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4.  DEPORTATIES,  ONDERDUIK,  ONTSNAPPING,  1942–1945  
 
4.1  Centrale planning en organisatie van de deportaties, juni–juli 1942 
 
Tijdens de vergadering van betrokken staatssecretarissen en topambtenaren bij Wannsee op 20 
januari 1942 waren niet alleen bevoegdheden afgebakend en de organisatie van de voorgenomen 
deportaties besproken, maar kwamen ook de totale aantallen te deporteren joden in de verschillende 
landen aan de orde. Voor heel Europa werd het getal van elf miljoen joden vastgesteld. Wat de West-
Europese landen Noorwegen, Denemarken, Nederland, België en Frankrijk (bezet en onbezet deel) 
betrof, werd uitgegaan van respectievelijk 1.300, 5.600, 160.800, 43.000 en 865.000.1 Het 
Nederlandse cijfer was gebaseerd op de registratiegegevens van 1941, waarbij ook personen van 
gedeeltelijk joodse afkomst waren geteld. Voor België dienden de tellingen van eind 1940 voorlopig 
als basis.2 Het Franse cijfer was gesplitst: voor de bezette zone werd uitgegaan van 165.000; voor 
onbezet Vichy-Frankrijk werd het veel te hoge aantal van 700.000 vermeld, terwijl de Franse 
registratiegegevens uit september 1941 voor de onbezette zone uitkwamen op 141.000.3 Wel moesten 
bij dit laatste cijfer ongeveer tienduizend in kampen geïnterneerde buitenlandse joden worden 
opgeteld.4 
   Eichmann streefde ernaar dat de maatregelen die direct samenhingen met de komende deportaties, 
in Frankrijk, België en Nederland gelijktijdig zouden worden doorgevoerd. Daartoe hield hij tussen 
januari en juli 1942 in Berlijn verscheidene vervolgbesprekingen met zijn vertegenwoordigers uit 
Parijs (Dannecker), Brussel (Asche en Erdmann) en Den Haag (Zöpf).5 In de praktijk stuitte 
Eichmanns streven echter op problemen, zoals bij de invoering van de jodenster al was gebleken. 
Ook met betrekking tot de aantallen joden voor de eerste geplande deportaties zouden zich 
moeilijkheden voordoen. Begin juni 1942 riep Eichmann de Judenreferenten uit de drie West-
Europese landen opnieuw bijeen in Berlijn.6 Tijdens dit overleg op de elfde van die maand werd 
overeengekomen dat in circa acht maanden uit Frankrijk 100.000 joden, uit België 10.000 en uit 
Nederland 15.000 joden zouden worden gedeporteerd.7 Vanaf 13 juli zouden wekelijks drie treinen 
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met joden tussen de 16 en 40 jaar moeten gaan rijden. Het hoge Franse aantal – dat aanvankelijk door 
Dannecker zelf was voorgesteld – bleek al snel niet haalbaar. Binnen enkele dagen liet de 
Transportabteilung van de Reichsbahn weten dat de gevraagde vervoerscapaciteit niet volledig ter 
beschikking kon worden gesteld. In de eerste plaats bleek dat een groot deel van het beschikbare 
Duitse treinmaterieel in Frankrijk inmiddels door het Verkehrsministerium in opdracht van de 
Wehrmacht naar Duitsland was overgebracht ter voorbereiding en uitvoering van het zomeroffensief 
in Rusland. De overgebleven transportcapaciteit was nauwelijks voldoende voor het tegelijkertijd 
geplande vervoer van 350.000 Franse arbeiders naar Duitsland voor tewerkstelling in het kader van 
de door Laval eveneens in juni overeengekomen relève.8 Gezien deze complicaties bepaalde 
Eichmann op 22 juni dat het totale deportatieaantal voor Frankrijk, Nederland en België van 125.000 
werd teruggebracht tot 90.000 en dat de spreiding over de drie landen werd veranderd. Op grond van 
een bevel van Himmler slaagde hij erin niet alleen voor België en Nederland, maar ook voor 
Frankrijk het benodigde Duitse treinmaterieel ter beschikking te krijgen. Vanaf midden juli zouden in 
wekelijkse transporten van circa duizend personen uit Nederland 40.000, uit België 10.000 en uit 
Frankrijk 40.000 joden weggevoerd worden.9 De vereiste trein- en tijdschema’s werden in nauwe 
samenwerking met Reichsbahn uitgewerkt. De Judenreferenten in de drie landen zouden de 
transporten naar de doorgangskampen in hun gebieden organiseren.10 Formeel waren ook het 
Auswärtige Amt te Berlijn en zijn vertegenwoordigers in de bezette landen bij de organisatie van de 
deportaties betrokken. Het RSHA wilde met deze instanties een goede verstandhouding onderhouden, 
omdat hun toestemming bij de uitvoering van de deportaties vereist was, in verband met de 
nationaliteit van de gedeporteerden. Dit was doorgaans niet meer dan een formaliteit, aangezien het 
Auswärtige Amt meestal geen bezwaar maakte.11 
   De in de opgestelde treinschema’s genoemde aantallen te deporteren joden werden door Eichmanns 
Referat IV B 4 in Berlijn via het hoofd van de plaatselijke Sipo-SD (in Frankrijk: Knochen, in België: 
Ehlers, in Nederland: Harster) doorgegeven aan de Judenreferenten. De opgegeven cijfers werden 
altijd als een minimum beschouwd. In Frankrijk en Nederland zou de inheemse reguliere politie 
daarbij op een of andere wijze voor kortere of langere tijd ingeschakeld worden, terwijl vooral in 
Nederland en België de aan de joden opgelegde organisaties eveneens bij de uitvoering betrokken 
dienden te worden.  
 
4.2   Bezetters 
 
Tijdens de deportaties, die van juli 1942 tot september 1944 plaatsvonden, gingen de bezetters niet 
steeds op dezelfde wijze te werk; dit had rechtstreeks te maken met de handelingsvrijheid van direct 
met de organisatie van de deportaties belaste Duitse instanties, de aard van de gebruikte methoden en 
de reacties daarop van de betrokken bevolkingsgroep. In het verloop van de deportaties kunnen per 
land op basis van de gebruikte methoden, of gebrek daaraan, achtereenvolgende fasen worden 
onderscheiden.12 Door de chronologie en periodisering wordt zichtbaar gemaakt hoe gaandeweg het 
aantal en het percentage gedeporteerden in elk van de landen ontstonden. Daarna worden in de 
vergelijking de voor de bezetter relevante kenmerken samengevat en wordt ingegaan op hun 
betekenis voor het ontstaan van de grote verschillen in percentage tussen de drie landen. 
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4.2.1  Frankrijk 
 

4.2.1.1   Eerste fase:  5 juni – 17 juli 1942 
Toen het bovengenoemde transportprobleen voor Dannecker was opgelost, was de uitvoering voor de 
Sipo-SD in Frankrijk nog een probleem. Begin juni 1942 was nog geen tien procent van de in totaal 
ca. 150.000 joden in de bezette zone geïnterneerd. De geplande massa-deportaties maakten daarom 
omvangrijke arrestaties noodzakelijk, arrestaties die de Sipo-SD onmogelijk geheel zèlf binnen de 
gestelde termijn kon uitvoeren. Dannecker had gehoopt de arrestaties te kunnen laten uitvoeren door 
de Police aux questions juives (PQJ) van het CGQJ, maar zoals vermeld was door hogerhand besloten 
deze eenheid te ontbinden. De door hem beoogde nauwe samenwerking met Darquier op dit punt kon 
dus geen doorgang vinden. Het beschikbare Duitse politie- en opsporingsapparaat was, gerelateerd 
aan de omvang van de bezette zone, beperkt, slechts ongeveer 3.000 man (drie bataljons 
Ordnungspolizei).13 De beschikbare mankracht was niet toereikend en moest bovendien ook voor 
andere politionele taken worden ingezet, zoals bestrijding van het verzet, beveiliging van strategische 
objecten, etc. Op steun van eenheden van de Wehrmacht, waar het militair bestuur toestemming voor 
moest geven, kon niet worden gerekend, omdat het louter om een politie-taak ging die immers sinds 
22 mei 1942, buiten het militair bestuur om, geheel onder de HSSPF Oberg ressorteerde. 
   Nadat Dannecker zijn ambitie om 100.000 joden in acht maanden tijd te deporteren had moeten 
opgeven, kwam hij met een realistischer plan dat zich beperkte tot een periode van drie maanden. Het 
voorzag in de deportatie van 40.000 joden, van wie 15.000 uit Parijs en 26.000 uit de rest van de 
bezette zone buiten Parijs. Daarnaast rekende Dannecker op langere termijn ook nog op de 
uitlevering van circa 40.000 buitenlandse joden uit de onbezette zone.14 Door dit nieuwe plan poogde 
Dannecker zijn gezichtsverlies te beperken, omdat het uiteindelijke aantal in verhouding tot de 
gestelde termijn niet veel afweek van zijn oorspronkelijke voorstellen aan Eichmann. Zowel voor de 
arrestaties in de bezette zone als voor uitlevering van geïnterneerde joden uit de onbezette zone was 
echter overleg met de Franse regering noodzakelijk en de hulp van de Franse politie onmisbaar 
geworden. 
   Het overleg en de eerste afspraken hierover in mei en juni vonden echter, zoals eerder vermeld, 
plaats in een hoger echelon. Dannecker trachtte niettemin de beoogde samenwerking binnen zijn 
eigen competentie te regelen. Op 25 juni trachtte hij van de vertegenwoordiger van Bousquet in de 
bezette zone, Jean Leguay, gedaan te krijgen dat onmiddellijk 10.000 joden in de onbezette zone en 
20.000 joden in de bezette zone door Franse politie gearresteerd zouden worden. Minstens veertig 
procent van hen zou de Franse nationaliteit moeten bezitten.15 Hiermee wilde hij het tot dan toe door 
de Fransen gehanteerde onderscheid tussen buitenlandse èn Franse joden doorbreken. Leguay 
reageerde terughoudend en deed het voorstel om in plaats van de Frans-joodse staatsburgers méér 
buitenlandse en staatloze joden uit de onbezette zone te arresteren. Hiervoor was, aldus Leguay, 
echter wel toestemming nodig van zijn chef Bousquet. De laatste weigerde evenwel op dat moment 
tot massale arrestaties van joden in beide zones over te gaan. 
   Hoewel de benodigde treinen beschikbaar waren gekomen, leek het deportatieplan, waarvan de 
uitvoering binnen enkele weken moest beginnen – in Danneckers ogen – bij voorbaat tot mislukken 
gedoemd door het gebrek aan medewerking van Franse zijde. De Judenreferent wendde zich nu voor 
steun tot Knochen, maar deze wenste de zaak niet op de spits te drijven. Sinds hij tot Befehlshaber 
der Sipo und des SD was benoemd en de politie-bevoegdheden in bezet Frankrijk definitief aan de 
HSSPF en de Sipo waren overgedragen, gaf Knochen minder prioriteit aan de anti-joodse politiek. Dit 
kwam omdat hij vanaf nu het als zijn voornaamste taak zag de openbare orde en veiligheid in het 
algemeen in nauwe samenwerking met de Franse politie te handhaven. Daarbij wilde hij ernstige 
geschillen met de Franse regering vermijden en steunde hij niet de eigenzinnige wijze waarop 
Dannecker zijn deportatieplan wilde doorvoeren. Niet voor niets hadden de Fransen al eerder bij 
Knochen en Oberg bezwaar gemaakt tegen Danneckers ondiplomatieke optreden en verzochten zij in 
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het vervolg uitsluitend nog met Knochen en Oberg te overleggen. Weliswaar deed Knochen eind juni 
bij Bousquet formeel het verzoek om het door Dannecker gewenste aantal joden te arresteren, maar 
oefende daarbij geen druk op hem uit. Dannecker was zich bewust van het gebrek aan voldoende 
steun van zijn superieur. Aangezien hij van Knochen weinig hulp meer kon verwachten en de 
vertrekdatum van de reeds geplande treinen steeds dichterbij kwam, richtte de Judenreferent zich nu 
rechtstreeks tot Eichmann. Door de rapportage van Dannecker kreeg Eichmann de indruk dat het hele 
deportatieplan voor Frankrijk in gevaar kwam en hij besloot zich nu persoonlijk met de zaak te 
bemoeien. Nog op 26 juni deelde hij Knochen per telegram mee dat hij, ‘auf Befehl des Amtschefs, 
IV, SS-Gruppenführer Müller’ (Eichmanns directe chef in het RSHA), op 30 juni in Parijs de ontstane 
problemen zou komen bespreken.16 Naast Eichmann, verzocht Dannecker eveneens de ambassade om 
steun. Maar Abetz en Zeitschel konden niets voor hem bereiken, omdat het al een zaak was geworden 
op hoog politiek niveau, waarbij premier Laval persoonlijk betrokken was. Dannecker was nu 
afhankelijk van de uitkomst van het overleg dat Eichmann met Knochen zou hebben.17 Het feit dat 
Eichmann in Parijs zijn toevlucht moest nemen tot het opstellen van een stuk, waarin hij Knochen en 
Oberg voor voldongen feiten plaatste, duidt erop dat het overleg moeizaam verliep. Het door 
Eichmann èn Dannecker op 1 juli ondertekende stuk betitelde immers de ‘Durchführungsarbeiten im 
besetzten Teil’ als ‘reibungslos und klar’.18 Het deportatiebevel van Reichsführer-SS Himmler werd 
in dit stuk tot driemaal toe genoemd. Op deze manier zette hij Knochen onder druk door hem erop te 
wijzen dat het om een bevel van hoger hand ging dat onder alle omstandigheden moest worden 
uitgevoerd. De bedoeling hiervan was dat Knochen en Oberg in het komende overleg inzake 
politiesamenwerking ook de deportaties ter sprake moesten brengen en druk op de Fransen zouden 
uitoefenen hun medewerking hieraan te verlenen.19 
   Op 2 juli 1942 vond de bespreking plaats tussen Oberg, Knochen en Bousquet, waarbij het 
politieakkoord moest worden overeengekomen, waartoe Heydrich in mei 1942 tijdens zijn bezoek in 
Parijs al een eerste aanzet had gegeven. Het was, zoals vermeld, erop gericht de Franse politie een 
grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de Duitse bezetters geven, in ruil voor nauwere en loyale 
samenwerking. De medewerking van de Franse politie aan de deportatie van de joden werd nu door 
Knochen als pressiemiddel aangewend: het Frans-Duitse politie-akkoord kon niet worden 
afgehandeld zolang de joodse kwestie niet was opgehelderd. Bousquet benadrukte herhaaldelijk dat 
de Franse regering niet tot arrestaties door haar politie in de bezette zone zou overgaan. Wat het 
onbezette gebied betreft, zo stelde hij aanvankelijk, was men hoogstens bereid joden met 
buitenlandse nationaliteit te arresteren en uit te leveren.20 Knochen voerde de druk nu verder op en 
waarschuwde Bousquet dat ‘sollte die französische Regierung sich der Durchführung der 
Festnahmen widersetzen, so werde der Führer sicherlich hierfür kein Verständnis finden.’21 Het 
gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de Franse politie in de bezette zone via een Führerbefehl 
rechtsstreeks aan de HSSPF ondergeschikt zou worden gemaakt. Aangezien het Bousquet in de eerste 
plaats ging om zelfstandige bevoegdheden van de Franse politie en de versterking van de Franse 
soevereiniteitsaanspraken in de bezette zone, bond hij in. De Franse politie zou nu toch in heel 
Frankrijk het gewenste aantal van 40.000 joden arresteren; het zou daarbij echter niet om joden met 
de Franse nationaliteit mogen gaan, maar uitsluitend om staatloze en buitenlandse joden. De 

                                                           
16

 Eichmann aan Knochen, 26 juni 1942, CDJC doc. XXV b-42, afgedrukt in Klarsfeld, Vichy, 387; vergel. Klarsfeld, ibid., 79–80. 
17

 Dannecker aan Oberg en Knochen, 29 juni 1942, CDJC doc. XXV b-44, gecit. bij Steur, Dannecker, p. 80 n. 221, document afgedr. 
in Klarsfeld, Vichy, 389–390. 
18

 Vermerk betreffende de Dienstbesprechung im Hinblick auf die bevorstehende Evakuierung aus Frankreich mit SS-
Hauptsturmführer Dannecker, Paris, 1 juli 1942, getekend door Eichmann en Dannecker, CDJC doc. XXXV b-45, reproductie in 
Recueil, IV, 974–975, citaat op 974; vergel. Klarsfeld, Vichy, 83–85, 390–391; Klarsfeld (ed.), Endlösung, 70–71. 
19

 Klarsfeld, Vichy, 83–84; Steur, Dannecker, 80.  
20

 Aktenvermerk betreffende het overleg met de Secrétaire-Générale à la Police, René Bousquet, opgesteld in opdracht van HSSPF 
Karl-Albrecht Oberg, door zijn ‘persönliche Referent’ Herbert-Martin Hagen, 4 juli 1942, CDJC doc. XXVI -40, afgedr. in Klarsfeld, 
Vichy, 90–93, 393–397, citaat aldaar op 396; vergel. Steur, Dannecker, p. 80 n. 224. 
21

 Ibid. 



 395

instemming van maarschalk Pétain en premier Laval met het tussen Bousquet, Knochen en Oberg 
gesloten akkoord volgde op 4 juli.22 
   Het bereikte compromis gaf Knochen een drietal belangrijke voordelen: a) de Fransen, en niet de 
Duitsers, zouden het door Eichmann en Dannecker geëiste aantal joden arresteren; b) niets stond een 
verdere samenwerking met de Franse regering en politie meer in de weg; c) Eichmann kon hem niet 
langer voor de voeten werpen zich niet voldoende voor de deportatie van de joden te hebben ingezet. 
Dannecker was evenwel met het akkoord niet tevreden. Hij had gehoopt dat Bousquet ook de Franse 
joden zou prijsgeven. Volgens zijn oorspronkelijke plannen, die nog uitgingen van de deportatie van 
alle joden in Frankrijk, zouden eerst de in de bezette zone buiten Parijs wonende joden in zes treinen 
gedeporteerd worden. Nu was een geheel nieuwe situatie ontstaan: afgezien van Parijs was het aantal 
buitenlandse joden in het overige deel van de bezette zone nog niet eens voldoende om de eerste trein 
te laten vertrekken. 
   Om een dreigende uitval van treinen, die door Eichmann met veel moeite waren gereserveerd, te 
voorkomen, besloot Dannecker nu zo snel mogelijk over te gaan tot de organisatie van massale 
arrestaties van niet-Franse joden in Parijs.23 Hiertoe werd op zijn voorstel op 7 juli een Duits-Franse 
commissie ingesteld, die bestond uit vertegenwoordigers van het CGQJ, de Franse politie in Parijs en 
de Sipo-SD. Het voorzitterschap van de commissie lag bij het hoofd van het CGQJ, Darquier de 
Pellepoix. De laatste was niet alleen met steun van Dannecker maar vooral door toedoen van 
Bousquet benoemd, met de bedoeling de politieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
arrestaties formeel naar het CGQJ te schuiven. Bousquet zelf bleef echter wel greep houden op de 
betrokken Franse politie via zijn vertegenwoordiger Leguay in de commissie. De Parijse politie werd 
vertegenwoordigd door de hoofdcommissaris Émile Hennequin. De commissie ging de grote 
ophaalactie in Parijs voorbereiden. Er zouden 28.000 buitenlandse en staatloze joden, mannen en 
vrouwen, moeten worden gearresteerd. Om dit aantal te kunnen bereiken, moest Dannecker de door 
het RSHA aanvankelijk vermelde leeftijdsgrens van 45 jaar verhogen tot 50 jaar. Kinderen tot 16 jaar  
zouden voorlopig in tehuizen van de UGIF moeten worden geplaatst. Minimaal 22.000 van het totaal 
aantal te arresteren joden moest zonder enig oponthoud voor onmiddellijke deportatie in aanmerking 
komen.24 
   Zoals bij de eerder uitgevoerde arrestaties van joden in Parijs het geval was geweest, zouden ook 
deze keer de steekkaarten van de betreffende joden uit de cartotheek worden gelicht, per wijk worden 
gesorteerd en overgedragen aan de politiecommissarissen in de betreffende wijken. De gearresteerde 
joden zouden gelijkmatig worden verdeeld over de vier bestaande interneringskampen (Drancy, 
Compiègne, Pithiviers en Beaune-la-Rolande) in de bezette zone.25 Vervolgens zouden zij in drie tot 
vier treinen per week worden weggevoerd.26 Franse gendarmerie, onder toezicht en vergezeld van 
enkele leden van de Duitse Feldgendarmerie zou de wekelijkse deportatietreinen tot de Duitse grens 
begeleiden, waar de bewaking geheel werd overgenomen door Duitsers. Vlak voordat de massale 
arrestaties zouden beginnen, kreeg de Duits-Franse commissie van Buitenlandse Zaken in Berlijn te 
horen dat niet zonder meer alle buitenlandse joden voor arrestatie en deportatie in aanmerking 
kwamen. Er mochten vooralsnog uitsluitend staatloze joden worden gearresteerd.27 Om te voorkomen 
dat het aantal te arresteren joden hierdoor te laag zou worden, werd het begrip ‘staatloos’ opgerekt en 
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ook van toepassing verklaard op joden die de nationaliteit hadden van Duitsland, Oostenrijk, 
Tsjecho-Slowakije, Polen en Rusland. Immers, voor deze nationaliteiten viel geen diplomatieke 
interventie te verwachten en er zouden dus geen problemen ontstaan voor Buitenlandse Zaken in 
Berlijn.28 De inzage in de cartotheek van de joden in de regio groot-Parijs had echter intussen ook 
laten zien dat volgens de tot dan toe vastgestelde richtlijnen voor de aanhoudingen, de arrestatie van 
28.000 buitenlandse joden, van wie minstens 22.000 voor onmiddellijke deportatie in aanmerking 
moesten komen, niet bereikt kon worden. Voor dit aantal moest Dannecker de leeftijdsgrenzen 
nogmaals verhogen: voor vrouwen op 55 jaar, voor mannen op 60 jaar. Overigens was de actie 
oorspronkelijk door Dannecker gepland voor 14 en 15 juli, maar aangezien 14 juli de nationale 
feestdag van Frankrijk is, werd de datum om tactische redenen twee dagen opgeschoven. 
   De grote ophaalactie begon in de vroege ochtend van 16 juli. Het Vélodrome d’Hiver (Vel d’Hiv), 
een winterstadion voor wielrenners nabij de Eiffeltoren, was aangewezen als grootste verzamelplaats 
voor gearresteerde joden. Ongeveer 4.500 Parijse politieagenten werden ingezet in arrestatieteams 
van drie tot vier man. De actie richtte zich op de stadswijken waar de meeste joden woonden (het 
derde, vierde, tiende, elfde, twaalfde, achttiende en twintigste arrondissement). Duitsers waren 
nauwelijks zichtbaar aanwezig bij de uitvoering van de arrestaties. Alles was aan de hand van naam- 
en adreslijsten zorgvuldig voorbereid. Kinderen werden ook meegenomen om te worden 
ondergebracht in tehuizen van de UGIF, tenzij ze konden achterblijven bij een familielid dat om een 
of andere reden niet was opgepakt. Gas en elektriciteit werden afgesloten en de gearresteerden kregen 
bevel kleding en voedsel mee te nemen voor tenminste twee dagen. De agenten moesten op een kaart 
de gegevens invullen met betrekking tot elke arrestatie, met inbegrip van de naam van de persoon aan 
wie de sleutels van de betrokken woning in beheer waren gegeven.29 
   Tijdens de op 16 en 17 juli uitgevoerde ophaalactie werden van de in totaal 28.000 joden minder 
dan de helft, 12.884, gegrepen.30 Sommige politiemensen hadden betrokkenen vooraf gewaarschuwd, 
dat zij binnen enkele uren opgehaald zouden worden. Een clandestiene joodse krant had de joden 
aangeraden te vluchten of zich te verbergen voor de actie.31 Het in Duitse ogen onvoldoende resultaat 
van de ophaalactie betekende dat voorlopig nog minder dan de helft van de reeds gereserveerde 
treinen kon vertrekken. 
   Nadat de voorbereidingen voor de grote actie van Vel d’Hiv op papier waren voltooid, was 
Dannecker één dag voor het begin hiervan naar het onbezette gebied vertrokken. Voor zijn verdere 
transportplannen wilde hij weten hoeveel buitenlandse joden zich daadwerkelijk in de 
interneringskampen van Vichy bevonden. Het Judenreferat werd tijdens zijn afwezigheid 
waargenomen door Heinz Röthke. Deze 30-jarige Obersturmführer (SS-eerste luitenant), jurist en 
bestuursambtenaar was even antisemitsch als Dannecker, maar tactischer in zijn optreden. Door 
toedoen van Eichmann was hij begin juni 1942 toegevoegd aan het Judenreferat. Omdat het niet was 
gelukt voldoende buitenlandse joden in de bezette zone buiten Parijs te arresteren, liet Röthke de 
voor 15 juli geplande deportatietrein uit de provincie vervallen.32 Eichmann reageerde woedend en 
maakte diezelfde dag in het telefoongesprek met Röthke duidelijk dat het om een prestigezaak ging. 
Hij dreigde ‘ob er Frankreich nicht überhaupt als Abschubland fallen lassen müsse’.33 Röthke wees 
hem erop dat deze tegenslag een gevolg was van het tussen Knochen en Bousquet gesloten akkoord 
volgens welk alleen buitenlandse en staatloze joden en masse door de Franse politie gearresteerd 
konden worden. Na zijn terugkeer in Parijs stelde Dannecker Knochen openlijk verantwoordelijk 
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voor het tekort aan te deporteren joden.34 Overigens volgde Röthke Dannecker eind juli definitief op 
als Judenreferent.35 De verhouding tussen Dannecker en Knochen was dermate verslechterd dat de 
laatste hem liet vervangen, met een geringe dienstovertreding als aanleiding. 
 
