ne pas se déclarer juif, alors qu’on est né en Pologne, 
qu’on parle à peine le français et qu’on est façonnier en pantalons rue des Immeubles-
Industriels?’727 Geïntegreerde Franse joden werden bij het gevolg geven aan de registratie 
volgens Poliakov geleid ‘par refus de renier leurs origines et habitude d’obéir à la loi’.728 
   Onder de joodse bevolking van Frankrijk was – ondanks de vluchtelingenstroom van mei-
juni 1940 en de dreiging van de Duitse bezetting – een diepe kloof blijven bestaan tussen 
joodse Fransen enerzijds en joodse immigranten anderzijds. Onder joodse Fransen was over 
het algemeen gezagsgetrouw of soms zelfs enthousiast gereageerd op de benoeming van 
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maarschalk Pétain tot staatshoofd na de val van de Derde Republiek. Zij waren net als heel 
veel Fransen het erover eens dat hij als oude, onomstreden held uit de eerste wereldoorlog, 
een belangrijke samenbindende factor betekende voor het door nederlaag en bezetting 
ontredderde Franse volk. Zij stelden vooralsnog hun vertrouwen in de nieuwe Franse 
regering en weerspiegelden daarmee het overheersende gevoel van hun niet-joodse Franse 
medeburgers. Kort na sluiting van de wapenstilstand keerden in totaal circa 30.000 joden, 
voornamelijk Fransen die naar het zuiden waren gevlucht, terug naar hun huizen in het 
noorden.729 Verdere terugkeer werd in september verboden. Zij geloofden dat het Franse 
recht en de Franse traditioneel liberale politiek voldoende stand zouden houden tegenover het 
nationaal-socialisme. Zij hielden de hoop vast dat Frankrijk uiteindelijk gelouterd en 
hernieuwd de nederlaag te boven zou komen. Bovendien vonden veel joodse Fransen 
aanknopingspunten en troost in ogenschijnlijk gelijkluidende beginselen van de nieuwe 
regering en het Jodendom: dienstbaarheid aan het land, benadrukking van familiewaarden en 
respect voor arbeid. Dit vertrouwen werd in oktober 1940 diep geschokt door het Statut des 
Juifs, dat werd gezien als zijnde in flagrante strijd met de Franse traditie van emancipatie en 
liberalisme. Dat Frankrijk – in hun opvoeding en onderwijs altijd gevierd als de belichaming 
van gelijkberechtiging en vooruitgang – deze stappen kon nemen, was voor hen 
onvoorstelbaar. Na de schok van nederlaag en bezetting kwam voor hen dus de tweede schok 
van anti-joodse maatregelen, afkomstig niet alleen van de Duitse bezetter, maar zelfs van de 
eigen Franse regering.730 
   Voor de buitenlandse joden in Frankrijk was de situatie van meet af aan heel anders. Voor 
hen hadden de Duitse bezetting en Franse antisemitische wetten van oktober 1940 
onmiddellijk rampzalige gevolgen in beide zones. In tegenstelling tot Frans joden keerden 
direct na sluiting van de wapenstilstand veel minder buitenlandse joden terug naar het 
noorden, voor zover dat nog mogelijk was of toegelaten werd. Onder de in bezet Parijs 
achtergebleven buitenlandse joden behoorden de communisten tot degenen die het vroegst tot 
reorganisatie en hernieuwde activiteiten overgingen. Al in september 1939 hadden zij de 
gelederen van de Franse communistische partij verlaten en waren in de clandestiniteit 
gegaan. De aanleiding voor hun breuk met de partij was dat voor hen – tegen het Molotov-
Ribbentrop verdrag in – de strijd tegen het nationaal-socialisme belangrijker was dan de 
tijdelijke ideologische ontspanning die Duitsland en Rusland waren overeengekomen. Een 
maand na de val van Parijs begon de clandestiene krant Unzer Wort (in het Jiddisch) van de 
joodse communisten, die zich hadden georganiseerd in Solidarité, opnieuw te verschijnen. 
Kern van de boodschap was dat de joden van Frankrijk zich dienden te verenigen om samen 
met de Franse arbeidersklasse Frankrijk gewapenderhand van de fascistische bezetters te 
bevrijden.731 Voor de overige, niet-communistische joodse immigranten en vluchtelingen in 
Parijs werd het dagelijkse leven in de eerste maanden van de bezetting vooral bepaald door 
het algemene gebrek aan bestaansmiddelen. Deze benarde positie was bepalend voor hun 
houding en reactie en die van hun leiders. Concrete actie om de misère onder hun achterban 
te verlichten had voorrang boven eventuele verzoeken of protesten bij de regering in 
Vichy.732 Uit de verscheidenheid in reacties van de joodse bevolking op de Duitse bezetting 
en de komst van de Nieuwe Orde blijkt duidelijk dat een eensgezind joods standpunt 
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onmogelijk werd gemaakt door de onderlinge verdeeldheid en tegenstellingen in de 
vooroorlogse jaren.  
 
3.3.1.2  Onbezette zone, zomer 1940 tot voorjaar 1941 
Door de massale vlucht van joden naar Zuid-Frankrijk en slechts gedeeltelijke terugkeer 
ontliepen, zoals gezegd, de aantallen joden in beide zones elkaar niet zo veel. In september 
1940 werd verdere terugkeer van joden naar de bezette zone door het Duitse bestuur 
verboden.733 Woonden vóór de Duitse inval ongeveer 220.000 joden in het noorden en 
omstreeks 100.000 in het zuiden, door de nieuwe situatie verbleven nu ongeveer 165.000 in 
de bezette en minstens 140.000 in de onbezette zone.734 Laatstgenoemd aantal was zonder 
kinderen tot 15 jaar, maar met inbegrip van de minstens zesduizend joden die tot eind oktober 
1940 uit Elzas-Lotharingen (Straatsburg, Metz) en Duitse grensprovincies waren verdreven 
en in kampen in Zuid-Frankrijk waren ondergebracht. Terwijl in de bezette zone negentig 
procent van alle joden in de regio-Parijs woonde, verbleef in het zuiden ongeveer 55 procent 
(ca. 75.000) in de steden Lyon, Marseille en Toulouse. De overige ruim 60.000 woonden 
verspreid in honderden kleinere steden en dorpen.735 
   De meeste joodse organisaties hadden zomer 1940 het voorbeeld van de Franse regering 
gevolgd en hun hoofdkantoren naar onbezet gebied verplaatst. Dit gold niet alleen voor het 
Consistoire Central, maar ook voor de belangrijkste koepelorganisatie van de joodse 
immigranten: de FSJF, onder het voorzitterschap van Marc Jarblum (tevens leider van de 
socialistisch-zionistische Poalei Zion). Zowel Consistoire als FSJF vestigden hun 
hoofdkantoor in Lyon. De meeste instellingen op het gebied van hulpverlening, zoals het met 
het Consistoire verbonden CAR, waren echter naar de havenstad Marseille verhuisd, omdat 
zij daar betere mogelijkheden tot emigratie verwachten, voor zowel vluchtelingen als andere 
joden. Evenals in de bezette zone trachtte men tot betere onderlinge samenwerking te komen 
in het hulpwerk aan de tienduizenden ontheemden, vooral degenen die onder erbarmelijke 
omstandigheden in Franse kampen verbleven. Eind augustus 1940 werd geschat dat 30.000 
joden in de onbezette zone geheel afhankelijk waren van humanitaire hulp; nog eens 12.000 
hadden een aanvulling nodig om rond te kunnen komen; in deze aantallen waren de joden in 
interneringskampen niet inbegrepen.736 Ook in het onbezette zuiden was echter sprake van 
gespannen relaties tussen Franse en buitenlandse joden.737 Het initiatief voor meer 
samenwerking tussen deze twee groepen kwam dan ook van buiten. Vertegenwoordigers van 
de Amerikaans-joodse Joint, Herbert Katzki in onbezet Frankrijk en diens superieur voor 
Europa, Joseph J. (Joe) Schwartz in Lissabon, slaagden erin opperrabbijn Isaïe Schwartz over 
te halen een koepelorganisatie te vormen.738 Op deze manier kon men niet alleen de eerste 
anti-joodse maatregelen van Vichy beter het hoofd bieden, maar vooral ook de Amerikaanse 
geldschieters ervan overtuigen dat financiële steun, die via Zwitserland werd doorgesluisd, zo 
effectief mogelijk werd besteed.739 Eind oktober 1940, twee weken na afkondiging van het 
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Statut des Juifs, werd in Marseille door leiders van negen verschillende (hulp-)organisaties de 
Commission Centrale des Organisations Juives d’Assistance (CCOJA) opgericht.740 Naast 
onderlinge samenwerking en vorming van één sociaal fonds, wilde men meer eensgezindheid 
in de contacten met Franse overheidsinstanties. Van dit alles kwam maar weinig terecht. 
Franse joden voelden weinig voor de massale beroepsomscholing, die door opperrabbijn 
René Hirschler en andere leden van de CCOJA werd voorgesteld om de bestaans- en 
emigratiemogelijkheden te vergroten. Omdat de uit Straatsburg afkomstige Hirschler aan het 
hoofd stond van de in oktober 1940 uit Elzas-Lotharingen verdreven joden, had hij – méér 
dan andere Frans-joodse leiders – oog voor de noodzaak tot samenwerking. Hij slaagde er 
evenwel niet in voldoende steun te verwerven. Formeel bleef de CCOJA weliswaar tot maart 
1942 bestaan, maar in de praktijk bleken de tegenstellingen tussen hulporganisaties van 
Franse joden en immigranten niet te overbruggen. Hun enige gemeenschappelijk belang was 
dat hulpfondsen uit de VS ongehinderd bleven komen.741 
   De belangrijkste doelstelling van het Consistoire Central in de nieuwe situatie was de 
positie van de Franse joden zo goed mogelijk handhaven. Belangen van immigranten 
kwamen op de tweede plaats. Mede daarom was het Consistoire niet aangesloten bij de 
CCOJA. De hulpverlening door Frans-joodse organisaties werd nadrukkelijk als liefdadigheid 
en nooit als openlijke solidariteit gepresenteerd. Houding en reacties van de Frans-joodse 
leiders werden vooral bepaald door hun opvatting dat een vergelijk met de Vichy-regering 
mogelijk was en zij wilden dan ook niet openlijk geassocieerd worden met de immigranten 
en vluchtelingen. Al spoedig bleek echter dat het Statut des Juifs formeel geen enkel 
onderscheid maakte tussen Franse en buitenlandse joden. Franse joden waren diep geschokt. 
De nauw met het Consistoire Central verbonden Raymond-Raoul Lambert, redacteur van de 
belangrijkste Frans-joodse krant L’Univers israélite en secretaris van het Comité d’Assistance 
aux Réfugiés d’Allemagne (CAR), legde in oktober 1940 in zijn dagboek zijn pijn en ongeloof 
vast: ‘Wat een schande! Ik kan deze ontkenning van rechtvaardigheid en wetenschappelijke 
waarheid zelfs niet bij benadering begrijpen. (…) Dit kan niet lang duren, dit is niet mogelijk 
(…) Ik huilde gisteravond als een man die, plotseling, is verlaten door een vrouw die de enige 
liefde van zijn leven is, de enige gids van zijn gedachten, de enige leidraad van zijn 
daden.’742 Duitse druk op Vichy leek voor Franse joden de enige aannemelijke verklaring 
voor Frankrijks afwijking van haar historische traditie van vrijheid en gelijkberechtiging door 
een raciale definitie van Jodendom te aanvaarden. Opperrabbijn Isaïe Schwartz, voorzitter 
Jacques Helbronner en andere leiders van het Consistoire Central vermeden elk openbaar 
protest en uitten hun gekwetstheid in de vorm van vertrouwelijke contacten met en brieven 
aan Pétain. Dit leverde echter geen tastbare resultaten op.743 
   Desondanks hielden Consistoire-leiders vast aan het idee dat Vichy in de praktijk de 
rechten van joden met Franse nationaliteit zou ontzien. Dit leek te worden bevestigd doordat, 
direct na afkondiging van het Statut, werd gezinspeeld op mogelijke individuele 
uitzonderingen en bovendien de prefecten van departementen en lokale autoriteiten in de 
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onbezette zone maatregelen namen tegen uitsluitend buitenlandse joden. Velen van hen 
werden in reeds bestaande vluchtelingenkampen geïnterneerd en jonge werklozen onder hen 
werden verplicht tewerkgesteld in Groupements de travailleurs étrangers (GTE).744 Zoals 
eerder beschreven waren de omstandigheden in deze interneringskampen slecht tot zeer 
slecht. ‘Mais nous, nous restions toujours au camp, dévorés de puces et de punaises, 
tracassés par la pensée de nos familles et par celle de notre sombre avenir’, schreef een 
joodse immigrant, die in 1939 vrijwillig dienst had genomen in het Franse leger, maar na de 
nederlaag als buitenlander in een interneringskamp werd vastgehouden.745 Velen als hij zagen 
zich gereduceerd tot ledigheid en verveling terwijl zij vol onzekerheid wachtten tot over hun 
lot een beslissing zou worden genomen.  
   De top van het Consistoire onderschreef de opvatting van Vichy dat buitenlandse joden 
sociaal-economisch en politiek ongewenst waren. Men ging ervan uit dat het Vichy-
antisemitisme als Question d’État (staatsaangelegenheid) een minder kwaad was, dan het 
nazi-antisemitisme of het radicale antisemitisme van bepaalde extreem-rechtse Franse 
groepen. Grote aantallen joodse immigranten en vluchtelingen vormden een ernstige 
belasting voor de Franse economie, wat werd verergerd door de bezetting van meer dan de 
helft van het land, met name het geïndustrialiseerde noorden. Politieke factoren speelden 
eveneens een rol. Frans-joodse leiders waren zich ervan bewust dat Vichy gunstige politieke 
voorwaarden wilde creëren voor onderhandelingen met Duitsland en dat daarbij de joodse 
kwestie werd gezien als bruikbaar middel om de weg te effenen voor een Frans-Duits 
akkoord als vervolg op de wapenstilstand van juni 1940. Men verklaarde het Franse 
staatsantisemitisme dus vanuit de economische crisis en vluchtelingenstroom van de jaren 
dertig en de nederlaag van 1940. Wanneer de economische en politieke problemen eenmaal 
waren opgelost – door repatriëring van buitenlanders en sluiting van vrede met Duitsland – 
zou de ‘joodse kwestie’ vanzelf op de achtergrond raken en verdwijnen. Deze interpretatie 
van het Consistoire was weliswaar niet geheel onrealistisch, men onderschatte evenwel de 
politiek-ideologische doelstellingen van het nieuwe Franse regime op langere termijn, alsook 
de uiteindelijk veel grotere dreiging van het Duitse antisemitisme.746 
   Gedurende het eerste jaar, tot mei 1941, was zoals vermeld het dagelijks bestaan van de 
joden in de bezette en onbezette zone wat Franse wetgeving betreft niet fundamenteel 
verschillend. Daar stond echter tegenover dat de beruchte interneringskampen voor joodse 
vluchtelingen en andere buitenlandse joden zich in het onbezette zuiden bevonden. Voor de 
Franse joden in het onbezette zuiden was in deze periode in economisch opzicht nog geen 
sprake van speciale beperkingen. In die zin was hun dagelijks leven in het onbezette gebied 
tijdens het eerste jaar van Vichy, tot juni 1941, betrekkelijk ongestoord. Wel echter waren het 
vooral of uitsluitend joden met het Franse staatsburgerschap die getroffen werden door de 
bepalingen van het Statut des Juifs tot uitsluiting uit ambtelijk apparaat, publieke ambten en 
openbaar onderwijs.747 
 
3.3.1.3  Bezette zone, voorjaar tot eind 1941 
Dannecker wilde het Comité de Coordination zo spoedig mogelijk omvormen tot een 
eenheidsorganisatie voor alle joden in Parijs. Het moest het karakter van een 
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Zwangsvereinigung krijgen, die ingeschakeld zou kunnen worden bij verdere uitvoering van 
de anti-joodse politiek.748 Hiertoe liet hij in maart 1941 twee vooraanstaande joden uit 
Oostenrijk, Wilhelm Biberstein en Leo Israel Israelowicz, naar Parijs komen. Zij waren 
eerder betrokken geweest bij de door Eichmann uitgevoerde reorganisatie van joodse 
instellingen in Wenen.749 Zij moesten het Parijse comité ertoe brengen de opzet van 
Dannecker uit te voeren. Biberstein en Israelowicz stelden voor het gezag van opperrabbijn 
Sachs als voorzitter van het comité te versterken en dit statutair vast te leggen. Er werd echter 
geen rekening gehouden met het feit dat slechts vier joodse organisaties voor 
maatschappelijke steun in het comité waren vertegenwoordigd. Zij konden moeilijk de circa 
tien andere instellingen dwingen zich aan te sluiten. De twee Oostenrijkse joden werden 
bovendien door de leden van het comité gewantrouwd, omdat zij als handlangers van de 
Duitsers werden beschouwd. Gaandeweg voelde men zich zo geïntimideerd dat de 
belangrijkste deelnemer van de immigranten, het door Rapoport geleide comité Amelot, zich 
uiteindelijk terugtrok uit het Comité de Coordination. De breuk werd verhaast door een 
eenzijdige actie van Israelowicz en Biberstein. Zij lieten volkomen onverwacht op 19 april 
1941 een joods weekblad, Informations Juives de Paris, verschijnen, met als doelgroep de 
ongeveer 65.000 joodse huishoudens in Parijs. Dit weekblad, met Israelowicz als 
zelfbenoemd redacteur, presenteerde zich als officiële spreekbuis van het Comité de 
Coordination en riep de joden op zich bij deze organisatie aan te sluiten. Dit alles gebeurde 
zonder overleg met voorzitter Sachs of andere leden van het comité. Verschijning van het 
blad gaf bij immigranten aanleiding tot verspreiding van clandestiene pamfletten waarin het 
comité werd beschuldigd van collaboratie met de Duitsers. Het aanvankelijk in meerderheid 
uit immigranten bestaande comité werd, na het vertrek van Amelot, begin mei 1941 
overgenomen door Franse joden. Voorzitter werd de 37-jarige bankier André Baur. Hij was 
voorzitter van de Union Libérale Israélite, voormalig voorzitter van de Franse tak van Keren 
Kayemet Le-Israel (KKL , Joods Nationaal Fonds voor grondaankoop in het Britse 
mandaatgebied Palestina), en een neef van eerdergenoemde opperrabbijn Julien Weill die in 
augustus 1940 als eerste prominente figuur van het Consistoire naar Parijs was teruggekeerd. 
Baur was mede overgehaald het voorzitterschap op zich te nemen door zijn oom, die vond dat 
Danneckers acties niet mochten leiden tot uiteenvallen van het Comité de Coordination of de 
overname ervan door onbetrouwbare figuren die van Duitse kant naar voren werden 
geschoven. De nieuwe leiding slaagde erin de twee Oostenrijkers te isoleren en hun invloed 
tot een minimum te beperken. Dat Franse joden het comité wilden voortzetten, kwam omdat 
het als bruikbaar middel werd gezien om, onder snel ongunstiger wordende omstandigheden, 
het hulpwerk in stand te houden. Bovendien gaven zij voorkeur aan contacten met de kort 
daarvoor benoemde CGQJ-chef Vallat en diens Parijse vertegenwoordiger. Vallat werd door 
Weill, Baur en andere Frans-joodse leiders beschouwd als een minder kwaad dan de Duitser 
Dannecker. In hun ogen ontwikkelde zich inderdaad een scheiding tussen Vallat en Duitse 
autoriteiten. Vallat was weliswaar antisemiet, maar hij was Fransman en men bij zou bij hem 
wellicht eerder iets gunstigs kunnen bereiken dan bij de Duitsers.750 
   Na de eerste massale internering in de bezette zone in mei 1941, werd het comité nog meer 
gewantrouwd door immigranten. Bovendien gaf de internering een stimulans aan pogingen 
van joden de demarcatielijn clandestien over te steken en onbezet gebied te bereiken.751 Het 
wantrouwen werd versterkt, nadat op basis van de Vichy-wet van 22 juli de onteigening van 
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joodse bedrijven daadwerkelijk zijn beslag kreeg.752 Zowel Frans-joodse middenstanders als 
immigranten met een eigen bedrijfje werden door deze wet getroffen. Intussen waren na het 
begin van de Duitse aanval op Rusland leden van de Franse communistische partij begonnen 
met aanslagen op Duitsers, Duitse gebouwen en verbindingslijnen. Joodse communisten 
conformeerden zich voor het eerst sinds september 1939 weer aan de partijleiding en namen 
eveneens deel aan de aanslagen. Voor hen stond vanaf nu de gewapende strijd tegen de 
bezetter centraal. Toen na een eerste grote razzia in Parijs vanaf augustus 1941 in Drancy 
duizenden overwegend buitenlandse joden werden opgesloten, was de kloof tussen Franse 
joden en de immigrantenorganisaties vrijwel onoverbrugbaar geworden. Overigens was ook 
onder de joodse immigranten onderling de politieke verdeeldheid weer toegenomen, met 
name tussen met de FSJF verbonden en veelal in Amelot vertegenwoordigde zionisten, 
socialisten en andere niet-communisten enerzijds en het communistische Solidarité 
anderzijds. Door de interneringen van mei en augustus 1941 waren duizenden families uit 
elkaar gescheurd. Moeders met kinderen bleven zonder inkomen achter, waren aangewezen 
op maatschappelijke steun en vervielen steeds verder in armoede. Een groot aantal vrouwen 
verzamelde zich dagelijks bij de Parijse politie-prefectuur en het stadhuis in een poging hun 
echtgenoten vrij te krijgen. Ook demonstreerden honderden vrouwen bij het kantoor van het 
Comité de Coordination, dat zij verweten veel te weinig te ondernemen. Een van de 
demonstrerende vrouwen, Sophie Schwartz, herinnerde zich later dat joodse communisten 
van Solidarité een coördinerende rol vervulden bij de demonstraties. Als gevolg hiervan 
meldden maandenlang grote aantallen vrouwen zich regelmatig bij het stadhuis en 
gemeentelijke kantoren, waar ze vroegen om verbetering in de voorziening van eerste 
levensbehoeften (voedsel, brandstof), informeerden naar het lot van hun mannen en bleven 
aandringen op hun vrijlating uit de interneringskampen.753 
   Herfst 1941 werd door verschillende Duitse instanties de druk op het CGQJ sterk opgevoerd 
om alsnog tot een joodse dwangorganisatie in de bezette zone te komen. Aanvankelijk was 
Vallat hier tegen, maar toen van Duitse kant gedreigd werd met eenzijdige oprichting van 
zo’n organisatie, gingen de Fransen overstag. Vichy vreesde anders zijn greep op de anti-
joodse politiek in bezet gebied te verliezen. Daarom werd alsnog besloten tot oprichting van 
één landelijke joodse organisatie onder Franse controle in zowel bezet alsook onbezet gebied. 
Na maandenlange onderhandelingen tussen Duitse en Franse autoriteiten en tussen Vallat en 
vertegenwoordigers van verschillende joodse organisaties (vnl. in de onbezette zone) werd 
eind november 1941 per Franse wet de Union Générale des Israélites de France (UGIF) 
opgericht. Deze werd rechtstreeks ondergeschikt aan het CGQJ. De UGIF moest zich met 
name gaan bezighouden met sociale steun, hulpverlening en beroepsomscholing. Naast een 
hoofdbestuur in Lyon, zou elk van de zones een eigen raad krijgen. Baur en zijn juridische 
deskundige Lucienne Scheid-Haas, hadden vóór uitvaardiging gelegenheid gehad het 
wetsontwerp te bespreken met Vallat waarbij ze enige wijzigingen hadden kunnen 
doorvoeren. Tijdens dit overleg kregen ze geen bijzonder ongunstige indruk van de CGQJ-
chef; integendeel: ze werden versterkt in hun opvatting dat contact met Vallat de voorkeur 
verdiende boven Duitse autoriteiten. Dit bracht Baur en de zijnen er mede toe hun benoeming 
toch te aanvaarden, ook al was dit in een organisatie die de beginselen waarin zij geloofden, 
ontkende. Op deze manier hoopten zij in staat te zijn de belangen van de joodse bevolking zo 
goed mogelijk te behartigen.754 
   De officiële bekendmaking van de oprichting van de UGIF op 2 december 1941 markeerde 
het begin van een maand van grote ontberingen voor de joden van Parijs. Duitse en Franse 
functionarissen wedijverden met elkaar bij de uitbreiding van de anti-joodse wetgeving van 
1940–1941. Zo plaatste de Parijse politieprefectuur bepaalde joden onder periodiek 
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politietoezicht en verbood hen het Seine-gebied (de regio groot-Parijs) te verlaten. Meer dan 
zevenduizend joden werden nog steeds gevangen gehouden in Franse kampen in de bezette 
zone. Duitse autoriteiten voerden de anti-joodse maatregelen en acties in december verder op. 
Zoals vermeld werden op 12 december in Parijs 743 vooraanstaande Frans-joods burgers 
door Duitse politie opgepakt. Door arrestatie van een aantal buitenlandse joden werd dit 
aantal verhoogd tot duizend. Door deze gebeurtenissen werden de problemen waar het 
Comité de Coordination mee worstelde nog verergerd. Maar dit was nog maar het begin. 
Enkele dagen later, 15 december, werden 95 gijzelaars, onder wie 53 joden, op last van het 
militair bestuur geëxecuteerd als represaille voor aanslagen op Duitse militairen. Diezelfde 
dag liet Judenreferent Dannecker aan Baur weten dat de joodse gemeenschap een boete van 
één miljard franc zou worden opgelegd. Deze moest worden voldaan via de UGIF die echter 
zijn werkzaamheden op dat moment nog goed en wel moest beginnen. Dannecker voegde er 
zijn gebruikelijke cynische bepaling aan toe: directe betaling zou verdere massale arrestaties 
voorkomen. Deze actie maakte bij Baur en zijn medewerkers in het Comité de Coordination 
een einde aan elk denkbeeld het functioneren van de UGIF nog langer voor zich uit te kunnen 
schuiven. Baur zag de UGIF en andere maatregelen nu als onomkeerbaar en poogde – om een 
nog grotere ramp te voorkomen – met alle middelen eenheid binnen de joodse organisaties in 
Parijs te bereiken. Daarmee was de intentie van Vallat om Baur naar het zuiden te laten 
komen om de joodse leiders daar over te halen definitief deel te nemen aan de UGIF, niet 
alleen een doeltreffende tactische zet van zijn kant, maar het kwam, als gevolg van de Duitse 
executies en boete, ook overeen met de bedoelingen van Baur. Hij en de andere leden van het 
Comité de Coordination bleven hun functies vervullen totdat openbare bekendmaking op 9 
januari 1942 hen officieel omvormde tot de noordelijke raad van de UGIF. Zich bewust van 
de nieuwe rol die hen was opgelegd, stuurden de net benoemde leden van de noordelijke raad 
op 20 januari een protestbrief naar Pétain, waarin zij de gedachte achter de UGIF – scheiding 
tussen het Franse Jodendom en de rest van de Franse samenleving – afwezen. Ze hielden vast 
aan hun principes dat toewijding aan het Jodendom op geen enkele wijze in tegenspraak was 
met hun verbondenheid aan de Franse nationale zaak, ondanks de antisemitische wetten. In 
deze geest zouden zij hun belangrijkste verantwoordelijkheid ten opzichte van hun 
geloofsgenoten – ongeacht hun nationaliteit – blijven vervullen, te weten: het 
maatschappelijk hulpwerk, zèlfs al waren zij geen gekozen vertegenwoordigers van de 
gemeenschap, maar formeel benoemd in naam van het Franse staatshoofd, Pétain.755 
   Zonder oponthoud was het Parijse Comité de Coordination omgevormd tot de negen leden 
tellende conseil (raad) van de UGIF-Nord. Personeel, gebouwen en hulpverleningswerk 
werden van het comité overgenomen en Baur bleef voorzitter.756 De UGIF-N bestond uit zes 
afdelingen en was werkzaam in 84 verschillende bureaus en onderafdelingen verspreid over 
heel groot-Parijs. De afdelingen waren: 1. Algemene Diensten, 2. Bestuur en Financiën, 3. 
Sociale diensten, 4. Jeugdaangelegenheden en beroepsopleiding, 5. Weeshuizen en medische 
centra, 6. Gaarkeukens en magazijnen. Later zou onder druk van Judenreferent Dannecker 
een aparte afdeling Bevoorrading worden opgericht ten behoeve van joodse geïnterneerden in 
Drancy. Het Parijse hoofdkantoor gaf een nieuwsbrief uit, het Bulletin de l’UGIF dat onder 
alle joodse huishoudens werd verspreid, en onderhield ook contacten met een tiental plaatsen 
in de bezette zone buiten Parijs, waar joodse gemeenten waren, zoals bijvoorbeeld Bordeaux, 
Dijon, Nancy en Nantes. Toch ging het bij UGIF-N wat personeelsomvang betreft 
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aanvankelijk om een bescheiden organisatie van in totaal iets meer dan 750 vaste 
medewerkers, zowel Fransen als immigranten.757 
   De leiders van de immigrantengroepen bekritiseerden echter de bestuursleden van UGIF-N 
voor het aanvaarden van deze dwangorganisatie en hun benoeming daarin. Rapoport en 
andere leden van Amelot, onder wie Eugène Minkowski namens OSE, wezen elke 
samenwerking met de UGIF van de hand. Ze stelden dat ‘we nu voor een voldongen feit zijn 
gesteld en we ook het minste stuk verantwoordelijkheid voor wat gedaan zal worden, niet 
kunnen aanvaarden.’758 Ze werden in hun houding versterkt door de snel verslechterde 
situatie in december 1941, waarbij de Duitse razzia, de executies en boete leidden tot 
groeiende onzekerheid en angst onder de joodse bevolking. 
 