4.2.1.2    Tweede fase:  18 juli – 11 november 1942,  deportaties uit beide zones 
Op 4 juli 1942 had de Vichy-regering ingestemd met de deportaties van de niet-Franse joden in beide 
zones. Ondanks protest van Bousquet, die het als een inbreuk op de Franse soevereiniteit zag, besloot 
Dannecker, zoals vermeld, een inspectiereis te houden langs de belangrijkste interneringskampen in 
de onbezette zone.36 Hij bezocht onder andere Fort-Barraux, Les Milles, Rivesaltes en Gurs. Op 
grond van de Franse wet uit oktober 1940 die internering van buitenlandse en staatloze joden 
bepaalde, had Dannecker verwacht 40.000 niet-Franse joden aan te treffen in deze kampen. Zo 
verwachtte hij in Gurs tenminste 20.000 joden, het bleken er niet meer dan 2.600 te zijn, die nog niet 
eens allemaal in aanmerking kwamen voor deportatie.37 
   Op 27 juli 1942 verzocht Danneckers plaatsvervanger Röthke aan Leguay om 3.000 tot 4.000 joden 
binnen een week naar Drancy te zenden. Leguay vroeg meer voorbereidingstijd. De Duitsers stemden 
hierin toe, maar in plaats van bovengenoemd aantal in één week, vroeg men nu om de uitlevering 
door Vichy van 11.000 joden uit de onbezette zone in drie weken. Laval zelf verhoogde dit cijfer tot 
14.500. Daarmee zou het totaal aantal gedeporteerden uit beide zones aan het eind van de zomer 
voldoen aan de Duitse eis van ca. 40.000.38 
   Het ministerie van binnenlandse zaken liet op 5 augustus een geheime circulaire uitgaan naar de 
prefecten van alle departementen in heel Frankrijk, met de opdracht tot onmiddellijke overbrenging 
van alle na 1 januari 1936 in Frankrijk gearriveerde buitenlandse joden naar de bezette zone. Van 6 
tot en met 13 augustus vertrokken de eerste vier treinen uit Gurs, Noé en andere kampen uit de 
onbezette zone naar Drancy, waarmee ruim 3.400 joden door Vichy waren uitgeleverd. Op 25 
augustus werden opnieuw 1.200 joden uit de onbezette zone weggevoerd. Toch bleken de 
ontruimingen van interneringskampen en daaropvolgende verspreide ophaalacties in de zuidelijke 
zone niet voldoende om het door Laval toegezegde aantal van 14.500 te bereiken. Daarom planden de 
Fransen vervolgens één grote ophaalactie van buitenlandse joden in beide zones, met uitzondering 
van Parijs. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat joden zouden onderduiken of vluchten naar het 
buitenland, zou deze operatie in slechts drie dagen – op 26, 27 en 28 augustus – moeten worden 
uitgevoerd. Net als op 16 en 17 juli in Parijs werd de arrestatiegolf met naam- en adreslijsten 
voorbereid. Ook nu waren allerlei criteria en uitzonderingen van kracht. Zo waren o.a. personen van 
60 jaar en ouder, ouders met kinderen jonger dan vijf jaar, legerveteranen en gemengd gehuwden 
vrijgesteld. In de bezette zone werden de arrestaties niet alleen door de Franse politie uitgevoerd, 
maar ook door de Duitse Feldgendarmerie, zoals in de steden Rouen, Châlons, Dijon en Nantes. In 
de onbezette zone was de hele actie een uitsluitend Franse zaak. In elk departement werd de Franse 
politie (gendarmerie nationale) ingezet, geassisteerd door Garde mobile, brandweerlieden en Franse 
militairen van het kleine leger dat volgens de wapenstilstand uit 1940 in het onbezette gebied mocht 
bestaan. De gearresteerden werden eerst naar de kort daarvoor merendeels leeggehaalde 
interneringskampen gebracht, waar nader onderzoek van persoonsgegevens volgde. In de kampen 
heerste chaos en ook de daaropvolgende transporten naar Drancy verliepen onder de meest 
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erbarmelijke omstandigheden. De mensen werden vervoerd in goederenwagons, zonder enige 
sanitaire voorziening. Hoewel de Franse politie ook nog overging tot intensieve controles op straat, in 
stations en andere openbare gebouwen, had ook de actie van 26 augustus en de dagen daarna niet de 
verwachte resultaten. Ongeveer de helft van de bijna 13.000 overgebleven buitenlandse joden in de 
onbezette zone, die voor arrestatie in aanmerking kwamen, kon worden opgepakt.39 Tussen 28 
augustus en 5 september werden ruim 5.200 joden met zeven treinen uit de onbezette zone naar 
Drancy overgebracht.40 Veel joden waren, net als in juli in Parijs, vooraf door Fransen gewaarschuwd 
en hadden zich op tijd aan arrestatie kunnen onttrekken. Soms waren het de plaatselijke Franse 
autoriteiten zelf die onvoldoende medewerking verleenden, zoals bijvoorbeeld generaal Robert de 
Saint-Vincent van het militair district Lyon, die weigerde zijn troepen in te zetten bij de deportaties. 
(Hij werd door de Vichy-regering binnen 48 uur uit zijn functie ontheven.)41 Hoewel de Franse 
autoriteiten de arrestaties en wegvoeringen zoveel mogelijk voor het Franse publiek verborgen 
wilden houden, leidden de acties vrijwel direct tot een weerslag in de Franse en internationale pers en 
protesten van kerkelijke gezagsdragers.42 Er was evenwel tot begin september 1942 nergens sprake 
van daadwerkelijke belemmeringen bij het uitvoeren van de acties.43 Er waren toen in beide zones in 
totaal ruim 27.000 joden gedeporteerd, van wie 18.000 uit de bezette en 9.000 uit de onbezette 
zone.44 
   Het Judenreferat wilde vóór het einde van oktober nog eens minstens 25.000 uit heel Frankrijk 
deporteren. Om het gebrek aan te deporteren buitenlandse joden in beide zones te compenseren, 
legde Röthke 21 september aan Knochen een nieuw, uitgewerkt plan voor. Het betrof een 
grootscheepse razzia in Parijs, waarbij onder andere ruim vijfduizend joden met de Franse 
nationaliteit in één keer, d.w.z. binnen enkele uren, moesten worden opgepakt.45 Dit zou direct 
gevolgd moeten worden door grondige zoekacties in de desbetreffende arrondissementen naar alle 
achtergebleven joden die voor arrestatie in aanmerking kwamen. Deze grote actie was al voorbereid 
en zou reeds de volgende dag, 22 september, moeten plaatsvinden. Hiertoe had Röthke diezelfde 
avond al drieduizend Franse politieagenten gevorderd en wel geheel buiten de Vichy politiechefs 
René Bousquet en Jean Leguay om!46 Knochen voorzag echter de impact die een dergelijke 
grootscheepse actie tegen Frans-joodse staatsburgers zou hebben, zowel bij de publieke opinie als bij 
de Vichy-autoriteiten. Niet alleen was het onzeker of de Franse politie de Duitse orders wel zou 
opvolgen, die gegeven waren zonder expliciete toestemming van de eigen Franse chefs, maar hij 
wilde ook – aangezien de voorgenomen razzia in strijd was met het akkoord van 2 juli – geen 
openlijke confrontatie uitlokken. Daarom gaf hij, de voortvarendheid van de Judenreferent ten spijt, 
geen toestemming voor deze actie. Een gefrustreerde Röthke arresteerde daarop met twee Franse 
assistenten geheel eigenmachtig in de nacht van 22 september 76 joden in twee Parijse flatgebouwen 
en liet hen onmiddellijk naar Drancy overbrengen. Ook in de daarop volgende maanden ontving 
Röthke nimmer de gewenste toestemming voor onbeperkte ophaalacties tegen de Franse joden in 
Parijs.47 Knochen kreeg via Oberg steun van Himmler die besliste dat wegens de algemene politieke 
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situatie in Frankrijk voorlopig geen Frans-joodse staatsburgers op grote schaal zouden worden 
gedeporteerd. Dit besluit werd echter niet aan Laval of Bousquet meegedeeld.48 
   Het Judenreferat werd ook nog op een andere wijze beperkt in de uitvoering van zijn taken. De 
Vichy-regering had al begin september laten weten dat voortgaande grote ophaalacties in de 
onbezette zone niet haalbaar waren, omdat dan het draagvlak van de regering teveel in gevaar zou 
komen.49 Zeitschel vatte midden september de situatie als volgt samen:  
‘Es wäre möglich gewesen, für den Oktober täglich einen Zug, d. h. also 31 Züge zur Verfügung 
gestellt zu bekommen, leider aber konnte vom SD Paris dieses Entgegenkommen nicht ausgenützt 
werden, da die französischen Maßnahmen im unbesetzten Gebiet, – besonders nach den bekannten 
Hirtenbriefen und Predigten von verschiedenen Kanzeln, sowie Einmischung der amerikanischen 
Vertretung in Paris und des englischen Rundfunks in London – nur noch sehr kläglich durchgeführt 
wurden, so daß die Anzahl von Juden, mit der ursprünglich gerechnet worden ist, nicht zur 
Verfügung steht.’50 
   Terwijl, zoals gezegd, tussen 28 augustus en 5 september, in negen dagen tijd, nog ruim 5.200 
joden uit de onbezette zone naar Drancy waren overgebracht, daalde het aantal uit deze zone 
weggevoerde joden tussen 5 september en 30 oktober 1942 tot 1.100.51 Een direct gevolg hiervan was 
dat – ondanks de bovengenoemde beschikbaarheid van 31 treinen – gedurende de hele maand 
oktober geen deportaties uit Drancy naar Auschwitz plaatsvonden. Wel werd in de bezette zone, in 
plaats van Röthkes geplande grote actie, overgegaan op gerichte arrestaties van joden met een 
bepaalde buitenlandse nationaliteit, die tot dan toe niet aanmerking kwamen voor deportatie. Eén dag 
nadat de Roemeense regering (bondgenoot van Duitsland) de bescherming van zijn in Frankrijk 
wonende joodse burgers had opgeheven, arresteerde de Franse politie, met gebruikmaking van de 
persoonsgegevens uit de cartotheek, in een zorgvuldig voorbereide actie op 24 september bijna 1.600 
Roemeense joden in Parijs en voorsteden. Hetzelfde lot ondergingen op 5 november de Griekse 
joden: van de 1.416 werden er ruim duizend gearresteerd. In soortgelijke acties buiten Parijs 
arresteerde de Franse politie tot eind oktober in totaal nog eens ongeveer 1.700 buitenlandse joden. 
Hierdoor konden er van 4 tot en met 11 november 1942 opnieuw vier treinen uit Drancy vertrekken.52 
De laatst genoemde datum viel samen met de Duitse bezetting van de zuidelijke zone en met een 
geplande onderbreking van deportaties omdat een groot deel van de transportcapaciteit om militair-
strategische redenen moest worden ingezet voor de Wehrmacht.53 Van 27 maart tot en met 11 
november 1942 werden in totaal 41.951 joden uit Frankrijk weggevoerd, van wie 6.077 in de periode 
maart tot en met 17 juli in de eerder genoemde represaille-deportaties. Van 19 juli tot en met 11 
november vertrokken 37 treinen met 35.874  joden uit Frankrijk in het kader van de systematische 
deportaties waartoe op 11 juni 1942 in Berlijn was besloten.54 Van het totale aantal van 41.951 
kunnen de herkomst en nationaliteit als volgt worden weergegeven.  
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Tabel 1:   Deportaties uit Frankrijk, 27 maart en 5 juni tot 11 november 194255
 

 Bezette  zone Onbezette  zone Nationaliteit 
 Fase Parijs provincie  Frans buitenlands 
 aantal 

(percentage) 
aantal 

(percentage) 
aantal 

(percentage) 
aantal  

(percentage) 
aantal  

(percentage) 
27 maart  en  
5 juni – 17 juli 1942 

6.077   
(1,9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1.000 
(0,3) 

5.000 
(1,6) 

19 juli – 11 novem-  
 ber  1942 

20.072 
(6,3) 

5.500 
(1,7) 

10.522 
(3,3) 

6.000 
(1,9) 

29.900 
(9,3) 

totaal 27 maart –  
11 november 1942 

26.149 
(8,2) 

5.500 
(1,7) 

10.522 
(3,3) 

7.000 
(2,2) 

34.900 
(10,9) 

  De weergegeven percentages zijn van het totale aantal van ongeveer 320.000 joden in Frankrijk in 1940. 
 
 
4.2.1.3   Derde fase: 12 november 1942 – juni 1943 
Als reactie op de geallieerde landingen van 8 november 1942 in Noord-Afrika en om voorbereid te 
zijn op een soortgelijke landing aan de Franse Middellandse Zeekust, ging op bevel van Hitler het 
Duitse leger op 11 november over tot bezetting van Vichy-Frankrijk (operatie Attila). Italiaanse 
troepen bezetten tegelijkertijd de Franse departementen oostelijk van de Rhône. Ondanks de 
verzekering van Laval aan Hitler dat de Fransen hun eigen gebied konden verdedigen, had Vichy 
binnen enkele dagen te maken met een voldongen feit. Hitler had weliswaar toegezegd dat de 
wapenstilstandsvoorwaarden uit 1940 van kracht bleven en dat de Franse regering gewoon kon 
aanblijven, maar door de bezetting veranderde in de praktijk alles. De Vichy-regering bleef intact, 
maar had zijn politiek onafhankelijke onderhandelingspositie grotendeels verloren. Immers, het in 
1940 opgerichte Vichy-leger hield op te bestaan, de Franse vloot bracht zichzelf tot zinken toen de 
Duitsers daar 28 november beslag op wilden leggen, en de meeste koloniën waren toen al in 
geallieerde handen gevallen. De demarcatielijn tussen beide zones bleef echter wèl bestaan en de 
beperkingen op het passeren ervan werden slechts gedeeltelijk opgeheven. De bevoegdheden van de 
MBF in Parijs werden niet uitgebreid naar de voormalige onbezette zone. Het door de Duitsers 
bezette deel van deze zuidelijke zone gold als operatieterrein van het Duitse leger en werd tot 
‘Heeresgebiet Südfrankreich’ verklaard waarvan de commandant in Lyon zetelde. Een militair 
bestuur, zoals in de noordelijke zone, werd niet opgericht.56 
   Welke gevolgen had de nieuwe situatie voor de anti-joodse politiek en de deportaties? Tot dan toe 
was er bij het Duitse consulaat in Vichy een vertegenwoordiger van de Sipo-SD geweest, nu echter 
kregen de HSSPF Oberg en de BdS Knochen ook in de zuidelijke zone bevoegdheden. De Sipo-SD 
vestigde zich direct in een aantal grotere steden in het nieuw bezette gebied, t.w. Lyon, Toulouse, 
Marseille, Montpellier, Limoges, Vichy en Perpignan.57 Al enkele dagen na het begin van de 
bezetting liet Hagen, de rechterhand van Oberg, Bousquet weten dat de Franse politie de greep op de 
joden in de zuidelijke zone diende te versterken. Hagen gebruikte daarbij veiligheidsargumenten: de 
dreiging van een mogelijke geallieerde landing in zuid-Frankrijk en de propaganda van de joden in 
het door de Amerikanen bezette Frans Noord-Afrika, die zowel de positie van het Duitse leger in 
Frankrijk als het gezag van de Vichy-regering ondermijnde.58 Hij stond erop dat de bestaande Franse 
anti-joodse wetten en bepalingen ook daadwerkelijk strikt zouden worden toegepast. Bousquet, die 
vóór alles de zelfstandigheid van de Franse politie wilde handhaven, zegde zijn medewerking toe, zij 
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het dat de uitvoering van verdere Duitse eisen ten aanzien van de joden volgens hem uitsluitend in 
samenhang met een ‘algemeen politiek plan’ kon volgen. Daarmee doelde Bousquet erop dat de 
medewerking van de Franse politie bij voortgaande deportaties afhankelijk was van daadwerkelijke 
Duitse concessies op andere terreinen. Op deze wijze trachtte hij, nu de oorlog voor Duitsland minder 
gunstig verliep59 en Vichy zijn eerdere onderhandelingstroeven had verloren, de arrestaties van joden 
als politiek middel te gebruiken om de onderhandelingspositie van de Vichy-regering toch nog zoveel 
mogelijk te handhaven. 
   Vooralsnog gaf Bousquet opdracht aan de prefecten van de departementen om nog slechts bij hoge 
uitzondering vergunningen te verstrekken aan buitenlandse joden om hun woonplaats te verlaten. 
Ook moesten zij er volgens een nieuwe Vichy-wet van 11 december 1942 voor zorgen dat bij alle 
joden in de zuidelijke zone het stempel Juif of Juive op de identiteits- en distributiekaarten zou 
worden aangebracht. Volgens de maandelijkse rapportages van de prefecten in het zuiden werd deze 
maatregel, die in de noordelijke zone al veel langer gold, van meet af aan strikt toegepast.60 Dit alles 
moest de arrestatie en deportatie van de overgebleven buitenlandse en staatloze joden 
vergemakkelijken. 
   Inmiddels was er aan Duitse zijde, één dag voor de uitvaardiging van de bovengenoemde Vichy-
wet, door Hitler aan het bezettingsbestuur bevel gegeven, zo snel mogelijk alle joden, communisten, 
Gaullisten en andere ‘vijanden van het Reich’ definitief uit Frankrijk weg te voeren. Dit bevel had 
rechtstreeks te maken met de al genoemde geallieerde aanwezigheid aan de overzijde van de 
Middellandse Zee, die als een acute bedreiging van de Duitse zuidflank werd gezien. Daarom wilde 
Berlijn zich direct ontdoen van alle tegenstanders in een gebied dat als potentieel gevechtsterrein 
werd beschouwd. Dat het hier òòk om de wegvoering van alle joden met de Franse nationaliteit ging, 
werd door Oberg en Knochen bewust verzwegen voor de Vichy-regering. Vanwege het bevel van 
Hitler stelde de Sipo-SD, opnieuw om ‘militaire veiligheidsredenen’, aan Bousquet een verdere 
verscherping van anti-joodse maatregelen voor: a) verwijdering van alle joden uit de kust- en 
grensdepartementen; b) volledige internering van alle overgebleven niet-Franse joden, met 
uitzondering van degenen met de Britse of Amerikaanse nationaliteit, of die van een neutraal land; c) 
gedwongen verhuizing van de joden met de Franse of een vrijgestelde buitenlandse nationaliteit  naar 
drie of vier  departementen in het Franse binnenland, ver van de kust of de grens, met het verbod hun 
woonplaatsen te verlaten.61 
   De Franse politie maakte een begin met de uitvoering van al deze maatregelen. Daarbij beperkte zij 
zich niet alleen tot de zuidelijke zone, maar vonden in januari 1943 ook in het noorden weer 
arrestaties plaats. Daarnaast werden in Rouen (13–16 januari) en Marseille (22–27 januari) ook 
ophaalacties uitgevoerd waarbij de Franse politie zowel buitenlandse joden als ook voor het eerst 
volwassen joden met de Franse nationaliteit oppakte. Het ging daarbij om vergeldingsrazzia’s na 
aanslagen op Duitse militairen. De eerste drie weken van januari werden ongeveer duizend joden in 
Drancy geïnterneerd, van wie 222 uit Rouen en de overigen uit de regio Parijs; 800 joden uit 
Marseille werden naar het kamp in Compiègne overgebracht. In de hoofdstad was inmiddels vooral 
de Service Permilleux bijzonder actief geworden. Deze gespecialiseerde anti-joodse eenheid, zo 
genoemd naar zijn chef, maakte deel uit van de Parijse politie-prefectuur en werd eind 1942 
opgericht om alsnog de arrestatie-bevoegdheden van de opgeheven  CGQJ-politie  (PQJ)  over  te  
nemen. In tegenstelling tot andere Franse politie-eenheden, ontving zij vaak rechtstreeks opdrachten 
van het Judenreferat. De Service Permilleux omvatte echter slechts ongeveer twintig politieman. Zij 
waren belast met de arrestatie van (vermeende) overtreders van anti-joodse bepalingen en hun 
familie, handelden daarbij veelal op basis van informanten en waren vooral gebrand op de arrestatie 
van joden met de Franse nationaliteit.62 
   Vanaf 21 januari 1943 kon Röthke beginnen met de planning van nieuwe deportatie-transporten, 
omdat het aantal gevangenen in Drancy en Compiègne intussen weer gestegen was tot boven de 
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vierduizend en omdat Eichmann had laten weten dat er vanaf februari weer treinen beschikbaar 
zouden zijn.63 Ook vanuit interneringskampen in het zuiden, vooral Gurs, werd vanaf 26 januari weer 
begonnen met de overbrenging naar Drancy. Toch voorzag de Judenreferent dat de deportaties niet 
op gang gehouden konden worden wanneer niet méér joden werden gearresteerd. Oberg en Knochen 
drongen bij Bousquet aan op een grotere inzet van de Franse politie, maar de laatste stelde dat zich 
uiteenlopende praktische problemen voordeden bij de uitvoering van de door de Duitsers geëiste 
nieuwe interneringen en gedwongen verhuizingen. Zo bleek dat de Italianen weigerden in hun zone 
ook maar enige actie tegen de joden te ondernemen64 en stelden Spanje en Hongarije pogingen in het 
werk de joden met hun nationaliteit geheel vrij te stellen van de bepalingen. 
   Oberg en Knochen waren op dat moment niet in staat deze belemmeringen te overwinnen. Zoals 
vermeld was de Sipo-SD, na de bezetting van de zuidelijke zone direct begonnen hier een netwerk op 
te bouwen. Probleem bij een effectieve controle en uitvoering was echter de al genoemde beperkte 
omvang van de Duitse politie in Frankrijk: drieduizend man Ordnungspolizei. De sterkte hiervan was 
relatief nog verder uitgedund doordat de taken sinds november over het hele land waren uitgebreid. 
Hoewel de Duitse politie in februari geleidelijk werd uitgebreid tot circa vijfduizend man, bleef het 
personeelstekort nijpend.65 De aanwezigheid van eenheden van de Ordnungspolizei in de zuidelijke 
zone werd aanvankelijk dan ook hoofdzakelijk beperkt tot de grote steden, zoals Lyon, Marseille, 
Toulouse en Montpellier. De taken van de toch al onderbezette Duitse politie werden met de dag 
zwaarder, omdat het Franse verzet zich vooral na de bezetting van de zuidelijke zone, steeds meer 
ging roeren. Medewerking van de Franse politie, ook bij de arrestaties van joden, bleef van essentieel 
belang. 
   Eind januari vernam Eichmann van de nieuwe uitvoeringsproblemen in Frankijk. Om het aantal 
voor deportatie beschikbare joden te verhogen, bezocht hij 10–11 februari 1943 opnieuw Parijs om 
nu openlijk de algehele deportatie van de Frans-joodse staatsburgers te bewerkstelligen. Zijn plan 
stuitte niet alleen – zoals verwacht – op weerstand van de Fransen, maar eveneens op verzet van 
Knochen. De laatste ging zelfs zo ver dat hij buiten Eichmann om een uitvoerig rapport zond naar 
Eichmanns directe chef in Berlijn, Heinrich Müller.66 Hierin waarschuwde hij dat massale arrestaties 
en deportatie van alle joden met de Franse nationaliteit onmiddellijk tot ernstige politieke problemen 
met Vichy zouden leiden. Hij benadrukte dat ondanks de Duitse bezetting de soevereiniteit in de 
voorheen onbezette zone in handen van de Franse regering bleef en dat maarschalk Pétain had 
geweigerd de jodenster in te voeren. Ook vermeldde Knochen dat Pétain niet alleen scherp gekant 
was tegen deportatie van de joden met Franse nationaliteit, maar dat de Franse politie – en politiechef 
Bousquet persoonlijk – ‘alles tut, um zu verhindern, daß Juden französischer Staatsangehörigkeit 
abtransportiert werden.’67 Wanneer nu tòch zou worden overgegaan tot massale arrestatie en 
deportatie van de Franse joden, dan, aldus Knochen, dreigde Pétain met aftreden en kwam de 
algehele collaboratiepolitiek in gevaar, waaronder ook de samenwerking met de Franse politie in het 
algemeen. Verder wees Knochen erop dat de Italiaanse bezettingsmacht in zuidoost-Frankrijk een 
beschermende houding aannam ten opzichte van de daar verblijvende joden, wat de Franse 
autoriteiten weer van argumenten voorzag om niet zonder meer aan de Duitse eisen te voldoen. 
Tenslotte stelde Knochen dat ook het voor Duitsland inmiddels nadelige verloop van de oorlog de 
Franse onderhandelingspositie versterkte, omdat Laval van de geallieerden al bepaalde toezeggingen 
zou hebben gekregen voor na de oorlog (o.a. sterke positie in Europa, teruggave van alle koloniën). 
Dit maakte dat men aan Duitse zijde daadwerkelijke, politieke concessies zou moeten doen, wilde 
men uiteindelijk Lavals toestemming en medewerking kunnen krijgen voor de deportatie van de 
Frans-joodse staatsburgers. Dit schrijven van Knochen maakt duidelijk dat hij niet zonder meer 
instemde met de vergaande plannen van Eichmann, maar de anti-joodse politiek in Frankrijk in 
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evenwicht met het algemene bezettings- en collaboratiebeleid bleef zien.68 De belangen van Knochen 
strookten duidelijk niet met de opvattingen van Röthke en Eichmann, die vóór alles streefden naar 
onmiddellijke uitvoering van de deportatie van alle overgebleven joden in Frankrijk. 
   Deze interne Duitse verwikkelingen namen niet weg dat Vichy intussen doorging met het oppakken 
en interneren van buitenlandse joden van wie de nationaliteit geen problemen opleverde. Na de 
eerdere genoemde ophaalacties in januari 1943, volgden in de nacht van 10–11 februari nieuwe grote 
ophaalacties door de Franse politie van buitenlandse joden, zowel in Parijs als in de zuidelijke zone. 
Het waren in omvang en reikwijdte de grootste acties sinds Vel d’Hiv in Parijs (16–17 juli 1942) en 
de massale arrestatiegolf van 26–28 augustus 1942 in de voorheen onbezette zone. De Parijse 
ophaalactie van februari 1943 richtte zich vooral op kinderen in tehuizen van de UGIF en op zieken 
en ouden van dagen. Hierbij werden minstens 1.549 joden gearresteerd, in overgrote meerderheid 
buitenlanders en staatlozen, onder wie naar verhouding veel vrouwen, kinderen en bejaarden. Van de 
kant van de Parijse politie was de bedoeling dat deze opgepakten zouden worden gedeporteerd in de 
plaats van reeds in Drancy geïnterneerde joden met de Franse nationaliteit, die overtredingen van 
anti-joodse bepalingen zouden hebben begaan.. Mede onder druk van de op dat moment in Parijs 
verblijvende Eichmann besliste Knochen echter dat in dit geval beide groepen tegelijk werden 
weggevoerd.69 In de zuidelijke zone werden in de verschillende steden, waaronder Lyon, 2.000 
joden, uitsluitend mannen, opgepakt en direct naar Drancy overgebracht.70 Om soortgelijke publieke 
protesten in deze zone als in augustus 1942 te vermijden, werden vrouwen en kinderen door Vichy 
hier bewust niet in de actie betrokken. Overigens had de Franse bevolking in februari 1943 
nauwelijks aandacht voor de massale arrestaties, omdat zij meer in beslag genomen werd door de 
verplichte tewerkstelling van Franse arbeiders in Duitsland, de Service du Travail Obligatoire (STO), 
die dezelfde maand werd ingevoerd.71 Deze voor het eerst gedwongen tewerkstelling was de meest 
impopulaire maatregel die de Vichy-regering – onder Duitse druk – tot dan toe had genomen. Een 
groot deel van de in totaal ongeveer 3.500 in beide zones gearresteerde joden werd in de treinen van 
13 februari en 2 maart 1943 naar Auschwitz weggevoerd. 
   Eichmann had in augustus 1942 al aangegeven dat uiterlijk eind juni 1943 de deportatie van alle 
buitenlandse joden uit heel Frankrijk moest zijn voltooid.72 Volgens de Duitse gegevens ging het 
daarbij oorspronkelijk om een aantal van 130.000 tot 140.000. Tot en met 4 maart 1943 waren in 
totaal 48.000 joden uit Frankrijk weggevoerd, van wie ca. 40.000 buitenlanders en ca. 8.000 joden 
met de Franse nationaliteit. Röthke had dus te maken met een aanzienlijke achterstand. Om het door 
Eichmann eerder vastgestelde doel alsnog te bereiken, wilde hij in de maanden april, mei en juni in 
totaal ca. 90.000 tot 100.000 voornamelijk buitenlandse joden deporteren. In de periode daarna, vanaf 
juni 1943, zou hij zich dan volledig gaan richten op de deportatie van de joden met het Franse 
staatsburgerschap. Op 6 maart kwam Röthke met een rapport over de stand van zaken met betrekking 
tot de deportaties in Frankrijk.73 Hij berekende dat er nog altijd ca. 270.000 joden in Frankrijk waren, 
van wie ca. 200.000 in de zuidelijke zone (met inbegrip van ca. 25.000 in de Italiaanse zone G/Z). 
Het stuk was bestemd voor Knochen en bedoeld om opnieuw druk op hem uit te oefenen. Röthke 
schreef onder andere: ‘Der Abtransport von Juden aus Frankreich darf nicht eher zum Stillstand 
                                                           