3.3.1.4  Onbezette zone, voorjaar tot eind 1941 
In onbezet Frankrijk waren openlijke protesten tegen de Vichy-regering in 1941 over het 
algemeen zeldzaam. Dit gold ook voor de joodse bevolkingsgroepen. De antisemitische 
wetgeving van Vichy werd door veel joden en joodse leiders toegeschreven aan Duitse druk. 
Sinds lang ingeburgerde, welgestelde joden kozen ervoor elk conflict met de Franse 
autoriteiten te vermijden. Leidinggevende kringen van het Consistoire Central riepen hun 
achterban op de wet na te leven, loyaal te blijven aan de waarden van ‘het ware Frankrijk’ en 
in waardigheid en stilte de anti-joodse wetgeving te ondergaan. Deze houding zou – zo 
veronderstelde en hoopte men – een gunstig effect hebben: de regering zou inzien en 
erkennen dat het een tragische misstap had begaan door de sinds generaties ingeburgerde en 
aan Frankrijk loyale joden uit de Franse maatschappij te stoten.759 Terwijl aan de top Frans-
joodse leiders via informele, vertrouwelijke contacten in Vichy-kringen iets poogden te 
bereiken, richtten de met het Consistoire verbonden organisaties zich voornamelijk op 
hulpwerk. De joodse bevolking werd niet alleen in beslag genomen door de algemene 
problemen van het dagelijks leven, zoals toenemende voedselschaarste, maar had ook te 
maken met de gevolgen van het Statut en andere Franse anti-joodse wetten, die hun 
bestaansmogelijkheden aantastten en de verarming deden toenemen.760 
   De verhouding tussen de immigrantenorganisaties en het Consistoire verslechterde. Zo 
trachtte FSJF-voorzitter Marc Jarblum meerdere malen tevergeefs via de koepelorganisatie 
CCOJA een gelijkwaardig leiderschap van Franse èn buitenlandse joden te bewerkstelligen. 
Op deze manier zou via contacten met Franse bestuurders op regionaal en lokaal niveau 
lotsverbetering van de circa 30.000 buitenlandse joden in de interneringskampen kunnen 
worden bereikt. Ondanks hulpverlening werden deze kampen nog steeds gekenmerkt door 
slechte behuizing, ernstige voedseltekorten en gebrek aan medische zorg, waardoor in de 
winter van 1940-’41 circa 1.800 geïnterneerden waren omgekomen. De voorstellen van 
Jarblum werden gesteund door Joseph Fischer, prominent zionist en directeur van de Franse 
afdeling van Keren Kayemeth Le-Israel (KKL  - Joods Nationaal Fonds). Beiden waren zionist 
en voorstander van een CCOJA dat feitelijk onafhankelijk zou zijn van het Consistoire. Hun 
pogingen hadden echter vooralsnog geen succes omdat volgens Frans-joodse leiders de 
CCOJA uitsluitend was opgezet voor fondsenwerving ten behoeve van hulp- en welzijnswerk. 
Zij zagen politieke interventie bij Franse autoriteiten voorbehouden aan uitsluitend het 
Consistoire. Teleurgesteld over de wijze waarop Frans-joodse leiders de immigranten 
bejegenden, wendde Jarblum zich in mei 1941 persoonlijk tot Consistoire-voorzitter 
Helbronner. Hij verzocht hem een onofficiële vertegenwoordiger van de FSJF toe te laten tot 
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de vergaderingen van het hoofdbestuur om zo alsnog te kunnen opkomen voor de belangen 
van de tienduizenden immigranten. Ook deze poging mislukte echter.761  
   Intussen nam als gevolg van de Duitse en Franse politiek de verarming onder de joodse 
bevolking verder toe; vooral de middenklasse had door de eerder genoemde onteigeningen 
zwaar te lijden en de werkloosheid steeg aanzienlijk. Sommige vertegenwoordigers in de 
CCOJA, niet alleen van immigrantenorganisaties maar bijvoorbeeld ook eerdergenoemde 
opperrabbijn Hirschler, zagen een oplossing in omvangrijke omscholingsprojecten in 
technische en agrarische beroepen. Zo kon werkloosheid worden tegen gegaan, konden 
emigratiemogelijkheden worden vergroot en dus in hun ogen de financiële last voor Vichy 
worden verminderd. Omdat zij het Franse antisemitisme zagen als een reactie op de bezetting 
en algemene economische malaise, zou omscholing in beroepen waar behoefte aan was de 
neerwaartse spiraal kunnen doorbreken.762 
   Tegelijkertijd trachtte de CCOJA te bemiddelen bij Franse autoriteiten om te komen tot 
vrijlating van zieken, ouden van dagen en anderen uit de interneringskampen. Mede door hun 
bemiddeling en verzoeken aan plaatselijke Franse autoriteiten werden in de eerste helft van 
1941 geleidelijk ongeveer 20.000 joden vrijgelaten: eerst alleen kinderen, later ook zieken en 
anderen. Bij hun sociaal-economische opvang waren tal van joodse organisaties betrokken: 
niet alleen de CCOJA, maar ook de FSJF en HICEM. De laatste was een emigratieorganisatie, 
die contacten had met de Vichy-bureaucratie, rederijen en met landen die visa verstrekten.763 
Hoewel Vichy formeel voorstander was van emigratie, verleende het in de praktijk geen 
enkele financiële of logistieke steun.764 Het aantal joodse emigranten dat tussen oktober 1940 
en november 1942 via de HICEM Frankrijk legaal kon verlaten, bleef beperkt tot 6.500 à 
7.000.765 
   In september 1941 liet CGQJ-chef Vallat joodse leiders in de onbezette zone weten dat er 
op korte termijn een eenheidsorganisatie voor alle joden in Frankrijk moest komen. De 
houding van Consistoire en immigrantenorganisaties was afwijzend. Nadat Vallat echter 
duidelijk maakte dat het om een Duits initiatief ging dat hoe dan ook zou worden uitgevoerd, 
bleken sommige leiders van Frans-joodse hulporganisaties alsnog bereid mee te werken. Zij 
hadden – anders dan de tot dan toe dominerende leiders van het Consistoire Central – een 
grotere betrokkenheid bij en meer oog voor de snel verslechterende situatie, die zowel 
buitenlandse als Franse joden bedreigde. Hun belangrijkste overweging was dat Vallat had 
toegezegd dat het hulpwerk intact zou blijven. Het Consistoire bleef echter gekant tegen een 
gedwongen eenheidsorganisatie omdat deze op raciale wetgeving was gebaseerd. Voorzitter 
Helbronner poogde via zijn informele contacten met Pétain en sommige andere leden van de 
Vichy-regering de ophanden zijnde centralisering tegen te houden. Hierdoor ontstond nu ook 
openlijke verdeeldheid bij de Franse joden onderling. Vallat vond uiteindelijk twee 
vooraanstaande Franse leden van de CCOJA, Raymond-Raoul Lambert en Albert Lévy, 
bereid om zitting te nemen in het landelijke bestuur van de UGIF. Beiden stonden, zoals 
vermeld, al vanaf 1936 aan het hoofd van het in dat jaar opgerichte Comité d’Assistance aux 
Réfugiés (CAR), dat verbonden was met het Consistoire. Zij waren echter alleen tot 
medewerking bereid wanneer de nieuwe joodse vertegenwoordiging zich uitsluitend hoefde 
bezig te houden met maatschappelijke steun, beroepsomscholing en welzijnswerk, en niet 
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betrokken zou worden bij door de Franse overheid uitgevaardigde anti-joodse wetten of 
maatregelen. Bovendien wilden zij organisatorisch zoveel mogelijk zelfstandigheid 
behouden. Met dit laatste stemde Vallat in, met het eerste niet.766 Nadat eind november 1941 
per Franse wet de UGIF was opgericht, werd een landelijk hoofdbestuur benoemd met als 
zetel Lyon. Lévy werd voorzitter, Baur vice-voorzitter en Lambert secretaris-generaal. In 
genoemde wet werd de UGIF gedefinieerd als publiek-rechtelijke organisatie, die de hele 
joodse bevolking naar de autoriteiten toe vertegenwoordigde in alle aangelegenheden van 
maatschappelijke steun, hulpwerk, beroepsomscholing en emigratie. Zuiver godsdienstige 
aangelegenheden, alsook het gewone openbaar (lager en middelbaar) onderwijs vielen 
nadrukkelijk niet onder de UGIF. Alle joden werden automatisch leden van de UGIF, die het 
recht van belastingheffing kreeg en aanspraak kon maken op financiële steun van het CGQJ 
onder welks voogdijschap de organisatie werd geplaatst. Alle bestaande joodse organisaties, 
met uitzondering vooralsnog van het zuiver godsdienstige Consistoire, zouden onmiddellijk 
moeten worden ontbonden en hun financiële middelen dienden toe te vallen aan de UGIF.767 
Naast het hoofdbestuur werd zoals vermeld in elk van beide zones ook een aparte raad 
gevormd. Overigens nam de daadwerkelijke oprichting in het onbezette zuiden veel tijd in 
beslag. Pas in januari 1942, toen bleek dat het Consistoire formeel definitief buiten de UGIF 
zou blijven – wat door Vichy werd toegestaan – zouden de bestuursleden van de zuidelijke 
raad worden benoemd, van wie Lambert de belangrijkste werd. Kort daarop zou de feitelijk 
overbodig geworden koepelorganisatie CCOJA worden opgeheven. Lambert benadrukte in 
zijn dagboek herhaaldelijk de behoefte om het maatschappelijk hulpwerk te handhaven, dat 
nu, zo voelde hij het, uitsluitend nog via de UGIF mogelijk was. Op persoonlijk vlak lijkt hij 
voor zijn eigen wanhoop enige troost te hebben gevonden in zijn energieke inspanningen – 
soms tegen beter weten in – om te zorgen voor voorzieningen in de interneringskampen, om 
werklozen en daklozen van voedsel en onderdak te voorzien. Hij dacht erover na hoeveel 
beter en belangrijker dit werk was, dan om te vertrekken naar New York (een ontsnapping 
met zijn gezin, die hij herfst 1940 heel kort had overwogen). ‘Tenir et durer’ (staande blijven 
en volhouden) ‘blijft mijn motto en stelregel in mijn handelen. (…) Ik doe iets en dat is het 
belangrijke’, schreef hij in december 1941 in zijn dagboek.768 
   Onder talloze Franse joden had intussen de anti-joodse wetgeving en propaganda onder 
andere geleid tot de reactie dat men poogde de anti-joodse beeldvorming te weerleggen en 
aan te tonen dat volkomen ten onrechte was overgegaan tot anti-joodse maatregelen. Daartoe 
benadrukten velen de loyaliteit en verdiensten van zichzelf en hun ouders aan Frankrijk, 
bijvoorbeeld door als winkelier – naast het verplichte bordje Entreprise juif – ook militaire 
onderscheidingen uit de eerste wereldoorlog of andere bewijsstukken van verdiensten in de 
etalage te leggen. Om tegenwicht te bieden tegen de anti-joodse propaganda werd daarnaast – 
al of niet in samenwerking met het Consistoire – door joodse wetenschappers, journalisten en 
schrijvers onderzoek gedaan en veelvuldig gepubliceerd op alle terreinen van joodse 
geschiedenis en cultuur. Daarbij ging het er vaak om de positieve bijdrage van joden aan de 
Franse cultuur en maatschappij aan te tonen en de houding van eminente niet-joodse Franse 
intellectuelen ten opzichte van joden te benadrukken. Op deze wijze hoopte men een 
voedingsbodem te helpen creëren die tot intrekking van de Franse anti-joodse wetgeving 
moest leiden. Voor een groot aantal Franse joden, die tijdens het eerste jaar van Vichy niet of 
nauwelijks waren getroffen door de antisemitische wetgeving, leidde de verplichte registratie 
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van juni 1941 tot het ontstaan van een nieuw zelfbewustzijn. Velen onder hen werden zich 
toen pas méér bewust van hun joodse afkomst en identiteit en gingen zich daar voor het eerst 
in verdiepen.769 Het kwam daarentegen ook voor – zij het niet op grote schaal – dat deels 
geassimileerde joden aan de ontrechting en toenemende maatschappelijke uitsluiting poogden 
te ontkomen door zich tot het christendom te bekeren, door echte of vervalste en 
geantidateerde doopbewijzen. Voor allen gold echter dat zij zich steeds meer ontredderd 
voelden: ‘Je suis une demi-exilée qui a perdu son rang social’, schreef Andrée Brunschwig 
in een dagboek. Soortgelijke gevoelens bracht Lucien Vidal-Naquet onder woorden: ‘Je ne 
suis plus qu’un demi-citoyen, sur le sol même où je suis né et où dorment les miens’.770 
 
3.3.1.5  Bezette zone, eind 1941 tot juni 1942 
Een van de problemen waar de leiders van UGIF-N van begin af mee te maken hadden, was 
het gebrek aan draagvlak onder een groot deel van de joodse bevolking, met name de 
immigranten. Nadat in april-mei 1941 het Parijse Comité de Coordination door Franse joden 
was overgenomen, hadden verschillende immigrantengroeperingen het praktische hulpwerk 
met succes op afstand gehouden van dit comité. Voortzetting daarvan, nu als UGIF-N en aan 
Vichy ondergeschikt, maakte het al bestaande wantrouwen van immigranten ten opzichte van 
Frans-joodse leiders nog groter. De in Solidarité georganiseerde joodse communisten, die 
veel aanhang hadden onder de Oost-Europese joden in Parijs, gingen nog een stap verder en 
betitelden deelname aan de UGIF openlijk als verraad.771 André Baur en veel andere Frans-
joodse leiders waren er echter van overtuigd dat alleen zij in deze moeilijke tijden het best in 
staat waren de joden, met inbegrip van de immigranten, te vertegenwoordigen en hun 
belangen richting de autoriteiten zo goed mogelijk te behartigen. Baur streefde naar 
verzoening en een zo breed mogelijke deelname van alle partijen in de nieuwe organisatie. 
Daartoe benadrukte hij de positieve kanten van de contacten met Vallat en gaf financiële 
steun aan immigrantenorganisaties, die zich weliswaar formeel niet bij de UGIF aansloten, 
maar informeel toch een vorm van samenwerking aangingen. Aangezien echter de vrijwillige 
donaties sterk terugliepen sinds het Comité de Coordination was omgevormd tot UGIF-N, 
raakten de financiële middelen snel uitgeput. Men zag zich gedwongen een beroep te doen op 
een zogenoemd ‘Fonds de Solidarité’ van het CGQJ. Lang had men dit vermeden, aangezien 
dit fonds bestond uit een deel van de opbrengsten van in beslag genomen joodse winkels en 
bedrijven. De praktische noodzaak tot voortzetting van hulp aan meer dan drieduizend 
families, gaf uiteindelijk echter de doorslag bij zowel UGIF- als veel immigrantenleiders.772 
   Daarnaast kreeg UGIF-N al direct bij oprichting te maken met de al genoemde 
radicalisering van de Duitse anti-joodse politiek. Naar aanleiding van aanslagen door Frans 
verzet op leden van de Wehrmacht, werden in december 1941 drie represailleacties 
uitgevoerd. Ruim 700 joden, van wie de meesten welgestelde Frans staatsburgers waren, 
werden door Duitse politie opgepakt en opgesloten in het onder Duits bevel staande kamp 
Royallieu nabij Compiègne. Honderd mensen, voornamelijk communisten, werden 
geëxecuteerd, onder wie 53 joden, en er werd een boete van een miljard franc aan de joodse 
gemeenschap opgelegd. De betreffende verordening van het militair bestuur stelde de Franse 
autoriteiten verantwoordelijk, maar UGIF-N kreeg opdracht binnen dertig dagen een eerste 
betaling te doen.773 Baur en andere UGIF-leiders deden in deze acute noodsituatie een beroep 
op de regering in Vichy. Het Franse ministerie van financiën had er belang bij te voorkomen 
dat joods eigendommen (als mogelijk onderpand) in de bezette zone in Duitse handen zouden 
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vallen. Bij de wet van 16 januari 1942 werd een lening van 250 miljoen franc toegekend aan 
de UGIF, waarbij de geblokkeerde joodse rekeningen in de Caisse des Dépots et 
Consignations werden gebruikt als onderpand. Dit maakte het de UGIF mogelijk de eerste 
van vier termijnen van de boete te betalen. Het slagen van deze transactie vormde voor de 
leiders van UGIF-N een bewijs dat ze hun functie als vertegenwoordigers van de joden in de 
bezette zone moesten blijven vervullen.774 
   Vanaf januari 1942 trachtte van Duitse kant het Judenreferat greep te krijgen op de UGIF-
N. Zo gaf Dannecker bevel tot voortzetting van het eerder genoemde weekblad Informations 
Juives de Paris, nu onder de nieuwe naam Bulletin de l’UGIF en als enig toegestane joodse 
persorgaan in bezet gebied. Verder eiste hij dat de door Baur op een zijspoor gezette 
Oostenrijker Israelowicz, benoemd zou worden tot vast contactpersoon van UGIF-N met de 
Duitse autoriteiten. Ook moest in het vervolg wekelijks verslag worden uitgebracht over de 
economische en bestuurlijke gang van zaken.775 Vallat werd bij dit alles door Dannecker 
gepasseerd. Vooral sinds de CGQJ-chef  felle kritiek had geuit op de razzia en boete van 
december 1941, was hij voor Dannecker steeds meer een obstakel geworden. Vanaf januari 
drong de laatste aan op vervanging van Vallat, daarin al snel gesteund door de Duitse 
ambassade en uiteindelijk ook het militair bestuur. Baur en andere UGIF-leiders deden in 
februari en maart meerdere, vergeefse, pogingen het op handen zijnde ontslag van Vallat 
tegen te houden. Zij zagen in de kritiek van Vallat op het Duitse beleid een aanwijzing dat in 
Franse overheidskringen de neiging tot samenwerking met bezettingsautoriteiten afnam. Ze 
bleven de CGQJ-chef als een minder kwaad beschouwen.776 
   Eind maart 1942 werden – zoals was aangekondigd – de in december opgepakte joden als 
vergelding voor eerdergenoemde aanslagen uit het onder bevel van Duitse politie staande 
kamp Royallieu bij Compiègne naar Polen weggevoerd. De UGIF-N had twee weken 
daarvoor van Judenreferent Dannecker bevel gekregen te voorzien in schoeisel en dekens 
‘ten behoeve van duizend personen’.777 Baur en andere leiders van de UGIF-N onderkenden 
onmiddellijk de betekenis van dit bevel. Ze stonden voor een politiek en moreel dilemma: 
men wilde niet meewerken aan een dergelijke Duitse politiemaatregel, maar wenste evenmin 
dat deze mannen zouden worden gedeporteerd zonder elementaire uitrusting om te kunnen 
overleven. Hoewel de UGIF-N geen openlijke confrontatie met het Judenreferat wilde, zocht 
men wel naar wegen en middelen om uitvoering van de opdracht te vermijden. Om 
Dannecker voorlopig tevreden te stellen werd in het Bulletin de l’UGIF van 20 maart een 
speciale oproep gedaan aan de joodse bevolking kleding, schoeisel en dekens ter beschikking 
te stellen. Tegelijkertijd echter protesteerde Baur bij kolonel Chomel de Jarnieu, de directeur 
van het kabinet van Vallat. Baur benadrukte dat Danneckers opdracht strijdig was met de 
wettelijke taken van de UGIF die formeel alleen orders kon ontvangen van het CGQJ. Volgens 
Jarnieu hoefde Baur niet aan de opdracht te voldoen aangezien Dannecker inderdaad geen 
bevoegdheid hiertoe had. Uit angst voor Duitse represailles – gezien de gebeurtenissen van 
december 1941 – werd door de UGIF-N tenslotte toch aan de eis voldaan, zij het niet op de 
gestelde datum. De aangelegenheid was tekenend voor de positie waarin de leiders van UGIF-
N zich bevonden. Enerzijds trachtten zij in de praktijk te steunen op een Franse wet 
(oprichtingswet en statuten van de UGIF), die zij vanwege zijn raciale karakter in theorie 
verwierpen, anderzijds stonden zij tegenover een bezettingsmacht die in feite de Franse wet 
negeerde. De kwestie van het leveren van dergelijke goederen werd een bron van conflict 
tussen CGQJ en Judenreferat, terwijl de spanningen tussen beide instanties in dit stadium 
toch al hoog waren opgelopen. Eventuele verdere protesten van Baur zouden steeds minder 
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kans op succes hebben, omdat Vallat intussen ook bij zijn eigen regering in ongenade was 
gevallen, aangezien hij er niet in was geslaagd Duitse invloed in de anti-joodse politiek te 
beperken.778 
   In april werd het ontslag van Vallat aangekondigd en begin mei werd hij opgevolgd door de 
Duitsgezinde, felle antisemiet Louis Darquier de Pellepoix. Anders dan Vallat wist Darquier 
weinig van openbaar bestuur en ambtelijke organisatie, hij bracht persoonlijke kennissen met 
zich mee op posities in het CGQJ. De eveneens ontslagen Jarnieu werd vervangen door Joseph 
Galien, die tot dan toe een tweedehands bandenbedrijf in Neuilly leidde. Hij had sinds 1937 
met Darquier samengewerkt bij verspreiding van antisemitische lectuur, m.n. het 
antisemitische weekblad La France enchaïnée. Galien ging richting UGIF-N direct aan het 
werk om aan de wensen van de Sipo-SD te voldoen. In de tamelijk korte tijd dat hij in functie 
was (hij vertrok in november 1942 na een privéruzie met Darquier) zag Galien de UGIF als 
geschikt middel om zijn antisemitisme in daden om te zetten. Darquier en Galien waren de 
belangrijkste Franse overheidsfunctionarissen waarmee Baur en andere leiders van UGIF-N 
met ingang van mei 1942 te maken kregen. Galien probeerde zich naar de Duitsers toe te 
bewijzen door voor hen de UGIF-leveranties van goederen ten behoeve van geïnterneerde 
joden beter te organiseren. Het ging daarbij opnieuw om kleding, schoeisel, dekens etc. Deze 
bevoorrading bleek echter al onmiddellijk niet eenvoudig in deze oorlogsjaren waarin de 
productie ernstig was ontwricht en toenemende schaarste heerste. In betrekkingen met 
particuliere ondernemingen en diverse betrokken ministeries, wenste Galien dat prioriteit zou 
worden verleend aan de door de Sipo-SD geëiste goederen, waar de UGIF aan moest voldoen. 
Op deze manier hoopte Galien, die al enkele jaren nauw contact onderhield met de Sipo-SD, 
de Frans-Duitse relaties te verbeteren. Om de nodige hulpgoederen te verkrijgen, begon de 
UGIF-leiding in mei te corresponderen met verschillende Franse bedrijven, terwijl ook de 
joodse bevolking herhaaldelijk werd opgeroepen haar steentje bij te dragen. Deze oproepen 
hadden een sterk moralistisch gehalte: op de ‘gemeenschap’ werd wederom een beroep 
gedaan solidariteit te betonen met de geïnterneerde joden en hun families door voedsel, 
kleding, schoeisel e.d. ter beschikking te stellen.779 Behalve bevoorrading van joden in 
interneringskampen, speelde de UGIF-N een ondergeschikte rol in de ontwikkelingen van 
mei–juni 1942; men had geen betekenisvolle invloed op de betrekkingen tussen Sipo-SD of 
andere Duitse instanties en de nieuwe leiding van het CGQJ. Toen eind mei door het militair 
bestuur per verordening de jodenster werd ingevoerd, werd niet de UGIF maar Franse politie 
belast met de distributie daarvan. Begin juni meldden ruim 83.000 joden zich bij hun 
plaatselijke politiebureau om tegen inlevering van een textieldistributiebon drie sterren in 
ontvangst te nemen. Slechts een kleine minderheid negeerde de verplichting tot het dragen 
van dit kenteken: het ging daarbij in hoofdzaak om jongeren, die het niet eens waren met hun 
ouders of militanten die reeds eerder hadden gekozen voor een clandestien of semi-
clandestien bestaan. Voor iedereen die tot dan toe de eigen joodse identiteit niet had 
verborgen en van wie de identiteitskaart het stempel Juif of Juive droeg, was het heel riskant 
zich aan de bepaling van de jodenster te onttrekken. Iedereen realiseerde zich dat één enkele 
verklikker zwaarder woog dan het zwijgen van een hele buurt. Velen poogden op straat de 
stigmatiserende ster aan het zicht te onttrekken door er een tas voor te houden; sommigen 
begonnen te zoeken naar mogelijkheden om naar de onbezette zone te komen; weer anderen 
droegen de ster met waardigheid en trots. Lucienne Rodgold, die haar bezorgde vader die in 
kamp Beaune-la-Rolande was geïnterneerd enigszins wilde geruststellen, schreef hem op 9 
juni 1942: ‘Avec nos insignes, nous étions fiers et marchions la tête haute et lorsqu’on 
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rencontrait un ‘monsieur’, on relevait la tête encore plus haut et le sourire nous passions en 
le regardant droit dans les yeux, et eux baissaient la tête.’780 
   De voornaamste taak van de UGIF – materiële hulpverlening – werd zo goed mogelijk 
voortgezet. Daarnaast werd de organisatie opnieuw gesommeerd goederen te leveren voor 
joden in interneringskampen, die op transport gesteld zouden worden. Het betrof ongeveer 
vierduizend merendeels buitenlandse joden, die al sinds 1941 in vier kampen in de bezette 
zone waren geïnterneerd. Zij werden in de loop van juni 1942 als vergelding voor acties van 
Frans verzet in vier treinen van duizend uit Frankrijk weggevoerd. Opnieuw protesteerde de 
UGIF bij Franse autoriteiten. Men probeerde in eerste instantie zich opnieuw te beroepen op 
de wet en aan de oprichtingsstatuten vast te houden, maar aangezien de Fransen nu nul op het 
rekest gaven en ook de Duitsers de protesten negeerden, zag men zich gedwongen alsnog aan 
de eisen te voldoen.781 
   De wegvoeringen van maart en juni, alsook de gedwongen medewerking van de UGIF bij 
de bevoorrading, hadden tot gevolg dat in de ogen van veel joden – niet alleen immigranten, 
maar ook Franse joden – de opgelegde centrale organisatie een verlengstuk was geworden 
van de bezetter. Zij raakten hierdoor nog meer vervreemd van de UGIF, al bleven velen toch 
met deze organisatie verbonden, al was het alleen maar door hun afhankelijkheid van 
financiële steun en maatschappelijk hulpwerk. Amelot, dat reeds kort na de bezetting van 
Parijs als informeel comité was begonnen, poogde onder leiding van Rapoport op alle 
mogelijke alternatieve manieren, zowel legaal als clandestien, het hulpwerk aan de eigen 
achterban van immigranten voort te zetten en bleven daartoe steun van de Joint ontvangen. 
Amelot en ook de FSJF schuwden daarbij niet per definitie elk contact met de UGIF, zeker 
niet waar dit van nut kon zijn, maar ze poogden wel afstand te houden en eigen 
zelfstandigheid te bewaren. De niet direct op hulp gerichte maar zuiver politieke organisaties 
van immigranten weigerden elk contact met de UGIF. Dit gold zowel voor de joodse 
communisten (Solidarité) als voor uiteenlopende niet-communistische groeperingen, zoals de 
socialistisch-zionisten (Linke Poalei Zion) en de socialistische Bund.782  
 
3.3.1.6  Onbezette zone, eind 1941 tot juni 1942 
Eind november 1941 was weliswaar per Franse wet de UGIF opgericht, maar in de praktijk 
duurde het – anders dan in de bezette zone – in het zuiden nog maanden voordat 
bestuursleden definitief waren benoemd en de organisatie daadwerkelijk kon gaan 
functioneren. Dit gold zowel voor het hoofdbestuur, als voor de zuidelijke raad: de UGIF-
Sud, beiden in Lyon. Belangrijkste reden hiervoor was dat onder joodse leiders tegengestelde 
opvattingen heersten over medewerking aan de nieuwe organisatie. Deze verdeeldheid liep 
niet langer uitsluitend parallel met de scheiding tussen Franse en buitenlandse joden, maar 
had vooral te maken met de aard van de UGIF zelf. Onder beide groepen waren voor- en 
tegenstanders. Onder degenen die principieel gekant waren tegen de UGIF waren niet alleen 
FSJF-voorzitter Marc Jarblum en veel andere immigrantenleiders, maar ook Consistoire-
voorzitter Helbronner. Pragmatische voorstanders waren Lambert en Lévy, beiden van CAR, 
alsook een aantal immigrantenleiders die het praktische hulpwerk belangrijker vonden dan 
principiële politiek-ideologische geschillen. Vanaf het begin van hun contacten met Vallat, 
waren zij ervan overtuigd dat ‘het niet voldoende was te zeggen dat men moest protesteren en 
afzijdig moest blijven. Men moest, integendeel, in zuiver technische zin ook bruikbare 
(alternatieve) voorstellen doen.’783 Centraal stonden de onderhandelingen met Vallat over 
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onder welke voorwaarden men zou deelnemen aan de UGIF. Men voorzag dat de organisatie 
instrument zou worden van een voortgaande antisemitische politiek. Helbronner had via zijn 
informele contacten met Pétain tevergeefs getracht oprichting van de UGIF – en in elk geval 
de raciale basis ervan – tegen te houden, onder andere door zich te beroepen op de Franse wet 
uit 1905 die scheiding van kerk en staat bepaalde. Hij en andere leden van het Consistoire 
Central stonden voor een dilemma. Enerzijds moest een pragmatisch besluit worden 
genomen de nieuwe organisatie te accepteren, zodat het bitternoodzakelijke hulpwerk kon 
worden voortgezet. Anderzijds zou men bij blijvende principiële afwijzing van de UGIF 
zichzelf tegenover het CGQJ en de Vichy-regering buitenspel zetten. Ook andere kwesties, 
zoals gebruikmaking van het al genoemde ‘Fonds de Solidarité’, gaven in joodse kringen 
aanleiding tot heftige debatten, waardoor de onderhandelingen met Vallat zich wekenlang 
voortsleepten.784 Begin januari 1942 was het geduld van de CGQJ-chef op en hij dreigde de 
leden van het hoofdbestuur en de raad van UGIF-Sud zelf eenzijdig aan te wijzen. Aangezien 
de joodse leiders nu vreesden dat ‘margoulins’ (onbetrouwbare individuen zonder scrupules) 
zouden worden benoemd, kwam Lambert op uitdrukkelijk verzoek van Vallat alsnog met een 
aantal kandidaten, allen rechtstreeks verbonden met hulporganisaties. Lambert, die 
handhaving van het hulpwerk, desnoods in een formeel aangepaste vorm, als hoogste 
prioriteit zag, slaagde erin acht andere vooraanstaande joden te overreden toe te treden tot het 
bestuur van de UGIF. Zij waren weliswaar lid van het Consistoire, maar zouden nadrukkelijk 
niet namens deze organisatie zitting nemen in de UGIF. Vallat ging hiermee akkoord en 9 
januari 1942 verscheen in de Franse Staatscourant de lijst met negen bestuursleden. Albert 
Lévy werd voorzitter en André Baur vice-voorzitter van het UGIF-hoofdbestuur, terwijl 
Lambert secretaris werd van de UGIF-Sud.785 Met deze benoemingen was de top van het 
Consistoire weliswaar formeel gepasseerd, maar daar stond tegenover dat Helbronner van 
een netelig probleem was verlost. Aangezien alle UGIF-bestuursleden het primaat van het 
Consistoire erkenden, werd over alle cruciale beslissingen eerst informeel overleg gevoerd 
met de top van het Consistoire. Naar buiten toe had laatstgenoemde officieel dus geen enkele 
bemoeienis met de UGIF als dwangorganisatie, maar achter de schermen kon men 
betrekkelijk grote invloed uitoefenen op de koers van de UGIF-leiding, vooral in de onbezette 
zone. Dit was ook mogelijk omdat Vichy toestond dat het Consistoire als enige joodse 
organisatie naast de UGIF kon blijven voortbestaan. Nog meer dan al het geval was, zou het 
Consistoire zich beperken tot zuiver godsdienstige aangelegenheden.786 Degenen die de 
benoeming tot UGIF-bestuurslid aanvaardden – onder wie Lambert, Lévy, Hirschler – waren 
zich bewust van het belang van hun beslissing. Ze voelden zich als verantwoordelijke leiders 
in deze zeer benarde tijd gedwongen verreikende beslissingen te nemen, net zoals dat voor 
hun gevoel ook zwaar had gedrukt op de schouders van de leiders van het Franse Jodendom 
ruim 130 jaar eerder, ten tijde van Napoleon. Deze had toen het zogenoemde Sanhedrin als 
overkoepelend joods orgaan – dat in de oudheid had bestaan – heropgericht en aan de leiders 
van de joodse bevolking verplicht opgelegd. De UGIF-hoofdbestuursleden in het onbezette 
Lyon zagen het dilemma van hun situatie en de nieuwe dwangorganisatie vooràl of zelfs 
uitsluitend in dit licht van de Frans-joodse betrekkingen en hun voorgeschiedenis; niet dus in 
de eerste plaats binnen het kader van de Duitse jodenvervolging en soortgelijke joodse 
dwangorganisaties elders in Europa.787 
   Nadat de kwestie van de bestuursleden was opgelost, duurde het evenwel toch nog tot begin 
mei 1942, voordat de zuidelijke UGIF-raad daadwerkelijk begon te functioneren. Een van de 
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belangrijkste redenen was blijvende weerstand onder hulp- en immigrantenorganisaties die 
van meet af gekant waren geweest tegen oprichting van de UGIF. Zo nam de zionist Joseph 
Fischer, tot dan toe directeur van Keren Kayemeth Le-Israel in Frankrijk, mede naar 
aanleiding van oprichting van de UGIF, in december 1941 het initiatief de belangrijkste 
zionistische groepen onder één noemer bijeen te brengen. Op 23 januari 1942 kwam de 
Organisation Sioniste de France (OSF) tot stand. Het directie-comité (Comité directeur - 
Codi) bevond zich aanvankelijk in Lyon maar werd later verplaatst naar Nice, terwijl in 
nauwe samenwerking met de FSJF regionale comités werden opgericht in Limoges, 
Toulouse, Nice, Grenoble en Roanne. Ze gingen zich vooral actief bezighouden met allerlei 
cursussen voor joodse jongeren om hen voor te bereiden op legale en illegale emigratie. De 
samenwerking tussen OSF en FSJF was goed mogelijk omdat Jarblum niet alleen FSJF-
voorzitter, maar ook socialist en zionist was. De vertraging van het formele opgaan van 
joodse organisaties in de UGIF had ook te maken met de verwikkelingen aan de kant van de 
Franse overheid, met name het CGQJ in de eerste maanden van 1942. Joodse leiders hadden 
in deze periode te maken met het feit dat Vallat op het punt stond door zijn eigen regering 
ontslagen te worden en dus als onderhandelingspartner nog nauwelijks een betekenisvolle rol 
kon spelen. Hierdoor verliep het proces van opgaan in de UGIF traag. Begin mei zou Vallat 
worden opgevolgd door de felle antisemiet Louis Darquier de Pellepoix, die in tegenstelling 
tot zijn voorganger wèl Duitsgezind was. Toch had Lambert nog net op tijd bij Vallat weten 
te bewerkstelligen dat de organisatiestructuur van UGIF-Sud (UGIF-S) zo werd ingericht dat 
de formeel aangesloten organisaties een grote mate van zelfstandigheid behielden. Onder 
Duitse druk publiceerde Vallat op 9 maart 1942 een eerste lijst met ontbonden organisaties, 
spoedig gevolgd door een tweede, die vooral betrekking had op het onbezette zuiden. De 
voornaamste organisaties, zoals het kapitaalkrachtige Alliance Israélite Universelle en verder 
HICEM en CCOJA, werden diezelfde maand opgeheven of omgevormd tot UGIF-afdelingen. 
Minder belangrijke organisaties en verenigingen wisten echter vooralsnog hun opgaan in de 
UGIF uit te stellen.788  
   De belangrijkste tegenstand kwam van de koepelorganisatie van immigranten, de FSJF. 
Vooral het verzet van voorzitter Jarblum droeg ertoe bij dat daadwerkelijk functioneren van 
UGIF-S werd vertraagd. Jarblum ging er prat op, dat hij aanvankelijk succes leek te hebben 
met zijn pogingen andere immigrantenleiders en ook Frans-joodse leiders aan te zetten tot 
oppositie tegen de UGIF. Hoewel zowel Jarblum, als zijn tegenspeler van het Consistoire, 
Helbronner, dus in dit opzicht op één lijn zaten, bleek samenwerking tussen beiden niet 
mogelijk. Daarvoor was de kloof tussen FSJF en Consistoire te groot. Jarblum uitte 
herhaaldelijk kritiek op de elitaire houding van Helbronner en andere leiders van het 
Consistoire, die zich uitsluitend zouden bekommeren om de belangen van de Franse joden. 
Jarblums opvatting werd evenwel ook in eigen kring aangevochten door degenen, die 
weliswaar evenmin voorstanders waren van de UGIF, maar toch een gematigder opvatting 
hadden. Zij sloten deelname in de UGIF niet op voorhand uit, zolang de FSJF maar in de 
praktijk volgens eigen methoden kon blijven werken. Vooral financiële overwegingen lagen 
aan deze opvatting ten grondslag. Blijvende weigering zou namelijk leiden tot 
inbeslagneming van de tegoeden, gebouwen en inventaris van de FSJF, waarna men een deel 
van de achterban hoogstwaarschijnlijk zou verliezen aan de grote politiek-ideologische en 
organisatorische concurrent: het Comité d’Assistance aux Réfugiés (CAR), dat weer nauw 
gelieerd was aan het Consistoire. Dit moest hoe dan ook worden voorkomen. Onder deze 
omstandigheden zag Jarblum zich na enkele maanden gedwongen de UGIF tòch te 
accepteren. Handhaving van de eigen organisatie, zij het in aangepaste vorm, gaf de doorslag. 
Door een zekere zelfstandigheid te behouden kon evenredige verdeling van de fondsen 
worden bereikt en het sociale hulpwerk doorgaan, terwijl men tegelijkertijd zoveel mogelijk 
afstand hield van omstreden, politieke beslissingen waartoe de UGIF-leiding door Vichy kon 
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worden gedwongen. De belangrijkste bestuurder van UGIF-S, Lambert, was zich al sinds de 
jaren dertig bewust van de oppositie bij diverse organisaties en groeperingen tegen elke vorm 
van centralisatie. Door de onderhandelingsruimte die Vallat had geboden, was Lambert in 
staat geweest te kiezen voor een losse, federale opzet van UGIF-S, waarmee hij weerstanden 
bij de FSJF en andere organisaties voorlopig voldoende kon overwinnen. Hierdoor bleef de 
invloed van de UGIF-leiding uiteindelijk zeer beperkt. In de praktijk konden afdelingen en 
onderafdelingen – veelal als voortzettingen van formeel opgeheven organisaties – in grote 
mate hun eigen gang gaan.789  
   Uiteindelijk vond de constituerende vergadering van UGIF-S pas op 4 mei 1942 plaats. 
Deze viel samen met het aantreden van de nieuwe CGQJ-chef Darquier. Zijn aanstelling werd 
door de joodse leiders als zeer onheilspellend ervaren en men debatteerde over de koers die 
gevolgd diende te worden. Daarbij werd overigens weinig rekening gehouden met de nieuwe 
politieke situatie binnen de Vichy-regering door de terugkeer van Laval. Men had evenmin 
veel aandacht voor de gebeurtenissen in het bezette noorden, zoals de (represaille-)deportatie 
van duizend joden in maart 1942 en de groeiende Duitse invloed op UGIF-N. De nieuwe 
organisatie in het zuiden stond vooral in het teken van onderlinge verhoudingen tussen joodse 
organisaties, die nu UGIF-afdelingen waren geworden. De anti-joodse politiek werd in de 
eerste plaats in een Franse context gezien en men trachtte de gevolgen ervan zoveel mogelijk 
te ondervangen. Een van de problemen waarmee de UGIF-S onmiddellijk te maken kreeg, 
was de zorg voor de vluchtelingen en andere buitenlandse joden die al minstens anderhalf 
jaar geïnterneerd waren in kampen. Ook onder degenen aan wie een vaste woonplaats was 
opgelegd en die zich regelmatig bij de plaatselijke politie moesten melden, waren velen 
aangewezen op sociale hulp. De verschillende joodse organisaties die zich tot dan toe met 
deze hulp bezig hielden, vielen voortaan onder de UGIF en zetten hun werkzaamheden op een 
aangepaste manier voort. 
   Het is opvallend dat de totstandkoming, aard en opzet van UGIF-S en UGIF-N onderling 
sterk afweken. Dit werd niet zozeer bepaald door het kaliber van de mensen die de leiding 
vormden, als wel door de verhouding tussen bezetters, Franse autoriteiten (met name CGQJ) 
en leiders van verschillende joodse organisaties. Het was niet alleen de afwezigheid van de 
bezetter, waardoor UGIF-S van meet af aan een grotere manoeuvreerruimte had richting 
Franse autoriteiten. Wat in het onbezette zuiden vooral een rol speelde, was dat men van de 
kant van Vichy en CGQJ aan Frans-joodse leiders aanzienlijke invloed toestond bij de opzet 
en het functioneren van de UGIF als organisatie. Het is opmerkelijk dat – anders dan bijv. in 
het volledig bezette Nederland ten aanzien van Visser en de Joodse Coördinatie-Commisie – 
Vichy-Frankrijk zowel principiële tegenstanders van de UGIF (Helbronner van Consistoire en 
Jarblum van FSJF), als meer pragmatisch ingestelde joodse leiders (Lambert, CAR), 
vooralsnog bleef tolereren. Mede hierdoor werd de manoeuvreerruimte van onder de UGIF-S 
ressorterende joodse organisaties uiteindelijk in de praktijk niet al te zeer beperkt. De UGIF-S 
omvatte een algemene bestuursraad en verschillende departementen voor specifieke taken. 
De raad ontleende zijn functie vooral aan het door Lambert geleide secretariaat dat belast was 
met interne organisatorische zaken en financiën. De zeven departementen omvatten in feite 
alle belangrijke organisaties die zich tot dan toe onafhankelijk hadden bezig gehouden 
bepaalde problemen en taken binnen de joodse bevolkingsgroep, maar die nu waren 
opgegaan in de UGIF. De departementen waren: 1. Familie, 2. Arbeid, beroepsopleiding en 
omscholing (voorheen ORT), 3. Gezondheid (deels voortzetting van OSE voor 
kinderverzorging en medische hulp), 4. Jeugdzaken (bestuurd door leiders van EIF, d.i. de 
Frans-joodse scout beweging), 5. Welzijn (samenvoeging van vroegere organisaties voor 
maatschappelijke steun, waaronder CAR), 6. Emigratie (bestuurd door HICEM), 7. Externe 
Zaken en Koloniale Aangelegenheden, een voortzetting van de vroegere Alliance Israélite 
Universelle (AIU). De onbezette zone was verdeeld in zes UGIF-regio’s; in elk daarvan had 
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een functionaris van de UGIF te maken met de Franse regionale autoriteiten. Deze regeling 
moest het mogelijk maken plaatselijke overeenkomsten en regelingen te treffen zonder 
ongewenste bemoeienis van de centrale regering in Vichy of – na november 1942 – van de 
bezetter.790 De ophanden zijnde deportaties van Duitse zijde en de massale arrestaties door 
Franse politie in augustus 1942 zouden evenwel rigoureus ingrijpen in de verhoudingen 
binnen de nog maar net ontstane UGIF-S. 
 