68

  Knochen kon niet langer terugvallen op de beslissing van Himmler uit september 1942 om joden met de Franse nationaliteit 
voorlopig niet massaal te deporteren. Immers, Hitler had 10 december 1942 bevolen dat vanwege de militaire situatie alle joden zo snel 
mogelijk uit Frankrijk moesten worden weggevoerd. Daarom nam Knochen zijn toevlucht tot binnenlands-politieke argumenten. 
69

 Bericht van Brisset van de Parijse politieprefectuur aan de vertegenwoordiger van de Franse minister en staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken in het bezette gebied (Jean Leguay), 13 februari 1943, Archives Nationales (AN), Paris, doc. nr. F7 14887, tekst in 
Klarsfeld, Vichy, 492; vergel. ibid., 203–205; Marrus/Paxton, Vichy France, p. 306 noten 84–85; Poznanski, Être juif, 445; Adler, Jews 
of Paris, 136; Zuccotti, Holocaust, 169–170. 
70

  Klarsfeld, Vichy, 205; Marrus/Paxton, Vichy France, 306. 
71

  Marrus/Paxton, Vichy France, 307, 321. 
72

 Vermerk Sipo-SD, afdeling IV J, Parijs 1 september 1942, betreffende de “Tagung beim Reichssicherheitshauptamt am 28.8.1942”, 
CDJC doc. nr. XXVI-59, afgedrukt in Recueil, dl. 5, 1378–1380, aldaar op 1378: “Als Endtermin für den Abschub der übrigen 
ausländischen Juden ist Ende Juni 1943 vorgesehen. SS-Obersturmbannführer Eichmann wies darauf hin, daß der Abschub in den 
nächsten Monaten möglichst in verstärktem Maße durchzuführen ist, da die Reichsbahn voraussichtlich in den Monaten November, 
Dezember und Januar keine Transportmittel zur Verfügung stellen kann.” Vergel. Yahil, The Holocaust. The Fate of European Jewry, 
pp. 431–432 n. 76; Longerich, Politik der Vernichtung, p. 498 n. 129, p. 550 n. 80. 
73

 Rapport van Röthke Gegenwärtiger Stand der Judenfrage in Frankreich, 6 maart 1943, CDJC doc. nr. XXVc-214, afgedrukt in 
Klarsfeld, Vichy, 501–502. Met ‘Transportmaterial’ werd hier de beschikbaarheid van treinen bedoeld. 



 404

kommen bis der letzte Jude französischen Boden verlassen hat, und zwar noch vor Beendigung des 
Krieges.’ Op korte termijn, d.w.z. binnen de komende drie maanden, stond voor Röthke daarbij de 
oplossing van twee problemen op de voorgrond: 1) de Italianen zouden hoe dan ook hun afwijzende 
houding moeten opgeven, 2) de groep van voor deportatie in aanmerking komende joden moest 
vergroot worden, vooral door denaturalisatie van joodse immigranten, die in de jaren twintig en 
dertig Frankrijk waren binnengekomen. Op deze wijze zouden zij weer de status van buitenlander 
hebben en dus direct voor deportatie in aanmerking komen. Om dit te bereiken, deed hij drie concrete 
voorstellen: 
  a) alle joden uit de departementen van de noordelijke zone zouden in Parijs geconcentreerd moeten 
worden om van daaruit naar het oosten te worden gedeporteerd; 
  b) van de Franse regering moest worden geëist dat alle ‘abschubfähige’ buitenlandse joden ook 
daadwerkelijk voor deportatie zouden worden uitgeleverd. Hij doelde hiermee op het feit dat de 
Franse politie zich onvoldoende inspande om joden op te pakken, die niet langer werden beschermd 
door de regeringen van hun landen van herkomst; 
  c) er moest een Franse wet worden uitgevaardigd die de na 1927 of na 1933 genaturaliseerde joden 
het Franse staatsburgerschap zou ontnemen. In het eerstgenoemde jaar was een zeer liberale Franse 
naturalisatiewet ingevoerd en 1933 was het begin geweest van de vluchtelingenstroom. 
   Röthke verwachtte met deze voorstellen ‘Massenabtransport ab April 1943 (wöchentlich 8000 bis 
10.000 Juden. Transportmaterial kein Problem)’ te kunnen bereiken.74 Het plan beoogde de 
deportaties voor april, mei en juni naar een nieuw hoogtepunt te voeren en ging uit van de volledige 
medewerking van de Franse politie; bij gebrek hieraan zou deze ertoe gedwongen moeten worden. 
   De voorstellen van Röthke werden echter door Knochen merendeels afgewezen. In een bericht aan 
Eichmann van 29 maart liet hij weten dat voorlopig, zeker als het om Frans-joodse staatsburgers 
ging, geen transporten zouden volgen. De massale arrestatie en deportatie van deze groep kon, zoals 
bekend, om politieke redenen – vooral vanwege de houding van maarschalk Pétain – nauwelijks 
doorgevoerd worden.75 Daarbij kwam, aldus Knochen, dat aan Franse zijde telkens werd gewezen op 
de houding van de Italianen in hun zone, waarbij pogingen van Franse politie om joden te arresteren 
voortdurend werden tegengehouden. Hierdoor was er geen sprake van eenheid van optreden in 
Frankrijk, waarachter de Franse plaatselijke autoriteiten zich weer konden verschuilen. Eén van 
Röthkes voorstellen nam hij wèl over: de voorgenomen denaturalisatie van bepaalde categorieën 
Frans-joodse staatsburgers. Dit was overigens door Darquier de Pellepoix in december 1942 ook al 
voorgesteld, waarbij het jaar 1927 als criterium werd genoemd. Knochen schreef Eichmann dat er op 
korte termijn een Franse wet zou komen, waardoor volgens hem ca. 100.000 joden hun Franse 
burgerschap zouden verliezen en voor deportatie in aanmerking zouden komen.76 
   Uit de posities van Eichmann en Röthke enerzijds en Knochen en Oberg anderzijds worden twee 
sterk verschillende opvattingen duidelijk over de deportatiepolitiek binnen het Duitse 
bezettingsbeleid in Frankrijk. Terwijl voor Eichmann en Röthke het ongunstige oorlogsverloop een 
beslissend motief was om de deportaties hoe dan ook te versnellen, pleitte Knochen er juist voor deze 
gespreid over een langere termijn en met Franse toestemming door te voeren. Hij bleef de deportaties 
dus als een wezenlijk onderdeel van de collaboratiepolitiek beschouwen. In tegenstelling tot Röthke 
en Eichmann, die voortgaande deportaties desnoods zonder Franse medewerking met geweld wilden 
afdwingen, wilde Knochen deze met politieke middelen via onderhandelingen met de Fransen 
bereiken. 
   Naast verhoogde druk uitoefenen op de Fransen ten aanzien van denaturalisatie van joden, stelde 
Knochen vooral dat de Italianen, via Buitenlandse Zaken, ertoe gebracht moesten worden ook 
daadwerkelijk tegen de 25.000 à 30.000 joden in hun zone op te treden. Een poging van Ribbentrop, 
in maart 1943, om Mussolini te overtuigen van de noodzaak tot verscherping van anti-joodse 
maatregelen in de Italiaanse zone, mislukte.77 Mussolini gaf de Duitse ambassadeur in Rome, Hans 
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Georg von Mackensen, op 17 maart de verzekering dat de Italiaanse militaire autoriteiten in zuidoost-
Frankrijk opdracht zouden krijgen zich voortaan niet te mengen in aangelegenheden van de Franse 
politie, waaronder de arrestaties van joden.78 Kort daarna nam Mussolini, onder invloed van 
berichten en verzoeken uit de Italiaanse zone, echter weer een heel ander standpunt in. Hij besloot de 
‘joodse kwestie’ in het door Italië gecontroleerde deel in zuidoost-Frankrijk over te dragen aan de 
Italiaanse politie en benoemde hiervoor een Inspecteur général de la police raciale, die althans in 
Duitse ogen als een soort Italiaanse ‘Judenreferent’ zou moeten optreden. Deze inspecteur-generaal, 
Guido Lospinoso, kreeg opdracht de joden uit de kuststrook naar het achterland te laten overbrengen. 
Daarmee zou tenminste in één opzicht tegemoet gekomen zijn aan de ‘militaire 
veiligheidsoverwegingen’ die van Duitse zijde werden gesteld als motief voor de eis tot uitlevering 
van de joden.79 In de volgende maanden zetten de Italianen hun feitelijke obstructiepolitiek ten 
opzichte van de Duitsers echter voort. Het uitoefenen van druk op de Italianen zou tot het einde van 
de Italiaanse zone in september 1943 zonder resultaat blijven. Het Italiaanse regime had nu eenmaal 
het antisemitisme nooit beschouwd als een wezenlijk onderdeel van de fascistische ideologie.80 
 
De Franse regering leek bereid te zijn een begin te maken met de door de Sipo-SD verlangde 
denaturalisatie-wetgeving van bepaalde groepen Franse joden. In april 1943 kreeg Bousquet 
hieromtrent de opdracht een wetsontwerp voor te bereiden m.b.t. de na 1932 geïmmigreerde joden. 
Omdat tussen 1927 en 1933 echter ongeveer vijftigduizend joodse immigranten waren 
genaturaliseerd, drong Röthke met steun van Darquier de Pellepoix, aan op terugschuiving van het 
jaartal naar 1927, zodat ook deze groep onder de wet zou vallen.81 Er was echter ook intern aan 
Franse zijde (m.n. tussen Laval en Bousquet) onenigheid welke categorieën joden daadwerkelijk 
gedenaturaliseerd zouden moeten worden. Door de moeizame gang van zaken sleepte de 
voorbereiding van een wet zich maandenlang voort. 
   Omdat de Sipo-SD aanvankelijk verwachtte dat op korte termijn een groot aantal joden – aan wie 
de Franse nationaliteit dan zou zijn ontnomen – uitgeleverd zou worden, ondernam het Judenreferat 
na het transport van 25 maart 1943 zelf vooralsnog weinig actie. In Drancy en andere kampen waren 
de aantallen te gering voor nieuwe transporten, omdat de bereidheid van de Franse politie om 
voortgaande grootschalige arrestaties uit te voeren steeds meer was afgenomen. Er bestond 
toenemende weerstand tegen het en masse arresteren van joden met de Franse nationaliteit.82 Ook de 
hierop door Röthke geëiste dwang werd door Knochen en Oberg afgewezen. Van zijn 
bovengenoemde pretentieuze plannen uit maart om binnen drie maanden 100.000 joden te 
deporteren, kwam om bovengenoemde redenen dus niets terecht. Tussen 25 maart en 23 juni 1943 
vertrok geen enkele deportatietrein uit Frankrijk.83 
   Bij een overleg van Oberg met Himmler in Duitsland op 8 juni 1943 drong de laatste nu aan op de 
onmiddellijke uitvaardiging van de geplande Franse denaturalisatiewet met als criterium de 
naturalisaties die vanaf 1927 hadden plaatsgevonden.84 Laval, die zich onder druk gezet voelde, 
ondertekende nu een betreffend wetsontwerp. Het ging hierbij echter om het betrekkelijk geringe 
aantal van 16.600 joden doordat Laval grote groepen joodse burgers niet onder de wet liet vallen. In 
verband met de verwachte afkondiging van de denaturalisatiewet, begon Röthke met de planning van 
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grote ophaalacties, die precies zouden moeten samenvallen met het van kracht worden van de wet.85 
Hij had echter weinig vertrouwen in de Franse politie en de eveneens Franse leiding over Drancy, 
aangezien het vooral om joden zou gaan die nog maar net hun staatsburgerschap was ontnomen. 
Omdat het bovendien om grote aantallen in korte tijd zou gaan, moest de organisatie in Drancy 
probleemloos verlopen. De personele omvang van het Judenreferat (nauwelijks meer dan tien man) 
was op een dergelijke taak niet berekend. Om deze redenen verzocht Röthke bij Eichmann om 
versterking. De laatste stuurde een klein detachement bestaande uit tien SS-officieren naar Parijs. De 
leiding hiervan had Alois Brunner. Deze 31-jarige SS-officier was eerder actief geweest bij de 
gedwongen emigratie van joden uit Wenen en de deportatie van joden uit Berlijn. In de maanden 
voor zijn overplaatsing naar Parijs had hij de deportaties van joden uit de Griekse stad Saloniki op 
meedogenloze wijze georganiseerd. Terwijl Röthke als de vertegenwoordiger van het Judenreferat 
bij de deportatie van de gedenaturaliseerde joden de formele contacten met de Franse autoriteiten zou 
onderhouden, was het Brunners taak de razzia’s te organiseren en de leiding van het kamp Drancy 
van de Fransen over te nemen.86  
   Volgens Himmler zou de deportatie van alle onder de denaturalisatiewet vallende joden uiterlijk 15 
juli 1943 moeten worden afgesloten, aangezien men rekening moest houden met ‘allen möglichen 
Ereignissen’ – daarmee doelend op een geallieerde landing op Sicilië of Sardinië die elk moment leek 
te kunnen beginnen.87 De wet zou echter nooit uitgevaardigd worden. Formeel beriep Laval zich op 
de weigering van Pétain; werkelijke overwegingen bij zijn veranderende opstelling waren echter 
vooral het voor Duitsland steeds ongunstiger verloop van de oorlog en zijn vrees voor wijdverbreide 
afwijzende reacties onder de Franse bevolking en het episcopaat. Immers, in augustus en september 
1942 was al sprake geweest van luide protesten van Franse bisschoppen. De Kerk dreigde inderdaad 
met een herhaling, zoals bleek uit een schrijven van de Franse Vergadering van kardinalen en 
aartsbisschoppen aan maarschalk Pétain.88 
   De komst, begin juni, van Brunner en zijn mannen, die onafhankelijk van de Franse autoriteiten en 
politie gingen opereren, betekende van Duitse zijde in feite het einde van de collaboratiepolitiek met 
betrekking tot de jodenvervolging.89 Het markeerde het begin van een nieuwe fase in de organisatie 
van de deportaties van joden in Frankrijk.  
 