Van 1940 tot 1942 waren bij de joodse organisaties en bevolking in Frankrijk drie 
verschillende houdingen en reacties ontstaan op de Duitse en Franse anti-joodse politiek. Alle 
drie lagen direct in het verlengde van de vooroorlogse periode. De eerste was de officiële 
beleidslijn, zoals vanaf augustus-september 1940 geformuleerd door het leiderschap van de 
Franse joden, georganiseerd in het Consistoire Central en zoals dat later ook overheerste in 
de uit Franse joden bestaande top van de UGIF. Kenmerken van deze houding en reactie 
waren: a) legalisme en bescherming van in de eerste plaats de Franse joden omdat de joodse 
immigranten en vluchtelingen als een te groot risico werden beschouwd; b) accent op 
maatschappelijke hulp (aan immigranten) als vorm van liefdadigheid en nadrukkelijk niet als 
‘solidariteit’ met medejoden. Vanaf eind 1941 zou deze beleidslijn via de UGIF als opgelegde 
organisatie ook zijn invloed uitoefenen op een aanzienlijk deel van de buitenlandse joden in 
Frankrijk. De tweede en derde houding waren kenmerkend voor diverse organisaties van 
joodse immigranten. Ook hun strategieën ontwikkelden zich uit hun specifieke vooroorlogse 
achtergrond en de omstandigheden tijdens de bezetting. De tweede strategie werd gevolgd 
door de joodse communisten – georganiseerd in Solidarité – en werd gedicteerd door 
politiek-ideologische richtlijnen. Dit betekende dat vanaf juni 1941 (Duitse aanval op de 
Sovjet-Unie) de prioriteit lag bij de gewapende strijd tegen de bezetter, en dat onafgebroken 
werd gehamerd op aansluiting van de joden bij niet-joodse verzetsorganisaties om zo met 
recht aanspraak te kunnen maken op solidariteit en hulp van niet-joden. De derde strategie 
tenslotte werd gevolgd door verschillende niet-communistische immigranten-organisaties en 
hun achterban, met name Amelot, Bund en meer in het algemeen FSJF, alsmede de 
zionistische groepen (Poalei Zion, KKL , later OSF). Anders dan bij de vanouds deels 
geassimileerde Franse joden en ook anders dan bij de joodse communisten, stond bij hen het 
criterium van een joodse (nationale) identiteit centraal. Volgens deze opvatting was de beste 
manier om zich teweer te stellen tegen de toenemende vervolging en algemene crisis dat de 
joden al hun materiële, geestelijke en organisatorische bronnen en middelen zouden 
aanwenden om het joodse leven in stand te houden; men kon alleen op eigen kracht 
vertrouwen en op onderlinge samenwerking steunen.  
   De impact van twee jaar Franse en Duitse anti-joodse politiek had niet geleid tot een 
opheffing of aanzienlijke vermindering van de al vóór de oorlog bestaande tegenstellingen 
tussen deze drie standpunten en houdingen onder de joodse bevolking. Daarvoor was het 
verschil in belangen, perceptie en interpretatie van de realiteit tussen de drie groepen te groot. 
Het grootste contrast bestond tussen Consistoire en communisten. 
 
3.3.2  België 
 
3.3.2.1  Zomer 1940 tot najaar 1941 
Een groot deel van de gevluchte joden uit België kwam niet verder dan Noord-Frankrijk. 
Velen raakten verstrikt in de chaos die op de Franse wegen heerste. In juni 1940, na afloop 
van de vijandelijkheden, waren duizenden joden uit België dan ook in door Duitsers bezet 
gebied blijven steken. In de weken daarna normaliseerde de situatie zich enigszins. Dit leidde 
ertoe dat veel joodse vluchtelingen uit bezet Frankrijk terugkeerden naar België, waar zij hun 
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oude bestaan weer zoveel mogelijk wilden opnemen.791 Het ging hierbij om een aanzienlijk 
aantal, zoals blijkt uit de registratie van eind 1940. Er werden 52.000 joden geteld, met 
inbegrip van een geschat aantal van tienduizend kinderen jonger dan 16 jaar.792 Zoals 
vermeld, stelt Steinberg dat ruim tweeduizend joden zich aan deze registratie onttrokken en 
ook gedurende de rest van de bezettingstijd daaraan ontsnapten.793 Uit andere bronnen is af te 
leiden dat in de zomer en herfst van 1940 ongeveer zes- tot achtduizend uit België 
afkomstige joden door het Vichy-regime in onbezet Frankrijk werden geïnterneerd.794 
Wanneer deze gegevens worden gekoppeld aan bovengenoemd registratiecijfer, blijkt dat 
uiteindelijk naar schatting niet meer dan vier- à vijfduizend joden uit België in 1940 blijvend 
aan vervolging ontsnapten; dit is minder dan tien procent van het totale aantal van 66.000 
joden in België aan de vooravond van de Duitse inval.795 
   Onder de vele teruggekeerden waren maar heel weinig bestuurders van joodse gemeenten, 
organisaties, opperrabbijnen en prominenten uit het bedrijfsleven. Zo keerde de naar 
Frankrijk gevluchte opperrabbijn Joseph Wiener niet terug. Ook de invloedrijke voorzitter 
van het vooroorlogse Comité d’Aide et d’Assistance aux Victimes de l’Antisémitisme en 
Allemagne, Max Gottschalk, was naar het buitenland uitgeweken en zou pas na de bevrijding 
terugkeren; in de chaos van mei 1940 had zijn comité opgehouden te bestaan. Tal van 
verenigingen en organisaties, zoals de Belgische Zionistische Federatie, werden na mei 1940 
niet heropgericht omdat de voornaamste leiders ervan niet waren teruggekeerd.796 Gevolg 
was dat alleen met veel moeite het ontregelde joodse gemeenschapsleven weer op gang kon 
worden gebracht. Het was vooral Isaac Kubowitzki (‘Itzko’), de niet gevluchte voorzitter van 
de liberaal zionisten, die erin slaagde de opengevallen plaatsen in tal van organisaties op te 
vullen door mensen van veelal zionistische signatuur.797 Verder werden in Antwerpen en 
Brussel hulpcomités opgericht voor opvang van uit Frankrijk teruggekeerde vluchtelingen. 
Daarnaast breidde de al langer bestaande Oeuvre Centrale Israélite de Secours (OCIS) mede 
onder invloed van Kubowitzki zijn werkzaamheden aanzienlijk uit. Ook ontstonden er 
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nieuwe organisaties, zoals het door Duits-joodse vluchtelingen opgerichte Hilfswerk für 
Juden aus Deutschland met als meest prominente leden Louis Rosenfeld, Felix Meyer en de 
uit Oostenrijk afkomstige Robert Holzinger. De joden uit Duitsland en Oostenrijk maakten 
nu ongeveer twintig procent van de joden in België uit.798 Dit alles kon echter niet 
voorkomen dat een groot deel van de bevolking zijn binding met vooroorlogse joodse 
organisaties kwijt raakte; niet in de laatste plaats vanwege de vele gevluchte leiders. Positief 
gevolg van de nieuw ontstane situatie was echter dat ideologische verschillen minder 
belangrijk werden en zowel op bestuurlijk niveau als voor allerlei urgente, praktische zaken 
nauwer werd samengewerkt. 
   Reacties van joden op de eerste anti-joodse verordeningen van eind oktober 1940 waren 
gelijksoortig aan die van Nederland. Er ontstond geen grote onrust en men paste zich aan. Dit 
bleek onder meer uit de betrekkelijk hoge opkomst bij de al genoemde registratie van 
november 1940. De ‘gemeentelijke jodenregisters’ werden als louter administratieve 
maatregel gepresenteerd. Bovendien stonden veel joden in België, omdat zij buitenlanders 
waren, toch al bij diverse instanties geregistreerd. Het tegelijkertijd aangekondigde ontslag 
van joodse ambtenaren betrof – in tegenstelling tot Frankrijk en Nederland – naar verhouding 
slechts een gering aantal: zeventig personen, met inbegrip van joodse hoogleraren en 
docenten aan rijksuniversiteiten.799 Verder werden weliswaar de eerste economische 
maatregelen tegen de joden afgekondigd, maar in de praktijk was daarvan vooralsnog weinig 
te merken. De diamantnijverheid in Antwerpen kwam zelfs tot een kortstondige opbloei.800 
Over het algemeen hadden veel joden in België de indruk dat de situatie wellicht zou 
meevallen. Dit kwam niet alleen omdat de verordeningen weinig ingrijpend waren, maar ook 
omdat ongeregeldheden, die in september1940 in Brussel werden veroorzaakt door activisten 
van de ‘Volksverwering’ (Défense du Peuple), niet openlijk door Duitse autoriteiten werden 
gesteund.801 Een uitzondering waren de gedwongen evacuaties van joden zonder Belgische 
nationaliteit uit Antwerpen naar de Belgische provincie Limburg in december 1940–januari 
1941. Deze maatregel bleek slechts van kortstondige aard, aangezien vanaf maart 1941 de 
betrokkenen weer mochten terugkeren. Wel kregen verschillenden onder hen opdracht om 
zich in Brussel te vestigen, terwijl bovendien andere joden al eerder hadden besloten 
Antwerpen te verlaten om te voorkomen dat ze eveneens naar Belgisch Limburg zouden 
worden overgebracht. Ook zij kozen meestal voor Brussel als woonplaats.802 
   Nadat de eerste maatregelen waren afgekondigd, beseften leiders van joodse organisaties, 
dat naast de ontstane samenwerking in de hulpverlening, het ook van grotere betekenis werd 
de belangen van de joodse bevolkingsgroep in het algemeen te behartigen. Daarom werd 10 
november 1940 een overkoepelende raad opgericht, met vertegenwoordigers van organisaties 
in Brussel, waar zich ongeveer de helft van alle joden, circa 30.000, in België bevonden. 
Voorzitter van dit Conseil d’administration de la communauté israélite de Bruxelles werd 
Marcel Blum. Hij bezat de Belgische nationaliteit, was al jaren bestuurslid van de joodse 
gemeente te Brussel, een leidend figuur binnen het Centraal Consistorie en een van de 
weinigen die in mei 1940 niet waren gevlucht. Vice-voorzitter werd de al genoemde 
Kubowitzki. Ook werden vertegenwoordigers van joden die nog maar betrekkelijk kort in het 
land verbleven in de raad opgenomen, zoals secretaris Edouard Rotkel, een voormalig 
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officier uit het Hongaarse leger, die in 1933 uit Danzig naar België was gekomen.803 Hoewel 
de Brusselse Conseil, geen wettelijke status had, werd deze raad vanwege zijn brede 
samenstelling door plaatselijke en landelijke Belgische autoriteiten toch als officiële 
vertegenwoordiging van de joden in de hoofdstad beschouwd.804 Vanaf januari 1941 had de 
raad regelmatig overleg met Belgische instanties over de organisatie van maatschappelijk 
hulpwerk, huisvesting, vergunningen voor geldinzamelingen etc. Het militair bestuur maakte 
geen bezwaar tegen oprichting en activiteiten van de Conseil. Het beschouwde deze als hulp- 
en welzijnsorganisatie zonder politieke betekenis. 
   Het Judenreferat in Brussel had, zij het om andere redenen, evenmin bezwaar tegen het 
bestaan van de Conseil. Dáár zag men nu de mogelijkheid tot één centrale instantie te komen, 
die alle joden en joodse organisaties in België omvatte en uiteindelijk aan de SS 
ondergeschikt zou moeten worden. Daarom gaf Judenreferent Kurt Asche begin 1941 zelfs 
financiële steun tot oprichting van soortgelijke comités in Antwerpen, Luik en Charleroi, 
naast Brussel de enige steden met georganiseerde joodse gemeenten van enige omvang.805 
Joodse leiders van de vier comités waren aanvankelijk onbekend met de werkelijke 
bedoelingen van Asche met de subsidies, die formeel tot doel hadden ‘het oorlogsleed van de 
joodse vluchtelingen en werklozen te verzachten.’806 Mede hierdoor besloten zij met Duitse 
toestemming in april 1941 een orgaan op te richten met vertegenwoordigers uit de vier 
steden. Het ging in de praktijk om een tamelijk los verband. Voorzitter van dit Comité de 
Coordination des Communautés Israélites, dat landelijke reikwijdte kreeg, werd Salomon 
Ullmann. Hij was rabbijn bij de Antwerpse orthodoxe gemeente Machsiké Hadass, sinds 
1937 hoofdrabbijn bij het Belgische leger en door het Consistoire Central des Israélites de 
Belgique intussen benoemd tot waarnemend opperrabbijn van België als opvolger van de 
naar zuid-Frankrijk gevluchte Joseph Wiener.807 In de maanden daarna slaagde Asche er 
echter niet in het Comité de Coordination aan zich ondergeschikt te maken. Behalve door 
gebrek aan steun van het militair bestuur, kwam dit omdat het comité niet bereid bleek mee te 
werken aan op handen zijnde anti-joodse maatregelen. Bovendien verslechterde in april–mei 
1941 de situatie voor joden aanzienlijk. Propaganda en provocaties van eerder genoemde 
‘Anti-Joodsche Centrale’ leidden op 14 april 1941 in Antwerpen tot ernstige 
gewelddadigheden: twee synagogen werden vernield, de inventaris werd op straat gesmeten 
en in brand gestoken. Hetzelfde gebeurde met de woning van opperrabbijn Marcus 
Rottenberg (Israëlitische gemeente Machsiké Hadass). Er vielen weliswaar geen doden of 
gewonden, maar de materiële schade was enorm.808 ‘Ik vroeg mij af wat wij misdaan hadden 
om zo behandeld te worden. En waarom de gewone burger in de straat, met wie ik anders 
toch zulke goede contacten had, niet reageerde’.809 De maand daarop werden Duitse 
verordeningen van kracht, die een ernstige aanslag betekenden op de bestaansmiddelen van 
joden. Zo moesten van toen af alle joodse winkels met borden als zodanig worden aangeduid 
en werden economische beperkingen aan de joden opgelegd. Hierdoor kwam definitief een 
eind aan de stemming onder de bevolking dat de situatie wellicht zou meevallen. Er ontstond 
ook meer wantrouwen tegenover de eigen leiders van de gevestigde hulporganisaties, 
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ondanks het feit dat velen daar economisch steeds afhankelijker van werden. Vanaf najaar 
1941 kreeg de daadwerkelijke onteigening en verkoop of liquidatie van joodse winkels en 
bedrijven steeds meer zijn beslag met onmiddellijke gevolgen voor de betrokken joden: 
werkloosheid en verarming. Velen trachtten in de industrie plaatsvervangend werk te vinden. 
Joods verenigingsleven, met name jeugdbewegingen, richtte zich meer dan ooit op culturele 
en educatieve activiteiten.810 
 
3.3.2.2  Najaar 1941 tot juli 1942 
Als gevolg van toenemende verarming door Duitse maatregelen werd vooral tijdens de winter 
van 1941-’42 de door de Centrale (OCIS) en Comité de Coordination georganiseerde 
maatschappelijke steun steeds belangrijker voor een groter deel van de joodse bevolking. Het 
Judenreferat zag echter, zoals eerder vermeld, de lokale hulpcomités en het landelijk Comité 
de Coordination als mogelijke instrumenten om haar eigen politiek te verwezenlijken. Door 
gebrek aan steun van het militair bestuur en onwilligheid bij de joodse organisaties, slaagden 
deze pogingen aanvankelijk niet. Pas na herhaaldelijk aandringen van het Judenreferat en 
maandenlange onderhandelingen met het militair bestuur (zie paragraaf 3.1.2) werd per 
Duitse verordening van 25 november 1941 de ‘Jodenvereeniging in België’ / Association des 
Juifs en Belgique (AJB)811 opgericht, die als enig erkend contact tussen de joden en de 
autoriteiten ging fungeren. Met uitzondering van het zuiver godsdienstige Consistoire 
Central gingen alle joodse organisaties, zoals de Centrale (OCIS), de Conseil te Brussel en 
het landelijk Comité de Coordination, gedwongen op in deze nieuwe organisatie. In de 
praktijk behielden veel van deze organisaties nog maandenlang op lokaal niveau veel van hun 
zelfstandigheid.812 Alle in België geregistreerde joden werden verplicht lid te worden van de 
AJB, waartoe een ledenadministratie werd voorbereid. Opzet en structuur waren vrijwel 
identiek aan de in 1939 opgerichte Reichsvereinigung der Juden in Deutschland.813 Het 
landelijke hoofdbestuur, het zgn. Comité Directeur, dat het recht van belastinginning kreeg, 
was formeel zowel ondergeschikt aan het Duitse militair bestuur als aan de Belgische 
ministeries van Binnenlandse Zaken en Gezondheid. Met dit laatste poogde de bezetter een 
officiële Belgische status aan de AJB te geven. In feite stond deze echter onder direct Duits 
gezag. 
   De AJB nam van de vroegere organisaties de taken over, met name sociale steun en 
gezondheidszorg. Nieuw was dat ze werd belast met administratieve voorbereidingen van 
Auswanderung. Wat dit laatste precies inhield bleef vooralsnog voor de joden onduidelijk, 
aangezien door de oorlogssituatie massale emigratie naar bijvoorbeeld overzeese landen 
vrijwel onmogelijk was.814 Voor elk van de bovengenoemde taken werden afdelingen 
opgericht. Vijf van de zeven hoofdbestuursleden van de nieuwe eenheidsorganisatie en ook 
het personeel waren afkomstig van het Comité de Coordination. In dit opzicht veranderde er 
dus niet zoveel. De leden van het hoofdbestuur werden 22 december 1941 door het militair 
bestuur benoemd. Salomon Ullmann werd voorzitter van de AJB. Als opperrabbijn en 
voormalig voorzitter van het opgeheven Comité werd hij kennelijk als meest gezaghebbend 
persoon beschouwd. Het hoofdbestuur kwam overigens pas op 15 januari 1942 voor het eerst 
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bijeen.815 Nico David Workum, tot dan toe vertegenwoordiger van Antwerpen in het Comité 
de Coordination, werd vice-voorzitter. Beiden waren Belgische staatsburgers, de overige vijf 
bestuursleden, onder wie de uit Antwerpen afkomstige Maurice Benedictus die secretaris 
werd, waren immigranten. De Brusselse meubelhandelaar Salomon Van den Berg werd 
penningmeester. Hij was in Nederland geboren en had in 1930 de Belgische nationaliteit 
gekregen. Sommige joodse leiders waren fel gekant tegen de opgelegde AJB, zoals Edouard 
Rotkel, secretaris van de Brusselse Conseil d’administration de la communauté israélite. Hij 
kon echter opneming van de Conseil in de AJB niet tegenhouden.816 Overigens was de AJB 
tamelijk representatief te noemen, aangezien de meeste leidinggevenden afkomstig waren uit 
de verschillende steden en diverse organisaties. Alleen Benedictus was voordien nauwelijks 
actief geweest in bestuursfuncties. Juist hij werd, samen met Ullmann, al snel de meest 
prominente figuur in de AJB-leiding.817 
   Anders dan in Frankrijk hadden de joodse leiders in België zelf geen invloed op de opzet 
van de AJB. Zij werden niet gekozen, maar door de bezetter aangewezen. Door de wettelijke 
status had het AJB-bestuur echter niet alleen contact met verschillende Duitse autoriteiten, 
maar ook toegang tot de hoogste echelons van het Belgische ambtelijk apparaat. Dit laatste 
maakte dat de AJB niet uitsluitend overgeleverd was aan de willekeur van het Judenreferat 
van de Sipo-SD of één andere Duitse instantie, maar een zekere manoeuvreerruimte bezat om 
de gevolgen van tegen de joden gerichte maatregelen voor te leggen aan Belgische 
secretarissen-generaal van de betreffende ministeries.818 Er kwamen plaatselijke AJB-comités 
(Comités Locaux) in de vier steden waar joden zich vanaf augustus 1941 nog uitsluitend 
mochten vestigen: Brussel (voorzitter: Salomon Van den Berg), Antwerpen (Nico D. 
Workum), Luik (Noé Nozice, vaak ook gespeld als Nozyce) en Charleroi (Juda Mehlwurm). 
In de praktijk waren deze Comités Locaux veelal voortzettingen van al bestaande plaatselijke 
hulpcomités, die weer deels bestonden uit niet-gevluchte of teruggekeerde bestuursleden van 
de plaatselijke Israëlitische gemeenten. 
   Zoals vermeld legde de AJB aanvankelijk een sterk accent op maatschappelijke 
ondersteuning. Al spoedig werd zij echter geconfronteerd met eisen van de bezetter. Zo werd 
de organisatie per Duitse verordening van 1 december 1941 belast met het joodse onderwijs, 
omdat joodse kinderen niet langer op reguliere Belgische scholen mochten verblijven.819 Ook 
werd de AJB betrokken bij voorbereiding van een nieuwe registratie van joden, die in maart 
en april 1942 zou plaatsvinden. De opdracht hiertoe kwam van Judenreferent Asche. Het 
ging hem niet alleen om zo nauwkeurig mogelijke aantallen, maar ook om de juistheid van de 
opgegeven adressen. Omdat de AJB feitelijk uitvoerder werd van Duitse maatregelen, was de 
organisatie al spoedig onder de joodse bevolking omstreden en werd deze door velen niet 
geaccepteerd. Minder protest kwam uit de groep van circa vierduizend joden met Belgische 
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nationaliteit, omdat juist uit hun groep veel staf en personeel van de AJB afkomstig was. Het 
wantrouwen tegen de AJB onder de grote meerderheid van niet-Belgische joden uitte zich in 
de verspreiding van pamfletten en de opkomst van een clandestiene pers, die de handelwijze 
van de AJB-leiding fel bekritiseerde. Vooral Jiddisch-talige vlugschriften en krantjes van 
linkse signatuur wezen de joodse bevolking op het gevaar van de AJB als werktuig in Duitse 
handen. De organisatie werd aangeduid met ‘di fareterische missie’.820 Het ging evenwel om 
kleine ondergrondse groepen, die door hun politiek-ideologische verdeeldheid – vooral de 
tegenstelling tussen communisten en zionisten – vooralsnog weinig invloed konden 
uitoefenen. Dit bleek ook uit het feit dat bij genoemde registratie van maart–april 1942 toch 
ruim 50.000 joden werden geteld; deze registratie had rechtstreeks te maken met de 
oprichting van de AJB en het in de betreffende verordening opgenomen verplichte 
lidmaatschap.821 Kennelijk was men ondanks de weerzin tegen de AJB in deze periode niet 
bereid zich massaal aan de telling te onttrekken.822 Immers, wanneer men niet geregistreerd 
stond, kon men geen aanspraak maken op financiële steun of hulpgoederen via de AJB. 
Overigens controleerde de Belgische ‘Anti-Joodse Centrale’ – op instigatie van het 
Judenreferat – de registratiegegevens nauwkeurig, vergeleek ze met de gegevens uit 1941 en 
vulde ze aan. Hierdoor beschikte men aan Duitse kant in juli 1942 over de namen en adressen 
van tenminste 56.186 joden in België.823 Wat de geografische spreiding van de volwassen 
joodse bevolking betrof, kwam de AJB op basis van genoemde telling van maart 1942 met de 
volgende geschatte resultaten: Brussel: 22.000, Antwerpen: 17.000, Luik: 3.000, Charleroi: 
1.500, Gent: 300, Aarlen: 20, Oostende: 20, overige plaatsen: 1.500; in totaal dus ruim 
45.000. In werkelijkheid lagen deze AJB-cijfers echter, zeker voor Brussel en Antwerpen, 
aanmerkelijk onder de feitelijke omvang van de joodse bevolking. Zo telde het in 1940-’41 
gevormde jodenregister van de hoofdstad 30.064 personen en dat van Antwerpen 21.392 
personen. Met inbegrip van niet-geregistreerden en kinderen schatte men de joodse bevolking 
van Brussel op 33.000 en die van Antwerpen op 23.000 personen.824 
   Gaandeweg sorteerde de clandestiene joodse pers toch wel enig effect. Zo probeerde de 
Sipo-SD in april 1942 de AJB te brengen tot uitgave van één legale krant voor de joden, maar 
niet één plaatselijk comité was bereid daartoe een initiatief te nemen.825 Behalve de grote 
verschillen tussen het georganiseerde joodse leven in Brussel en Antwerpen, had dit te maken 
met het feit dat sommige lokale vertegenwoordigingen en personeel van de AJB tot minder 
coöperatie geneigd waren dan de leiding van de organisatie, vooral toen bleek dat het 
Judenreferat zich steeds meer met de AJB ging bemoeien. Zo gaf Asche op 17 april 1942 
AJB-leiders duidelijk te verstaan “es läge in den Absichten der Besatzungsmächte, für das 
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Judenproblem eine Allgemeinregelung zu schaffen, und daß er [Asche] sich verpflichtet sieht, 
alle Projekte des Militärbefehlshabers hinsichtlich der Juden, auszuarbeiten.”826 
   Door een verordening van het militair bestuur op 27 mei 1942 werd de jodenster ingevoerd. 
Formeel werd de verordening op 7 juni van kracht; op overtreding stond gevangenisstraf, in 
de praktijk: opsluiting in het beruchte strafkamp van de Sipo-SD in Breendonk. Kinderen 
beneden de zeven jaar waren van de nieuwe verplichting vrijgesteld, dit gold onder bepaalde 
voorwaarden ook, maar uitsluitend op individuele aanvraag, voor joodse partners in 
‘Mischehen’ (‘gemengde’ huwelijken). In Antwerpen was het gemeentebestuur bereid de 
verspreiding uit te voeren. Door onvoldoende voorraad en logistieke problemen aan de kant 
van de bezetter, konden in Antwerpen de eerste sterren pas op 11 juni worden verspreid. In 
Brussel was het stadsbestuur niet bereid mee te werken. De plaatselijke 
Oberfeldkommandantur voerde deze taak aanvankelijk uit en wel op 9 en 10 juni. Tegen 
betaling van een franc, later 75 cent, per drie stuks werd de joodse bevolking verplicht de 
gele ster op te halen en in het openbaar duidelijk zichtbaar op de overkleding te dragen. Om 
dezelfde reden als in Antwerpen trad ook in Brussel vertraging op. Na twee dagen nam de 
AJB de distributie in Brussel over, waarschijnlijk uit angst voor sancties tegen joden die de 
ster niet tijdig in ontvangst konden nemen of die het niet aandurfden hun ster bij de 
Oberfeldkommandantur op te halen. Er hadden inderdaad incidenten plaatsgevonden bij 
identiteitscontroles van joden zonder ster op 7 juni, de dag waarop de verordening van kracht 
werd, maar er toch nog geen sterren verkrijgbaar waren. De AJB bemiddelde herhaaldelijk in 
gevallen dat joodse ‘overtreders’ waren gearresteerd.827 De Duitse militaire autoriteiten 
verschoven de draagplicht naar 15 juni. Zo werd ook in België het net om de joden steeds 
meer gesloten. 
   Vanaf 13 juni 1942 werden zoals eerder beschreven joodse werkloze mannen uit België 
tewerkgesteld bij de aanleg van verdedigingswerken door de Duitse Organisation Todt (OT) 
langs de kust in Noord-Frankrijk. Deze verplichte tewerkstelling hield geen verband met de 
voorbereidingen van deportaties en het Judenreferat was er evenmin bij betrokken; het betrof 
een arbeidsmaatregel van het militair bestuur, terwijl Belgische instanties (Office National du 
Travail / Rijksarbeidsambt) bij de uitvoering werden betrokken. De AJB werd bij de 
oproeping, keuring en uitzending van joodse werklozen niet ingeschakeld. Wel werden de 
door OT uitbetaalde toelagen voor levensonderhoud via de AJB uitgekeerd aan de gezinnen 
van de joodse tewerkgestelden.828 De tewerkstelling in Noord-Frankrijk leidde tot grote 
onrust onder de joden. Een van de hoofdbestuursleden van de AJB schreef in zijn dagboek: 
‘Er heerst een ware paniek onder de joodse bevolking’.829 Om aan deze arbeidsplicht te 
ontkomen trachtten velen, meestal tevergeefs, alsnog een baantje bij de AJB te 
bemachtigen.830 De joodse Antwerpenaar Josef Sterngold wist kortstondig uitstel te krijgen 
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en ondernam een mislukte poging om met zijn jonge gezin via contactpersonen naar 
Frankrijk te vluchten. Kort daarna kreeg hij opnieuw het tewerkstellingsbevel. ‘Ik moest nu 
wel gevolg geven aan de oproep, als ik mijn familie niet in de problemen wilde brengen. Dus 
ben ik mij (…) gaan melden. Het afscheid viel ons allemaal zwaar. In moeders ogen las ik 
haar angst. Ik drukte mijn broer op het hart het land uit te vluchten… De trein waarop ik 
terechtgekomen was, bereikte zijn bestemming in Dannes-Camiers bij Boulogne, (…). In het 
kamp moesten we werken aan de Atlantikwall. Wij waren ingedeeld bij een afdeling die de 
verbindingskabels tussen de bunkers moest plaatsen. Verschrikkelijk zwaar werk.’ Sterngold 
behoorde tot de naar verhouding weinig joden uit België die erin slaagden uit deze 
werkkampen te ontsnappen.831 
   Een andere reactie kwam toen – eveneens onder de noemer tewerkstelling – in juli de 
eigenlijke deportaties werden aangekondigd. In tegenstelling tot het werken in Frankrijk, 
werd nu de AJB wèl nauw betrokken bij de uitvoering. De organisatie kreeg op 16 juli van 
Asche en de zojuist uit Berlijn gekomen vertegenwoordiger van Eichmann, Anton Burger, 
opdracht een aparte afdeling op te richten, die zich uitsluitend moest bezighouden met de 
administratieve voorbereiding van de ‘mise au travail’. Maurice Benedictus – na voorzitter 
Ullmann het meest prominent in de AJB-top – werd met deze taak belast. Hij werd direct 
gebonden aan instructies van het Judenreferat, buiten het militair bestuur of Belgische 
autoriteiten om. Burger gaf Benedictus op dreigende toon te verstaan dat hij Brussel niet 
mocht verlaten, dat hij dag en nacht ter beschikking moest staan en dat als hij ook maar op 
enige wijze probeerde te interveniëren, hetzij via het Duitse militair bestuur, hetzij via de 
Belgische autoriteiten, de joodse bevolking daarvan onmiddellijk de gevolgen zou 
ondervinden. Een op naam gesteld Arbeitseinsatzbefehl, ondertekend door Sipo-SD chef 
Ehlers, moest door koeriers van een speciaal hiervoor opgerichte AJB-afdeling aan elk van de 
betrokken personen worden uitgereikt.832 Met name joodse communisten reageerden scherp 
op deze ontwikkelingen. Gewapende leden van het communistische ‘Corps Mobile’, 
voortgekomen uit de vooroorlogse Main d’Oeuvre Immigrée (MOI) van de communistische 
partij, voerden op 25 juli – ruim een week voordat de eerste deportatietrein uit België zou 
vertrekken – een overval uit op het AJB-gebouw in Brussel en staken het adressenbestand in 
brand. Aangezien echter de gegevens al in Duitse handen waren, had deze actie niet het 
beoogde effect.833 Toch geeft deze gebeurtenis aan in welk veranderend klimaat de eerste 
opgeroepen joden zich vanaf 27 juli moesten melden bij de Dossin-kazerne in Mechelen. 
 
3.3.3  Nederland 
 
3.3.3.1  Zomer 1940 tot voorjaar 1941 
Anders dan in België en Frankrijk was in Nederland in mei 1940 nauwelijks sprake van een 
vluchtelingenstroom. De enkele honderden joden die tijdens de Duitse inval het land hadden 
verlaten, kwamen bijna allemaal in Engeland terecht en zij keerden uiteraard niet terug. Van 
de weinigen die in zuidelijke richting waren gevlucht, slaagden slechts enkelingen erin 
onbezet Frankrijk, Spanje of Engeland te bereiken.834 
   De reacties van de joodse bevolkingsgroep op de eerste anti-joodse maatregelen van zomer 
en herfst 1940 kenmerkten zich door aanpassing. De Jong vermeldt dat ‘men over het 
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algemeen in joodse kring met grote volgzaamheid’ reageerde.835 Het was voor hen kennelijk 
even moeilijk als voor hun niet-joodse medeburgers zich voor te stellen, dat het in Nederland 
tot dezelfde vervolging zou komen, als in Duitsland al jarenlang aan de gang was. Men had 
geen ervaring met een bezetting of virulent antisemitisme. Wel heersten onzekerheid en 
angst. ‘En terwijl onze blikken staren over de zee van ellende, die het afgeloopen jaar ons 
bracht, aarzelen wij den nieuwen weg te betreden. Wat brengt ons de ongewisse – nu 
huiveringwekkend – vreemde toekomst?’, schreef Jacob Soetendorp 20 september 1940, aan 
de vooravond van joods nieuwjaar, in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW).836 Dit 
belangrijkste joodse persorgaan kreeg echter nauwelijks gelegenheid om verder nog 
commentaar te geven, omdat het nog vóór het einde van diezelfde maand werd verboden. In 
oktober volgde de overige joodse pers, met als enige uitzondering Het Joodsche Weekblad, in 
augustus 1940 opgericht door de rechtse zionist Jacques de Léon. Het werd echter maar 
weinig gelezen.837 
   Dat men zich aanpaste in deze periode had twee oorzaken. Allereerst leken de eerste 
maatregelen van zomer en najaar 1940 een incidenteel of voorlopig karakter te hebben. Ze 
waren aanvankelijk alleen gericht tegen bepaalde groepen, zoals orthodoxen, ambtenaren en 
ondernemers. In de ogen van veel niet-joden en joden vormden deze maatregelen nog geen al 
te ernstige bedreiging.838 Een tweede reden was dat de bureaucratie door de bezetter nauw bij 
de anti-joodse politiek werd betrokken, waardoor uitvoering plaatsvond via de ‘normale’, 
vertrouwde Nederlandse overheidsinstanties. Door de grote mate van integratie van joden in 
de Nederlandse maatschappij werd door hen op grote schaal gevolg gegeven aan de 
verplichte invulling van de ‘Ariër-verklaring’ herfst 1940, alsmede aan de algemene 
registratie vanaf januari 1941.839 Overwegingen die bij het gevolg geven aan deze 
verordening een rol speelden, waren angst voor straf, het besef dat hun persoonsgegevens 
toch al bekend waren in de ledenregisters van de joodse kerkgenootschappen, en in sommige 
gevallen wellicht ook een zekere persoonlijke trots. 
   Zoals eerder beschreven identificeerde een meerderheid van de joodse Nederlanders, vooral 
in Amsterdam en Den Haag, waar ongeveer zeventig procent van hen woonde, zich vóór de 
oorlog overwegend met partijen en vakbonden die een socialistische signatuur hadden. Al 
kort na het begin van de bezetting werden, in het kader van de Duitse politiek van nazificatie, 
echter juist deze partijen en vakbonden – met name resp. SDAP en NVV  – waarin joden 
onafgebroken een belangrijke rol hadden gespeeld, doelwit van overname en pogingen tot 
gelijkschakeling. Bij het NVV , dat opkwam voor materiële belangen en waar men de 
zorgvuldig opgebouwde faciliteiten voor de arbeidersklasse wilde behouden, besloot men 
vooralsnog zich erbij neer te leggen dat de organisatie door de bezetter onder toezicht werd 
geplaatst van een NSB’er.840 De poging tot soortgelijke overname van de SDAP mislukte door 
de weigering van onder anderen partijleider J.J. (Koos) Vorrink. Deze was kort na het begin 
van de bezetting benaderd door de prominente NSB’er Meinoud M. Rost van Tonningen, die 
speculeerde op de in de SDAP levende wens om de greep op de arbeidersbevolking te 
behouden. Tijdens een gesprek op 23 juli 1940 wilde hij nagaan of aan de kant van de SDAP 
bereidheid bestond tot samenwerking, aangezien er een verbinding te maken zou zijn tussen 
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het populisme van de SDAP en het populisme dat ook aan de fascistische en nationaal-
socialistische politiek niet vreemd was. Vorrink doorzag echter direct de ware opzet, hij 
wilde helemaal niets met de NSB te maken hebben. Hij wees erop dat de vrijheid van 
drukpers, geweten, vereniging en vergadering wezenlijk waren voor de politiek van zijn 
partij. Het gevolg was liquidatie van de SDAP, een in verwarring gebrachte partijorganisatie 
en verlamming bij afdelingen van de partij op plaatselijk niveau.841 Tegelijkertijd ontstond 
aan de basis verdeeldheid door sterk uiteenlopende meningen en discussies over welke 
positie diende te worden ingenomen ten opzichte van de in juli 1940 opgerichte Nederlandse 
Unie. De historica S. Leydesdorff stelde dat alom verwarring heerste en dat dit bepalend is 
voor het beeld van de SDAP in de oorlogsjaren. Met de ontbinding van deze partij en de 
overname van het NVV – gevolgd door geleidelijke leegloop – konden de politiek-
maatschappelijke organisaties, die al jarenlang het meest op draagvlak onder een meerderheid 
van de joodse Nederlanders konden rekenen en waarmee zij zich tot dan toe het meest 
identificeerden, feitelijk niet langer voor belangen van de joden opkomen.842  
   De eerste reactie van een specifiek joodse organisatie op de maatregelen kwam eind 1940 
van de Nederlandse Zionistenbond. Vooral in deze kring werd een overkoepelende instantie 
noodzakelijk gevonden, die de joodse belangen in het algemeen zou vertegenwoordigen bij 
de Nederlandse overheid. Op initiatief van de Bondsvoorzitter, de bankier Marinus L. Kan, 
werd met machtiging van het Nederlands-Israëlitisch en het Portugees-Israëlitisch 
Kerkgenootschap in december 1940 de Joodsche Coördinatie-Commissie gevormd. Deze 
moest een landelijke functie gaan vervullen. De vanwege zijn joodse afkomst door de 
bezetter uit zijn ambt gezette president van de Hoge Raad der Nederlanden, dr. Lodewijk E. 
Visser werd voorzitter. De belangrijkste taak van de commissie bestond voorlopig uit het 
bepleiten van de joodse belangen bij Nederlandse autoriteiten en de materiële en immateriële 
hulpverlening aan die joden, die op een of andere wijze door maatregelen waren getroffen, 
zoals de ruim 2.500 ontslagen joodse ambtenaren.843 Ook kwam er een juridische commissie 
die zich ging bezighouden met interpretatie van tegen joden gerichte verordeningen. Van 
meet af aan werd de Coördinatie-Commissie, waarvan overigens het bestaan bij het grootste 
deel van de joodse bevolking nauwelijks bekend was, gekenmerkt door gebrek aan eenheid 
over de te volgen koers. Visser wilde vooral tegengaan, dat joden binnen de Nederlandse 
bevolking door allerlei Duitse maatregelen geïsoleerd zouden raken. Zij moesten volgens 
hem zoveel mogelijk voor het behoud van hun rechtspositie opkomen. Daarom zou overleg 
niet rechtstreeks met Duitse instanties, maar in de eerste plaats met Nederlandse autoriteiten, 
in het bijzonder het college van secretarissen-generaal, moeten worden gevoerd. Directe 
contacten met de bezetter zouden, volgens Visser, tot gevolg hebben dat een joodse instantie 
uitvoerder werd van Duits beleid. Andere commissieleden, zoals de eerder genoemde 
secretaris van het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen, David Cohen, en de Haagse 
jurist Henri Edersheim, secretaris van de Coördinatie-Commissie, waren het niet met Visser 
eens. Zij waren van mening dat Vissers principiële houding als een provocatie opgevat kon 
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worden, die aanleiding zou zijn voor verscherping van het anti-joodse beleid. Om de joodse 
belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen, sloten zij rechtstreeks contact met Duitse 
instanties niet bij voorbaat uit.844 Kort na oprichting van de commissie zouden de 
gebeurtenissen van februari 1941 de situatie echter totaal veranderen. 
   Als reactie op provocaties en geweld door de militante tak van de NSB, de ‘Weerafdeling’ 
(WA), vormden joodse en niet-joodse jongeren in de Amsterdamse jodenbuurt eind januari 
1941 knokploegen. Zij gingen straatgevechten aan met WA-leden die in de jodenbuurt 
winkels kwamen vernielen. Begin februari escaleerden de gevechten.845 Amsterdamse 
gemeentepolitie en Duitse Ordnungspolizei zetten op 12 februari de jodenbuurt af en 
verrichtten arrestaties. De afgrendeling van de buurt leek de eerste stap op weg naar instelling 
van een getto. Dezelfde dag liet Seyss-Inquarts Beauftragte in de hoofdstad, Böhmcker, drie 
prominenten uit de Amsterdams-joodse bevolking bij zich komen: opperrabbijn Lodewijk H. 
Sarlouis en voorzitter Abraham Asscher van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge 
Amsterdam (NIHS)846, alsmede rabbijn David Francès van de Portugees-Israëlitische 
Gemeente. Hij gaf hen – in aanwezigheid van de plaatsvervangend chef van de 
Sicherheitspolizei te Amsterdam, Karl Ditges – bevel onmiddellijk een Judenrat (joodse 
raad) samen te stellen. Deze werd verantwoordelijk gesteld voor rust en orde in de 
jodenbuurt. Het is overigens onduidelijk of het bestaan van de Coördinatie-Commissie een 
rol heeft gespeeld in Böhmckers bevel.847 In elk geval gaven de aanwezige rabbijnen direct te 
kennen geen vooraanstaande positie in deze raad te willen innemen. Daarop deed Asscher het 
voorstel om met David Cohen het voorzitterschap van de raad op zich te nemen.848 Met 
laatstgenoemde werkte Asscher al jaren samen in het Comité voor Bijzondere Joodsche 
Belangen. Cohen stemde toe en Böhmcker ging ermee akkoord. Asscher werd eerste en 
Cohen tweede voorzitter van de raad. Zoals vermeld was Cohen het oneens met de koers die 
Visser met de Coördinatie-Commissie voorstond.849 De twee voorzitters kozen als leden van 
de raad personen, die een prominente positie in de Amsterdams-joodse gemeenschap hadden: 
naast de twee al genoemde rabbijnen, ging het om voorzitters van kerkraden en personen met 
belangrijke maatschappelijke functies of posities in het bedrijfsleven, zoals de diamantair 
Abraham Soep, de hoogleraar Juda L. Palache (Portugees-Israëlitische Gemeente) en de 
voorzitter van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB), Ies Voet. Onder 
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hen bevond zich slechts één bewoner van de oude joodse volksbuurt, de slager A. Quiros, 
maar deze bezocht al spoedig – om onduidelijke redenen – de vergaderingen niet meer. Naast 
de eerder door joden zelf opgerichte Coördinatie-Commissie met een landelijke functie, was 
dus nu op Duits bevel in Amsterdam ad hoc een lokale instantie ontstaan. Deze moest, zoals 
al direct bij oprichting bleek, bijdragen aan herstel van orde en rust onder de joodse 
bevolking in Amsterdam. In opdracht van Böhmcker werd op 13 februari 1941 door Asscher, 
in gezelschap van de meeste overige leden van de raad, tijdens twee druk bezochte 
bijeenkomsten in de Beurs voor de Diamanthandel de oproep gedaan alle vuur-, slag- en 
steekwapens onmiddellijk in te leveren, zodat de rust in de wijk zou terugkeren. 
Daartegenover stond een toezegging van Böhmcker dat WA-leden zich niet langer in de 
jodenbuurt zouden mogen vertonen. Ongeregeldheden bleven inderdaad uit en de afzetting 
van de buurt werd na twee weken weer opgeheven. In andere delen van de stad echter bleef 
het onrustig, wat voor de bezetter aanleiding werd tot de represaille-razzia’s van 22 en 23 
februari. Als reactie organiseerde de Amsterdamse afdeling van de communistische partij op 
25 februari met succes een algemene proteststaking in Amsterdam en Zaandam, die zich de 
volgende dag verspreidde naar andere plaatsen. Deze staking is een belangrijke graadmeter 
van hoever de acceptatie van de joodse Nederlanders ging, hoe geïntegreerd hun bestaan was, 
met name in de arbeidersbeweging. Zou dit niet het geval zijn geweest, dan zouden het 
succes van de stakers en de massaliteit van het verzet niet te verklaren zijn. Zij was de enige 
massale daad van verzet van de niet-joodse bevolking in Europa tegen de vervolging en 
deportatie van de joodse stadsgenoten en is daarmee een unieke uiting van solidariteit 
geweest.850 Tijdens de staking werden echter Asscher en Cohen door de Duitsers – onder het 
dreigement dat opnieuw honderden joden zouden worden opgepakt – gesommeerd aan de top 
van het bedrijfsleven een dringende oproep te doen de staking onmiddellijk te beëindigen. De 
oproep had onvoldoende resultaat, waarna door eenheden van Ordnungspolizei en Waffen-SS 
hardhandig werd ingegrepen om de stakingsbeweging te onderdrukken. Bijna alle eerder 
opgepakte joden werden weggevoerd naar het Duitse concentratiekamp Buchenwald en later 
vandaar naar Mauthausen.851 
 