4.2.1.4  Vierde fase:  juni 1943 – augustus 1944  

Himmler wilde dat de deportatie van alle joden die onder de voorgenomen wet vielen uiterlijk 15 juli 
1943 zou worden afgesloten, aangezien men rekening moest houden met ‘allen möglichen 
Ereignissen’.90 Daarmee doelde hij op een geallieerde landing op Sicilië of Sardinië die elk moment 
leek te kunnen beginnen.91 Daarom werd Laval onder druk gezet en de HSSPF slaagde erin hem een 
voorlopig wetsontwerp te laten tekenen. Het ging hierbij om een door Bousquet opgesteld ontwerp, 
dat zoals gezegd betrekking had op 16.600 joden. Dit aantal was veel minder dan de Duitsers wilden, 
omdat Laval grote groepen joodse burgers vooralsnog buiten de betreffende wet liet vallen.92 
   In verband met de verwachte afkondiging van de wet, was Röthke in nauw overleg met Obergs 
rechterhand Hagen, al begonnen met de planning van grootscheepse ophaalacties. Om vlucht van de 
betrokken joden te voorkomen, moesten deze precies samenvallen met de dag waarop de wet van 
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kracht zou worden.93 In tegenstelling tot het bovengenoemde Franse aantal, verwachtte Röthke dat 
uiteindelijk in het hele land ongeveer 50.000 joden onder de denaturalisatie-wetgeving zouden vallen. 
Voor de arrestaties kon hij onder andere gebruik maken van de registratiegegevens uit oktober 1940, 
de cartotheek van de Parijse politie en die van de prefecten in de departementen van de noordelijke 
zone. In de zuidelijke zone (m.u.v. het Italiaanse gebied) zou identificatie van joden plaatsvinden 
door controle van levensmiddelenkaarten, die in januari en februari 1943 op Duits bevel waren 
voorzien van het stempel Juif, alsmede registratielijsten van de prefecten. Ook nu zou voor 
grootschalige arrestaties de massale inzet van Franse politie noodzakelijk zijn. Alleen al voor Parijs 
waren ongeveer 1.500 agenten nodig. Vanuit verzamelpunten zouden de opgepakten aan Drancy 
worden overgedragen. Juist omdat het in korte tijd om grote aantallen joden zou gaan, moesten de 
razzia’s en de organisatie in Drancy zo vlot mogelijk verlopen.94 Maar zowel Röthke als Knochen 
hadden weinig vertrouwen in de Franse politie bij arrestaties van joden, die nog maar net hun 
staatsburgerschap zou zijn ontnomen. Bovendien was gebleken dat het organisatievermogen van de 
Franse leiding in Drancy veel te wensen overliet. De laatste zorgde zowel voor de verwerking van de 
administratieve gegevens, alsook voor de eigenlijke samenstelling van de deportatietransporten. 
Aangezien de staf van het Judenreferat uit slechts elf man bestond, die het verloop van de 
omvangrijke acties onder controle moesten houden, had Röthke aan Eichmann om versterking 
gevraagd. Zoals eerder vermeld werd de ervaren Brunner begin juni met een kleine eenheid naar 
Parijs gestuurd.95 
   Direct na aankomst van Brunner kwam een nieuwe taakverdeling tot stand. Terwijl Röthke de 
betrekkingen met de Franse autoriteiten bleef onderhouden, nam Brunner vanaf 10 juni 1943 de 
leiding van Drancy over van de Franse politie. Hij begon direct met een grondige reorganisatie van 
het kamp. Zeer tegen de zin van Vichy, ontsloeg hij de Franse politieagenten die als bewakers 
fungeerden en verbood Franse autoriteiten het kamp nog langer te betreden. Een Service d’ordre Juif 
(Joodse Ordedienst) werd samengesteld uit joodse gevangenen, onder toezicht van SS-ers, die de 
bewaking overnamen. Ook liet hij het kamp door gevangenen opknappen en werd de 
voedselvoorziening verbeterd, dit alles op kosten van de UGIF. Daartegenover stond dat het 
kampregime aanzienlijk werd verscherpt; brieven en postpakketten met o.a. extra voedsel werden 
verboden en er kwamen strenge straffen voor relatief lichte vergrijpen. Brunner hield zich persoonlijk 
bezig met het verhoor van de geïnterneerde joden. Hij ondervroeg nieuwkomers over hun 
nationaliteit, ras, woonplaats en familierelaties. Vervolgens plaatste hij elke gevangene in een 
categorie. Er waren zes categorieën. Onder A vielen gevangenen die op basis van verkregen 
informatie vooralsnog werden vrijgesteld van deportatie tot hun familie in het kamp arriveerde. 
Categorie B was bestemd voor onmiddellijke deportatie, waaronder vrijwel alle buitenlandse en 
staatloze joden vielen. Andere categorieën waren: half-joods, kwart-joods, of joodse vrouwen van 
Franse krijgsgevangenen en de in Drancy tewerkgestelden. Plaatsing in een categorie was afhankelijk 
van de willekeur van Brunner; alle categorieën waren overplaatsbaar naar B, zodat voorlopig 
vrijgestelden in het gareel bleven. Deze werkwijze veranderde gevangenen in elkaars tegenstanders. 
Leden van de ordedienst kregen opdracht om joden buiten het kamp op te zoeken en over te halen 
zich te verenigen met familieleden die zich reeds in Drancy bevonden. Het dreigement hierbij was 
dat anders reeds in Drancy verblijvende verwanten met voorrang zouden worden gedeporteerd. Deze 
aanpak mislukte, omdat al snel bleek dat joden buiten het kamp de bedreigingen negeerden. Daarop 
dwong Brunner de UGIF opgave te doen van al zijn gebouwen, zoals weeshuizen, ziekenhuizen, 
bejaardenhuizen. Locaties die niet waren opgegeven, werden door hem illegaal verklaard.96 
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  Intussen ging Röthke door met de voorbereiding van ophaalacties; hij dacht voor controle op de 
Franse politie minstens 250 man Sicherheitspolizei extra nodig te hebben, die bovendien Frans 
moesten kunnen spreken. Zij zouden voor de duur van tien dagen over het hele land worden ingezet. 
Door toegenomen Frans verzet, kon Knochen echter geen mankracht voor de razzia’s vrijmaken. 
Wederom werd aan Berlijn om versterking gevraagd.97 Dit verzoek werd echter wegens 
personeelstekort niet ingewilligd, met verwijzing naar het reeds aanwezige detachement van Brunner 
en de Ordnungspolizei van Oberg.98 Röthke wilde eventueel zelfs de hulp van Wehrmacht-eenheden 
inroepen.99 Generaal von Stülpnagel weigerde echter op voorhand militairen hiervoor beschikbaar te 
stellen.100  
   De razzia’s zouden 24 juni 1943 moeten beginnen en samenvallen met afkondiging van de 
denaturalisatiewet in de staatscourant (Journal Officiel). Het Judenreferat stuitte echter op nieuwe 
hindernissen. Op aandrang van Brunner en Darquier waren op het laatste moment nog wijzigingen 
aangebracht in het wetsontwerp van Bousquet. Zo zouden ook echtgenoten en kinderen automatisch 
gedenaturaliseerd worden, wanneer reeds één van de gezinsleden onder de betreffende wet viel. 
Hierdoor zouden families in hun geheel gedeporteerd kunnen worden, ook al waren zij deels van 
Franse afkomst.101 Aangezien Bousquet echter ernstig bezwaar maakte tegen deze wijzigingen, die 
buiten hem om waren aangebracht, werd de wet op de geplande datum niet uitgevaardigd. Hij had 
Laval ervan weten te overtuigen dat de wijzigingen een te grote reikwijdte hadden en tot veel 
politieke onrust zouden leiden.102 Bovendien konden Franse autoriteiten in de Italiaanse zone er niets 
mee beginnen, omdat was gebleken dat de Italianen weigerden mee te werken aan deportaties. Mede 
hierdoor zag Röthke zich gedwongen de reeds geplande razzia’s uit te stellen.103 
   Dat men aan Franse zijde steeds minder bereid was tot samenwerking, had ook te maken met het 
verloop van de oorlog. Zo was de Wehrmacht uit Noord-Afrika verdreven, waren de geallieerden 10 
juli op Sicilië geland en begon een week later een groot Russisch offensief. Uitgerekend op de dag 
dat Mussolini ten val kwam – 25 juli – besloot Laval de denaturalisatiewet opnieuw uit te stellen. Een 
belangrijke reden was dat Bousquet een commissie voorstond, met als taak onderzoek van de voor 
denaturalisatie in aanmerking komende joden.104 Dit voorstel leidde tot grote ergernis bij Röthke en 
Brunner, omdat dan van massale deportaties op korte termijn niets terecht zou komen.105 
   Eind juli 1943 bracht de opvolger van Heydrich als hoofd van het RSHA, Ernst Kaltenbrunner, een 
bezoek aan Parijs om met Bousquet de voortzetting van de in juli 1942 overeengekomen Frans-
Duitse politiesamenwerking te bespreken. In tegenstelling tot een jaar daarvoor, kwam de inzet van 
Franse politie bij het massaal oppakken van joden nu niet ter sprake. Reden was dat het Frans-Duitse 
overleg zich vooral richtte op algemene ordehandhaving en bestrijding van het groeiende verzet. 
Daarbij mochten de betrekkingen met de Vichy-regering niet teveel geschaad worden door geschillen 
over de jodenvervolging. In de ogen van Kaltenbrunner werd het leiderschap van Pétain en Laval 
door het overgrote deel van de Franse bevolking geaccepteerd en bood dit niet alleen een garantie 
voor handhaving van de openbare orde, maar ook voor de voortzetting van de economische 
samenwerking ten behoeve van de Duitse oorlogvoering.106 Ook Knochen gaf voorrang aan de 
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bestrijding van het verzet en handhaving van correcte dienstbetrekkingen met de Franse politie, 
terwijl hij verhoudingsgewijs minder belangstelling had voor de deportaties van joden.107 
   Om toch tot een snelle denaturalisatie te komen en daarmee de deportaties weer op gang te 
brengen, werd nu opnieuw de diplomatie ingezet. Op verzoek van het Judenreferat deed 
ambassademedewerker Rudolf Schleier een beroep op de vertegenwoordiger van Vichy in Parijs, 
Fernand de Brinon, terwijl de Duitse consul-generaal in Vichy, Roland Krug von Nidda, opdracht 
kreeg Laval nogmaals dringend te verzoeken de wet uiterlijk 9 augustus uit te vaardigen. Toen dit 
niet het gewenste effect had, was het Knochen zelf die zware druk uitoefende op De Brinon om 
Pétain ertoe te bewegen alsnog in te stemmen met de denaturalisatie, ‘andernfalls würden wir uns 
genötigt sehen, unsere Masznahmen ohne Mitwirkung der französischen Regierung zu ergreifen. Für 
die Durchführung stünde uns ein Regiment Ordnungspolizei zur Verfügung, das jederzeit 
einsatzbereit sei.’108 Het dreigen met een openlijke breuk had evenmin resultaat, want 24 augustus 
werd bekend dat Pétain bleef weigeren de wet te ondertekenen. Laval beriep zich formeel op Pétains 
weigering, maar werkelijke overwegingen van beiden waren niet alleen het al genoemde voor 
Duitsland ongunstige verloop van de oorlog, maar ook de vrees voor hernieuwde kerkelijke protesten 
en wijdverbreide afwijzende reacties onder de Franse bevolking. Immers, al in augustus-september 
1942 was sprake geweest van openlijke protesten van bisschoppen in de onbezette zone. De Kerk 
dreigde inderdaad met een herhaling, zoals bleek uit een schrijven van de Franse vergadering van 
kardinalen en aartsbisschoppen aan Pétain.109 De massale denaturalisatie was definitief van de baan. 
   Kort daarop, begin september, sloot de nieuwe Italiaanse regering van maarschalk Pietro Badoglio 
in het geheim een wapenstilstand met de geallieerden, waarbij onder andere overeengekomen werd 
deze pas in oktober bekend te maken. Dit was omdat Italië dan gelegenheid kreeg zich voor te 
bereiden op de strijd aan de kant van de geallieerden tegen Duitsland. Bovendien zouden Italiaanse 
ambtenaren en militaire eenheden zich ordelijk kunnen terugtrekken uit het Franse gebied. Voor het 
zover was, wilden Italiaanse autoriteiten duizenden joden uit Nice via Italië naar Noord-Afrika 
evacueren. De plannen werden echter doorkruist, aangezien het hoofdkwartier van de Amerikaanse 
generaal Eisenhower al op 8 september – zonder de Italiaanse regering hiervan op de hoogte te 
stellen – de wapenstilstand wereldkundig maakte. Het Duitse leger reageerde onmiddellijk en ging 
over tot bezetting van Zuidoost-Frankrijk en Noord-Italië. Tijdens de chaotische terugtocht van de 
Italianen slaagden van de tussen 20.000 en 30.000 joden in de voormalige Italiaanse zone slechts 
enkele honderden erin over de Alpen naar Italië te ontsnappen.110 
   Door de veranderende situatie in Zuidoost-Frankrijk zagen Röthke en Brunner – na de mislukking 
van denaturalisatie – nieuwe mogelijkheden om alsnog grote aantallen joden te deporteren. Kort voor 
de Duitse bezetting van de Italiaanse zone, maakten zij een plan voor razzia’s in Nice en omgeving. 
Alle joden, dus ook degenen met Franse nationaliteit, zouden worden opgepakt. Om Franse protesten 
te omzeilen, zouden arrestaties als onderdeel van militaire veiligheidsmaatregelen worden 
gepresenteerd. Joodse families moesten zoveel mogelijk in hun geheel worden opgepakt en via 
tijdelijke opvangkampen naar Drancy worden overgebracht. Eventuele vrijstellingen zouden daar pas 
worden gegeven.111 In afwachting van de ophanden zijnde Duitse overname, was Brunner met een 
detachement van vijftien man uit Parijs naar Marseille vertrokken om zijn plan zo snel mogelijk te 
kunnen  uitvoeren.  
   Al op 10 september – 48 uur na het begin van de bezetting – begon het Sonderkommando Brunner 
in Nice met razzia’s. Ondanks het feit dat hij in deze stad grote handelingsvrijheid had, waren de 
omstandigheden toch in zijn nadeel. Ten eerste kon Brunner geen hulp verwachten van de Franse 

                                                           
107

 BdS, IV b, SA 225a, aan RSHA - Gruppenführer [Heinrich] Müller, 28 juni 1943, CDJC doc. XXVII -20, gecit. in Kasten, “Gute 
Franzosen”, p. 170 n. 510. 
108

 ‘Aktenvermerk, betr. Gesetz zur Entnationalisierung von Juden französischer Staatsangehörigkeit’, opgesteld door Hagen in 
opdracht van HSSPF Oberg, 25 augustus 1943, CDJC doc. XXVII -39, Klarsfeld, Vichy, 556. 
109

 A. Cohen, Persécutions, 300–306; Zuccotti, Holocaust, 177. 
110

 Poliakov/Sabille, Jews under the Italian occapation, 38–42; Susan Zuccotti, The Italians and the Holocaust: persecution, rescue 
and survival (New York: Basic Books, 1987). 
111

 Röthke, rapport Vorbereitung zur Durchführung der Maßnahmen gegen die Juden im italienisch-besetzten Gebiet, 4 september 
1943, bestemd voor Hagen; CDJC doc. XXV a-338, als document 33 afgedrukt in Poliakov/Sabille, Jews under the Italian occupation, 
119–122.  



 410

politie, omdat hij geen onderscheid maakte tussen Franse burgers en buitenlanders. In de tweede 
plaats had hij – anders dan bij eerdere voorbereide ophaalacties in Frankrijk – nu niet de beschikking 
over lijsten met namen en adressen. Een derde belemmering was het feit, dat in de voormalig 
Italiaanse zone identiteitspapieren niet van het stempel Juif waren voorzien. Gevolg van al deze 
beperkingen was, dat ongebruikelijke methoden moesten worden toegepast. Personenauto’s met 
‘fysionomen’ doorkruisten de straten van Nice om mensen met een joods uiterlijk op te pakken. 
Betrokkenen moesten hun broek laten zakken, waarbij circumcisie het doorslaggevende criterium 
was voor het joods zijn. Vrouwen werden als joods aangemerkt wanneer op grond van woonsituatie 
of identiteitspapieren een familieband kon worden vastgesteld. In geval van vergissing werd men 
vrijgelaten. Daarnaast werden hotels, pensions en flatgebouwen gecontroleerd.112 Ook ziekenhuizen 
en klinieken werden doorzocht en aldaar verblijvende joodse patiënten werden meegenomen. Gezien 
de geringe omvang van Brunners eenheid, werd ook gebruik gemaakt van leden van de Milice en 
informanten. De laatsten kregen een premie van 100 franc voor elke aangebrachte c.q. opgespoorde 
jood. Later steeg deze beloning tot 1.000 franc.113 Verder werden scherpe controles bij stations 
gehouden om vlucht per trein te verhinderen. Een hotel bij het station werd door Brunner als 
Außenstelle des Lagers Drancy aangewezen. Van daaruit werden opgepakte joden direct naar het 
Parijse doorgangskamp gezonden.114 
   Terwijl zomer 1943 net als in de rest van Frankrijk ook in Nice door toenemende voedselschaarste 
en zwarte handel een zekere mate van economisch antisemitisme was ontstaan, leidde het brute 
optreden van Brunner spoedig tot een andere houding bij de bevolking. Kerken boden 
onderduikplaatsen en hielden inzamelingsacties, die soms in één week 10.000 tot 12.000 francs 
opbrachten. Ook werden ondergedokenen voorzien van voedsel, geld en bonkaarten. De laatste waren 
veelal afkomstig van het Franse lokale bestuur, terwijl verzetsorganisaties joden voorzagen van valse 
identiteitspapieren.115 
   In december keerde Brunner terug naar Parijs. De drie maanden van zijn directe betrokkenheid 
hadden niet het verwachte resultaat opgeleverd. Ondanks al zijn inspanningen waren van de geschatte 
25.000 joden in de regio Nice niet meer dan 1.800 naar Drancy gezonden, waarbij nog eens honderd 
dodelijke slachtoffers tijdens de razzia’s moeten worden opgeteld. Dat 93 procent van de vervolgden 
uit handen van Brunner wist te blijven, toont aan dat handelingsvrijheid alleen effectief kon zijn 
wanneer men beschikte over voldoende eigen mankracht, of kon rekenen op ruime steun van lokaal 
bestuur en medewerking van politie.116  
 

Uitbreiding van de vervolging naar de voormalige Italiaanse zone droeg bij tot verdere radicalisering 
in heel Frankrijk: vanaf september 1943 werden ook in andere regio’s steeds meer joden met Franse 
nationaliteit opgepakt en gedeporteerd. Het ging daarbij veelal om joden die door Franse politie 
waren gearresteerd, omdat zij bepalingen van het Statut of de economische wetgeving hadden 
overtreden. In november 1943 eisten Knochen en Röthke, dat degenen die hiervoor door een Franse 
rechtbank waren veroordeeld alsnog naar Drancy zouden worden overgebracht. In de laatste vier 
maanden van 1943 werden, naast de 1.800 van Nice, in de rest van het land ongeveer 4.000 joden 
opgepakt en gedeporteerd. In heel 1943 werden ruim 17.000 joden weggevoerd, van wie naar 
schatting 5.000 de Franse nationaliteit hadden, waarmee het totale deportatiecijfer voor Frankrijk 
eind december 1943 kwam op 59.000.117 
   De Sipo-SD trachtte al vanaf augustus 1943 van elk departement afzonderlijk lijsten met namen van 
zowel buitenlandse als Franse joden in handen te krijgen. De prefecten weigerden hieraan mee te 
werken, omdat de Franse politiechef Bousquet er geen toestemming voor gaf. Hierover beklaagde 
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HSSPF Oberg zich bij Laval.118 De positie van Bousquet was evenwel sinds de definitieve afwijzing 
van de denaturalisatie verzwakt, mede omdat het Judenreferat met hulp van Parijse collaborateurs 
een kwaadaardige perscampagne tegen hem en Laval was gestart. Daarbij werden zij als 
‘beschermers van joden’ afgeschilderd.119 Aangezien inmiddels ook de verhouding tussen Laval en 
Bousquet was verslechterd (zie paragraaf 4.3.1.1), werd laatstgenoemde op aandringen van Knochen 
en Oberg, en met goedkeuring van Laval in december 1943 ontslagen.120 Hij werd opgevolgd door 
het hoofd van de Milice, Joseph Darnand.121 Direct na zijn aanstelling transformeerde hij de Milice 
tot een speciale eenheid van de Franse politie, die zich – in nauwe samenwerking met de Sipo-SD – 
vooral ging bezig houden met bestrijding van het verzet.122 Het verdwijnen van Bousquet en 
overname van de macht over de Franse reguliere politie door het hoofd van de Milice gaf eenheden 
van de Sipo-SD eindelijk de gelegenheid op lokaal niveau zelf meer greep te krijgen op buitenlandse 
en Franse joden. Röthke en Brunner gingen vanaf nu steeds zelfstandiger te werk. Zij verwachtten 
Franse lokale autoriteiten makkelijker onder druk te kunnen zetten mee te werken aan arrestaties. De 
prefecten bleken echter hiertoe alleen bereid wanneer Laval persoonlijk daarvoor toestemming zou 
geven. Deze toestemming bleef, voor zover het om Franse joden ging, uit.123 Wel vonden in januari–
februari 1944 razzia’s plaats tegen joden in grote steden, waaronder Bordeaux en ook weer Parijs. 
Wat de hoofdstad betreft, werd daarbij voor het eerst sinds februari 1943 de Franse politie weer 
ingeschakeld. Deze medewerking kon worden afgedwongen, omdat volgens de Sipo-SD sprake was 
van een acute bedreiging van de openbare orde. Gesteld werd dat joden een vooraanstaande rol 
speelden bij sabotage en terreuracties, waardoor bij deze gelegenheid de arrestaties als urgente 
veiligheidsmaatregel konden worden opgelegd. Bij de Parijse politieprefect ontstond echter 
gaandeweg steeds meer weerstand, omdat ook Franse joden werden gearresteerd, die zich wel 
degelijk aan de verbodsbepalingen van het Statut hielden. Toen Röthke in februari 1944 een 
namenlijst van Franse joden in het Seine-departement eiste, weigerde de prefect en wendde zich tot 
Darnand. Deze deed de toezegging de kwestie met Oberg te zullen bespreken, maar een duidelijk 
antwoord liet nog maanden op zich wachten.124 In totaal werden in de eerste drie maanden van 1944 
niet meer dan tweeduizend joden in de regio Parijs gearresteerd en overgebracht naar Drancy.  
   Buiten de regio Parijs ging Brunner vanaf begin 1944 – bij gebrek aan medewerking van de Franse 
reguliere politie – steeds meer over tot ad hoc samengestelde arrestatieteams. Deze opereerden in het 
hele land, met name de zuidelijke zone, en bestonden uit agenten van Sipo-SD, Feldgendarmerie, 
maar vooral uit leden van Franse fascistische splinterpartijen, zoals de Parti Populaire Français van 
Jacques Doriot en de Parti Franciste van Marcel Bucard. Ook werden hierbij soms leden van de 
Milice ingeschakeld. De Franse reguliere politie werd bewust buiten deze acties gehouden.125 In april 
1944 gaf Knochen in het geheim bevel de arrestaties van joden in heel Frankrijk te intensiveren.126 
Vrijwel alle categorieën, die door Vichy waren ontzien, zoals dragers van hoge militaire 
onderscheidingen, andere oorlogsveteranen, alsmede UGIF-personeel, kwamen de een na de ander 
voor deportatie in aanmerking.127 Kenmerkend voor deze radicalisering was dat de lokale chef van de 
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Sipo-SD in Lyon, Klaus Barbie, in april 1944 UGIF-weeshuizen liet ontruimen en de kinderen en het 
personeel op transport stelde.128 Ook in andere plaatsen vonden soortgelijke acties plaats. 
   De Vichy-regering had inmiddels definitief elke steun bij arrestaties ingetrokken. De Franse politie 
werd verboden assistentie te verlenen en de prefecten hadden opdracht fel te protesteren tegen 
arrestaties van Franse joden. De ploegen van Brunner trokken zich hier echter niets van aan en pakten 
zonder onderscheid joden op. In april 1944 nam het aantal arrestaties in de provincies dan ook toe. 
Ongeveer tweeduizend personen werden opgepakt, onder andere in Marseille (300), departement 
Dordogne (150), Nice (100) Toulouse (110), Centraal plateau (120), uit de regio Poitiers (60) en 
Lyon (110).129 
   In mei 1944 werden ongeveer 2.500 joden opgepakt; 1.400 in de provincie, 350 in Parijs, Marseille 
350, Toulouse 205, Lyon 100 en meer dan 100 vanuit het Centraal plateau meer dan 100. Voor de 
regio Toulouse werd voor 5 tot 10 juni weer een grote actie gepland, maar door de geallieerde invasie 
van 6 juni ging deze niet door. Toen een hoge nazi-functionaris op 25 juli 1944 tegenover Himmler 
zijn verbazing uitsprak dat er zich in het invasiegebied Normandië, nog altijd joden bevonden, 
antwoordde Himmler zichtbaar in verlegenheid gebracht, dat ‘das totale Abfahren der Juden aus 
Frankreich (…) wegen der sehr mißlichen Verhältnisse mit dem dortigen Wehrmachtbefehlshaber 
äußerst schwierig’ was geweest.130 Toch maakte Himmler zich er met deze verontschuldiging 
makkelijk van af, omdat hij dit zei ná de aanslag op Hitler van 20 juli, die uit Wehrmacht-kringen 
was voortgekomen. Bij die gelegenheid waren Oberg, Knochen en Hagen door het militair bestuur in 
Frankrijk gearresteerd en werd hun veroordeling voorbereid. Toen echter bleek dat de aanslag was 
mislukt, werd de MBF von Stülpnagel op zijn beurt gearresteerd en wegens hoogverraad ter dood 
veroordeeld. Kortom, Himmler kon makkelijk de schuld voor zijn ‘falen’ aan het militair bestuur 
geven, omdat deze op dat moment toch al volkomen in diskrediet was. 
   In juni 1944, na de landing van de Geallieerden, gingen de arrestaties van joden onverminderd 
door, hoewel door de omstandigheden het aantal daadwerkelijk opgepakte en naar Drancy 
overgebrachte joden aanzienlijk verminderde.131 Zelfs in deze eindfase bleef de Sipo-SD hardnekkig 
bij de Parijse politieprefect naam- en adreslijsten van joden eisen. De Duitse politie durfde – met het 
oog op de algemene veiligheidsituatie – niet zelf rechtstreeks opdrachten te geven aan de Parijse 
politie. Na herhaaldelijk uitstel gaf politiechef Darnand uiteindelijk pas begin augustus toestemming 
de gevraagde lijsten te verstrekken. Het bleek toen echter te laat voor Röthke en Brunner om nog een 
laatste grootschalige razzia te organiseren, omdat de Geallieerden toen inmiddels op het punt stonden 
Parijs te bevrijden. Toch slaagde het Judenreferat er tijdens de laatste drie maanden nog in ruim 
2.900 joden uit Frankrijk te deporteren. Overigens begon in die periode het Franse overheidsapparaat 
steeds meer te desintegreren. Eind juli verlieten bijvoorbeeld veertig bewakers hun post in het kamp 
Sisteron ten noorden van Marseille. Hierdoor kon tweederde van de merendeels joodse gevangenen 
ontsnappen. Rapporten van misstanden en corruptie werden steeds talrijker. Zo werd de 
vertegenwoordiger van de SEC in Rouen gearresteerd, wegens het leegroven van appartementen van 
joodse bewoners, die elders waren ondergedoken. Het CGQJ bleef niettemin tot het einde toe 
functioneren, zij het met nog zeer weinig personeel. Lavals orders werden echter tot het laatst toe – 
augustus 1944 – uitgevoerd.132 
   Bij de bevrijding van Parijs troffen de Geallieerden op 18 augustus een vrijwel leeg kamp Drancy 
aan. Een laatste trein met 51 joden was de dag ervoor naar Buchenwald vertrokken. Van de 
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omstreeks 320.000 joden in Frankrijk in 1940 werden in totaal 75.721 gedeporteerd; dit is met 
inbegrip van degenen uit de departementen Nord en Pas-de-Calais, die onder het militair bestuur in 
België ressorteerden, en van degenen die als leden van het verzet individueel werden gedeporteerd.133 
In totaal vierduizend joden stierven in gevangenschap in Franse kampen en gevangenissen of werden 
in Frankrijk geëxecuteerd. In totaal komt daarmee het aantal joodse slachtoffers op circa 80.000. Van 
de gedeporteerden overleefden tussen 2.600 en 2.800 de kampen. Ongeveer 24.500 (32 procent) van 
de slachtoffers waren joden met de Franse nationaliteit en ongeveer 56.500 (68 procent) immigranten 
en vluchtelingen zonder Franse nationaliteit. Van de gedeporteerde joden was dus ongeveer 
tweederde buitenlander, hoewel zij maar ongeveer de helft hadden uitgemaakt van de joden in 
Frankrijk. Van alle Franse joden werd ongeveer twaalf procent en van alle buitenlandse en staatloze 
joden 41 procent weggevoerd.134 
 
4.2.2   België 
 
4.2.2.1  Eerste fase: 25 juli – 15 augustus 1942 
Hoewel de eerste transporten door Eichmann waren voorzien voor midden juli, begonnen de 
deportaties bijna drie weken later: op 4 augustus. De vertraging was ontstaan, omdat het bericht van 
de ‘tewerkstelling in het Oosten’ binnenskamers protesten bij de Belgische autoriteiten had 
veroorzaakt. Vooral de secretarissen-generaal van Justitie en Binnenlandse Zaken (waaronder de AJB 
formeel eveneens ressorteerde) drongen bij het militair bestuur aan op afstel, omdat de transporten 
niet alleen tot grote onrust bij de joodse, maar ook bij de niet-joodse bevolking zouden kunnen 
leiden.135 Reeder, vooral voor het laatste eveneens beducht, was echter al eerder in juli naar Berlijn 
gereisd, om bij Himmler tenminste uitstel van de geplande transporten en voorlopige vrijstelling voor 
joden met de Belgische nationaliteit te bewerkstelligen.136 Hij slaagde in dit laatste en werd daarin 
gesteund door de gezant van het Auswärtige Amt, Werner von Bargen, die op 9 juli aan Berlijn 
rapporteerde,  