3.3.3.2  Voorjaar 1941 tot juli 1942 
Aangezien de Amsterdamse joodse raad op bevel van plaatselijke Duitse autoriteiten haastig 
was opgericht en het bestaan ervan niet was vastgelegd in een wet of verordening, kwamen 
de beide voorzitters Asscher en Cohen spoedig met het verzoek bij Böhmcker de raad alsnog 
een juridische grondslag te geven. Hun herhaaldelijk aandringen kreeg geen gehoor, de raad 
bleef zonder enige wettelijke bevoegdheid, uitsluitend ondergeschikt aan Duitse 
functionarissen in Amsterdam.852 Aan hen moesten de voorzitters uitsluitend op persoonlijke 
titel verantwoording afleggen. Met andere woorden: aan de Joodsche Raad als collectief, 
bestaande uit twintig leden, werd door de betrokken Duitse autoriteiten geen enkele waarde 
gehecht. Deze situatie had uiteraard gevolgen voor het functioneren. Feitelijk hadden Asscher 
en Cohen geen enkele onderhandelingsruimte, konden zij zich niet beroepen op een wet of 
verordening en zich evenmin wenden tot Nederlandse of – zo men wil – hogere Duitse 
instanties. Daar tegenover stond dat zij intern het laatste woord hadden over het beleid en 
hierdoor de koers van de raad bepaalden. In Duitse ogen echter, fungeerden zij louter als 
Befehlsübermittlungsstelle. De positie van de raad leek in dit opzicht sterk op de eerder in 
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steden van bezet Polen aan de joodse bevolking opgelegde eveneens plaatselijke 
Judenräte.853 
  Hoewel de Amsterdams-joodse bevolking merendeels bestond uit arbeiders en lagere 
middenstand854, was de Joodsche Raad door Asscher en Cohen vrijwel uitsluitend 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de welgestelde burgerij. Joodse leiders van linkse 
signatuur, uit vakbonden en partijen, waren nauwelijks opgenomen in de raad. De raad was 
dus geenszins representatief voor de joodse bevolking van de stad. Dit gold nog méér voor de 
buitenlandse joden die aanvankelijk geen enkele vertegenwoordiging in de raad hadden.855  
   Op 18 maart 1941 liet Böhmcker aan de voorzitters weten dat – met uitzondering van 
zuiver godsdienstige verenigingen (NIK , NIHS) – alle joodse organisaties, zoals verenigingen 
en stichtingen, onderdeel moesten worden van de Joodsche Raad. Ook het eerder genoemde 
Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen (CBJB), waarvan Asscher en Cohen al sinds 
1933 de leiding hadden, werd ondergebracht bij de raad. In de praktijk betekende dit, dat 
gebouwen, alsook een deel van staf en personeel van het CBJB werden overgenomen. Op 
deze manier werd niet alleen de continuïteit van het hulpwerk verzekerd, maar konden 
Asscher en Cohen ook beschikken over een min of meer geordend administratief apparaat, 
dat zij voor de werkzaamheden van de raad konden inschakelen.856 In veel opzichten vormde 
de Joodsche Raad aanvankelijk dan ook een voortzetting van het al zeven jaar functionerende 
CBJB.857 
   De voornaamste taak die de raad vooralsnog kreeg opgelegd, was zoals gezegd orde en rust 
onder de Amsterdamse joden herstellen en handhaven. Eind maart 1941 werd door een 
uitvoeringsbesluit van HSSPF Rauter in Amsterdam een Zentralstelle für jüdische 
Auswanderung opgericht, gecontroleerd door de Sicherheitspolizei. De Joodsche Raad werd 
daarmee – naast de Beauftragte en zijn staf – geconfronteerd met een tweede Duitse instantie. 
De tot dan toe bij een gelijknamige Duitse instantie in Praag werkzame SS-officier Erich 
Rajakowitsch had opdracht de Joodsche Raad ondergeschikt te maken aan de Zentralstelle. 
Hiertoe maakte hij gebruik van twee vooraanstaande joden, ook afkomstig uit Praag, Jakob 
Edelstein en Richard Friedmann, die eveneens in maart naar Amsterdam waren gestuurd. In 
1939-’40 waren alle drie nauw betrokken geweest bij de reorganisatie van de joodse 
gemeenten in het Protektorat Bohemen-Moravië en de gedwongen emigratie. Nu hadden 
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Edelstein en Friedmann de taak de voorzitters van de Joodsche Raad te adviseren hoe zij met 
de pas opgerichte Zentralstelle dienden samen te werken. De twee ‘adviseurs’ maakten aan 
Asscher en Cohen duidelijk dat het de Zentralstelle, evenals in Praag, vooral ging om 
onteigening van joods bezit en benadrukten de noodzaak van werkverschaffing voor joodse 
werklozen, omdat deze anders groot risico liepen gedeporteerd te worden. Beide 
raadsvoorzitters meenden dat het geschetste pessimistisch beeld voor wat betreft de 
Nederlandse situatie niet opging. Bovendien werden zij op dat moment beïnvloed door de 
verwachtingen in eigen land dat nog in 1941 een geallieerde invasie zou plaatsvinden en 
daarmee een spoedig einde van de oorlog. Zonder veel indruk te hebben gemaakt vertrokken 
Edelstein en Friedmann na precies twee maanden in mei 1941 weer uit Nederland.858 
   Intussen waren nieuwe maatregelen van kracht geworden. Zo moesten joden midden april 
hun radio’s inleveren, mochten ze vanaf diezelfde maand niet zonder vergunning uit 
Amsterdam verhuizen en werd het joodse artsen en apothekers met ingang van 1 mei 
verboden voor niet-joodse cliënten werkzaam te zijn. Al deze maatregelen werden bekend 
gemaakt in het eerder genoemde Joodsche Weekblad. Vanaf 11 april 1941 fungeerde dit blad 
officieel als spreekbuis van de Joodsche Raad, de eindverantwoordelijkheid was ook in dit 
geval in handen van Asscher en Cohen persoonlijk. Uitgave van het weekblad werd een 
belangrijke taak van de raad, omdat het in veel opzichten het enige communicatiemiddel was 
met de joodse bevolking. Naast de veelal op de voorpagina afgekondigde nieuwe 
maatregelen en bepalingen, werd in het blad veel geschreven over activiteiten op het gebied 
van cultuur en onderwijs. Verder verschenen er artikelen waarin de joodse traditie werd 
benadrukt om de lezers nog enig houvast te geven in deze voor hen bij uitstek onzekere tijd. 
Aanvankelijk werden er ook godsdienstige en literaire teksten in het Hebreeuws afgedrukt, 
maar dit werd na enige tijd door de Duitse censuur verboden. Het weekblad bevatte geen 
rechtstreeks nieuws over wat er met de joden gebeurde. Zo werd met geen woord gerept over 
de gevolgen van de economische verordeningen van maart en mei 1941. Ook de latere 
razzia’s van juni in Amsterdam en september-oktober in het oosten van het land zouden in 
het blad niet worden genoemd.859 In juni 1941 waren de chef van de Duitse politie te 
Amsterdam, Willi Lages, en zijn medewerker Klaus Barbie, er door een list in geslaagd via 
de Joodsche Raad de adresgegevens van de op dat moment in Amsterdam verblijvende 
bewoners van het Werkdorp Wieringermeer in handen krijgen. De betrokkenen, alsmede 
andere joodse jongeren, werden opgepakt en als represaille-maatregel voor aanslagen op 
Duitse gebouwen weggevoerd naar het concentratiekamp Mauthausen.860 
   Naast het Joodsche Weekblad, beperkten de werkzaamheden van de raad zich tijdens de 
eerste maanden in hoofdzaak tot de van het CBJB overgenomen zorg voor vluchtelingen en 
het zoeken naar mogelijkheden voor legale emigratie naar overzeese landen. Op instigatie 
van de Zentralstelle werd hiertoe een speciale afdeling opgericht. Hoofd hiervan werd de uit 
Duitsland afkomstige Gertrud van Tijn-Cohn, die al vanaf 1933 een leidende rol had gespeeld 
in het Joodse Vluchtelingencomité van het CBJB en zich daar met emigratiezaken bezighield. 
Zij slaagde erin om met Duitse toestemming naar het neutrale Portugal te reizen om daar 
dollarkredieten te verkrijgen voor emigratie van grote aantallen joden naar Noord- en Zuid-
Amerika. Hiertoe had zij in Lissabon contact met een vertegenwoordiger van het Joint 
Distribution Committee, de Amerikaans-joodse hulporganisatie die, zoals eerder vermeld, 
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onder andere fondsen beschikbaar stelde voor joods welzijnswerk en emigratie in Frankrijk. 
Met aanzienlijke financiële toezeggingen keerde zij naar Nederland terug, maar haar missie 
kreeg geen vervolg, omdat de Zentralstelle de fondsen bij lange na niet toereikend vond. 
Legale emigratie in de eerste helft van 1941 bleef dan ook beperkt tot individuele gevallen. 
Meestal ging het daarbij om zeer vermogenden, die – tegen betaling van exorbitant hoge 
bedragen aan Duitse instanties – uitreisvisa wisten te verkrijgen.861 
   Het was vooral de invoering van gescheiden joods onderwijs in augustus 1941, gevolgd 
door andere segregatie-maatregelen, waardoor de Joodsche Raad uitgroeide tot een 
omvangrijk bureaucratisch apparaat. Hoewel de legitimiteit van de raad onder grote delen van 
de joodse bevolking omstreden was, kreeg de raad een steeds zichtbaarder functie in het 
dagelijks leven van de joden. Door de voortgaande Duitse maatregelen raakte men voor 
allerlei zaken, zoals verhuizen, reizen, maatschappelijk werk, onderwijs en gezondheidszorg, 
aangewezen op vergunningen, bemiddeling en steun via afdelingen van de Joodsche Raad.862 
Deze trachtte te voorzien in de problemen van de groeiende groep werklozen door cursussen 
en programma’s voor herscholing. Om op dit alles aanspraak te kunnen maken, moest men 
aan de ‘vrijwillige’ bijdrage hebben voldaan, die feitelijk als een soort belasting fungeerde.863 
   Naarmate de Joodsche Raad in betekenis toenam, werd ook de tegenstelling duidelijker 
tussen deze organisatie en de Joodsche Coördinatie-Commissie. Met name voorzitter Visser 
had van meet af aan ernstige kritiek op ontstaan en functioneren van de Joodsche Raad. Visser 
hield vast aan het principe dat elke medewerking aan de anti-joodse politiek van de bezetter 
moest worden afgewezen en dat overleg hierover uitsluitend met Nederlandse autoriteiten 
moest plaatsvinden. Cohen pleitte daarentegen voor een meer pragmatische benadering. 
Volgens hem moesten de machtsverhoudingen als een gegeven worden beschouwd en kon 
men alleen door onderhandelingen met de bezetters nog iets voor de joodse bevolking 
bereiken. De tegenstellingen tussen beide organisaties liepen hoog op. Na de razzia’s van 
februari en juni 1941 deed Visser persoonlijk een beroep op de Nederlandse secretarissen-
generaal om te pleiten voor verbetering van het lot van de naar Duitse concentratiekampen 
weggevoerde joden. Toen zijn inspanningen onvoldoende resultaat hadden, wendde hij zich 
op persoonlijke titel zelfs rechtstreeks tot Rauter, maar deze weigerde elk contact met hem. 
Feitelijk raakten Visser en de Coördinatie-Commissie steeds meer gemarginaliseerd, terwijl 
de Joodsche Raad door zijn vaste contacten met Duitse autoriteiten steeds belangrijker werd. 
Uiteindelijk werd onder Duitse dwang de Coördinatie-Commissie in oktober 1941 
opgeheven.864 
   Met het einde van de Coördinatie-Commissie, kreeg de Joodsche Raad een landelijke 
functie toebedeeld. Dit nam echter niet weg dat de raad ondergeschikt bleef aan de lokale 
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Duitse instanties in Amsterdam. In steden buiten Amsterdam, waar grotere aantallen joden 
woonden, werden vertegenwoordigers van de Joodsche Raad aangesteld, zoals in Den Haag, 
Rotterdam, Utrecht, Groningen en Enschede. Veelal betrof het bestuursleden van plaatselijke 
joodse gemeenten, die tot dan toe vertegenwoordiger van de Coördinatie-Commissie waren 
geweest. Uitbreiding van de werkzaamheden van de raad over heel Nederland viel samen met 
de bekendmaking in het Joodsche Weekblad, dat aanvragen en verzoekschriften aan officiële 
instanties in het vervolg nog uitsluitend via de Joodsche Raad voor Amsterdam, of door 
bemiddeling van zijn plaatselijke vertegenwoordigers, konden worden ingediend.865 Met 
andere woorden, het was de joden verboden zich rechtstreeks tot Nederlandse autoriteiten te 
wenden. Hiermee was de bescherming die zij als Nederlands staatsburger hadden, definitief 
opgeheven. 
   Vanaf herfst 1941 werd de Joodsche Raad ook actief ingeschakeld bij voorbereidingen van  
deportaties, waartoe aan Duitse zijde inmiddels was besloten. In oktober kreeg men opdracht 
een kaartsysteem op te zetten met namen, adressen, nationaliteit en andere gegevens van de 
140.000 geregistreerde joden. Tegelijkertijd vond een aparte registratie van joodse 
vluchtelingen uit Duitsland plaats, die dezelfde maand hun nationaliteit verloren en collectief 
staatloos werden verklaard. Vanaf december 1941 moesten zij zich melden voor ‘vrijwillige 
emigratie’ en werden velen naar vluchtelingenkamp Westerbork overgebracht. Ook kreeg de 
organisatie een belangrijke bemiddelende rol bij plaatsing van werkloze en al spoedig ook 
niet-werkloze joden in werkkampen. Deze werden vanaf begin januari 1942 voornamelijk in 
het noorden en oosten van het land opgericht.866 Vanaf diezelfde maand werd de raad 
ingeschakeld bij gedwongen evacuatie van joodse inwoners uit verschillende steden en 
dorpen. Zij werden verplicht gehuisvest in drie daartoe aangewezen wijken in Amsterdam. 
Eind april 1942 gaf de Zentralstelle opdracht binnen drie dagen de jodenster onder de 
bevolking te verspreiden. Per persoon werden maximaal vier sterren verkocht tegen vier cent 
per stuk. Kinderen onder de zeven jaar waren van het dragen daarvan vrijgesteld.867 
   De Duitse bezetting had het vóór de oorlog reeds ver gevorderde proces van integratie en 
gedeeltelijke assimilatie hardhandig afgebroken. De steeds verdergaande segregatie-politiek, 
de inbeslagneming van joodse winkels en bedrijven, de willekeur van de razzia’s in 1941 en 
de voortdurende intimidatie met de zwaarste straffen, misten hun uitwerking op de 
verarmende joodse bevolking niet. ‘Zo hoorden we hier dat de joodse bakkers zullen moeten 
sluiten. Oom David moet al zijn papieren opzenden naar Lippmann & Rosenthal. Alles boven 
de ƒ 250,- ben je “voorlopig” kwijt. ’t Was een zware gang voor hem om zijn levenswerk op 
te geven, maar hij is niet de enige. Van de opbrengst van de zaak kreeg ik prompt 20% door 
die firma uit Enschede uitbetaald, doch daarop is direct beslag genomen. Ik kon er gelukkig 
nog iets vanaf krijgen. (…) Lippmann & Rosenthal zijn de grootste afzetters van de wereld: 
een grote dievenbende’, aldus een joodse inwoner van Zutphen in brieven aan zijn broer.868 
Bij gebrek aan alternatieven, pasten velen zich aan, ook al werd de situatie steeds 
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ondraaglijker.869 Allen hadden een onbestemde angst voor de toekomst, maar reacties konden 
sterk verschillen. Enerzijds wilden velen zich distantiëren van het jood-zijn, aangezien dit een 
bron was van toenemende maatschappelijke uitsluiting, rechteloosheid en levensgevaar, maar 
het stempel J in het persoonsbewijs en invoering van de jodenster maakten deze reactie 
uiteindelijk onmogelijk. Anderzijds ontstond bij sommigen juist nu (hernieuwde) 
belangstelling voor Jodendom en joodse geschiedenis.870 Mede hierdoor is de opleving van 
joods cultureel en religieus leven te verklaren. Er verschenen publicaties op het terrein van 
joodse traditie en literatuur871 en er was een groei in activiteiten van joodse 
jongerenverenigingen van verschillende ideologische signatuur. Zo gaf de leiding van de 
Joodsche Raad ruimte voor culturele activiteiten van zionistische jeugdverenigingen. 
Sommige daarvan hadden weliswaar ernstige kritiek op het beleid van de raad, maar bleven 
toch verbonden aan de organisatie, mede omdat men ervan afhankelijk was voor financiële 
steun en faciliteiten.872 Aanpassing werd in de hand gewerkt, omdat de joodse bevolking door 
de leiding van de raad voortdurend werd opgeroepen zich toch vooral nauwgezet aan de 
bepalingen te houden.873 Men wilde de bezetter geen aanleiding geven voor nieuwe 
represaillemaatregelen. Begin juli 1942 schreef Herman Snatager, een joodse inwoner van 
Zutphen, in een brief aan zijn ondergedoken broer: ‘Er is bijna geen familie of er bestaat een 
lijdend deel door de oorlog. Dat wij in het bijzonder ons portie hiervan meekrijgen, valt niet te 
ontkennen. Het begon met het inleveren van de fietsen op pinksteren, toen de sterretjes, 
daarna van acht tot zes uur binnenblijven en nu weer de werkkampen. Wil je geloven dat je er 
gehard tegen wordt en dat je je afvraagt wat er nu weer zal komen.’874 Terwijl men zich dus 
zo goed mogelijk probeerde aan te passen aan een leven in isolement en hoopte op een 
spoedig einde van de oorlog, veranderde de situatie totaal door aankondiging van de onder 
politietoezicht staande ‘tewerkstelling in het Oosten’, zoals de deportaties van Duitse kant 
werden genoemd. 
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3.3.4  Vergelijkend  overzicht  
 
Figuur 11:  Joodse bevolkingsgroepen, 1940–1942   
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29)  Terugkeer  van            
        vluchtelingen,  
        juni – augustus 1940 

 
- ca. 30.000 van onbezette  
  naar bezette zone 
- vrijwel geen terugkeer  
   uit buurlanden 

 
- ca. 15.000 terug uit bezet  
  Frankrijk   
- max. 5.000 à 6.000 blijvend  

  aan vervolging ontsnapt 

 
- vrijwel geen 

 
30)  Reacties op anti-joodse  
       politiek, najaar 1940– 
       voorjaar 1941 

 
- oprichting van Commission  
  Centrale des Organisations      
  Juives d’Assistance   
  (CCOJA) onbezette zone  
  (Marseille, oktober 1940 –    
  maart 1942) 
- Comité de Coordination 
  des Oeuvres de Bienfai- 
  sance Israélites  bezette  
  zone (Parijs, jan. – nov.’41) 
- meer  samenwerking 

 
- oprichting van Conseil 
   d’administration  de  la           
   communauté israélite te         
   Brussel (november 1940),     
   werd  voortgezet  in:   
- Comité de Coordination        
   des Communautés   
   Israélites (Brussel,   
   april – december 1941) 
- meer  samenwerking 

 
- oprichting van Joodsche      
  Coördinatie-Commissie           
  (JCC) (Den Haag, december  
  1940 – oktober 1941), 
- verdeeldheid  
- Amsterdams-joods  
  leiderschap: instemming   
  oprichting joodse raad 
 

 
31)  Oprichting, tijdstip en  
        status van opgelegde 
        organisaties 

 
- via Franse wet:  
-Union Générale de Israé- 
  lites de France (UGIF); 
  UGIF-Nord  (bezette  
  zone),  UGIF-Sud  
  (onbezette zone) 
- 22 november 1941 
- publiek-rechtelijk  
  lichaam 
- indirect naar Duits voor-   
  beeld van Reichsvereini- 
  gung der Juden (1939) 

 
- via  verordening  van       
  militair  bestuur 
- Association des Juifs        
  en Belgique  (AJB) 
- 25 november 1941 
- publiek-rechtelijk  
  lichaam 
- direct naar Duits (Altreich)   
  voorbeeld van de  
  Reichsvereinigung der  
  Juden (1939) 
 

 
- op mondeling bevel van          
  lokale Duitse autoriteit 
- Joodsche  Raad  voor            
  Amsterdam 
- 12 februari 1941 
- geen wettelijke status 
- overeenkomsten met de 
  Judenräte in bezet Polen   

  (1939-’40) 

 
32)  Positie en functie  
        van opgelegde  
        organisaties 

 
- vanaf  oprichting  
  nationale reikwijdte 
 
- ondergeschikt aan Franse  
  overheidsinstantie: CGQJ,  
  in bezette zone tevens 
  indirect aan militair bestuur 
- UGIF-N: relatief minder  
  onderhandelingsruimte;  
  UGIF-S: relatief  veel  
  onderhandelingsruimte 
- taken:  sociale  zorg,  
  beroepsomscholing,  
  emigratie 

 
- vanaf  oprichting   
  nationale reikwijdte 
 
- ondergeschikt aan militair  
  bestuur en landelijke  
  Belgische autoriteiten  
- onderhandelingsruimte  
  relatief minder t.o.v. 
  bezetter, meer t.o.v.  
  Belgische autoriteiten  
- taken:  sociale zorg,        
  onderwijs, emigratie,  
  later ook: samenstelling  
  cartotheek 

 
- aanvankelijk  uitsluitend          
  lokale functie,  vanaf okt. 
  1941 (verbod JCC)  
  nationale reikwijdte 
- direct ondergeschikt aan         
  Duitse lokale autoriteiten  
- geringe onderhandelings- 
  ruimte  
- taken bij oprichting: hand-       
  having van orde en rust,   
  later  ook: sociale zorg,  
  emigratie, onderwijs,    
  cartotheek, assistentie bij   
  werkkampen en evacuaties  
  naar Amsterdam 

 
33)  Reacties op anti-joodse  
       politiek, voorjaar 1941– 
       zomer 1942  

 
- UGIF-N: coöperatief;    
- UGIF-S: minder coöpera- 
  tief, beperkte invloed op  
  joodse sub-organisaties   
- joodse bevolking: Franse 
  burgers volgzaam,  
   immigranten minder 
- ontstaan van joodse     
  illegale pers 

 
- AJB-top: coöperatief,  
  lokale afdelingen minder;  
  beperkte invloed op  
  joodse bevolking   
- joodse bevolking:  
  overwegend  minder  
  volgzaam   
- ontstaan van joodse  
  illegale pers 

 
- Joodsche Raad: coöperatief,  
   toenemende invloed op  
   joodse bevolking 
- joodse bevolking:       
  overwegend  volgzaam 
- relatieve opbloei van 
  cultureel, religieus en  
  verenigingsleven 

 

Overeenkomsten en verschillen 
 

Ad 29) Zowel in Frankrijk als in België keerde een groot aantal vluchtelingen terug naar hun 
woonplaatsen. Belangrijkste redenen waren dat de vlucht in bezet gebied was blijven steken, 



 377

alsmede de afwezigheid van direct tegen joden gerichte maatregelen in de eerste weken van 
de bezetting. Voor onbezet Frankrijk gold bovendien dat vluchtelingen zonder Franse 
nationaliteit werden opgesloten in interneringskampen. In beide landen bereikten maximaal 
negen procent van het totale aantal joden zomer 1940 geallieerd of neutraal gebied. Voor 
Nederland was dit percentage bijna nihil. Voor Frankrijk en België geldt weliswaar dat de 
vluchtmogelijkheden ruimer waren, maar ook in deze landen vormden zij op zichzelf geen 
doorslaggevende factor bij het later ontstaan van de grote verschillen in percentage 
slachtoffers. 
  Ad 30) In Frankrijk en België leidde de Duitse inval en de vluchtelingenstromen tot 
ontwrichting van  joodse organisaties. Achtergebleven joodse leiders werden genoodzaakt 
hun hulpwerk meer op elkaar af te stemmen. In alle drie landen leidden de anti-joodse 
verordeningen van najaar 1940 ertoe dat joden zelf koepelorganisaties oprichtten: CCOJA in 
onbezet Frankrijk, Conseil in Brussel en Joodsche Coördinatie-Commissie in Nederland. Ze 
streefden in elk van de landen naar meer samenwerking om de belangen van de joodse 
bevolking als geheel zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. In bezet Frankrijk echter 
weigerden Franse joden aanvankelijk samen te werken met immigranten-organisaties, 
vanwege de algemene aversie tegen vreemdelingen direct na de nederlaag. In Parijs waren 
het in eerste instantie alleen immigrantenleiders die nauwer gingen samenwerken. De voor 
alle partijen verslechterende financiële situatie en toenemende Duitse druk leidden ertoe dat 
eind januari 1941 toch het Comité de Coordination des Oeuvres de Bienfaisance Israélites 
werd opgericht, met deelname van Frans-joodse hulporganisaties. Om dezelfde redenen 
kwam ook in België voorjaar 1941 het landelijke Comité de Coordination des Communautés 
Israélites tot stand. Zowel in Frankrijk als in België werden deze comités echter geen 
werktuig in handen van de Sipo-SD. Dit kwam zowel omdat het militair bestuur dit niet 
toestond, alsmede door onwilligheid van joodse leiders zelf. In Nederland heerste in de 
Joodsche Coördinatie-Commissie verdeeldheid over de te volgen koers, vooral over het al 
dan niet rechtstreeks contact onderhouden met de bezetter. Al kort na oprichting van de 
commissie haalde de bezetter hier in feite in streep door. Deze gaf in februari 1941 aan 
vooraanstaande joden in Amsterdam bevel een joodse raad voor die stad te vormen. Door de 
instemming van de laatsten nam de verdeeldheid verder toe, omdat de Joodsche Raad door 
tegenstanders van meet af als instrument in handen van de bezetter werd beschouwd. De 
Coördinatie-Commissie zou echter gaandeweg zijn betekenis verliezen en uiteindelijk eind 
1941 op Duits bevel worden ontbonden. Tegelijk kreeg – eveneens op Duits bevel – de 
Joodsche Raad een landelijke reikwijdte. 
  Ad 31 en 32)875 De aan de joden in de drie landen opgelegde organisaties, verschilden in 
naam, positie en functie. Dit werd veroorzaakt door verschillen in interne 
machtsverhoudingen van de bezettingsregimes en de rol van inheemse instanties daarbij. Wat 
de UGIF en de AJB duidelijk onderscheidde van de Joodsche Raad waren de betrekkingen 
tussen militair bestuur, Sipo-SD en Franse resp. Belgische overheidsinstanties. Het resultaat 
was dat de UGIF niet aan Duitse, maar Franse autoriteiten – het CGQJ – ondergeschikt was, al 
gold dit voor de UGIF-N in steeds mindere mate. In feite functioneerden UGIF-N en UGIF-S 
onafhankelijk van elkaar. Daarentegen waren AJB en Joodsche Raad eenheidsorganisaties, 
die in de praktijk ondergeschikt waren aan de bezetter. De wijze van onderschikking was 
bepalend voor de manoeuvreerruimte die de top van deze joodse organisaties had. Voor 
Nederland was deze het meest ongunstig, omdat elke formele status ontbrak en de raad direct 
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onder lokale Duitse autoriteiten viel. Men kon op geen enkele wijze een beroep doen op 
Nederlandse autoriteiten. Voor wat betreft de functie, hadden de UGIF en AJB met elkaar 
gemeen dat ze zich in hoofdzaak beperkten tot hulpwerk. Zij werden – in tegenstelling tot de 
Joodsche Raad in Nederland – vooralsnog nauwelijks ingeschakeld bij de feitelijke 
voorbereidingen voor de deportaties. Reden hiervan was dat in beide landen de Sipo-SD pas 
betrekkelijk laat meer zeggenschap kreeg over de joodse organisaties. 
  Ad 33) Als reactie op de instelling van UGIF en AJB begonnen immigranten met 
verspreiding van vlugschriften en ondergrondse kranten, waarin zij zich fel keerden tegen de 
gedwongen samenwerking met de vervolgers. Oorzaak hiervan was de al langer bestaande 
kloof tussen immigranten en autochtone joden en juist die laatsten domineerden in de top van 
de opgelegde organisaties. Zowel in Frankrijk als in België hielden immigrantenleiders in de 
praktijk afstand van de in hun ogen ‘dwangorganisaties’. Veel van hun verenigingen waren 
weliswaar formeel onderafdelingen van UGIF resp. AJB geworden, maar behielden feitelijk 
een grote mate van zelfstandigheid. In Nederland waren er geen immigrantenorganisaties van 
betekenis. Dit kwam niet alleen door het relatief geringe aandeel van buitenlanders op de 
totale joodse bevolking, maar vooral door hun nog korte verblijf in Nederland. De meesten 
waren in de jaren dertig als berooide vluchtelingen uit nazi-Duitsland gekomen en hadden 
een andere (overwegend liberale) politieke achtergrond, dan de grote aantallen Oost-
Europese immigranten in België en Frankrijk, die een veelal een communistische of 
zionistische signatuur hadden. In Frankrijk was de UGIF-Sud tot minder coöperatie geneigd 
dan de UGIF-Nord. Een reden hiervoor was dat laatstgenoemde van meet af aan in de bezette 
zone ook met Duitse instanties en maatregelen te maken kreeg. Bovendien konden in onbezet 
gebied de in UGIF-Sud opgenomen organisaties, zoals gezegd, in de praktijk veel van hun 
zelfstandigheid behouden, wat in Parijs niet het geval was. In België waren de lokale 
vertegenwoordigingen van de AJB tot minder coöperatie geneigd dan de landelijke AJB-
leiding. Een belangrijke oorzaak hiervan was dat plaatselijke AJB-comités rechtstreeks 
werden geconfronteerd met de gevolgen van maatregelen: uitsluiting uit het openbare leven 
en toenemende verarming. In Nederland was er een andere ontwikkeling. De Joodsche Raad 
was ontstaan in een periode dat veel ingrijpende anti-joodse maatregelen nog moesten 
worden genomen. Hierdoor kon de raad  in de loop van 1941 een zekere mate van gezag 
ontwikkelen over de kunstmatig ontstane joodse ‘gemeenschap’. Hoewel een meerderheid 
van de bevolking de raad niet als zijn vertegenwoordiger zag, werd men er door de Duitse 
politiek wel effectief afhankelijk van gemaakt. Dit werd bij zowel de raad als de bevolking 
versterkt door de brute onderdrukking van de februaristaking en daarop volgende 
herhaaldelijke Duitse dreiging èn uitvoering met het concentratiekamp Mauthausen, wanneer 
men zich niet aan de maatregelen hield. In plaats van een joodse illegale pers of verzet vond, 
mede gestimuleerd door artikelen in het weekblad van de Joodsche Raad, een opleving plaats 
van joods cultureel, religieus en verenigingsleven. Angst leidde enerzijds tot coöperatie, 
anderzijds tot grote voorzichtigheid, omdat men besefte met een meedogenloze bezetter te 
maken te hebben. Enige overgebleven wapen leek te zijn: terugkeer naar en versterking van 
de joodse identiteit. In Frankrijk en België daarentegen ontstonden de opgelegde organisaties 
in een veel later stadium, toen veel anti-joodse verordeningen en bepalingen al van kracht 
waren. Gevolg was dat van begin af – in combinatie met het grote of zelfs 
meerderheidsaandeel van de immigranten – meer wantrouwen onder de bevolking bestond 
om de organisaties als voldoende gezaghebbend te aanvaarden, terwijl in Frankrijk de UGIF-
leiding ook zelf, buiten het maatschappelijke werk, geen gezag over de joodse bevolking 
nastreefde. Toegenomen joods zelfbewustzijn, vooral bij immigranten, uitte zich in een 
illegale joodse pers. 
 