‘dass Verständnis für Judenfrage hier noch nicht sehr verbreitet und Juden belgischer 
Staatsangehörigkeit in Bevölkerung als Belgier angesehen werden. Massnahme könnte daher als 
Beginn allgemeiner Zwangsverschickung ausgelegt werden. (...) Militärverwaltung glaubt jedoch, 
Bedenken zurückstellen zu können wenn Verschickung belgischer Juden vermieden wird. (…) 
Praktische Schwierigkeiten sind insofern zu erwarten, als durch Bekanntwerden beginnender 
Abschiebung aus Frankreich und Holland im hiesigen Judentum schon gewisse Unruhe entstanden 
ist und daher Juden versuchen werden, sich dem Zugriff zu entziehen. Für Zwangsmassnahmen aber 
reichen vorhandene Polizeikräfte nicht aus.’ 137 
   Hieruit blijkt dus dat er meerdere problemen waren, die bij het begin van de deportaties 
belemmerend werkten. Om verdere vertraging te voorkomen, stuurde Eichmann 14 juli zijn 
vertegenwoordiger, de fanatieke SS-luitenant Anton Burger, naar Brussel om in nauw telefonisch 
contact met Eichmann mee te werken bij de laatste voorbereidingen van de deportaties.138 Een week 
eerder had Reeders overleg met Himmler in Berlijn ertoe geleid dat de joden met de Belgische 
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nationaliteit – 4.115 geregistreerde personen – voorlopig van deportatie zouden worden vrijgesteld.139 
Dit was in lijn met het Duitse beleid in Frankrijk, waar de joden met de Franse nationaliteit als groep 
eveneens grotendeels voorlopig buiten de deportaties vielen. Kort daarna gold dit in België eveneens 
voor de ‘gemengd’ gehuwde joden, in totaal 1.078.140 Voor de overige joden betekende de interventie 
van de Militärverwaltungschef – mede om organisatorische redenen – enkele weken uitstel voor het 
daadwerkelijke begin van de deportaties. Voor deze groep van ruim 55.000 mensen wilden ook 
Belgische autoriteiten echter geen verdere pogingen meer doen, ondanks aandrang van AJB-
voorzitter Ullmann.141 De Sipo-SD kon de deportaties in gang zetten: op 15 juli gaven Burger en 
Asche aan de AJB bevel een apart bureau op te zetten, dat de ‘Arbeitseinsatz’ moest helpen 
organiseren.142 
   Het Judenreferat van de Sipo-SD, dat belast was met de praktische uitvoering, ging aanvankelijk 
evenals in Nederland tewerk door middel van een oproepensysteem. Op Duits bevel waren alle 
registratiegegevens van de AJB op een nieuw kaartsysteem overgezet en op 25 juli ter beschikking 
gekomen van de afdeling van Asche. Daar waren Belgische collaborateurs, veelal leden van de 
antisemitische ‘Volksverwering’, bij de administratieve werkzaamheden betrokken.143 Arbeitsein-
satzbefehlen op naam – ondertekend door Sipo-SD chef Ehlers – werden door medewerkers van de 
AJB-afdeling ‘tewerkstelling’ aan betrokkenen uitgereikt met de mededeling dat men zich op eigen 
gelegenheid bij de kazerne Général Dossin de Saint-Georges te Mechelen moest melden.144 Vanaf 27 
juli bevond zich hier het verzamelkamp (Sammellager), vanwaar de transporten naar het oosten 
zouden vertrekken. Met een frequentie van driehonderd oproepen per dag trachtte het Judenreferat 
binnen enkele dagen het eerste transport van duizend personen gereed te hebben.145 In de eerste 
weken meldden zich ongeveer drieduizend opgeroepen joden vrijwillig, maar dit was slechts 
tweederde deel van het verwachte aantal en de opkomst werd per dag steeds minder. Daarom 
dreigden Erdmann en Asche de leiding van de AJB met grootscheepse arrestaties wanneer niet méér 
aangeschrevenen aan de oproep gehoor zouden geven. De AJB oefende op zijn beurt daarom pressie 
uit op de betrokkenen om zich daadwerkelijk te melden in Mechelen. Onder zware Duite druk werd 
door de AJB-leiding vanaf 1 augustus een speciale schriftelijke aanmaning bij elk oproepingsbevel 
gevoegd. Hierin werd gewaarschuwd:  
   ‘Les événements graves des derniers jours nous obligent à attirer votre attention sur le fait que la 
non-observance de l’ordre de prestation de travail pourrait entraîner de facheuses conséquences, 
tant pour les membres de votre famille que pour la population juive toute entière du pays.’ Verder 
werd nogmaals benadrukt: ‘D’après les assurances données par l’Autorité Occupante, il s’agit 
effectivement d’une prestation travail, et non d’une mesure de déportation’.146
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   Niettemin bleef het aantal weigeringen zich vrijwillig te melden hoog: ongeveer zestig procent. 
Inmiddels was op 4 augustus de eerste trein met 998 joden uit Mechelen naar Auschwitz vertrokken, 
gevolgd door nog twee treinen op 11 en 15 augustus. In totaal waren hiermee weliswaar bijna 
drieduizend joden gedeporteerd, maar door het grotendeels negeren van de oproepen – vooral na het 
vertrek van het eerste transport was het aantal vrijwillige aanmeldingen sterk gedaald – dreigde na 15 
augustus bij de Duitsers een acuut gebrek aan ‘transportmateriaal’. Aangezien de Sipo-SD zich strak 
moest houden aan een van tevoren opgestelde treinschema èn het vastgestelde aantal van tienduizend 
via het tot dan toe gevolgde systeem niet kon worden bereikt, was dit voor Ehlers en Asche 
aanleiding om hun methode te wijzigen.147 
 
4.2.2.2  Tweede fase: 16 augustus – 31 oktober 1942 
Na overleg met het militair bestuur ging de Sipo-SD over op het houden van grootscheepse razzia’s: 
klopjachten waarbij straten of zelfs hele wijken werden afgezet en huizen werden doorzocht. De 
razzia’s markeerden het begin van een tweede fase van de deportaties uit België, die van half 
augustus tot eind oktober 1942 duurde. De eerste grote actie had plaats in de nacht van 15 op 16 
augustus in Antwerpen; talrijke joden werden door speciaal geformeerde eenheden onder leiding van 
de Sipo-SD opgepakt en in vrachtwagens naar de Dossin-kazerne in Mechelen weggevoerd. Zelf 
beschikte de Sipo-SD niet over een grote politiemacht voor de uitvoering; er werd gebruik gemaakt 
van eenheden van de militaire Feldgendarmerie (FG). Verder dwong de SS-officier Erich Holm – 
binnen de Sipo-SD Aussendienststelle Antwerpen belast met de organisatie van de deportaties – de 
Antwerpse gemeentepolitie ertoe assistentie te verlenen bij de grote razzia’s.148 Op 3 september 
volgde een soortgelijke grote razzia in Brussel; hier werden de Duitsers evenwel geassisteerd door 
leden van de Vlaamse en Waalse SS,149 omdat de Brusselse autoriteiten weigerden de gemeentelijke 
politie hiervoor in te zetten. 
   Joden die bij de grootschalige razzia’s in Antwerpen waren gegrepen, werden eerst verzameld in 
een voormalige bioscoop; in Brussel werden ze eerst naar het bureau van de Sipo-SD overgebracht. 
Daar werden zij korte tijd vastgehouden – hooguit drie dagen – om vervolgens met vrachtwagens 
naar de Dossin-kazerne in Mechelen te worden overgebracht. In dit Sammellager volgde door 
personeel van de Sipo-SD een kort persoonsonderzoek, werd de joodse gevangenen hun laatste 
persoonlijke bezittingen afgenomen en werden zij in een categorie ingedeeld. De grootste van deze 
groepen bestond uit joden die met de eerst volgende trein naar het oosten zouden worden 
gedeporteerd (Transportjuden). De groep Entscheidungsfälle betrof joden van wie nog werd 
onderzocht of zij voor een mogelijke vrijstelling van deportatie in aanmerking kwamen. De Z-Juden 
waren degenen die vanwege een bepaalde buitenlandse nationaliteit voorlopig tegen deportatie 
werden beschermd. Tenslotte waren er de S-Juden of strafgevallen, meestal overtreders van anti-
joodse bepalingen, joodse verzetsstrijders of opgepakte onderduikers, die met voorrang voor 
deportatie waren bestemd. Het Sammellager stond aanvankelijk onder bevel van Philipp Johann 
Adolf Schmitt. Deze in 1902 geboren SS-officier gedroeg zich als een bruut en maakte zich 
persoonlijk schuldig aan mishandeling van gevangenen. Ook was de voedselsituatie en verzorging in 
de Dossin-kazerne slecht; de voedselrantsoenen waren heel karig en uit toegestuurde 
voedselpakketten van buiten werd vaak gestolen voordat deze de gevangenen bereikten. Vanaf 
november 1942 liet Schmitt joodse gevangenen leder bewerken en in naaiateliers werkkleren 
vervaardigen. De produkten verkocht hij op de zwarte markt en de inkomsten stak hij in eigen zak. 
Bij afwezigheid – hij was ook commandant van het kamp Breendonk – werd hij vervangen door zijn 
adjudant Rudolf Steckmann of het hoofd personeelszaken van het Sammellager, SS-
Hauptscharführer Max Boden. Wegens corruptie en verduistering verdween Schmitt uiteindelijk in 
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maart 1943 van het toneel en werd opgevolgd door Hans J. G. Frank. Deze gedroeg zich vergeleken 
bij Schmitt ‘correct’, al bleef overigens de gang van zaken hetzelfde: alles stond in het teken van de 
volgende deportatietrein.150 
   De razzia’s bleken voor de Sipo-SD de enige manier te zijn om in korte tijd een groot aantal joodse 
burgers voor deportatie bijeen te brengen: ‘da jedoch im Laufe der Zeit durch Gerüchte über > 
Abschlachten der Juden < usw. dem Arbeitseinsatzbefehl nicht mehr Folge geleistet wurde, wurden 
die Juden durch Razzien und Einzelaktionen erfasst.’151

 Hadden zich na 15 augustus nog ongeveer 
duizend ‘werkwilligen’ gemeld, na de acties in Brussel begin september 1942 meldde zich vrijwel 
geen enkele joodse burger meer en werd van Duitse kant niet langer meer gebruik gemaakt van 
oproepingsbevelen. Van de tussen 27 juli en 3 september tienduizend opgeroepen joden had zich 
nauwelijks veertig procent in Mechelen gemeld.152 Door de grootschaligheid en bruutheid van de 
razzia’s verliep ook de samenwerking met de AJB steeds moeizamer. Deze kwam zelfs geheel tot 
stilstand toen op 29 augustus het hoofd van het AJB-bureau voor de ‘tewerkstelling’ door een joodse 
verzetsgroep werd geliquideerd. Ehlers en Asche hadden evenwel hun belangrijkste doel bereikt: 
door de razzia’s kwamen gemiddeld 300 mensen per dag in Mechelen aan, waardoor de geplande 
transporten weer ongehinderd doorgang konden vinden. Op 15 september werd reeds het vastgestelde 
aantal van 10.000 gedeporteerden bereikt. Desondanks gingen de razzia’s en kleinschaliger 
arrestaties onverminderd door, niet alleen in Brussel en Antwerpen, maar ook in Luik en Charleroi. 
Dit kwam omdat Eichmann op 28 augustus aan het Brusselse Judenreferat had laten weten dat hij in 
plaats van het eerder overeengekomen aantal van 10.000, in totaal 20.000 joden uit België wilde 
deporteren, waarbij hij als termijn voor de ‘evacuatie’ van alle joden zonder Belgische nationaliteit 
juni 1943 vaststelde.153

 Door de resultaten van de grootscheepse acties kregen Ehlers en Asche de 
indruk dat het aantal van 20.000 nog eind oktober te bereiken zou zijn. In een order van 25 september 
1942 aan alle betrokken Oberfeldkommandanturen over de voortgaande deportaties, schreef 
Militärverwaltungschef  Reeder onder andere:  
   ‘Nach dem bisher erfolgten Arbeitseinsatz von 10.000 Juden in den Ostgebieten, wird jetzt die 
völlige Evakuierung der Juden aus dem Kommandobereich durchgeführt. (...) Diese Aktion, die 
wahrscheinlich bis Ende Oktober dauert, wird von der Sicherheitspolizei durchgeführt. Wir bitten 
Sie, ihr bei Evakuierungsmassnahmen grossen Ausmasses möglichst Polizei-Einsatzkräfte (lees: FG 
en GFP, G./Z.) zur Verfügung zu stellen. Die Inanspruchnahme der belgischen Polizei ist zu 
unterlassen.’154

 

   Een dag eerder had Asche de verschuiving van ‘verplichte tewerkstelling’ naar ‘evacuatie’ aan de 
leiders van de AJB meegedeeld, waarbij hij dreigementen uitte en zelfs enkelen onder hen liet 
arresteren; na korte tijd werden de betrokkenen, als gevolg van protesten van Belgische autoriteiten 
en druk van de Duitse militaire autoriteiten, bijna allemaal weer vrijgelaten. In de loop van september 
en oktober werd echter duidelijk dat de doeltreffendheid van de razzia’s verminderde naarmate deze 
op grotere schaal werden uitgevoerd. Steeds meer joden weigerden nog langer de ster te dragen, 
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doken onder of voorzagen zich van valse identiteitspapieren om zo op te gaan in de niet-joodse 
bevolking (zie paragraaf 4.4.2). In een laatste poging in Antwerpen joden op te pakken werden er op 
22–24 september 1942, in strijd met de regels, door Sipo-SD overvallen uitgevoerd op 
distributiekantoren en scholen. Tegelijkertijd werden in Brussel een aantal AJB-bestuursleden, onder 
wie voorzitter Ullmann, door de Sipo-SD gearresteerd en tien dagen vast gehouden. Hierna zou 
Ullmann zijn ontslag indienen bij het militair bestuur.155 Al deze acties leidden echter tot zodanige 
protesten van Belgische autoriteiten, dat Reeder 25 september opdracht gaf aan Sipo-SD chef Ehlers 
te stoppen met soortgelijke brute razzia’s, om te voorkomen dat de betrekkingen met Belgische 
overheidsinstanties verder zouden verslechteren en nog meer onrust onder de Belgische bevolking 
zou ontstaan. De Sipo-SD kreeg opdracht voortaan zodanig tewerk te gaan dat de arrestaties en 
wegvoeringen van joden zo weinig mogelijk de aandacht van de publieke opinie zouden trekken en 
geen sympathie voor de joden zouden opwekken bij de bevolking. De Belgische politie mocht 
hiervoor niet worden ingezet. De gearresteerde AJB-bestuurders moesten worden vrijgelaten. 
Anderzijds kregen de regionale Feldkommandanturen instructie hun militaire politie zo veel mogelijk 
beschikbaar te stellen voor individuele arrestaties van joden. Bovendien kreeg Ehlers de toezegging 
dat de circa 1.700 voor tewerkstelling bij Organisation Todt in Noord-Frankrijk verblijvende joden 
binnen enkele weken via Mechelen mochten worden gedeporteerd, wat inderdaad gebeurde met de 
treinen van 24 en 31 oktober.156 Mede door dit laatste wilden Ehlers en Asche het gestelde aantal van 
20.000 vóór eind oktober 1942 toch halen. Omdat het hen inmiddels bekend was dat vanaf begin 
november voorlopig geen treinen meer door de Reichsbahn ter beschikking zouden worden gesteld, 
liet Asche op 23 oktober de leiding van de AJB weten dat gedurende de wintermaanden de Dossin-
kazerne in Mechelen een Arbeitslager zou worden. ‘Alle anderen Internierten in Malines werden bis 
zum nächsten Frühling bleiben und werden dann evakuiert. Die Evakuation betrifft alle Juden, die 
sich in Belgien befinden und keiner von diesen wird ins Land zurückkehren…’, aldus Asche.157

 In de 
tweede fase werden in totaal 13.625 joden in veertien transporten gedeporteerd naar Auschwitz. 
Wanneer de drie transporten uit de eerste fase hieraan worden toegevoegd, betekent het dat tussen 4 
augustus en 31 oktober 1942 via Mechelen 16.622 joodse burgers werden weggevoerd. Het geplande 
aantal van 20.000 werd, ondanks extra inspanning, dus niet bereikt.158

 

 
4.2.2.3  Derde fase:  1 november 1942 – 31 augustus 1943 
Een belangrijk kenmerk van de derde fase was dat de Sipo-SD zich vooral moest gaan bezig houden 
met de opsporing van joodse onderduikers. Na de grootscheepse razzia’s in de maanden daarvoor, 
waren veel joden op een of andere manier ondergedoken in de anonimiteit. Daarnaast nam ook het 
aantal vluchtpogingen naar de onbezette zone van Frankrijk (die echter in november 1942 werd 
bezet), naar Zwitserland en Spanje toe. Op 11 november berichtte Von Bargen aan Berlijn: 
‘Vorsichtig geschätzt dürften 3000–4000 Juden nach der Schweiz ausgewandert sein. Genaue 
Angaben lassen sich jedoch nicht darüber machen.’ 159

 In zijn Tätigkeits-rapport aan het OKH eind 
december 1942 stelde Reeder dat sprake was van massale vlucht en onderduik van de overgebleven 
joden en dat nog slechts circa 10.000 joden (degenen met Belgische nationaliteit inbegrepen) onder 
controle van de bezetter stonden.160 Met andere woorden: ongeveer 30.000 joden hadden zich op een 
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of andere manier aan het toezicht van de Duitse autoriteiten onttrokken en de uitvoering van verdere 
transporten zou ernstig bemoeilijkt worden. 
   Het op grote schaal verdwijnen in de ‘clandestiniteit’ stelde de Sipo-SD voor grote personele 
problemen; een apparaat dat zich intensief met opsporing moest gaan bezighouden vereiste nu 
eenmaal meer gespecialiseerde mankracht, dan bij de tot dan toe gevolgde methoden. Daar het 
militair bestuur de Sipo-SD verboden had gebruik te maken van het Belgische politieapparaat, waren 
Ehlers en Asche (naast hun eigen personeel) aangewezen op de eenheden van de Feldgendarmerie 
(FG) en Geheime Feldpolizei (GFP), die via de Gruppe Politik van het militair bestuur, belast met 
joodse aangelegenheden, Wilhelm von Hahn, ter beschikking werden gesteld161, en op de Vlaamse en 
Waalse SS.162 Ondanks deze versterking was het personeelstekort bij de opsporing veelal zo nijpend, 
dat de Sipo-SD (waarvan de anti-joodse sectie in Antwerpen over niet meer dan 40 man beschikte163) 
zich bij ophaalacties zelfs zag genoodzaakt vaak gebruik te maken van de SS-wachtcompagnie die de 
hoofdvestiging van de Sipo-SD in Brussel diende te beschermen; deze eenheid werd dan weer 
vervangen door leden van de Vlaamse SS-garde.164 Voor de opsporing van de naar schatting 25.000 
joodse onderduikers, moesten Ehlers en Asche aanvankelijk vooral steunen op de niet meer dan 
duizend man van de Feldgendarmerie en de maximaal vijfhonderd leden van de Geheime 
Feldpolizei, die daarnaast echter ook voor andere taken ten behoeve van het militair bestuur moesten 
worden ingezet.165 Pas later werd een Hilfsfeldgendarmerie opgericht, waarvan de leden eerst werden 
gerekruteerd onder Duitsers, vervolgens ook uit aanhangers van Belgische collaboratiebewegingen. 
De Hilfsfeldgendarmerie, die voornamelijk bewakingstaken kreeg, zou overigens niet worden ingezet 
voor razzia’s en ophaalacties van joden. Niet alleen deze relatief beperkte omvang van het 
opsporingsapparaat, ook de voortdurende personeelswisselingen en reorganisaties, zowel bij de 
Dienststelle te Brussel als bij Aussenstellen in andere plaatsen, werkten belemmerend bij de 
opsporing en ophaalacties. Zo nam op 29 november 1942 Fritz Erdmann de leiding van het 
Judenreferat over van Kurt Asche, die overigens wel aan de Sipo-SD Dienststelle verbonden bleef. 
Erdmann was weliswaar een fel antisemiet, maar hij had geen ervaring in het opsporingswerk.166 

Nadat een gerichte luchtaanval in januari 1943 enorme schade had aangericht aan het hoofdgebouw 
van de Sipo-SD, waarbij de adjudant van Ehlers, SS-majoor Alfred Thomas om het leven kwam, 
verhuisde sectie II  C en werd in maart 1943 onder de nieuwe aanduiding IV B 3 ondergebracht bij de 
afdeling Gestapo onder bevel van SS-majoor Franz Straub.167  
   Een tweede kenmerk was dat in deze fase daadwerkelijke steun van het militair bestuur bij de 
deportaties steeds openlijker achterwege bleef. ‘Die Abbeförderung der Juden hat infolge Mangels an 
Eisenbahnwagen vorläufig eingestellt werden müssen’.168 Hierdoor en omdat werd voortgegaan met 
de jacht op joodse onderduikers dreigden de Dossin-kazerne in Mechelen en het Polizeihaftlager in 
het fort van Breendonk overvol te raken. Dat dit toch niet gebeurde, kwam omdat ondanks de 
‘winterstop’, bij wijze van ‘uitzondering’, door de Reichsbahn toch twee treinen voor België 
beschikbaar werden gesteld, die op 15 januari 1943 met in totaal 1.555 gedeporteerden naar 
Auschwitz vertrokken. De opvangcapaciteit van de Dossin-kazerne bedroeg maximaal circa 2.000 
personen, terwijl eind 1942 niet meer dan 630 gevangenen, van wie 180 joden, opgesloten waren in 
Breendonk.169 ‘Weitere Lager stehen nicht zur Verfügung, so dass eine Zusammenziehung aller 
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Juden zur Zeit noch nicht möglich ist.’ 170 De Sipo-SD zag zich daarom genoodzaakt om in 
toenemende mate ook gebruik te maken van militaire gevangenissen om de opgepakte joodse burgers 
in onder te brengen. Dit laatste leidde echter weer tot problemen met de militaire autoriteiten, omdat 
zij de joodse gevangenen (onder wie veel leden van ondergrondse organisaties) niet zonder meer via 
een Schutzhaftbefehl wilden uitleveren, wanneer de Sipo-SD daarom vroeg; vooral (joodse) leden van 
ondergrondse organisaties kon het militair bestuur op grond van een Sicherheitshaftbefehl in militaire 
detentie houden.171

 Ook greep het militair bestuur in toen Eichmann op 27 november 1942 Ehlers 
opdracht gaf voorbereidingen te treffen om alsnog de joden met de Belgische nationaliteit te 
deporteren. Met steun van Von Falkenhausen en het Auswärtige Amt zorgde Reeder ervoor dat het 
plan van Eichmann voorlopig niet werd uitgevoerd: ‘Bei der Wiederaufnahme der Abbeförderung ist 
beabsichtigt, auch sämtliche Juden belgischer Staatsangehörigkeit, die sich auf etwa 4000 Personen 
belaufen, mit fortzuschaffen; diese sollen indessen erst an die Reihe kommen, wenn die ausländischen 
Juden alle abbefördert sind’, aldus berichtte Von Bargen aan Berlijn op 5 januari 1943.172 
   Gedurende de eerste maanden van 1943 nam de druk van het militair bestuur op de Sipo-SD toe om 
minder rigoureus op te treden bij de uitvoering van de deportaties. De Sipo-SD moest omzichtiger te 
werk gaan; zo moest zij – naast de voortgaande zo onopvallend mogelijke jacht op individuele joden 
in de illegaliteit – in januari afzien van invallen in gebouwen van de AJB. In mei stemde Ehlers 
uiteindelijk in met de vrijlating van enkele honderden ‘gemengd’ gehuwden en personen van 
gedeeltelijk joodse afkomst uit de Dossin-kazerne; lange tijd heerste er onzekerheid over deze 
groepen. Sommigen waren, ondanks de vrijstelling die voor hen evenals voor de Belgisch-joodse 
staatsburgers gold, willekeurig op transport gesteld, anderen waren lange tijd in Mechelen 
vastgehouden.173

 Tevens was, na een desbetreffend verzoek van de Belgische secretaris-generaal van 
Justitie, Gaston Schuind, in opdracht van de militaire autoriteiten in april 1943 overgegaan tot het 
onderbrengen van kinderen en bejaarden in enkele tehuizen onder toezicht van de AJB. Vanaf toen 
werden ook bijna vierhonderd kinderen en oude mensen vrijgelaten uit Mechelen en overgebracht 
naar AJB-tehuizen. Een en ander gebeurde, omdat de betrokken secretaris-generaal met het oog op 
het komende transport van 19 april (het eerste sinds januari) er op had gewezen dat ‘deze bejaarde 
mensen duidelijk niet meer kunnen werken en wij zien dan ook het nut niet in ze naar het Oosten te 
sturen.’174

 Hoewel de Sipo-SD een grote zelfstandigheid had gekregen bij de vervolging, bleek dus 
dat het militair bestuur nog wel mogelijkheden had om – als zij dit wilde – bepaalde categorieën 
joden vooralsnog aan deportatie te onttrekken. Het betrof, naast bovengenoemde ouderen en 
kinderen, o.a. een groep gespecialiseerde diamantbewerkers in Antwerpen die na een tijdelijke 
vrijstelling eind 1943 werden gedeporteerd. Ongeveer duizend joodse arbeiders in de 
kledingindustrie, die werkten aan orders voor de Wehrmacht, werden eveneens door het militair 
bestuur vrijgesteld en veel leden van deze groep zouden tot het einde van de bezetting in België 
blijven. Een soortgelijke vrijstelling gold eveneens voor een gering aantal individuele joden, meestal 
met de Belgische nationaliteit, die om een of andere reden bijzondere bescherming van het militair 
bestuur genoten. Tenslotte was er de vrijstelling voor de leiding van de AJB met hun naaste 
familieleden; hun aantal zou uiteindelijk dalen tot slechts 331 personen in maart 1944. In totaal 
echter betroffen de verschillende groepen en groepjes met tijdelijke vrijstellingen aanvankelijk bijna 
vierduizend personen. De Sipo-SD paste zich enigszins aan, maar trof voorbereidingen voor 
toekomstige razzia’s zodra zich daarvoor een geschikte gelegenheid zou voordoen en zorgde ervoor 
greep te houden op de naam- en adresgegevens van in de legaliteit levende joden. Dat de macht van 
de Sipo-SD door het militair bestuur werd ingeperkt, bleek ook uit het feit dat de kandidaat die Asche 
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aanvankelijk naar voren schoof als opvolger van afgetreden AJB-voorzitter Ullmann, door het militair 
bestuur werd afgewezen en een compromiskandidaat werd benoemd.175 Tijdens de derde fase 
(november 1942–augustus 1943) werden niet meer dan 4.508 joden (vier treinen) uit België 
gedeporteerd. Het ging daarbij hoofdzakelijk om opgepakte onderduikers en degenen met vervalste 
papieren of die mislukte pogingen hadden ondernomen om uit België naar Frankrijk te ontsnappen.176 
 