Alles welbeschouwd kan worden gesteld dat in alle drie landen al spoedig door joden zèlf 
nieuwe organisaties werden opgericht om hun bedreigde belangen als groep beter te 
behartigen. In België en bezet Frankrijk werden deze organisaties vanaf herfst 1941 in 
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aangepaste vorm voortgezet in resp. AJB en UGIF-N, waarbij deze aanvankelijk een bepaalde 
mate van zelfstandigheid hadden. In Nederland daarentegen werd de in eerste instantie door 
joden zelf opgerichte organisatie gemarginaliseerd en de plaats ervan uiteindelijk volledig 
overgenomen door de op Duits bevel opgerichte Joodsche Raad voor Amsterdam, die 
gebonden was aan instructies van Duitse autoriteiten op lokaal niveau.  
   De positie van de opgelegde organisaties en daarmee in zekere zin van de joodse 
bevolkingsgroepen was in de drie landen duidelijk verschillend aan de vooravond van de 
deportaties. Doordat in bezet Frankrijk uiteenlopende Duitse èn Franse partijen bij 
voorbereidingen van deportaties betrokken waren, werd de UGIF-N slechts heel beperkt 
hierbij ingeschakeld. Hierdoor was de greep van de SS-organisatoren van de deportaties op de 
joodse bevolkingsgroepen veel geringer, dan in Nederland. Daar kon de Joodsche Raad al 
betrekkelijk vroeg effectief worden ingeschakeld bij uitvoering van anti-joodse bepalingen en 
bij voorbereidingen voor deportaties. In België nam de AJB door zijn onderschikking aan het 
militair bestuur in dit opzicht lange tijd een tussenpositie in. Pas kort voor het begin van de 
deportaties kregen de SS-organisatoren meer invloed op de AJB, waardoor deze 
daadwerkelijk bij de uitvoering ervan kon worden betrokken. 
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3.4.  Vergelijkende samenvatting en tussentijdse conclusie∗  
 
De eerste fase van de anti-joodse politiek liep van zomer 1940 tot voorjaar 1941. In alle drie 
landen werd deze politiek in september–oktober 1940 in gang gezet. In Frankrijk kwamen de 
initiatieven van zowel de bezetter als de Vichy-regering zelf. Het is echter duidelijk dat – 
hoewel gelijktijdig – de Duitse en Franse initiatieven los van elkaar tot stand kwamen. De 
eerste Duitse verordening van eind september 1940 betrof definitie van het begrip jood en 
registratie van joden en joods bezit, alsmede een verbod voor gevluchte joden om naar de 
bezette zone terug te keren. Kort hierna volgden Duitse economische verordeningen, volgens 
welke joodse ondernemingen werden geregistreerd en onder Duitse bewindvoerders konden 
worden geplaatst. De wapenstilstand van juni 1940 bepaalde dat Franse autoriteiten in de 
bezette zone verplicht waren verordeningen van het militair bestuur uit te voeren. In Parijs, 
waar ongeveer negentig procent van de joden in de bezette zone woonde, werd de registratie 
strikt uitgevoerd door de Préfecture de Police. Ook de Duitse economische verordeningen 
tegen joden werden grotendeels gedelegeerd naar plaatselijke autoriteiten. Het Franse bestuur 
had hiertegen geen bezwaar omdat zij de bestuurlijke bevoegdheden en economische 
belangen zoveel mogelijk in Franse handen wilden houden. Dit resulteerde begin december 
1940 in oprichting van de Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires (SCAP). 
   De expliciet tegen joden gerichte politiek van de Franse regering begon met het Statut des 
Juifs van oktober 1940. In tegenstelling tot de Duitse verordeningen in de bezette zone, gold 
deze Franse wet in het hele land. Het Statut bevatte een definitie van het begrip jood die 
breder was dan de Duitse verordening van kort daarvoor, bepaalde de uitsluiting van joden uit 
overheidsdienst en publieke ambten en een beperking van het aantal joden in vrije beroepen. 
Het Statut betekende geen aantasting van eigendomsrechten. Onmiddellijk na het Statut 
vaardigde de Franse regering een wet uit gericht op de internering van buitenlandse joden in 
kampen in de onbezette zone. Dit antisémitisme d’État kwam niet voort uit Duitse druk, maar 
was in de eerste plaats – binnen het kader van de Révolution Nationale in het Franse 
binnenlandse beleid – deel van een eenheidspolitiek door uitsluiting (exclusion) van 
buitenlanders, communisten, vrijmetselaars en joden. Pas na het begin werd het tegen de 
joden gerichte beleid gaandeweg een instrument in de politique de collaboration ten opzichte 
van Duitsland. 
   In België was sterke druk van de hoogste SS-chefs Himmler en Heydrich op de legertop in 
Berlijn nodig, voordat – eveneens in oktober 1940 – de eerste anti-joodse verordeningen tot 
stand kwamen, uitgevaardigd door het militair bestuur te Brussel. Anders dan in Frankrijk 
was de registratie van joodse ondernemingen in handen van uitsluitend Duitse instanties. 
Daarentegen werden uitvoering van het ontslag van joodse ambtenaren en de registratie van 
joden aan Belgische autoriteiten opgelegd. In eerste instantie tekende de hoogste Belgische 
bestuurslaag, de secretarissen-generaal van de ministeries, bezwaar aan en verwees naar de 
grondwet die onderscheid op grond van ras of godsdienst verbood. Aangezien het militair 
bestuur de algemene samenwerking met de Belgische ambtelijke top – vooral op economisch 
terrein – niet in gevaar wilde brengen, werd besloten de uitvoering van de verordeningen zo 
veel mogelijk te delegeren naar lokale autoriteiten. Zo vond de registratie van de joden 
uitsluitend op het niveau van de gemeenten plaats. De registratie werd over het algemeen 
weinig zorgvuldig uitgevoerd, wat mede te maken had met het feit dat het direct Duitse orders 
betrof en geen normale, gebruikelijke directieven van de eigen Belgische superieuren. Als 
gevolg van een advies van de Belgische Raad van Wetgeving bekommerden de ambtenaren 
op plaatselijk niveau zich veelal niet om de doeltreffendheid bij uitvoering van de Duitse 
verordeningen. Mede als gevolg van de onvolledige registratie eind 1940 zouden in juli 1941 
en voorjaar 1942 nieuwe registraties van joden in België plaatsvinden. 
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   In Nederland werden op initiatief van het hoofd van het Duitse civiele bezettingsbestuur, 
Reichskommissar Seyss-Inquart, in oktober 1940 en januari 1941 de eerste belangrijke, 
expliciet anti-joodse verordeningen uitgevaardigd. Na definitie van het begrip jood, 
verwijdering van joden uit overheidsdienst en registratie van joodse ondernemingen, volgde 
op zijn bevel een registratie van alle joden in Nederland. Evenals in België maakten de 
autochtone autoriteiten op nationaal niveau – de secretarissen-generaal – bezwaar en beriepen 
zich op de grondwet. Na Duitse druk en het eenvoudig intrekken van de betreffende 
grondwetsartikelen door Seyss-Inquart, legden de hoogste Nederlandse ambtenaren zich bij 
de Duitse verordeningen neer en begonnen mee te werken aan de uitvoering. Hun motieven 
daarbij waren, dat zij in functie wilden blijven om te kunnen doorgaan met het zo goed 
mogelijk behartigen van de Nederlandse belangen in het algemeen (economie, openbare orde) 
en hoe dan ook wilden voorkomen dat mogelijk leden van de NSB met overheidsmacht 
zouden worden bekleed. Derhalve waren schorsing en vervolgens ontslag van joodse 
ambtenaren, alsmede de registratie van de joden uitsluitend in handen van Nederlandse 
instanties, zowel op nationaal als op lokaal niveau. Tijdens deze fase had de medewerking van 
de secretarissen-generaal bij de anti-joodse politiek een voorbeeldwerking voor de rest van 
het ambtelijk apparaat. 
   Begin 1941 echter namen de spanningen tussen Duitse en Nederlandse autoriteiten toe. 
Provocaties door Nederlandse nationaal-socialisten – heimelijk gesteund door plaatselijke 
Duitse autoriteiten – leidden tot rellen en vechtpartijen met joodse jongeren in Amsterdam. 
Dit vormde in februari 1941 de aanleiding tot oprichting van een plaatselijke joodse raad 
(Judenrat) en dit werd, na verdere incidenten, gevolgd door een represaille-razzia door Duitse 
politie, waarbij bijna vierhonderd joodse mannen op brute wijze werden opgepakt en 
weggevoerd. In combinatie met eerdere arbeidsonrust eind 1940 lokte deze Duitse actie een 
algemene proteststaking uit in Amsterdam, Zaandam en omgeving. Deze Februaristaking 
verraste in eerste instantie de Duitse autoriteiten, maar werd spoedig door hen met geweld 
onderdrukt. Kort daarna verklaarde Seyss-Inquart tijdens een toespraak in Amsterdam voor 
het eerst openlijk de joodse bevolking tot de vijand van Duitsland en dezelfde dag vaardigde 
hij de verordening uit volgens welke Duitse bewindvoerders de zeggenschap over joodse 
ondernemingen konden overnemen met de bedoeling om tot verkoop of liquidatie over te 
gaan. Dit alles had een negatieve weerslag op de tot dan toe over het algemeen conflictvrije 
betrekkingen tussen het Nederlandse bestuur en de Duitse machthebbers, maar – in het 
algemeen – werd de bestuurlijke samenwerking voortgezet. 
   Voor de fase van zomer 1940 tot voorjaar 1941 laat de vergelijking allereerst zien dat in alle 
drie landen de anti-joodse politiek in bureaucratisch opzicht opvallend snel werd ingezet. 
Slechts drie maanden na de chaos van strijd, vluchtelingenstromen en de instelling van 
bezettingsbesturen, was het begin van een wettelijk-administratieve segregatie en ontrechting 
van de joodse bevolkingsgroepen – in totaal meer dan een half miljoen mensen – een feit. 
   De betrekkelijke snelheid van het beleid aan Duitse kant kan worden verklaard doordat de 
nazi’s in Duitsland zelf reeds zeven jaar ervaring hadden met de ontwikkeling en uitvoering 
van anti-joodse politiek. De afwezigheid van ernstige problemen met nationale en lokale 
autoriteiten in de bezette landen had te maken met de schok van de snelle, totale nederlaag, de 
algemene bereidheid zich aan te passen aan de nieuwe bezettingssituatie aangezien Duitsland 
de oorlog niet meer leek te kunnen verliezen, en een reden was tenslotte ook dat het tegen de 
joden gerichte beleid in eerste instantie een administratief-bestuurlijk, ordelijk en betrekkelijk 
gematigd karakter had. Gewelddadige acties of massale arrestaties van Duitse zijde vonden 
tijdens deze fase niet of nauwelijks plaats. Van de drie landen was echter Nederland het eerste 
land waar deze fase tot een einde kwam en wel door de razzia’s, staking en repressie van 
februari 1941. Dat in Frankrijk geen sprake was van weerstanden onder bestuur of bevolking 
tegen de eerste Duitse anti-joodse bepalingen had te maken met de enorme schok van de 
nederlaag en het feit dat van meet af aan veel van de maatregelen afkomstig waren van de 
Franse autoriteiten zelf. 
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De tweede fase, van voorjaar tot najaar 1941, begon met pogingen van het SS- en 
politieapparaat in de drie landen om de anti-joodse politiek te centraliseren door deze los te 
maken van het reguliere bezettingsapparaat en de nationale autoriteiten. Om dit te 
bewerkstelligen streefde de SS naar oprichting van aparte instanties met bij voorkeur directe 
SS-controle of anders tenminste significante Duitse invloed. 
   In Frankrijk kon Judenreferent Dannecker voor de isolatie van de joden en hun 
economische uitschakeling grotendeels steunen op het door Vichy gevoerde beleid en de 
verordeningen van het militair bestuur ten aanzien van joodse ondernemingen. Wat zijn 
tweede doelstelling betrof – verwijdering van de joden uit de bezette zone – kreeg hij 
onvoldoende steun van het militair bestuur en bezat hij zelf geen rechtstreekse bevoegdheden. 
Daarom drong Dannecker, met steun van ambassadeur Abetz, begin 1941 bij de Franse 
autoriteiten aan op instelling van een aparte Franse overheidsinstantie die zich speciaal met de 
joodse kwestie zou bezighouden. Na onderhandelingen leidde dit eind maart 1941 tot 
oprichting van het Commissariat Général aux Questions Juives (CGQJ), geleid door Vallat. 
Hij diende meer eenheid en tempo te brengen in het anti-joodse beleid in beide zones. Zeer 
spoedig bleek echter dat er grote verschillen bestonden tussen de Duitse en Franse intenties 
met deze nieuwe instantie. Terwijl van Duitse kant aangedrongen werd op grootschalige 
internering en uitzetting van joden uit Frankrijk, gaf Vichy prioriteit aan de onteigening van 
joodse bedrijven in de bezette zone om de opbrengsten in Franse handen te houden. Deze 
‘arisering’ van het bedrijfsleven werd met de uitgebreide Franse wetgeving van juli 1941 ook 
in de onbezette zone geïntroduceerd. Vichy wilde de bezetter laten zien zelf een meer 
effectieve ‘zuivering’ van de economie te kunnen uitvoeren, dan waarvan tot dan toe sprake 
was geweest in uitsluitend de bezette zone op basis van Duitse verordeningen. 
   Ook in België poogde Judenreferent Asche de anti-joodse politiek te centraliseren en stelde 
naar het voorbeeld van Frankrijk de oprichting voor van een soortgelijk commissariaat voor 
joodse kwesties. Dit werd afgewezen door Militärverwaltungschef Reeder. Evenals Seyss-
Inquart was hij gekant tegen te veel invloed voor de SS en Duitse politie.  
   Het streven naar centralisering bij de SS kwam in Nederland tot uiting door oprichting – op 
initiatief van Heydrich en met steun van HSSPF Rauter – van een Zentralstelle für jüdische 
Auswanderung in Amsterdam, waar zestig procent van de Nederlandse joden woonde. Dit 
bureau zou de controle moeten krijgen over de joodse bevolking en het joodse bezit in 
Nederland. In dit stadium slaagde Seyss-Inquart er evenwel in de taken en bevoegdheden van 
de Zentralstelle van meet af aan in te perken. Al vanaf het begin van de bezetting was het zijn 
streven geweest de anti-joodse politiek te delegeren naar de verschillende afdelingen en 
onderafdelingen van het Reichskommissariat onder zijn leiding. 
 
Na de Duitse aanval op Rusland in juni 1941 werd de bezettingspolitiek in het algemeen in 
alle drie landen veeleisender, ook en in het bijzonder de anti-joodse politiek. Aangezien 
nieuwe maatregelen tegen joden in toenemende mate passieve weerstand opriepen bij 
autochtone autoriteiten op nationaal niveau – zoals inadequate, trage uitvoering van 
verordeningen – werd het de bezetters duidelijk dat in joodse kwesties geen lange 
hiërarchische lijnen dienden te worden gebruikt. Daarom was er aan Duitse zijde een 
toenemende neiging om anti-joodse maatregelen zelf op lokaal niveau te dirigeren. Vooral de 
SS streefde ernaar om hierbij rechtstreeks de aan joden opgelegde organisaties in te schakelen, 
zoals de Amsterdamse Joodsche Raad, of – zoals in Frankrijk en België – drong zij sterk aan 
op de oprichting van zulke organisaties. 
  Hoewel in Frankrijk inderdaad het CGQJ tot stand was gekomen, weigerde de chef hiervan, 
Vallat, als werktuig voor het Judenreferat te dienen. Daarom oefende Dannecker vanaf juni 
1941 druk uit tot oprichting van een joodse dwangorganisatie, via welke hij zijn greep op de 
anti-joodse politiek wilde versterken. Aanvankelijk waren de Fransen terughoudend. Toen 
echter de SS dreigde desnoods zelf in de bezette zone zo’n organisatie in te stellen – buiten de 
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Fransen om – reageerde de Vichy-regering in november 1941 met de oprichting, per wet, van 
de Union Générale des Israélites de France (UGIF). Dit had de instemming van het militair 
bestuur, al was deze organisatie ook in de bezette zone ondergeschikt aan uitsluitend Franse 
autoriteiten. 
   Voorjaar 1941 werd – evenals eerder in Nederland – ook in België het plaatselijke bestuur 
geconfronteerd met provocaties door autochtone antisemieten, met name de verwoesting door 
brandstichting van de synagoge in Antwerpen in april. Deze actie werd weliswaar door het 
militair bestuur veroordeeld, maar dit nam niet weg dat er vanaf mei 1941 in België een 
duidelijke intensivering was van verordeningen, vooral op economisch terrein. De 
onteigening was hoofdzakelijk in handen van het militair bestuur zelf. Tijdens deze fase werd 
de houding van de Belgische autoriteiten ook bepaald door het feit dat van de 66.000 joden 
niet meer dan ongeveer vierduizend de Belgische nationaliteit bezaten. 
   In diezelfde periode ging Judenreferent Asche door met zijn pogingen meer zeggenschap te 
krijgen over de anti-joodse maatregelen, mede omdat was gebleken dat van de kant van 
Belgische nationale autoriteiten weinig medewerking op dit punt te verwachten viel. Daarom 
drong hij in navolging van Dannecker in Frankrijk aan op de oprichting van een joodse 
dwangorganisatie. In de loop van 1941 waren er langdurige onderhandelingen hierover tussen 
het militair bestuur en de Sipo-SD. Uiteindelijk resulteerde dit in de Association des Juifs en 
Belgique in november 1941. Deze organisatie was ondergeschikt aan het militair bestuur en 
voor bepaalde taken ook aan Belgische nationale autoriteiten, zoals het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 
   In Nederland volgde er na de Februaristaking van 1941 een scala van verordeningen en 
maatregelen waardoor de joodse bevolking steeds verder in een maatschappelijk isolement 
werd gedreven. Enerzijds werd soms door Nederlandse autoriteiten hiertegen geprotesteerd, 
anderzijds werkten zij eraan mee, zoals bijvoorbeeld de scheiding in het onderwijs in augustus 
1941. Gedurende deze periode veranderde de samenstelling van de ambtelijke top; gaandeweg 
werden de meeste secretarissen-generaal ontslagen of namen om allerlei redenen – niet uit 
protest tegen het anti-joodse beleid – zelf ontslag en werden vervangen door meer 
Duitsgezinde figuren. Eveneens tijdens deze fase werd de Joodsche Raad in Amsterdam in 
toenemende mate gebruikt als instrument bij uitvoering van maatregelen, zoals het bevel van 
de Zentralstelle tot samenstelling van een jodencartotheek. De taken van de raad werden 
uitgebreid over het hele land, terwijl die van de Nederlandse autoriteiten werden ingeperkt. 
Vanaf oktober 1941 werden, in plaats van Nederlandse ambtenaren, de Joodsche Raad en de 
joden zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk naleven van de bepalingen, op straffe van 
concentratiekamp. Anders dan de AJB in België was de Joodsche Raad uitsluitend aan lokale 
Duitse civiele en politieautoriteiten in Amsterdam ondergeschikt.  
   Ook in Frankrijk was in de loop van 1941 sprake van een verscherping in de anti-joodse 
politiek, zoals bleek uit de door Franse politie uitgevoerde interneringen van mei en augustus 
1941 in bezet gebied, de represaille-executies van gijzelaars, onder wie veel joden, en de 
razzia en boete van een miljard franc in december 1941. De crisis over de executie van 
gijzelaars zou uiteindelijk leiden tot het ontslag van het hoofd van het militair bestuur en de 
benoeming van een HSSPF in Frankrijk. 
   Het einde van de tweede fase in de drie landen in de herfst van 1941 laat zien dat in 
Nederland de betrokkenheid van de nationale autoriteiten in de anti-joodse politiek was 
verminderd, terwijl de betekenis van de Joodsche Raad in dit opzicht sterk was toegenomen. 
In november 1941 waren ook in Frankrijk en België verplichte organisaties aan de joodse 
bevolking opgelegd. Anders echter dan in Nederland, waren deze aanvankelijk nog van 
geringe betekenis en gedeeltelijk of geheel ondergeschikt aan de nationale autoriteiten, in 
plaats van uitsluitend aan de bezetter. 
 
Het begin van de derde fase wordt gemarkeerd door de beslissingen die in oktober 1941 op 
het hoogste niveau in Berlijn werden genomen met betrekking tot het begin van deportaties 
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van joden uit Duitsland en bezette landen op korte termijn. Na de vergadering te Wannsee in 
januari 1942 kwam het primaat in de anti-joodse politiek in de drie landen definitief in handen 
van de SS, met uitzondering van de economische kant.  
   Als gevolg van deze verschuiving werd nu eindelijk ook in Nederland een Judenreferat 
opgericht, geleid door Zöpf, die zijn instructies rechtstreeks kreeg van Eichmann in Berlijn. 
Daarnaast werd in Nederland begonnen met de concentratie van joden, zoals de oprichting 
van joodse werkkampen en de gedwongen evacuaties uit steden en dorpen naar Amsterdam. 
De secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken protesteerde tegen deze concentratie. Hem 
werd echter eenvoudigweg van Duitse kant te verstaan gegeven dat interventies van 
Nederlandse autoriteiten voor wat betreft joodse zaken voortaan niet meer werden 
getolereerd. De ontkoppeling tussen Duitse en Nederlandse autoriteiten op nationaal niveau 
was hiermee een feit. De anti-joodse politiek was een direct Duitse zaak geworden. Wel 
bleven Nederlandse instanties betrokken bij de uitvoering van bepaalde maatregelen, zoals het 
beheer en toezicht over de werkkampen voor joden. Andere maatregelen, zoals verspreiding 
van de jodenster in april 1942, werden opgelegd aan de Joodsche Raad. Met de omvorming 
van het bestaande joodse vluchtelingenkamp bij Westerbork tot een doorgangskamp onder SS-
bevel waren de voorbereidingen voor deportaties in Nederland begin juli 1942 voltooid. 
 
Ook in België en Frankrijk kregen de Judenreferate meer invloed in het voorjaar van 1942. In 
België gaf Asche in maart opdracht aan de AJB een nieuwe registratie uit te voeren. Aan 
invoering van de jodenster gingen echter moeizame onderhandelingen met het militair bestuur 
vooraf. De toenemende invloed van het Judenreferat bleef beperkt tot de planning van de 
komende deportaties. Alle zaken met betrekking tot Duitse en Belgische politie bleven in 
handen van het militair bestuur en Belgische autoriteiten. Pas kort voor het begin van de 
deportaties kreeg Asche meer greep op de AJB. Ook het doorgangskamp in Mechelen werd 
pas op het laatste moment ingesteld.  
   In Frankrijk werd na druk van Judenreferent Dannecker, commissaire Vallat vervangen 
door de felle antisemiet Darquier de Pellepoix. Het leek er aanvankelijk even op dat 
uitsluitend deze twee mannen nu de zeggenschap zouden krijgen over de organisatie van de 
deportaties. Zij wilden voor het oppakken van joden – buiten andere Duitse en Franse 
autoriteiten om – gebruik maken van de speciale Police aux Questions Juives (PQJ). Op hoger 
niveau werd echter aan zowel Duitse als Franse kant anders besloten. Na de benoeming, in 
mei 1942, van een HSSPF in Parijs, Oberg, kwam in onderhandelingen met de eveneens nieuw 
aangestelde Franse secretaris-generaal van politie Bousquet, een nieuwe vorm van algemene 
politiesamenwerking tot stand. De Duitse politiechefs hechtten meer belang aan 
samenwerking met Bousquet, dan aan de joodse zaken van Dannecker en Darquier. De directe 
zeggenschap over arrestaties van joden was daarmee een zaak van hogere echelons geworden. 
   Terwijl in Nederland en België de joodse bevolkingsgroepen aan de vooravond van de 
deportaties feitelijk aan het gezag van de nationale autoriteiten waren onttrokken, was in 
Frankrijk sprake van een voortgaande samenwerking tussen Duitse en Franse autoriteiten op 
nationaal niveau.  
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Figuur 12:  Schema’s I–VIII bij paragraaf 3.4: Vergelijkende samenvatting, 1940–1942   
 
 
EERSTE  FASE :   ZOMER  1940  –  VOORJAAR  1941 
 
 

I .   Instituties en sleutelfiguren bij het begin van de Duitse anti-joodse politiek, 1940 
 

FRANKRIJK  BELGIË  NEDERLAND  
   Instituties Sleutelfiguren   Instituties Sleutelfiguren   Instituties Sleutelfiguren 
•  Duitse   
   ambassade 

Abetz (Partei)   
Zeitschel   
(Partei) 

• SS, RSHA-   
   Berlijn 
     

Himmler,      
Heydrich: druk  
op OKH  

• Reichs- 
  kommissariat 

Seyss-Inquart 
Schmidt (Partei) 
Wimmer 

• Militärverwal- 
   tung  (MV) 

Best 
Michel 

• OKH,  
   Duitsland 

Von Brauchitsch   
  druk op MV 

 Fischböck 

• Sipo-SD Knochen (SS) 
Lischka (SS) 
Dannecker (SS 
Judenreferat) 

• Militärver- 
  waltung (MV) 

Von Falken-  
  hausen 
Reeder 
Von Craushaar 

  

 
 
 

II . Instituties en sleutelfiguren in voortgaande anti-joodse politiek , eind 1940–begin 1941 
 

             FRANKRIJK  BELGIË  NEDERLAND  
 
Sipo-SD,  
Juden-
referat 
(Dannec-
ker) 

Via  Comité  de 
Coordination des 
Oeuvres de Bien-
faisance du Grand 
Paris mislukte poging 
tot oprichting van 
Judenrat in Parijs 
(90% van alle joden in 
bezette zone), 
december 1940–april 
1941 

 
Sipo-SD, 
Judenreferat 
(Asche) 

Via Conseil 
d’administra-
stration de la 
Communauté 
Israélite 
mislukte poging 
tot oprichting 
van Judenrat in 
Brussel (50% v. 
alle joden in 
België), dec.’40 

 
Reichs- 
kommissariat 
(Seyss-Inquart, 
Böhmcker) 
 
 
 
HSSPF   
 (Rauter) 

Verordeningen, 
okt. 1940– jan. 
1941. Oprichting 
van Judenrat  in 
Amsterdam (60% 
van alle joden in 
Nederland), 
12 februari 1941. 
Represaille-
razzia’s op joden 
in Amsterdam, 22-
23 febr. 1941 

 
Sipo-SD 
(Lischka), 
Juden-
referat 
(Dannec-
ker), met 
steun van  
ambassade 
(Abetz, 
Zeitschel) 

Poging  tot 
centralisering  van 
anti-joodse politiek 
door oprichting van  
zentrales Judenamt als 
Franse instantie; 
resulterend in: 
Commissariat-Général 
aux Questions juives 
(CGQJ) (Vallat), 
januari–april 1941 

 
Militärverwal-
tung (Reeder), 
SS, Sipo-SD 
(Canaris) 

Sipo-SD inge-
perkt door MV   
Sicherheitshaft-
befehl, jan.’41. 
mislukte poging 
tot centralise-
ring van anti-
joodse politiek 
via voorgesteld 
Commissariat 
royal pour les 
Questions juives 
mei 1941  

 
RSHA 
(Heydrich), 
BdS (Harster) 

Poging tot 
centralisering  van 
anti-joodse 
politiek door 
oprichting van 
Zentralstelle für 
jüdische 
Auswanderung in 
Amsterdam onder 
Sipo-SD controle, 
maart–april 1941  
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TWEEDE  FASE :   VOORJAAR  1941  –  NAJAAR  1941 
 

III . Effecten  van  competentiegeschillen inzake anti-joodse politiek, april–juni 1941 
 

FRANKRIJK  BELGIË  NEDERLAND  
Judenreferat 
(Dannecker) 

Krijgt  geen greep 
op CGQJ (Vallat) 
door steun van 
Vichy aan CGQJ en 
gebrek aan steun 
van militair bestuur 
voor Judenreferat, 
april-mei 1941  

Militärverwal-
tung (Reeder), 
SS (Canaris), 
Sipo-SD 
(Asche) 

Veto van militair 
bestuur blokkeert 
Sipo-SD poging 
tot centralisering  
van anti-joodse 
politiek via voor-
gestelde oprich- 
ting van Com- 
missariat Royal 
pour Questions 
juives, mei 1941 

Reichskommis-
sariat (Seyss-
Inquart, 
Fischböck); 
SS ; Sipo-SD 
(Harster), 
Zentralstelle 
(Rajakowitsch) 

Reichskommissar 
perkt Zentralstelle 
sterk in; SS-poging 
tot centralisering 
van anti-joodse 
politiek mislukt, 
mei 1941  
 

 Vorming van zgn. 
Aktivdienst, later op- 
genomen in Franse 
Police aux Questions 
Juives (PQJ), onder 
CGQJ-controle 

  
Militärverwal- 
 tung (Reeder) 
  

Initiatief in anti-
joodse politiek 
blijft bij militair 
bestuur: de drie 
verordeningen 
van 31 mei 1941 

 
 HSSPF   
 (Rauter) 

Toenemende be- 
trokkenheid: 2de 
represaille-razzia 
in Amsterdam, 
juni 1941 

 
TWEEDE  EN  DERDE  FASE :   ZOMER  1941  –  VOORJAAR  1942 
 

IV . Effecten  van  competentiegeschillen,   Bezetters – autochtone autoriteiten: 
FRANKRIJK  BELGIË  NEDERLAND  

Interneringskampen op beperkte  
schaal:  vier kampen in bezette zone:  
in totaal circa 7.500 joodse 
geïnterneerden, mei, augustus, 
december 1941   

  Verordening van militair  
  bestuur: vestiging van joden  
  beperkt tot vier steden:  
  Brussel, Antwerpen, Luik,  
  Charleroi, augustus 1941  

  Tweede SS-poging tot centrali-  
  satie: Sonderreferat Juden  
  (SRJ), augustus-september 
  1941, mislukt door veto van  
  Reichskommissar, okt. 1941 

Oprichting van Union Général des 
Israélites de France (UGIF), 
november 1941–januari 1942, 
formeel ondergeschikt aan CGQJ 
(niet aan Sipo-SD !) 

- Oprichting van Association  
 des Juifs en Belgique (AJB),   
 nov. 1941, formeel onder-  
 geschikt aan Duits militair  
 bestuur  èn  Belgische civiele   
 autoriteiten (niet aan Sipo-SD!) 
- Sipo-SD opdracht  tot  her- 
 nieuwde registratie van joden    
 via  AJB, maart–mei 1942, 
 resultaat: gegevens van 56.186   
 joden in handen van   
 Judenreferat, mei–juni 1942 
  

- Represaille-razzia’s op joden,  
  september-oktober 1941  
- Judenrat krijgt landelijke reik- 
  wijdte en bevel van Zentralstelle  
  aan Judenrat cartotheek te  
  vervaardigen van alle geregis- 
  treerde joden,  oktober 1941; 
 - verplichte aparte registratie  
  van alle niet-Nederlandse joden  
  bij Zentralstelle, december 1941; 
 - werkkampen voor joden:  
  januari–september 1942:  50  
  kampen met totaal ruim 5.200  
  geïnterneerden; incl. families  
   uiteindelijk circa 12.000 joden 
  onder direct Duitse controle 
- SRJ vervangen door IV B 4-  
   Den Haag, februari 1942 (na  
   Wannsee conferentie), gevolg:  
   toename  van  RSHA-invloed    
   (Heydrich, Eichmann) 

Conflicten over represaille- executies 
van Franse gijzelaars leiden tot:  
- ‘represaille’-deportatie van joden,  
   maart 1942 
-  benoeming van HSSPF (Oberg) en  
   BdS (Knochen) in mei 1942,gevolg: 
-  militair bestuur verliest controle   
   over politie-aangelegenheden 
 Vervanging van CGQJ-chef  
 Vallat door Danneckers favo- 
 riete  kandidaat  Darquier de  
 Pellepoix, maart–mei 1942 
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EINDE  VAN  DERDE  FASE :   JUNI–JULI  1942 
 
 
V. Instituties en  sleutelfiguren,  effect van competentiegeschillen aan de vooravond  
 van de  grootschalige  deportaties.    Bezetters – autochtone autoriteiten 
 
 

FRANKRIJK  BELGIË  NEDERLAND  
 Duits-Frans (Oberg-Bousquet)  
 principe-overeenkomst  over 
 algemene politiesamenwerking  
 met inbegrip van inzet van   
 Franse reguliere politie bij  
 arrestatie en deportatie van  
 joden, 2 juli 1942;  gevolgen : 

• Sipo-SD, Judenreferat (Ehlers,  
  Asche) slagen eindelijk met  
  invoering van jodenster, 1 juni, 
  volmacht tot arrestatie van  
  joden (Schutzhaftbefehl ver- 
  vangt Sicherheitshaftbefehl uit  
  1941), 1 juni 1942   
   

• IV B 4-Den Haag (Harster, Zöpf)    
  wordt centrum voor organisatie 
  van  de  deportaties  op 
  nationaal  niveau, mei-juni 1942 

 • aan Duitse zijde:  HSSPF  
   (Oberg) en BdS (Knochen)  
   krijgen controle over voorge- 
   nomen arrestaties van joden 
   in handen, niet het Judenreferat   
   (Dannecker) 

• Militair bestuur / Sipo-SD:      
  avondklok voor joden met  
  landelijke reikwijdte, 1 juni    
  1942 
 

• Sipo-SD  en  Zentralstelle  
  (Lages, Aus der Fünten)   
  krijgen op lokaal niveau primaire  
  controle over deportaties en  
  Judenrat in Amsterdam:  60%   
  van alle joden in Nederland 

 • aan Franse zijde: de nieuwe  
   politiechef  Bousquet  krijgt   
   controle over voorgenomen   
   arrestaties van joden in handen,  
   niet het CGQJ (Darquier); de   
   PQJ  wordt  ontbonden 

• Judenreferat (Asche) krijgt    
  meer greep op AJB door  
  directe bevelsrelatie met het  
  nieuw opgerichte AJB- 
  bureau voor ‘tewerkstelling’,   
  15 juli 1942 

• IV B 4-Den Haag  (Zöpf,  
  Fischer) fungeert tevens als 
  ‘Zentralstelle’ voor deportaties  
  van joden uit Den Haag:   
  10%  van  alle  joden  in 

   Nederland 
 • medewerking  van  Franse  
   reguliere politie bij deportaties  
   uit zowel bezette als onbezette 
   zone, maar massale arrestaties 
   door Franse politie beperkt tot  
   staatloze en buitenlandse joden 

 • voortvloeiend uit type bezet-  
   bezettingsbestuur:   geen  
   zeggenschap van Sipo-SD  
   (SS) over Duitse militaire    
   politie  of  Belgische  politie;  
   sterke positie militair bestuur 
 

 • voortvloeiend uit type bezet-  
   tingsbestuur: controle van  
   HSSPF (Rauter) over Duitse en  
   Nederlandse reguliere politie   
   (reorganisatie en centralisatie   
   via  Broersen); geen Neder- 
   landse  onderhandelingspositie 
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VI .    Voornaamste  landelijke  joodse  instituties  vóór  en  bij  begin  van  de bezetting: 
 
 

FRANKRIJK  BELGIË   NEDERLAND  
   Instituties Sleutelfiguren     Instituties Sleutelfiguren   Instituties Sleutelfiguren 
• Consistoire  
   Central des  
   Israélites de   
   France, sinds  
  1808. Zetel   
   van Parijs    
   verplaatst  
   naar Lyon  
   (juni 1940). 

 Robert de  
 Rothschild  
 (voorzitter; in  
 mei 1940 naar  
 USA  vertrok- 
 ken), 
 Isaïe Schwartz  
 (interim-voor- 
 zitter, tevens   
 opperrabbijn  
 van Frankrijk),  
 Jacques Hel- 
 bronner  
 (nieuwe    
  voorzitter). 

• Consistoire 
  Central des  
  Israélites de  
  Belgique /  
  Centraal  
  Israëlitisch  
  Consistorie  
  van  België  
  (CICB), sinds  
  1832. Zetel:  
   Brussel 

 Ernest 
Edouard  
 Wiener  
 (voorzitter; als   
 gemobiliseerde   
 in Duitse krijgs-   
 gevangenschap),   
 Mozes Rapoport  
 (waarnemend 
 voorzitter),   
 Joseph Wiener  
 (opperrabbijn;   
 in mei 1940 naar 
 zuid-Frankrijk  
 gevlucht) 
  

• Nederlands- 
  Israëlitisch  
  Kerkgenoot- 
  schap  (NIK ),  
  sinds 1814.  
  Zetel:  
  Amsterdam. 

 Abraham Asscher   
 (voorzitter), tevens  
 voorzitter van  
 Ned. Isr. Hoofd- 
 Synagoge (NIHS)  
 te Amsterdam, 
 Lodewijk H.  
 Sarlouis  (opper- 
 rabbijn). 
  

• Comité  
    d’Assistance  
    aux Réfugiés  
   (CAR), sinds  
   1936. Zetel:  
   Marseille  
   (aug. 1940). 

 Albert Lévy    
 (voorzitter) en  
 Raymond- 
 Raoul Lambert   
 (secretaris). 
 

• Œuvre  
   Centrale  
   Israélite de  
   Secours  
   (OCIS) 
   sinds 1926.  
   Zetel:  
   Brussel. 
 

 David Lazar    
 (voorzitter) 

• Comité voor  
    Bijzondere  
   Joodsche  
   Belangen  
   (CBJB)***,  
   sinds 1933.  
   Zetel:  
   Amsterdam. 

 Abraham Asscher  
 (voorzitter),  
 David Cohen  
 (secretaris)**,  
 Lodewijk E. Visser  
 (bestuurslid). 

 

• Keren Kaye- 
   meth le-Israel  
  (KKL  – Joods  
  Nationaal  
  Fonds)*  

 

Joseph Fischer  
(directeur).* 

 

• Union   
   Sioniste, 
   Brussel. 
 

 

 Isaac Kubowitzki   
 (Itzko)   
 (voorzitter). 

 

• Nederlandse  
   Zionisten- 
   bond (NZB),  
  sinds 1899. 

 
 Marinus  L.  Kan   

 (voorzitter). 
  

• Fédération  
   des Sociétés  
   Juives de  
   France (FSJF)  
  sinds 1913: 
  koepelorganisa- 
  tie joodse immi-  
  granten; vanaf  
  aug.’40 hoofd- 
  kantoor in Lyon. 

Marcel Jarblum   
(voorzitter en 
voorman van 
socialistisch-
zionisten Poalei 
Zion),  
Israel Jefroykin  
(medeoprichter, 
oud- en ere- 
voorzitter). 

• Hilfswerk für  
  Juden aus   
  Deutschland, 
  Brussel (op-  
  gericht sept.  
  1940)** 

 Louis Rosenfeld 
 (voorzitter)     
 Felix Meyer,  
 Robert Holzinger  
 (leden) 

  

 

*  Tijdens de bezetting werd de KLL in Frankrijk onder leiding van Joseph Fischer omgevormd en uitgebreid tot de 
Organisation Sioniste de France (OSF) (23 januari 1942; secretaris-generaal: Fischer). De OSF was tevens de gedeeltelijke 
voortzetting van de in 1901 opgerichte Fédération Sioniste de France, waarvan de aanhang voornamelijk uit immigranten 
bestond. 
** Hilfswerk für Juden aus Deutschland was de opvolger van het in 1938 mede door gevluchte Duitse joden in België 
opgerichte Hilfswerk der Arbeitergemeinschaft von Juden aus Deutschland (HIDAG), dat asielaanvragers bijstond bij 
ambtelijke procedures. Tijdens de chaos van mei 1940 hield HIDAG op te bestaan. 
*** De belangrijkste activiteiten van het CBJB lagen op het terrein van vluchtelingenhulp, waartoe als subcommissie het 
Comité voor Joodse Vluchtelingen (CJV) werd opgericht. Dit comité nam al spoedig zo’n centrale positie in dat het CBJB en 
CJV in feite synoniem werden. D. Cohen was voorzitter van het CJV. 
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VII .   Reacties  en  reorganisaties  van  voornaamste  (landelijke)  joodse  instituties,  
           najaar 1940 – medio 1941: 
 

FRANKRIJK  BELGIË   NEDERLAND  
Initiatieven Sleutelfiguren Initiatieven 

 
Sleutelfiguren Initiatieven Sleutelfiguren 

Bij FSJF 
aangesloten 
organisaties 
initiëren 
oprichting van 
comité Rue 
Amelot t.b.v. 
coördinatie 
van maat- 
schappelijk 
hulpwerk in 

Parijs, aug. 
1940. 

oprichter van 
Amelot: David 
Rapoport (hoofd 
FSJF in Parijs);  
secretaris: Yehuda 
Jakoubowicz 
(hoofd Colonie 
Scolaire); 
penningmeester: 
Léo Glaeser. 

Isaac Kubo-
witzki  
(voorzitter 
Union 
Sioniste)    
initieert hulp-
comités; 
oprichting 
Conseil  
d’administra- 
tion de la  
communauté  
israélite de  
Bruxelles, 
nov. 1940. 

voorzitter van 
Conseil : Marcel 
Blum (voorzitter 
Israëlitische 
gemeente Brussel), 
vice-voorzitter: 
Isaac Kubowitzki, 
secretaris: 
Edouard Rotkel, 
lid: Salomon Van 
den Berg. 

Marinus L. Kan  
(voorzitter 
Nederlandse  
Zionistenbond) 
initieert in 
samenwerking 
met o.a. NIK 
Joodsche  
Coördinatie- 
Commissie, als 
landelijke 
koepel-
organisatie, 
dec. 1940. 

voorzitter 
Coördinatie- 
Commissie:  
Lodewijk E. Visser, 
secretaris: Henri 
Edersheim. Zetel: 
Den Haag. 

 

Oprichting van 
Comité de 
Coordination 
des Œuvres de 
Bienfaisance 
Israélites du 
Grand Paris 
(aanvanke-  
 lijke partici-  
 patie van  
 Amelot),   
 resultaat van    
 Duitse druk   
 (Dannecker),    
 jan. 1941. 

 

 voorzitter:   
 Parijse      
 opperrabbijn  
 Marcel Sachs  
 (tot mei 1941);  
 secretaris:  
 Yehuda  
 Jakoubowicz. 
 Vanaf medio  
 mei 1941:  
 de bankier  
 André Baur  
 de centrale  
 figuur  

 

Oprichting 
van Comité de 
Coordination 
des 
Communautés 
Israélites met 
landelijke 
reikwijdte, 
resultaat van 
Duitse druk 
(Asche), april 
1941. 

 

voorzitter: waar- 
nemend  opper-
rabbijn Salomon 
Ullmann (opvolger 
van in mei 1940 
naar  Frankrijk 
gevluchte Joseph 
Wiener); 
belangrijke leden: 
Nico Workum 
(Antwerpen), S. 
Van den Berg 
(Brussel), Edouard 

Rotkel (Brussel). 

 

 Oprichting van  
 plaatselijke  
 Judenrat  in  
 Amsterdam op  
 Duits bevel   
 (Böhmcker)  
 aan opper- 
 rabbijn L.H.  
 Sarlouis en 
 NIHS-voor- 
 zitter Asscher,  
 12 febr. 1941;  
 de raad absor-  
 beert CBJB,   
 maart 1941. 

 

voorzitters van 
Joodsche Raad voor 
Amsterdam: 
Abraham Asscher 
(tot dan voorzitter 
van CBJB) en David 
Cohen (secretaris 
van CBJB). 
 

 Initiatief van   
 Herbert Katz-  
 ki (Joint) tot    
 samenwerking  
 van CAR en  
 FSJF in onbez.  
 zone: Commis- 
 sion Centrale  
 des Organisa- 
 tions Juives  
 d’Assistance  
 (CCOJA)    
 (nov. 1940). 

 Voorzitter: opper-  
 rabbijn Isaïe    

 Schwartz;  
 belangrijkste  
 bestuursleden:   
 rabbijn René  
 Hirschler  en 
 Raymond- 
 Raoul Lambert    
 (secretaris van  
 CAR) 
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VIII .   Opgelegde  joodse  eenheidsorganisaties,  najaar  1941 – voorjaar  1942: 
 
 

FRANKRIJK  

 
BELGIË   NEDERLAND  

Initiatieven Sleutelfiguren Initiatieven 
 

Sleutelfiguren Initiatieven Sleutelfiguren 

• Aug.–nov.  
  1941: Duitse  
  druk (Dannec- 
  ker, Abetz) op  
  CGQJ (Vallat)  
  tot oprichting  
  van joodse  
  dwangorga- 
  nisatie: Union  
  Générale des  
  Israélites de  
  France (UGIF )  
• via Franse  
  wet van 29  
   nov. 1941  
• formeel  
  ondergeschikt 
  aan CGQJ.  

voorzitter: Albert 
Lévy (tot dan 
voorzitter van 

CAR)   
vice-voorzitter: 
André Baur (tot 
dan voorzitter  
van Comité de 
Coordination in 
Parijs), 
secretaris: 
Raymond-Raoul 
Lambert (tot dan 

secretaris van 

CAR). 

• Onder druk   
  van Sipo-SD  
  oprichting van  
  joodse dwang- 
  organisatie: 
  Association des  
  Juifs en  

  Belgique (AJB)   
  door   
• verordening  
  van  militair    
  bestuur van  
  25 nov. 1941   
• formeel    
  ondergeschikt  
  aan  militair  
  bestuur  en   
  Belgische  
  ministeries.  

voorzitter: 
opperrabbijn 
Salomon Ullmann 
(Brussel); vice-

voorzitter: Nico 
Workum 
(Antwerpen), 
secretaris: 
Maurice Bene-
dictus;  penning- 
meester: Salomon 
Van den Berg; 
leden: o.a. David 
Lazar (voorzitter 
OCIS);  intern in 
veel  opzichten 
voortzetting  van 
Comité  de  
Coordination. 

• Joodsche  
  Raad voor  
  Amsterdam  
   krijgt  lande- 
   lijke reikwijdte  
  (Coördinatie- 
  Commissie  
  gedwongen   
  opgeheven),  
  oktober 1941,    
• toenemende  
  onderschikking 
  aan  Amster-  
  damse Sipo-SD 
  en Zentralstelle   
  für  jüdische  
 Auswanderung 

benoeming van 
vertegen-
woordigers 
(Obmänner) in de 
provincies en grote 
steden, o.a. Den 
Haag, Rotterdam, 
Groningen, 
Utrecht, Enschede. 
 

 
• UGIF:   
  gescheiden  
  raden  in  
  bezette en  
  onbezette  
  zone: 
- UGIF -Nord  

  (Parijs);  
  feitelijk   
  voortzetting    
  van Comité   
  de Coordina- 
  tion   
- UGIF -Sud   
  (Lyon) ;  
  CCOJA te   
  Marseille  
  in maart  
  1942  
  opgeheven   

 
• UGIF-Nord   
  voorzitter:   
  André Baur  
  taken:  
- welzijnswerk  
- betaling  boete  
- bevoorrading  
  van Drancy   
• UGIF-Sud  
  voorzitter: 
  Albert Lévy   
  secretaris:  
  Raymond- 
  Raoul  
  Lambert 
taken:  
- maatschappelijk 
  werk  
- beroeps- 
  omscholing   
- ‘émigration’ 

  
• AJB:  taken:  
- maatschappelijk werk,  
- onderwijs, cultuur  
- emigratie (‘Auswanderung’). 
• groeiende invloed van Sipo- 
  SD  Judenreferat : 
- bevel  tot nieuwe registratie  
  van joden (maart-april 1942),  
- AJB-Brussel (S. Van den Berg):  
  medewerking aan verspreiding  
  gele ster  (juni 1942),  
- bevel tot instelling van AJB- 
  bureau voor ‘mise au travail ’ ,  
  chef:  Maurice  Benedictus  
  (15 juli 1942), direct onderge-  
  schikt aan Sipo-SD, Judenreferat   
 

 
• Joodsche Raad:   
 - Duits bevel (Zentralstelle) tot   
   aanleggen van cartotheek 
   (20 okt. 1941);   
   gedwongen  medewerking aan:  
 - werkkampen voor joden in  
   Nederland  (vanaf  7  jan. 1942)  
 - concentratie van joden in  
   Amsterdam  (vanaf 14 jan.1942):  
   minstens 4.000 personen  
 - verspreiding gele ster  
   (29 april 1942)  
• daarnaast ook als taken:  
 - bemiddeling vergunningen 
 - maatschappelijk werk 
 - onderwijs (vanaf aug. 1941),  
   jeugdwerk en cultuur  
 

 