4.2.2.4  Vierde fase:  1 september 1943 – eind augustus 1944 
De vierde fase kenmerkte zich door het feit dat groepen joodse burgers, die het militair bestuur c.q. 
Reeder tot dan toe buiten de deportaties had gehouden, nu ook door de Sipo-SD werden vervolgd. 
Eichmann wist bij Himmler te bewerkstelligen dat op korte termijn ook de joden met de Belgische 
nationaliteit zouden worden weggevoerd. Eichmann gaf op 29 juni 1943 opdracht aan de Dienststelle 
in Brussel hiertoe daadwerkelijk voorbereidingen te treffen. Ook drong hij erop aan de in de 
‘ Illegalität lebenden und sonst für die Judenabschiebung in Frage kommenden jüdischen Personen 
mit allem Nachdruck’ op te pakken.177 Reeder reisde wederom naar Berlijn en probeerde nogmaals 
uitstel of afzwakking van deze maatregel te verkrijgen, maar kreeg hiervoor geen steun van zijn 
hoogste chef Von Falkenhausen, die geen openlijk conflict met Himmler wilde. Na terugkeer bleef 
Reeder uitvoering van de voorgenomen actie vertragen. Ehlers verzette zich heftig tegen de poging 
van Reeder; hij wenste de deportatie van de Belgisch-joodse burgers als een rechtstreekse opdracht 
van de Reichsführer-SS te zien en duldde bij de uitvoering ervan geen enkele inmenging van het 
militair bestuur. Tijdens een korte afwezigheid van Reeder, stemde Von Falkenhausen op 20 juli in 
met de deportatie van joden met de Belgische nationaliteit onder voorwaarde dat de Sipo-SD eerst 
een extra poging zou ondernemen individuele joden in de onderduik en degenen die op andere wijze 
een overtreding begingen, op te pakken. Ook vroeg hij kinderen en ouden van dagen te vrijwaren van 
de voorgenomen actie. In de daarop volgende weken begon Duitse politie met individuele, 
ogenschijnlijk incidentele arrestaties van joden met Belgische nationaliteit, maar ontkende dat sprake 
was van een fundamentele beleidswijziging. Intussen werd een meer omvangrijke ophaalactie 
voorbereid. Gezien de houding van Reeder werd de gebruikelijke steun van de Feldgendarmerie niet 
aangevraagd. Ook werden de militaire autoriteiten doelbewust niet tijdig ingelicht over de komende 
razzia.178

 

   In de avond van 3 september 1943 begon ‘actie Iltis’.  In Brussel werden door 14 arrestatieteams, 
bestaande uit Sipo-SD en Belgische collaborateurs als hulpkrachten, overvallen uitgevoerd op de 
woningen van joden met de Belgische nationaliteit, op basis van de registratielijsten van de Sipo-SD 
en gegevens van de AJB. Er werden ongeveer 750 joden gegrepen en naar de Dossin-kazerne in 
Mechelen overgebracht. In Antwerpen verliep de actie anders. Erich Holm, bij de plaatselijke Sipo-
SD nog altijd belast met joodse zaken, gebruikte een truc. De joden met Belgische nationaliteit die 
nog maar betrekkelijk kort tevoren, in juni, op aandrang van het militair bestuur waren vrijgelaten uit 
Mechelen, kregen een schriftelijk verzoek om administratieve kwesties met betrekking tot hun 
registratiegegevens en (vrijstellings-)status af te handelen. De 225 personen die zich meldden werden 
echter onmiddellijk gearresteerd en vastgehouden voor overbrenging naar Mechelen. In twee dagen 
tijd waren dus in totaal 975 joden met de Belgische nationaliteit opgepakt. Tijdens het vervoer van 
een deel van de gearresteerde joden van Antwerpen naar de Dossin-kazerne in Mechelen had echter 
een ernstig incident plaats dat de toch al moeizame betrekkingen tussen militair bestuur en Belgische 
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overheidsinstanties direct in gevaar bracht. Door de bruutheid, slordigheid en het cynisme waarmee 
de Sipo-SD Antwerpen te werk ging, werden 145 joden in een verhuiswagen geduwd die vrijwel 
hermetisch werd afgesloten. De reis naar Mechelen, een afstand die normaal ongeveer dertig minuten 
in beslag nam, duurde om onduidelijke redenen bijna drie uur. Bij aankomst waren negen inzittenden 
omgekomen, tachtig hadden het bewustzijn verloren en een aantal was krankzinnig geworden. Het 
nieuws van deze tragische gebeurtenis werd spoedig bekend en Belgische autoriteiten – het 
koninklijk hof en de secretarissen-generaal – dreigden de samenwerkingsvorm zoals die sinds het 
begin van de bezetting bestond, te beëindigen. Reeder was woedend over de gang van zaken, die op 
een openlijke confrontatie met de Belgische elite dreigde uit te lopen, die hij juist altijd had willen 
vermijden. Hij gaf bevel onmiddellijk een einde te maken aan alle grootschalige razzia’s en 
ophaalacties en sommige van de opgepakten weer vrij te laten. Ehlers van zijn kant wilde van meet af 
aan de spanningen met het militair bestuur niet te hoog laten oplopen. Hij had al voorzien dat Reeder 
om de gebruikelijke politieke redenen opnieuw zou protesteren tegen de razzia, evenals de Belgische 
autoriteiten. Inderdaad eisten militair bestuur en het ministerie van Justitie (secretaris-generaal 
Gaston Schuind) de vrijlating van de opgepakten. Als schijnbare tegemoetkoming werd door de Sipo-
SD, zoals voorzien179, een deel van de opgepakten vrijgelaten, midden september bedroeg hun aantal 
88; de meesten echter – 794 mensen – werden op 20 september naar Auschwitz weggevoerd. Op 
dezelfde dag werden ook 639 buitenlandse joden gedeporteerd. De Belgische autoriteiten kregen van 
het militair bestuur de toezegging dat massale arrestaties waren opgeschort en uiteindelijk werd het 
Belgische dreigement de samenwerking te staken, niet uitgevoerd.180 Hoewel ‘Iltis’ dus niet een 
volledig succes voor de Sipo-SD was geworden (veel joden met de Belgische nationaliteit waren 
tijdig ondergedoken, bovendien moesten sommigen worden vrijgelaten), zette deze actie de toon voor 
het verdere verloop van de vervolging in België. In de maanden daarna werden talloze individuele 
arrestaties en overwegend kleinschalige ophaalacties gehouden, waarbij niet alleen Belgisch-joodse 
staatsburgers, maar ook honderden kinderen en bejaarden, die sedert het voorjaar van 1943 in AJB-
tehuizen waren ondergebracht, alsnog werden opgepakt en gedeporteerd. De opsporing van joden 
werd verder geïntensiveerd. De Sipo-SD zette onder andere leden van de Vlaamse SS, alsmede niet-
joodse en zelfs joodse verklikkers in om joden met valse papieren op straat te ontmaskeren.181 Een 
zeer belangrijk aandeel bij het traceren en oppakken van joden in de clandestiniteit hadden verder het 
niet onder de Sipo-SD maar onder het militair bestuur ressorterende Devisenschutzkommando (DSK) 
en verschillende grensbewakingseenheden (Grenzwachttruppen, Zolldienststellen).182  
   De invloed van het militair bestuur op de Sipo-SD en de deportaties was in deze fase verminderd. 
Dit had rechtstreeks te maken met de stijgende macht van Himmler (hij was in augustus 1943 
minister van Binnenlandse Zaken geworden) en de invloed die hij op Hitler kon uitoefenen inzake de 
Belgienpolitik. Het betekende voor Himmler op langere termijn – via de weg van een Zivilverwaltung 
– de politieke Anschluss van (het Vlaamse deel van) België bij het Duitse rijk. Om dit te bewerk-
stelligen bleef hij bij Hitler aandringen op de benoeming van een Höherer SS- und Polizeiführer en 
volledige vrijheid van handelen voor alle met de SS verbonden organisaties, waaronder de Sipo-SD, 
in België. Beide beschouwde Himmler als noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van het 
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einddoel.183
 Dat hij uiteindelijk zijn zin kreeg, bleek uit de onderhandelingen die de eerste maanden 

van 1944 plaatsvonden en die bleven voortslepen totdat op 13 juli dat jaar (de geallieerde landing in 
Normandië had inmiddels plaatsgevonden) Hitler het militair bestuur verving door een civiel bezet-
tingsbestuur en hij een Reichskommissar en een HSSPF in België benoemde. Vijf weken daarvóór 
was de weg voor de nieuwe Reichskommissar vrijgemaakt door de wegvoering van koning Leopold 
III naar Duitsland. Generaal Von Falkenhausen werd ontslagen, Reeder mocht blijven, zij het dat hij 
een meer ondergeschikte positie moest accepteren. Naast de tot Reichskommissar benoemde Partei-
man Josef Grohé kreeg de tot HSSPF bevorderde SS-generaal Richard Jungclaus volmacht in politie-
aangelegenheden (en dus ook de Sipo-SD).184 
   Vlak voor de bevrijding deed Eichmann overigens nog een laatste poging om een deportatie-
transport te organiseren. Daartoe stuurde hij zijn vertegenwoordiger Anton Burger, die ook nauw bij 
de voorbereiding van de eerste deportaties uit België in 1942 betrokken was geweest, nogmaals in 
augustus 1944 naar Brussel. Doelwit van de grote ophaalactie die hij voorbereidde, waren zowel de 
overgebleven ouderen en kinderen die in enkele Brusselse tehuizen van de AJB verbleven, als de 
directie en het personeel van de AJB zelf. De opmars van de geallieerde troepen, de chaos van de 
Duitse terugtocht en tekort aan brandstof voor de benodigde vrachtwagens dwongen Burger echter de 
voor 27 augustus geplande razzia af te gelasten. Diezelfde dag werd het hoofdbureau van de Sipo-SD 
haastig verplaatst van Brussel naar Hasselt, provinciehoofdstad van Belgisch Limburg. Bovendien, 
als gevolg van onderhandelingen tussen Belgische instanties, neutrale diplomaten en Duitse 
autoriteiten, ging ook het vertrek van de laatste deportatietrein, die Bergen-Belsen als bestemming 
had, niet door. Van Burgers plannen kwam niets terecht. Op 4 september 1944 werd Brussel bevrijd 
en konden de nog 527 overgebleven joodse gevangenen de Dossin-kazerne in Mechelen in vrijheid 
verlaten.185  
   Van de in totaal 56.186 geregistreerde joden in België (met inbegrip van kinderen), van wie de 
bezetter in juli 1942 de naam- en adresgegevens bezat, werden er 24.390, verdeeld over 27 treinen, 
uit Mechelen richting Auschwitz gedeporteerd en keerden er 1.193 terug. Van de 24.390 waren er 
516 afkomstig uit Noord-Frankrijk (departementen Nord en Pas-de-Calais) en op 12 september 1942 
via Mechelen gedeporteerd (29 overlevenden). Er werden 218 joden uit België weggevoerd naar 
andere kampen dan Auschwitz: de concentratiekampen Buchenwald en Ravensbrück (bij elkaar 132), 
Bergen-Belsen (14) en interneringskamp Vittel in Frankrijk (72), van wie 130 overleefden. Van de in 
totaal dus meer dan 25.000 joodse gedeporteerden, overleefden 1.323 de kampen. Tijdens 
gevangenschap in de Dossin-kazerne, in Breendonk en in Antwerpen verloren minstens 52 joden het 
leven.186 
 
4.2.3  Nederland 
 
Tijdens de grootschalige deportaties, die in Nederland op 14 juli 1942 begonnen en eindigden op 13 
september 1944, gingen de bezetters niet steeds op dezelfde wijze te werk. Verschillende factoren 
speelden hierbij een rol: de doeltreffendheid van de gevolgde methode, de reacties daarop van de 
betrokken bevolkingsgroep, de omvang en geografische spreiding van de joodse bevolking, politieke 
en economische belangen van diverse Duitse instanties, de beschikbaarheid van treinen. Evenals voor 
België, zijn voor Nederland op basis van handelingsvrijheid van de bezetter en vooral de methoden 
die werden gebruikt, vier fasen te onderscheiden. 
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4.2.3.1  Eerste fase:  1 juli – 31 augustus 1942 
Nadat Harster de instructies uit Berlijn had ontvangen, droeg hij zijn ondergeschikten – chef van IV B 
4-Den Haag, Zöpf, en de plaatsvervanger van Lages als chef van de Sipo-SD in Amsterdam, Hans 
Blumenthal – met de uitvoering daarvan op. Het moment was aangebroken dat het deportatiesysteem 
moest gaan functioneren. ‘Arbeitseinsatz’ (‘tewerkstelling’) was de camouflerende benaming 
waaronder de deportaties naar Auschwitz begonnen. Vrijdag 26 juni werden leiders van de Joodsche 
Raad naar de Zentralstelle geroepen. De twee SS-Hauptsturmführer, Ferdinand Aus der Fünten en 
Karl Wörlein, lieten hen weten dat joden in de leeftijd van 16 tot 40 jaar zouden worden opgeroepen 
voor ‘polizeilicher Arbeitseinsatz’ in werkkampen ‘in Duitsland’.187 De leden en het personeel van de 
Joodsche Raad zouden worden vrijgesteld, ‘daar ze Arbeitseinsatz verrichten in Nederland’. 
Daartegenover werd van de raad geëist te assisteren bij het gereedmaken van de registratieformu-
lieren van 600 personen per dag, een eis waaraan na heftige interne discussies werd voldaan.188 Twee 
dagen later verklaarde Generalkommissar Schmidt openlijk dat alle joden ‘naar het oosten’ zouden 
worden gezonden om dwangarbeid te verrichten; men nam aan dat Schmidt op Polen doelde.189 
   Opzet was dat de Zentralstelle, op basis van de cartotheek met de namen, adressen en 
nationaliteiten van alle geregistreerde joden en met administratieve hulp van medewerkers van de 
Joodsche Raad, schriftelijke oproepen per aangetekende post naar de betrokken joden stuurde.190 De 
Joodsche Raad kon individuele vrijstellingen van deportatie voorstellen, waar de Zentralstelle wel of 
geen rekening mee kon houden. Degenen die een oproep ontvingen, dienden zich bij de Zentralstelle 
te melden, waar een deportatiebevel werd uitgereikt en formulieren in verband met hun bezittingen 
met behulp van Joodsche Raad-personeel werden ingevuld. Op 5 juli werden de eerste duizend 
oproepen door de Zentralstelle verzonden, in de dagen daarna gevolgd door nog eens drieduizend, 
allemaal in Amsterdam. De eerste reeks oproepen was voor het merendeel gericht aan jonge Duitse 
en andere niet-Nederlandse joden. Zij dienden zich op een bepaalde datum – de eerste duizend op 14 
juli – naar het centraal station te begeven, vanwaar zij ‘voor persoonsonderzoek en geneeskundige 
keuring naar het doorgangskamp Westerbork, station Hooghalen’ zouden vertrekken.191 Mede in het 
licht van de al genoemde onheilspellende uitspraken van Schmidt eind juni, meldde ongeveer de helft 
van de betrokken joden zich niet. Blumenthal en Aus der Fünten reageerden in eerste instantie door 
de oproepen, bij wijze van intimidatie, door agenten van de Amsterdamse politie aan huis te laten 
bezorgen, maar dit had onvoldoende effect. Daarop besloot Blumenthal, in samenwerking met de 
commandant van het plaatselijke Ordnungspolizei-bataljon en vermoedelijk na overleg met Rauter, 
op 14 juli een razzia uit te voeren, waarbij circa 300 mannen en ruim 240 vrouwen door leden van de 
Ordnungspolizei werden opgepakt. Het belangrijkste doel van deze actie was, dat gedreigd werd deze 
joden naar het beruchte concentratiekamp Mauthausen over te brengen, indien de vierduizend 
opgeroepenen zich niet alsnog meldden. De Joodsche Raad kreeg bevel dit in een extra editie van Het 
Joodsche Weekblad bekend te maken.192 Aanvankelijk leek deze strategie voldoende te werken. De 
eerste avond, 14 juli, meldden zich 838 van de duizend opgeroepen joden. Sommigen gingen 
rechtstreeks naar het Amsterdamse centraal station, anderen eerst naar een van de vier 
verzamelplaatsen in de stad, vanwaar zij met trams onder begeleiding van Amsterdamse agenten naar 
het station werden gebracht. Een dag later meldden zich 480 joden; de avonden daarna steeg het 
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aantal.193 Door de combinatie van oproepen, kleinschalige razzia en intimidatie met Mauthausen 
werden de vereiste aantallen voor de eerste deportatietransporten toch bereikt. Een groot deel van de 
bij de razzia van 14 juli opgepakte gijzelaars werd na twee dagen vrijgelaten; ongeveer vijftig, onder 
wie vooral veel jongeren, werden vastgehouden en, in plaats van naar Mauthausen, naar het 
Judendurchgangslager Westerbork overgebracht.194 In de nacht van 14 op 15 juli reden de eerste 
twee treinen van de Nederlandse Spoorwegen uit Amsterdam onder bewaking van Ordnungspolizei 
naar dit doorgangskamp; dit herhaalde zich de volgende nacht en de nacht van 18 op 19 juli. 
Daarmee kwamen de eerste 4.200 (voor een groot deel Duitse) joden in Westerbork terecht, vanwaar 
zij bijna allemaal onmiddellijk op transport werden gezet naar Auschwitz. In Rotterdam kregen de 
eerste joden, circa tweeduizend, een oproep van de Zentralstelle om zich op 30 juli te melden bij 
Loods 24, de verzamelplaats op een haventerrein in het zuiden van de stad. Ongeveer 1.100 meldden 
zich; de overigen bleven thuis of poogden onder te duiken.195 Aangezien het niet eenvoudig bleek om 
door middel van aangetekende oproepen de geplande treinen van Westerbork naar Auschwitz vol te 
krijgen, werden in juli ook joden die zich in gevangenissen en in het polizeiliches Durchgangslager 
Amersfoort bevonden, naar Westerbork overgebracht en naar Auschwitz weggevoerd.196 Tussen 14 
en 31 juli 1942 kwamen in totaal 6.600 joden in Westerbork aan, terwijl in diezelfde periode zeven 
treinen van de Duitse Reichsbahn met 5.978 gedeporteerden naar Auschwitz vertrokken.197 
   De tot dan toe gevolgde strategie verloor echter zijn effectiviteit toen Generalkommissar Schmidt 
op 2 augustus opnieuw een toespraak hield, waarin hij het lot van de joden in nog onheilspellender 
woorden omschreef: ‘Sie [die Juden] sollen aber drüben im verwüsteten Osten, in den leeren Städten 
mit den Aufräumungsarbeiten beginnen. Hart wird ihr Los sein; vergessen wir auch nicht, dass sie 
einstmals arm und verlaust in unsere Länder gekommen sind.’198 Een rapport van Otto Bene aan 
Berlijn op 13 augustus 1942 vermeldde: ‘Seit meinem oben erwähnten Bericht [d.d. 31 juli 1942] hat 
sich die Lage erheblich geändert. Nachdem die Judenschaft dahinter gekommen ist und weiss, was 
bei dem Abtransport bezw. bei dem Arbeitseinsatz im Osten gespielt wird, treten sie zu den 
wöchentlichen Transporten nicht mehr an. Von 2000 für diese Woche Aufgerufenen erschienen nur 
ca. 400. (…) und wie man in den nächsten Wochen die Züge füllen soll, weiss man noch nicht. (…) 
Bisher (…) wurden 10.000 Juden also abgeschoben. Dazu kommen noch etwa 2000 Juden, die nach 
Mauthausen und anderen Orten abgeschoben wurden. (…) Freigestellt von dem Abtransport sind ca. 
22.000 in Mischehe lebende Juden, ca. 3500 Rüstungsarbeiter, 1200 Diamantarbeiter, zusammen 
26.700 Juden.’199  
   Er was een duidelijke tegenstrijdigheid tussen de onheilspellende verklaringen van Schmidt en de 
door Sipo-SD en Zentralstelle gehanteerde tactiek van misleiding, overreding door oproepen, het 
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nemen van gijzelaars en intimidatie met Mauthausen. Het aantal joden dat gevolg gaf aan de oproep 
zakte snel in, zowel in Amsterdam als in andere steden.200 In de week van 3 tot 10 augustus waren er 
elf besprekingen van Duitse functionarissen, onder wie de eind juli van verlof naar Amsterdam 
teruggekeerde Lages, alsmede Aus der Fünten en Wörlein, met de leiding van de Joodsche Raad, met 
als onderwerp het snel gedaalde aantal meldingen. De voorzitters van de Raad stelden voor een door 
Lages en Aus der Fünten getekende kennisgeving bij elk oproeping te voegen met als inhoud: ‘De in 
de oproep genoemde werkverruiming betreft uitsluitend tewerkstelling in Duitsland in daarvoor 
ingerichte werkkampen, waar de families samen zullen wonen. Transport naar verder afgelegen 
streken in het oosten ligt niet in de bedoeling. Het doel van de arbeid is het gereedmaken van 
materiaal voor de opbouw van de verwoeste steden. Iedereen zal zoveel mogelijk in zijn eigen beroep 
te werk gesteld worden. De postverbinding met en vanuit Nederland zal gauw tot stand gebracht 
worden.’201 Lages, Aus der Fünten en Wörlein wezen deze suggestie echter van de hand en besloten 
een tweede razzia uit te voeren. Op 6 augustus pakten agenten van de Ordnungspolizei minstens 
1.600 Amsterdamse joden op in straten en woningen.202 Opnieuw kreeg de Joodsche Raad bevel een 
extra editie van Het Joodsche Weekblad te verspreiden, waarin nu alle joden die weigerden gehoor te 
geven aan de oproep voor tewerkstelling, die geen jodenster droegen of zonder toestemming van 
adres veranderden (lees: onderdoken) werden bedreigd met arrestatie en wegvoering naar het 
concentratiekamp Mauthausen. Deze straf gold niet voor de opgeroepen joden die zich alsnog zouden 
melden vóór 9 augustus.203 Evenals het dreigement van 14 juli, betekende ook deze keer 
‘Mauthausen’ een zekere dood, gezien de ervaringen uit 1941. Nu echter had de intimidatie niet 
langer het gewenste effect: slechts 28 personen meldden zich na verschijning van Het Joodsche 
Weekblad.204 Twee dagen later, 9 augustus, liet Lages agenten van de Sipo-SD, onder wie velen in 
burger gekleed, in de omgeving van zijn kantoor in Amsterdam-Zuid ongeveer 270 joden op straat en 
in woningen oppakken, die nog dezelfde avond naar Westerbork werden weggevoerd, met 
uitzondering van veertig, die werden vrijgelaten.205 In de tweede helft van augustus daalde het aantal 
gedeporteerden uit Amsterdam en dit werd slechts gedeeltelijk tenietgedaan door deportatie van 
joden uit andere steden.206 
   In augustus werden door Lages twee wijzigingen in het oproepensysteem doorgevoerd. Zo werd de 
leeftijdsgrens verruimd en al spoedig geheel losgelaten; daarnaast werden de Zentralstelle en het 
station als verzamelpunt vervangen door de Hollandsche (sinds herfst 1941: Joodsche) 
Schouwburg.207 De materiële zorg voor de hier gevangen gehouden joden was vanaf 28 augustus 
1942 in handen van de nieuw opgerichte afdeling ‘Hulp aan Vertrekkenden’ van de Joodsche Raad. 
In de periode tot eind augustus werden middels oproepen, razzia’s en intimidatie met Mauthausen in 
totaal 13.337 joden gedeporteerd.208 Gedurende deze fase werd daarnaast welbewust doorgegaan met 
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het sturen van joden naar werkkampen in Nederland, waar reeds in januari 1942 mee begonnen was. 
De indruk werd gewekt dat zij die daar werkzaam waren en hun gezinnen niet gedeporteerd zouden 
worden, aangezien zij immers al ‘Arbeitseinsatz’ verrichtten in Nederland.209 Ook werden na het 
begin van de deportaties de gedwongen evacuaties naar Amsterdam voortgezet, die eveneens in 
januari 1942 waren begonnen. 
   Het was duidelijk dat het door Eichmann vastgestelde aantal van 40.000 joden dat uit Nederland 
zou worden weggevoerd, niet in korte tijd kon worden gerealiseerd. Met het wekelijkse treintransport 
konden niet meer dan ongeveer duizend personen per keer210 worden vervoerd en ook de 
opvangcapaciteit van Westerbork was, ondanks uitbreidingen die het kamp onderging, aan een 
maximum gebonden.211 Dit waren dan ook belangrijke redenen dat IV B 4-Den Haag al bij de eerste 
deportaties van juli en augustus aan de Zentralstelle opdracht gaf bepaalde groepen joden niet op te 
roepen. Het ging hierbij aanvankelijk om joden die werkzaam waren in de diamantnijverheid 
(‘Diamantjuden’) en in bedrijven die van belang waren voor het Duitse leger (‘Rüstungsjuden’). 
Aangezien zij vooralsnog voor de Duitse oorlogvoering belangrijke diensten verrichtten, werden zij – 
mede als gevolg van de in augustus uitgevoerde razzia’s – onder druk van de hierbij betrokken 
Rüstungs-Inspektion Niederlande, door de Zentralstelle als groepen apart in de cartotheek aangeduid. 
Zij werden voorlopig vrijgesteld van deportatie. Vanaf begin september 1942 kwam er op het in de 
zomer van 1941 ingevoerde persoonsbewijs van de betrokkenen een stempel met een nummer te 
staan, waardoor zij ‘bis auf weiteres vom Arbeitseinsatz freigestellt’  waren: de zogenoemde 

‘Rückstellungen’  of ‘Sperren’.212 
 
4.2.3.2  Tweede fase:  1 september 1942 – 30 april 1943 
De invoering van een stelsel van ‘Sperren’ – in Duitse ambtelijke stukken meestal Rückstellungen 
genoemd – was een van de belangrijke kenmerken van de tweede fase. Dit stelsel, waar dus al in de 
eerste fase een begin mee was gemaakt, werd in de loop van september en oktober met duizenden 
voorlopige vrijstellingen uitgebreid en paste in de opzet van de bezetter om het deportatiesysteem zo 
goed mogelijk te laten functioneren.213 In de praktijk betekende dit dat er een jacht op stempels en 
lijsten ontstond, die uitstel van deportatie beloofden. Het ging daarbij allereerst om bovengenoemde 
Rüstungsjuden; hun aantal bedroeg op het hoogtepunt, eind 1942, met inbegrip van gezinsleden 
10.000.214 Daarnaast werden alle medewerkers van de Joodsche Raad en hun gezinsleden (17.500 in 
getal) – althans voorlopig – vrijgesteld, alsmede de protestants-gedoopte joden, ‘gemengd’ 
gehuwden, een deel van de Portugese joden en enkele kleinere groepen.215 Afgezien van deze ‘echte’ 
vrijstellingen, werden door een aantal Duitse diensten om uiteenlopende redenen nog andere ‘lijsten’ 
opgesteld. Deze lijsten wekten eveneens valse verwachtingen en brachten de betrokken joden er 
veelal toe zich voorlopig naar de Duitse bevelen te schikken en niet onder te duiken. Zo werd op een 
geraffineerde manier een verdeel- en heerspolitiek ingevoerd. De bezetter stond toe dat de vrijstel-
lingsgroepen en lijsten op kunstmatige manier onevenredig groot werden, zolang dit zijn bedoeling 
ten goede kwam.216 Toen het systeem van vrijstellingen in september vorm had gekregen, werden 
aanvragen hiertoe via de Joodsche Raad ingediend. Eind september waren er naar schatting 15.000 
joden die onder de stempelregelingen vielen, maar op het hoogtepunt (jaarwisseling 1942-’43) waren 
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in totaal ongeveer 46.000 joden ‘gesperrt’.217 Later werden, met uitzondering van de gemengd 
gehuwden die kinderen hadden en een deel van degenen van wie de registratie als jood in onderzoek 
was (z.g. ‘Calmeyer-Juden’), alle vrijgestelde joden in etappen ‘ontsperrt’, of ‘platzte’ de lijst waarop 
hun namen stonden, zodat zij alsnog konden worden gedeporteerd. Instanties zoals de Rüstungs-
Inspektion waren hierbij zijdelings betrokken, doordat zij meestal op aandrang van Referat IV B 4 in 
Den Haag de joden moesten afstaan218, of hen uit eigen beweging afstootten.219 Na de oorlog, op 9 
februari 1966, verklaarde dr. Wilhelm Harster, onder wiens bevel als BdS het bureau IV B 4-Den 
Haag van Zöpf rechtstreeks ressorteerde, tijdens een verhoor door de Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht München II openlijk:  
‘Nach dem Ziel der gesamten Deportationsaktion war die Höhe der zunächst ausgesprochenen 
Rückstellungen keineswegs als endgültig anzusehen; vielmehr stand von vornherein fest, dass diese 
Rückstellungsgruppen im Laufe der Zeit abgebaut werden sollten. Wenn ich oben gesagt habe daß 
durch Offenhalten von Rückstellungsgruppen das Untertauchen der Juden verhindert werden sollte, 
so ist das dahin zu ergänzen, daß auch ein Anreiz dafür geschaffen werden sollte, daß untergetauchte 
Juden den Untergrund wieder verlassen.’ 220 
 

Een ander belangrijk kenmerk van de tweede fase was dat de Zentralstelle eind augustus de 
deportatieprocedure drastisch ging verkorten, omdat er nog steeds niet genoeg personen zich 
vrijwillig kwamen melden. In plaats van oproepen, werden de niet-‘gesperrte’ joden vanaf 2 
september 1942 ’s avonds, tijdens het uitgaansverbod voor joden, door de gemeentelijke politie, 
aangevuld met leden van het Politiebataljon Amsterdam (PBA), van huis opgehaald. Dit gebeurde 
met behulp van adreslijsten die zij van de Zentralstelle op grond van de eerder genoemde 
jodencartotheek hadden gekregen. Door deze nieuwe methode was het aantal gedeporteerden in 
september hoger dan in augustus. Aan de andere kant echter was het aantal lager dan in de tweede 
helft van juli toen gebruik was gemaakt van oproepen en de illusie van ‘tewerkstelling in Duitsland’ 
nog kennelijk voldoende geloofwaardig was. Behalve het ophalen uit de huizen, zowel in Amsterdam 
als in andere plaatsen, werden met name in Amsterdam overdag in september opnieuw beperkte 
ophaalacties op straat uitgevoerd. De meeste gearresteerden werden eerst naar de Hollandsche 
Schouwburg gebracht, waar ook kleinere transporten uit de westelijke provincies binnenkwamen. De 
bezetting van het gebouw varieerde, maar als regel verbleven er drie- tot vierhonderd personen, die 
na enkele dagen via het centraal station naar Westerbork gebracht werden. Grote transporten gingen 
uit deze en andere provincies rechtstreeks naar Westerbork, zoals in oktober en november onder meer 
uit Rotterdam en Den Haag. Gedurende november en december lag het accent bij de ophaalacties niet 
op Amsterdam maar op de rest van het land. In totaal werden in de laatste drie maanden van 1942 uit 
Westerbork 19.660 joden naar het oosten gezonden.221 
   Terwijl de deportatietreinen wekelijks Westerbork verlieten, werd zoals vermeld na juli bewust 
doorgegaan met het sturen van joden naar werkkampen in Nederland. Op deze wijze kon de bezetter 
geleidelijk een grote groep joodse mannen van tussen de 18 en 55 jaar in zijn greep krijgen. Enerzijds 
had dit als doel eventuele haarden van verzet bij voorbaat uit te schakelen, anderzijds betekende deze 
concentratie van grotere aantallen joodse burgers, dat op een betrekkelijk eenvoudige manier voor de 
vervolgers een ‘reservoir’ ontstond dat, net als het doorgangskamp Westerbork, van belang was voor 
het ononderbroken verloop van de transporten. In september 1942 waren er 42 veelal kleine 
werkkampen, voornamelijk in het noorden en oosten van het land, waar in totaal 5.242 joodse 
mannen geïnterneerd waren. Met hun gezinnen meegerekend, betekende dit dat een groep van circa 
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14.000 personen zich in feite direct onder Duitse controle bevond.222 Gezien het tempo van de 
deportaties in augustus en september leek het moeilijk om het aantal van 40.000 gedeporteerden, dat 
in juni door Eichmann en Zöpf was overeengekomen, vóór eind 1942 te bereiken. In een poging het 
gestelde aantal toch te halen, vormden de joodse mannen in de Nederlandse werkkampen en hun 
gezinnen daarbuiten juist voor Rauter en Harster het belangrijkste doelwit van de actie, waartoe zij in 
september voorbereidingen lieten treffen. Rauter rapporteerde hierover op 24 september aan 
Himmler: 
 

‘ In den Niederlanden gibt es eine sogenannte “Werkveruiming” [sic], eine dem Niederländischen 
Sozialministerium unterstehende Arbeitseinrichtung, die Juden zu verschiedenen Arbeiten in 
geschlossenen Betrieben und Lagern anhält. Wir haben diese Werkverruimingslager bisher nicht 
angetastet, um die Juden dahinein flüchten zu lassen. (...) Am 1. Oktober werden schlagartig die 
Werkverruimingslager von mir besetzt und am selben Tage die Angehörigen draussen verhaftet und 
in die beiden grossen neuerrichteten Judenlager in Westerbork bei Assen und Vught bei 
Hertogenbosch eingezogen werden. Ich will versuchen, anstatt 2 Zügen je Woche 3 zu erhalten.’ 223 
 

Twee dagen vóór Rauters bericht aan Himmler, was door Harster een geheim spoedtelegram gestuurd 
naar de SS-commandant van kamp Westerbork, waarin werd gesteld ‘dass das Lager Westerbork vom 
3.10. 42 durch eine besondere Aktion schlagartig mit etwa 12 bis 13.000 Juden belegt wird. Schon 
jetzt sind die nötigen Vorkehrungen (schleunigste Fertigstellung der Inneneinrichtung einzelner 
Baracken, Beschaffung von Verpflegung und dergleichen) zu treffen.’224 Ook Böhmckers opvolger als 
Beauftragter des Reichskommissars in Amsterdam, H. Schröder, die met uitzondering van de 
deportaties zelf de anti-joodse politiek moest coördineren, had ‘auf Wunsch des Herrn 
Reichskommissars’ opdracht gegeven aan alle overige Beauftragten, er zoveel mogelijk voor te 
zorgen dat ‘alle arbeitsfähige männliche Juden, soweit sie nicht ausdrücklich zurückgestellt sind’, 
uiterlijk donderdag 1 oktober in de werkkampen waren ondergebracht.225 Voorbereidingen werden 
getroffen voor de overbrenging van alle joodse mannen uit de werkkampen en hun gezinsleden naar 
Westerbork. Naast de ruim vijfduizend mannen in werkkampen betrof het 8.877 vrouwen en kinderen 
in 3.911 huishoudens, verspreid over 85 gemeenten. Als onderdeel van deze operatie moesten alleen 
al in Amsterdam 5.066 joden (2.411 huishoudens) gelijktijdig worden opgepakt. Dit vereiste de 
gecombineerde inspanning van alle beschikbare Duitse en Nederlandse politie in de hoofdstad: 
Ordnungspolizei, Sipo-SD, Zentralstelle, Politiebataljon Amsterdam (PBA), Vrijwillige Hulppolitie 
(VHP) en de reguliere gemeentelijke politie. De centrale leiding was in handen van Lages en Aus der 
Fünten, die bevel gaven alle in aanmerking komende joden op te pakken op vrijdagavond 2 oktober 
1942, vanaf zes uur ’s avonds. De actie werd tot in detail voorbereid, de Zentralstelle voorzag de 
Amsterdamse politie van instructies, naam- en adreslijsten.226 De opgepakte joden dienden niet naar 
de Zentralstelle of Hollandsche Schouwburg, maar in plaats daarvan eerst naar de respectievelijke 
wijkbureaus van de politie te worden overgebracht en van daaruit rechtstreeks naar een terrein bij 
station Muiderpoort in Amsterdam-Oost. Op vrijdagavond 2 oktober gaf de Amsterdamse 
hoofdcommissaris Tulp zelf leiding aan de arrestaties, die werden uitgevoerd door vierhonderd 
Nederlandse agenten, waaronder 130 leden van de Vrijwillige Hulppolitie en tweehonderd man van 
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PBA.227 Daarnaast echter werden ook ingezet: 120 man Ordnungspolizei, vijftig man van de Sipo-SD 
Aussenstelle en Zentralstelle, vijftig man van de Nederlandse SS, en tweehonderd Duitsers in 
Nederland, die lid waren van de NSDAP.228  
   Verwacht werd dat van de 5.066 joden in Amsterdam die moesten worden opgepakt – onder wie 
mannen in fabrieken aan de rand van de stad, alsook de vrouwen en kinderen – de Amsterdamse 
politie er tweeduizend zou opbrengen en PBA ongeveer hetzelfde aantal. De ophaalacties moesten de 
volgende dag, 3 oktober, worden voortgezet, omdat nog niet alle familieleden waren gegrepen; 
bovendien waren ook allerlei problemen in de uitvoering ontstaan. Zo waren onvoldoende voertuigen 
beschikbaar. Daar kwam nog bij dat hoofdcommissaris Tulp door ziekte was weggevallen en 
gedwongen was geweest de leiding over te dragen aan minder capabele vervangers. Het ontbrak hen 
aan voldoende gezag en overwicht. Zonder openlijk bevelen te weigeren, grepen betrokken 
inspecteurs van de gemeentepolitie elke gelegenheid aan om de ophaalacties te vertragen en te doen 
mislukken. Hierdoor moest de razzia op de tweede dag voortijdig worden beëindigd.229 Volgens de 
commandant van het betrokken Ordnungspolizei-bataljon 68 te Amsterdam, Hans Kärgel, was de 
Nederlandse politie bij lange na niet zo efficiënt als de Duitse, die als gevolg daarvan het meeste 
werk zèlf had moeten doen. Hoewel de Nederlanders meer dan de helft van de totale ingezette 
mankracht uitmaakten, hadden zij ‘lediglich etwa 700’ joden binnen gebracht. De belangrijkste reden 
was dat zij ‘nicht mit inniger Überzeugung ihre Aufträge ausführten und deshalb die nötige Energie 
und Schärfe vermissen liessen.’230 Niettemin rapporteerde Seyss-Inquarts vertegenwoordiger in 
Amsterdam: ‘diese Aktion, ebenso wie die Heranholung ihrer Familien ist planmässig ohne 
besondere Zwischenfälle abgelaufen’; hij vermeldde echter ook dat Nederlandse agenten vaak van 
tevoren joden hadden gewaarschuwd en de resultaten hadden ‘allerdings wesentlich darunter 
gelitten.’231 Intussen had de Ordnungspolizei op 2 en 3 oktober de werkkampen ontruimd en de daar 
verblijvenden in colonne of per trein naar Westerbork laten overbrengen. Het aantal geëvacueerde 
mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. Buiten Amsterdam – in de overige 84 gemeenten – was het 
vooral of uitsluitend de reguliere Nederlandse (gemeente-)politie die opdracht kreeg de vrouwen en 
kinderen uit de huizen te halen. In Amsterdam werden ruim 3.200 van de beoogde 5.066 joden 
opgepakt en in de provincies buiten de stad ongeveer drieduizend. Zo werden bijvoorbeeld uit de stad 
Groningen 650 vrouwen en kinderen op 2 en 3 oktober naar Westerbork overgebracht. Evenals in 
Amsterdam was ook hier de na het begin van de bezetting benoemde hoofdcommissaris van politie 
lid van de NSB en volop bereid zijn korps in te zetten bij het oppakken van joden.232 In veel plaatsen 
in de drie noordelijke provincies werd de ontruiming van de werkkampen en het ophalen van de 
gezinsleden aangegrepen om in het algemeen de joodse bevolking op te pakken en naar Westerbork 
over te brengen, waarbij slechts enkele individuele uitzonderingen werden gemaakt.233  

                                                           
227

 Ibid. De Vrijwillige Hulppolitie was in mei 1942 op initiatief van Rauter en via een verordening van Seyss-Inquart opgericht en 
bestond vrijwel uitsluitend uit leden van de NSB en Nederlandse SS. De in Amsterdam ad hoc ingezette 130 man Vrijwillige 
Hulppolitie, maakten tijdens de razzia van 2-3 oktober 1942 deel uit van de genoemde 400 man Amsterdamse poltie. Croes/Tammes, 
‘Gif’ , 267. 
228

 De tweehonderd NSDAP-leden waren Duitse burgers, veelal werkzaam in het Duitse bestuursapparaat in Nederland. Zie 
verschillende instructies en notities met betrekking tot de razzia van 2 oktober 1942, in GAA: 5225-BHC-D6-1942-119. Vergel. De 
Jong, Koninkrijk, VI, 239. 
229 Meershoek, Dienaren, 249, 257–258. Zie verder paragraaf 4.3.3.1.  
230

 Rapport, 6 oktober 1942, door de commandant van Ordnungspolizei-bataljon 68, Hans Kärgel, aan de Verbindungs-offizier zum 
Staatsanwalt, als bijlage 13 n, toegevoegd aan J.H. Heyink, ‘Kort chronologisch verslag van de evacuatie der Amsterdams-Joodse 
bevolking gedurende het tijdvak 1940-1945’ (maart 1951), NIOD, Coll. 249: Doc II, dossier 363, map a-5; zie ook ZStL 107 AR 
294/67, Bd. VII, Bl. 1024 e.v. 
231

 Telexbericht, 5 oktober 1942, van de Beauftragte des Reichskommissars für die Stadt Amsterdam, Dr. H. Schröder, aan 
Reichskommissar Seyss-Inquart, in: NIOD, coll. nr. 15, Fernschreibstelle, telex nr. T 49/177385,7. Hoewel aan Duitse kant het sturen 
van joden naar Nederlandse werkkampen ressorteerde onder Schröder, was hij niet zelf direct betrokken bij de eigenlijke organisatie 
van de deportaties. Vergel. De Jong, Koninkrijk, VI, 235–236; Sijes, Studies, p. 115, n. 37c; Presser, Ondergang, I, 302. 
232

 Presser, Ondergang, I, 298–305; Idem, Ashes, 169–173; De Jong, Koninkrijk, VI, 237–241, 343; Van der Boom, Den Haag, 91–92; 
Houwink ten Cate, ‘Mangelnde Solidarität’, 106; Stefan van der Poel, Joodse Stadjers. De joodse gemeenschap in de stad Groningen, 
1796–1945 (Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2004), pp. 141–143; Croes/Tammes, ‘Gif’, 341. 
233

 Zo werden in de nacht van 2–3 oktober 1942 de meeste van de 267 joodse inwoners van Meppel door Nederlandse politie 
gearresteerd en – tegelijk met de joodse mannen uit de werkkampen Beugelen en Conrad bij Staphorst – op het stationsplein verzameld 
en naar kamp Westerbork overgebracht. T. J. Rinsema, Joden in Meppel 1940–1945 (Zutphen: Walburg Pers, 2004), pp. 213–230; J. 
Michman et al., Pinkas (1999), 475. In veel andere plaatsen in de drie noordelijke provincies werd eveneens tegelijk met de ontruiming 



 430

   Aan de circa tweeduizend personen die zich op 1 oktober in het kamp Westerbork bevonden, 
werden op grond van de landelijke ophaalactie in één klap 12.296 toegevoegd, een aantal waar het 
kamp in het geheel niet op was berekend. De transporten uit het kamp werden dan ook onmiddellijk 
opgevoerd; hiermee kwam het deportatiecijfer in oktober 1942 tot de ongekende hoogte van bijna 
12.000, een maandelijks aantal dat daarna nooit meer zou worden bereikt.234 Tot begin juli 1942, bij 
de overname van kamp Westerbork door de SS – het ressorteerde van toen af onder de BdS – bestond 
de kampbevolking bijna uitsluitend uit Duitse-joodse vluchtelingen. Uit hun midden waren 
afdelingshoofden (Dienstleiter) en een kampleider (Erster Dienstleiter) aangesteld, die samen de 
kampstaf vormden. Vooral Duitse joden bekleedden de vele functies, van de registratie van de 
binnenkomenden tot en met het – in opdracht van de SS-Kommandant en binnen het door hem 
bepaalde aantal – samenstellen van de lijsten van hen die voor de ‘Arbeitseinsatz nach dem Osten’ 
moesten vertrekken. Wie een functie had in de organisatie van het kamp was vooralsnog van 
transport vrijgesteld. De kampstaf deed zijn keuze voor de doorgaans wekelijks vertrekkende 
deportatietrein uit de zogenoemde Transportfreien; daarnaast waren er steeds groepen die op grond 
van Duitse beslissingen voorlopig niet gedeporteerd mochten worden. Voor de vele gevangenen was 
er werk: in de keuken, in de ziekenbarakken, in werkplaatsen en – onder toezicht – op het land in de 
omgeving. De eerste kampcommandant was Sturmbannführer (SS-majoor) Erich Deppner en hij bleef 
dit twee maanden, tot 1 september 1942, toen hij werd opgevolgd door Obersturmführer (SS eerste 
luitenant) Josef Hugo Dischner. In de loop van september bleek echter dat hij bij het vertrek van 
transporten vaak dronken was en gevangenen sloeg. Hij toonde zich in de ogen van zijn Haagse 
superieuren niet geschikt om het kamp een gewenst ordelijk karakter te geven, nodig om een soepel 
verloop van de transporten mogelijk te maken. De chaotische gang van zaken in het kamp bij de 
opvang van de joden uit de werkkampen en hun gezinnen vormde de aanleiding voor de vervanging 
van Dischner. Hij werd 12 oktober opgevolgd door de 35-jarige SS-Obersturmführer Albert Konrad 
Gemmeker. Hij was afkomstig van het hoofdbureau van de BdS in Den Haag en bleek capabel om het 
kamp en de joodse kampstaf aan te sturen op een wijze die precies bij het beleid van zijn Haagse 
superieuren paste. De Zentralstelle in Amsterdam hield Gemmeker ervan op de hoogte dat ‘een 
transport joden’ naar Westerbork onderweg was. Hij ontving van het hoofd van IV B 4-Den Haag, 
Zöpf, de aantallen te deporteren joden, maar was verregaand vrij, wie hij op transport stelde. Hij zou 
tot de bevrijding in april 1945 kampcommandant blijven.235 
   Het door Rauter in bovengeciteerde bericht aan Himmler van 24 september 1942 genoemde kamp 
Vught bestond op dat moment echter nog niet, maar werd eind december 1942 opgericht en kreeg een 
dubbele functie. Het was een concentratiekamp voor niet-joden, dat onder het SS Wirtschafts- und 
Verwaltungshauptamt (WVHA) in Berlijn ressorteerde en als zodanig het enige officiële 
Konzentrationslager (KL) buiten de grenzen van het Reich was.236 Omdat Westerbork te weinig 
plaats bood voor alle opgepakte joodse burgers en het tempo van de vooraf geplande deportaties niet 
willekeurig sterk kon worden verhoogd, werd in het concentratiekamp Vught ook een 
doorgangskamp voor joden gevestigd, dat overigens aanvankelijk als Judenauffangslager werd 
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aangeduid.237 In zekere zin nam het de taak van de opgeheven joodse werkkampen over, in zoverre 
dat het, net als de intussen voortgaande gedwongen verhuizingen naar Amsterdam, ertoe diende om 
duizenden te concentreren en isoleren alvorens tot deportatie over te gaan. Anders dan Westerbork 
zou er in Vught sprake zijn van een langer verblijf. Dit gold dan met name voor bepaalde groepen die 
tot dan toe een tijdelijke vrijstelling van deportatie hadden, zoals ‘Rüstungsjuden’ en ‘Diamantju-
den’.238 In december 1942 had Himmler bepaald dat in de concentratiekampen meer werk verricht 
moest worden ten behoeve van de Duitse oorlogsindustrie. Hieruit was in Nederland het plan 
voortgekomen om in het tweede doorgangskamp bedrijven te vestigen, waar joodse gevangenen 
tewerkgesteld zouden worden. Nadat midden januari 1943 de eerste ruim 450 joden vanuit de 
Hollandsche Schouwburg naar Vught waren overgebracht, liet Aus der Fünten aan de leiding van de 
Joodsche Raad weten dat Vught ‘een groot arbeidskamp’ zou worden, met industrieën voor o.a. de 
bewerking van confectie en diamant.239 Vanaf februari ging Lages zelf zich bezighouden met de 
organisatie van de transporten uit Amsterdam naar Vught. Aan het eind van die maand bevonden zich 
in het nieuwe Judenlager al bijna vierduizend personen, terwijl er gedurende de eerste twee maanden 
van 1943 ruim 7.800 joodse burgers naar Westerbork werden overgebracht en bijna hetzelfde aantal 
vandaar weer werd gedeporteerd; de bevolking van dit kamp behield steeds ongeveer dezelfde 
omvang of nam slechts geleidelijk toe.240  
   In de eerste maanden van 1943 liep het aantal opgepakte joden hoog op, omdat toen naast het 
ophalen uit de huizen middels adreslijsten, de nadruk vooral lag op het leeghalen van inrichtingen 
waar talrijke joden verbleven, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, weeshuizen en ouderentehuizen. 
Joodse inrichtingen, vooral gelegen in Amsterdam en andere grote steden in het westen, zoals Den 
Haag, Rotterdam en Leiden, werden de een na de ander ontruimd en de bewoners ervan op transport 
gesteld. Ook uit niet-joodse instellingen werden joodse patiënten weggehaald. In Amsterdam werden 
de bewoners van tehuizen niet – zoals bij het ophalen uit woningen – eerst naar de ‘Hollandsche 
Schouwburg’, maar in plaats daarvan via loodsen en een rangeerterrein in het oostelijk havengebied 
(Borneokade, Panamakade) per trein naar Westerbork overgebracht.241 In het geval van het grote 
joodse psychiatrische ziekenhuis ‘Het Apeldoornsche Bosch’ op de Veluwe werden na de ontruiming 
op 21 en 22 januari 1943 de daar verblijvenden zelfs rechtstreeks (dus buiten Westerbork om) naar 
Auschwitz weggevoerd; het ging daarbij om 921 mensen (patiënten en een deel van de 
verpleegkundigen).242 Deze grootschalige acties, waarmee de bezetter de beschikking kreeg over een 
omvangrijk ‘reservoir’ in de doorgangskampen en er voor deportatietreinen nooit een gebrek aan 
‘transportmateriaal’ dreigde, vormen een belangrijk kenmerk van de tweede fase der deportaties: van 
de tussen 1 januari en 1 mei 1943 ruim 19.000 ‘nach dem Osten’ weggevoerde joden waren minstens 
zesduizend afkomstig uit joodse tehuizen, ziekenhuizen en inrichtingen en ongeveer tweeduizend uit 
soortgelijke niet-joodse instellingen.243 
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   Doordat in januari, februari en maart 1943 de omvang van de bevolking in de kampen Westerbork 
en vooral Vught toenam, begon IV B 4-Den Haag met het opvoeren van de frequentie der deportaties. 
Verder werden hiertoe enerzijds bepaalde categorieën vrijstellingsstempels vervallen verklaard en de 
houders ervan naar Vught overgebracht, anderzijds werd het tempo van de transporten uit Vught naar 
Westerbork en vandaar naar het oosten verhoogd; er vonden – met uitzondering van twee keer (15 
november 1943 en 3 juni 1944) – geen rechtstreekse deportaties uit Vught naar Auschwitz plaats. 
Ook werd in de eerste maanden van 1943 de concentratie en isolatie van joden in drie Amsterdamse 
wijken, vooral ‘Oost’ (Transvaalbuurt), opgevoerd. Daartoe vaardigde de Zentralstelle zogenoemde 
Anweisungen uit die aan joden elders in de stad werden gestuurd met het bevel – in twee talen – hun 
woning vóór een bepaalde datum (meestal heel gauw) te verlaten en te verhuizen naar het nieuwe 
adres in Amsterdam-Oost dat op het gedrukte formulier was genoteerd. De Transvaalbuurt was door 
zijn ligging tussen een kanaal en spoorlijnen makkelijk af te sluiten en bovendien dichtbij een 
station.244 Lages en Aus der Fünten waren er in de eerste maanden van 1943 in geslaagd de Joodsche 
Raad ervan te overtuigen dat het Duitse einddoel was om te komen tot de inrichting van ‘drie ghetti’: 
één in Vught (waarvan de capaciteit ‘misschien tot vijftigduizend uit te breiden’ zou zijn245), één in 
Westerbork en één in Auschwitz. Presser stelde dat de illusie van Vught als blijvend kamp zich tot in 
juni 1943 heeft gehandhaafd.246 Het leidde ertoe dat de Joodsche Raad bereid was mee te werken aan 
de overbrenging van talrijke tot dan toe ‘gesperrte’ joden naar Vught. Van december 1942 tot en met 
maart 1943 nam het aantal gedeporteerden per maand steeds met gemiddeld bijna duizend toe (zie 
Bijlage 6.6). 
   Juist in de periode dat een tweede doorgangskamp voor joden werd opgericht en de ophaalacties 
werden geconcentreerd op joodse inrichtingen, werd niet alleen het tempo van de deportaties verder 
opgevoerd, maar veranderde ook de bestemming van de treinen die uit Westerbork vertrokken. Tot 
eind februari 1943 waren de transporten steeds gericht geweest op het grote concentratie- en 
vernietigingskamp Auschwitz.247 De op 2 maart 1943 uit Westerbork vertrokken deportatietrein was 
echter de eerste van in totaal negentien, die als bestemming Sobibór hadden. In tegenstelling tot 
Auschwitz, dat naast het vernietigingskamp Birkenau ook een concentratiekamp (‘Stammlager’) en 
een groot ‘Zwangsarbeitslager’ (Monowitz) omvatte, was Sobibór uitsluitend een vernietigings-
kamp.248 Wat precies de reden is dat de bestemming van de deportatietreinen werd veranderd, is uit 
het in Nederland aanwezige bronnenmateriaal niet direct te verklaren. Sijes geeft aan dat het bij het 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie aanwezige archiefmateriaal van IV B 4-Den Haag slechts gering 
van omvang is en niet meer dan enkele restanten bevat, die merendeels op de tijdelijke vrijstellingen 
van deportatie betrekking hebben. Ook over de persoonlijke bemoeienissen van Eichmann bij de 
deportaties uit Nederland en met name de transporten naar Sobibór, is uit het overgebleven archief 
van IV B 4-Den Haag onvoldoende af te leiden. Wel is duidelijk dat er een nauw contact bestond 
tussen Eichmanns Judenreferat in Berlijn en zijn vertegenwoordiging in Den Haag. Zo reisde in de 
periode van de deportaties regelmatig personeel uit Den Haag naar IV B 4-Berlijn en andersom. De 
instructies omtrent het aantal personen dat uit Nederland naar de kampen ‘im Osten’ moest worden 
getransporteerd, waren steeds afkomstig van Eichmann of zijn plaatsvervanger Rolf Günther. De 
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opgegeven aantallen moesten altijd als een minimum worden beschouwd en werden via Harster en 
Zöpf doorgegeven aan Lages, Aus der Fünten en de commandanten van Westerbork en Vught.249 
   Tussen 10 en 22 april 1943 werd in etappen bepaald dat het verblijf van joden ‘in de provincie’, 
d.w.z. buiten Amsterdam, verboden werd en dat bijna alle betrokkenen zich in Vught moesten 
melden, waardoor de joodse bevolking in dit kamp bijna verdubbelde en er feitelijk nog slechts drie 
door joden legaal bewoonde plaatsen in Nederland overbleven: Amsterdam en de kampen 
Westerbork en Vught. Alleen gemengd gehuwden mochten in de provincie achterblijven, terwijl 
degenen met nog geldige stempels naar Amsterdam moesten.250 Door de ontruiming van alle plaatsen 
buiten Amsterdam zakte het aantal Joodsche Raad-stempels, dat aanvankelijk 17.500 bedroeg, tot ca. 
13.000.251 De in Amsterdam eind april 1943 overgebleven joden behoorden bijna allen tot vier groe-
pen met nog geldige vrijstellingsstempels: een deel van de Rüstungsjuden (circa 1.800 arbeiders met 
3.700 gezinsleden), degenen met Joodsche Raad-stempels (13.000), een groep van ongeveer 9.500 
‘gemengd’ gehuwde joden die kinderen hadden en personen van wie de joodse afkomst nog in 
onderzoek was (‘Calmeyer-Juden’). Hans Georg Calmeyer, een jurist en ambtenaar in het 
Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz, was vanaf voorjaar 1941 belast met de behandeling 
van individuele verzoeken om herziening van de registratie als jood. Vooral na het begin van de 
deportaties waren steeds meer aanvragen ingediend, vergezeld van veelal gefingeerde bewijsstukken, 
om de registratie als ‘voljood’ te veranderen in niet-jood, ‘half-jood’ of ‘kwart-jood’. Calmeyer was 
geen lid van de NSDAP of SS. Van de in totaal 5.667 verzoeken nam hij in 3.709 gevallen een 
positieve beslissing die tot uitstel en uiteindelijk afstel van deportatie leidde.252  
   Seyss-Inquart had al op 19 januari 1943 bepaald dat in het algemeen alle ‘Rückstellungen 
spätestens am 30.6.1943 ihr Ende finden müssen.’ 253 De overige lijsten en stempels waren gedurende 
deze periode achtereenvolgens ongeldig verklaard en de betrokkenen gedeporteerd. Met de 
internering van joden die buiten Amsterdam woonachtig waren in het kamp Vught en een drastische 
inkrimping van het ‘Sperren’-systeem was de tweede fase van de deportaties eind april 1943 tot een 
einde gekomen. Tijdens deze fase werden in totaal bijna 47.000 joden weggevoerd, van wie ongeveer 
35.000 naar Auschwitz en bijna 12.000 naar Sobibór.254 
 
4.2.3.3  Derde fase:  1 mei – 30 september 1943 
In de eerste dagen van mei zaten er in Vught 8.700 joden, zowel degenen waarvan de stempels niet 
langer geldig waren, als zij die afkomstig waren uit de ‘judenrein’ gemaakte ‘provincie’.255 In 
Westerbork bevonden zich toen ca. 9.300 joden, waarmee het totale aantal dat de bezetter direct kon 
deporteren op 18.000 kwam.256 Op 27 april 1943 zond IV B 4-Den Haag een verslag naar Berlijn 
betreffende de ‘Entjudung der Niederlande’, waarin uitgebreid cijfermateriaal was opgenomen; 
gesteld werd dat van de 140.000 joden in Nederland in mei 1940 er 68.300 het land hadden verlaten, 
van wie sinds juli 1942 58.000 in zestig ‘Sonderzüge’ voor ‘Arbeitseinsatz im Osten’, terwijl er zich 
vierduizend in Duitse concentratiekampen bevonden en zesduizend geëmigreerd of voortvluchtig 
waren. Het aantal joodse onderduikers werd door IV B 4-Den Haag op dat moment op 10.000 à 
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15.000 geschat. Tenslotte werd vermeld dat (inclusief joodse onderduikers) van de overgebleven ca. 
72.000 joden een snelle ‘Abschiebung’ werd verhinderd, doordat bijna de helft van hen nog een 
beschermend stempel bezat en – in het geval van de Rüstungsjuden en de Joodsche Raad-stempels – 
nog Duitse belangen dienden, te weten resp. de oorlogsindustrie en het meewerken aan het 
functioneren van het deportatiesysteem.257 Bovendien had het Auswärtiges Amt te kennen gegeven 
dat vele duizenden joden, ondermeer uit Nederland, niet gedeporteerd, maar in een apart kamp, een 
‘Austausch-Lager’ (Bergen-Belsen) opgesloten dienden te worden, zodat ze later zouden kunnen 
worden uitgewisseld tegen geïnterneerde Duitse burgers uit overzeese landen. Nederlandse joden die 
immigratiepapieren voor Palestina of het zogenoemde ‘120.000-stempel’ bezaten (in totaal ca. 3.300 
personen) kwamen hiervoor in aanmerking.258 
   Eind april en begin mei 1943, toen in bijna heel Nederland grote proteststakingen waren 
uitgebroken (met als aanleiding de terugvoering in krijgsgevangenschap van voormalig 
dienstplichtige Nederlandse militairen), bereidden Rauter, Harster en Zöpf de derde fase van de 
deportaties voor.259 Op 5 mei liet Harster een geheime circulaire uitgaan naar alle bij de deportaties 
betrokken Duitse instanties in Nederland. Terwijl in maart ruim 5.600 en in april bijna 5.900 joden 
waren gedeporteerd, wenste IV B 4-Berlijn, aldus Harster, dat het aantal in mei 8.000 zou bedragen; 
‘Da das RSHA im Juni weitere 15.000 Juden anfordert, muss möglichst schnell der Zeitpunkt erreicht 
werden, an dem auch die Insassen des Lager Hertogenbosch beansprucht werden können.’ 260 Het 
tempo van de deportaties zou dus nog verder moeten worden opgevoerd en een versnelde ontruiming 
van Vught zou hierbij van belang zijn. Nu de eerste en de tweede fase van de deportaties voorbij 
waren, wilden de vervolgers door grote ‘Aktionen’ de nog bestaande voorlopige vrijstellingen, m.n. 
de Joodsche Raad-stempels, opheffen en zo snel mogelijk de rest van de joodse gemeenschap 
deporteren. Deze was toen vrijwel geheel geconcentreerd in drie wijken van Amsterdam. De 
grootschalige acties die dit streven zou vergen, vormen het enige belangrijke kenmerk van de derde 
fase der deportaties, die van begin mei tot eind september 1943 duurde.  
   In twee etappen zouden de laatste joden uit Amsterdam worden weggevoerd; de nog overgebleven 
Rüstungsjuden waren voor een deel bestemd voor Vught en de houders van Joodsche Raad-stempels 
zouden in gedeelten naar Westerbork worden overgebracht.261 Hierbij hoopte de bezetter, net als in 
april bij de ontruiming van ‘de provincie’, geen gebruik te hoeven maken van razzia’s (die de inzet 
van veel manschappen vereiste), maar in plaats daarvan de Joodsche Raad in te schakelen. Op 14 mei 
werd aan alle overgebleven joden die geen ‘Sperre’ bezaten, het verblijf in Amsterdam verboden en 
bevolen zich uiterlijk 20 mei voor transport naar Westerbork te melden. Aangezien slechts een zeer 
gering aantal reageerde, kreeg de leiding van de Joodsche Raad opdracht in eerste instantie de helft 
van degenen met een Joodsche Raad-stempel, t.w. 7.000 personen, op te roepen zich op 25 mei te 
melden. Hoewel de leiding van de Raad, na felle interne debatten, uiteindelijk besloot aan deze 
Duitse eis mee te werken en zelf de selectie uit te voeren, mislukte de opzet, omdat slechts ongeveer 
vijfhonderd opgeroepenen ook verschenen op het aangewezen terrein. De dag daarna, 26 mei, vond 
een grootschalige razzia plaats in Amsterdam, waarbij systematisch woningen werden doorzocht 
zonder dat er op de ‘Sperren’ werd gelet. In totaal werden 3.435 joden naar Westerbork vervoerd.262 
Na deze razzia lieten Lages en Aus der Fünten aan de leiding van de Joodsche Raad weten dat er 
voorlopig geen razzia’s meer gehouden zouden worden. Op kleinere schaal werd het oppakken echter 
voortgezet. Op 20 juni 1943 had de volgende omvangrijke razzia plaats, de grootste die ooit werd 
gehouden. In Amsterdam-zuid en -oost werden hele wijken hermetisch afgesloten en 5.524 personen 
opgepakt.263 Bij een kleinere razzia op 23 juli werden 600 joden gearresteerd.264 Op 29 september 
1943 werden de laatste grote razzia’s gehouden. In Amsterdam werden ruim 2.000 joden met 
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inbegrip van de leden van de Joodsche Raad gegrepen. Het was het einde van de Joodsche Raad en 
van elk legaal georganiseerd joods gemeenschapsbestaan in Nederland. Ongeveer vijf functionarissen 
van het verbindingskantoor van de Joodsche Raad met de Duitse autoriteiten, de Expositur, mochten 
in Amsterdam blijven om zich bezig te houden met de ‘legale rest’, voornamelijk bestaande uit joden 
die een niet-joodse huwelijkspartner en kinderen hadden.265 
   Een ander kenmerk van de derde fase is de beruchte poging van de bezetter om een deel van deze 
‘gemengd’ gehuwden, in ruil voor ‘definitieve vrijstelling’ van deportatie, te dwingen zich te laten 
steriliseren. Het is opvallend dat deze vergaande maatregel zelfs in Duitsland zèlf nooit is ingevoerd; 
Rauter was er echter voorstander van en het feit dat het niet bij een voornemen is gebleven, maar ook 
werd uitgevoerd, tekent het radicale en doortastende karakter van het Duitse beleid in Nederland.266 
Vanaf eind mei werden in een Amsterdams joods ziekenhuis enkele honderden sterilisaties 
uitgevoerd, waarbij het in bijna alle gevallen om joodse mannen ging. Overigens werden ook vaak 
door artsen bij oudere vrouwen en mannen niet-vruchtbaarheidsverklaringen afgelegd, die 
volstonden. De Duitse gedragslijn ten opzichte van de ‘gemengd’ gehuwde joden veranderde echter 
van tijd tot tijd. Ondanks het risico van deportatie, weigerden velen, die er voor in aanmerking 
kwamen, zich te laten steriliseren. Omdat ook van de zijde van de kerken zeer scherp werd 
geprotesteerd tegen deze maatregel, verbood de Reichskommissar tenslotte de sterilisatie van 
‘gemengd’ gehuwde joden. In de vierde fase van de deportaties – december 1943 – lag het in de 
bedoeling ongeveer 2.500 ‘gemengd’ gehuwden in aparte werkkampen in Nederland onder te 
brengen. Dit plan werd, zij het slechts gedeeltelijk, ook daadwerkelijk uitgevoerd.267 
   Gedurende de derde fase, begin mei tot eind september 1943, werden meer dan 28.000 joden uit 
Nederland gedeporteerd, van wie ruim 23.000 naar het vernietigingskamp Sobibór.268 Hiermee had 
het deportatiecijfer voor het eerst sinds oktober 1942 weer een hoogtepunt bereikt: uit een overzicht 
van de deportatieaantallen (zie bijlage 6.6) blijkt, dat vooral in mei, juni en juli 1943 veel méér joden 
werden weggevoerd, dan in de eerste maanden van de deportaties (juli, augustus, september 1942). 
 
4.2.3.4  Vierde fase:  1 oktober 1943 – 13 september 1944 
De vierde fase van de deportaties kenmerkte zich door opsporing van joodse onderduikers en het op 
transport stellen van restgroepen achtergebleven joden, die zich nog in de doorgangskampen en 
gevangenissen bevonden. Afgezien van het Sperren-systeem, dat inmiddels was afgebroken, waren 
enkele kleinere groepen ook tijdens de derde en het begin van de vierde fase nog van deportatie 
vrijgesteld. De circa 640 joden die met goedkeuring van Generalkommissar Schmidt op speciale 
lijsten stonden van twee Nederlandse secretarissen-generaal, werden in september 1943 (na de dood 
van Schmidt) naar Westerbork overgebracht en in 1944 als bevoorrechte personen naar het 
‘Altersghetto’ Theresienstadt gedeporteerd. Ook werden toen degenen die nog op speciale lijsten 
voorkwamen, zoals de afgewezen gevallen op de ‘Calmeyer’-lijst en de laatste groep van 140 tot dan 
toe vrijgestelde Portugese joden definitief weggevoerd. Het joodse doorgangskamp Vught werd 
tijdens de vierde fase in etappes opgeheven en hield in juni 1944 op te bestaan.269 
   Een tweede belangrijk kenmerk van deze laatste fase van de deportaties was echter dat de Duitse 
politie trachtte zoveel mogelijk ondergedoken joden te arresteren. Om onderduiken in het algemeen 
te bemoeilijken werden op initiatief van Rauter hervormingen doorgevoerd in het distributiesysteem 
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van bonkaarten. Naar schatting hebben maximaal 28.000 Nederlandse joden ondergedoken gezeten, 
maar werd ruim een derde deel van hen uiteindelijk alsnog gearresteerd en gedeporteerd.270 
Daarnaast werden 8.500 à 9.000271 joden niet gedeporteerd omdat zij met niet-joden gehuwd waren 
en slaagden maximaal circa 3.700 joden erin hun registratie als (vol-)jood ongedaan te maken via een 
beslissing van de Duitse functionaris Calmeyer.272 Tenslotte verbleven er bij de bevrijding van 
Westerbork in april 1945 nog ongeveer 900 personen in dit kamp. De laatste trein uit het kamp was 
overigens al 13 september 1944 vertrokken, waarmee de deportaties definitief tot een einde kwamen. 
In de periode oktober 1943 tot en met september 1944 werden ruim 16.600 joden weggevoerd; 
evenals in de derde fase gingen echter niet alle transporten naar Auschwitz of Sobibór. Kleinere 
groepen, als bevoorrecht beschouwde personen, werden overgebracht naar bijzondere kampen, zoals 
het eerder genoemde ‘Austauschlager’  Bergen-Belsen en het ‘Altersghetto’  Theresienstadt. 
Laatstgenoemd kamp was de bestemming van onder andere de ‘Barneveld’-groep, de top van de 
Joodsche Raad, protestants-gedoopte joden en sommige Portugese joden. Een belangrijk deel van hen 
– met uitzondering van de ‘Barnevelders’ – werd echter later van daaruit alsnog naar Auschwitz 
gedeporteerd.273 
   In totaal zijn gedurende de bezetting van de 140.000 geregistreerde joden in Nederland meer dan 
107.000 gedeporteerd, van wie tussen 5.400 en 5.500 de kampen overleefden.274 Enkele honderden 
joden kwamen om in gevangenissen en kampen in Nederland, vooral in Vught en Amersfoort. Er zijn 
dus tussen 102.000 en 103.000 in Nederland opgepakte joden in Duitse gevangenschap – 
concentratie- en vernietigingskampen – vermoord of omgekomen.275 Tussen twee- en drieduizend 
joden slaagden er tijdens de bezetting in met of zonder Duitse toestemming geallieerd of neutraal 
gebied te bereiken. De overige overlevenden slaagden daarin door administratieve ontsnapping 
(gemengd gehuwden, Calmeyer-gevallen) of door onderduik.276 
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   4.2.4    Vergelijkend  overzicht 
 

   Figuur 13:  Bezetters,  Deportaties,  1942–1944 

      Kenmerk   Frankrijk   België   Nederland 

12)  Planning  deportatie- 
        aantallen 

– 11 juni 1942: 100.000   
   in acht maanden;  22 juni:  
   40.000 in drie maanden 
– 2 juli: akkoord Oberg- 
   Bousquet:  22.000 uit  
   bezette zone, 10.000 uit  
   onbezette zone 

– 11 juni 1942: 10.000 in  
   acht maanden;  22 juni:  
   10.000 gehandhaafd 
– 28 aug.: verhoogd tot  
   20.000, te deporteren  
   vóór 1 nov. 1942 

 

– 11 juni 1942:  15.000 in  
   acht maanden;  22 juni: 
   40.000 in drie maanden 
– vanaf nov. 1942 steeds  
   opgave van nieuwe  
   aantallen   

 
13)  Transportmogelijkheden – voldoende beschikbaarheid 

   van treinen, behalve tussen  
   12 nov. 1942 en febr. 1943   
– na sept.1942: onregelmatig 
   verloop van transporten  

– voldoende beschikbaarheid 
   van treinen, behalve tussen 
   1 nov. 1942 en maart 1943   
– na okt. 1942: onregelmatig 
   verloop van transporten  

– voldoende beschikbaarheid 
   van treinen   
 
– continuïteit  van  
   transporten  

14)  Omvang  beschikbaar  
        politie- en opsporings- 
        apparaat  

– Sipo-SD: ca.2.400 personen 
   waarvan 11 bij Referat    
   IV J  (Judenreferat) in 
   Parijs; SS-Kommando  
   Brunner: 10 man (vanaf      
   juni 1943) 
– Ordnungspolizei: 3.000, 
   vanaf febr.1943: 5.000 man 

– Sipo-SD : ca. 300 personen 
   waarvan 11 bij Referat  
   II C (Judenreferat) later  
   IV B 3, Brussel 
– Feldgendarmerie (FG): ca. 
   1.000 man;  Geheime  
   Feldpolizei (GFP): ca. 500  
   man   

– Sipo-SD: ca.650 à 700  
   pers. waarvan ca. 50 bij     
   Referat IV B 4 (Juden- 
   referat) Den Haag, en 
   70 à 90 bij Zentralstelle      
   Amsterdam 
– Ordnungspolizei:  3.000  
   à 4.000 man  

15)  Capaciteit  doorgangs- 
        kampen  

– Drancy:  max. ca. 6.000 
– Compiègne, Pithiviers,  
   e.a., totaal: ca. 3.300 

– Mechelen:  max. 1.700  
– Breendonk: max. enkele  
   honderden  

– Westerbork:  ca. 9.300 
– Vught:  ca. 8.700  

16)  Handelingsvrijheid  en  
       functioneren  van  
       betrokken  Duitse  
       instanties  

– onvoldoende mede- 
   werking van Vichy  
– onvoldoende steun van  
   HSSPF en BdS aan  
   Judenreferat in Parijs 
– onvoldoende steun van  
   militair  bestuur  

– onvoldoende steun van  
   militair bestuur  (vooral  
   nov. 1942 – sept. 1943) 
– reorganisaties en  
   personeelswisselingen  
   bij Sipo-SD Dienststelle     
   en Judenreferat  

– groot: geen beperkingen      
   voor HSSPF, BdS, Juden-  
   referat of Zentralstelle  
– goede samenwerking en  
   onafgebroken steun van  
   HSSPF en BdS aan  
   Judenreferat   

17)  Methoden  – deportatie van reeds  
   geïnterneerde joden uit  
   kampen in bezette zone  
   (juni–juli 1942): 4.965  
   personen  
– grote razzia door Franse  
   politie op buitenlandse  
   joden in groot-Parijs (16-18  
   juli 1942): 12.884 personen 
– deportatie uit internerings- 
   centra van onbezette zone 
   (aug.1942): 4.600 personen  
– razzia’s en ophaalacties  
   door Franse politie van  
   buitenlandse joden in beide  
   zones  (vanaf aug. 1942) 
– razzia’s door SS-eenheden 
   (vanaf aug. 1943, Brunner) 
– opsporing van onderduikers  
   (SEC, Permilleux, Milice) 

– schriftelijke oproepen (juli– 
   aug 1942): 3.956 gedeport. 
– grote razzia’s in Antwerpen  
   en Brussel  (aug.–sept.  
   1942): 3.196 personen    
– deportatie uit werkkampen 
   in noord-Frankrijk (okt.  
   1942): 1.685 personen  
– individuele arrestaties en  
   kleine razzia in Luik (aug.– 
   okt. 1942): 7.068 personen 
– tijdelijke en blijvende  
   vrijstellingen: max. 5.000 
– razzia op joden met  
   Belgische nationaliteit (3-4    
   sept. 1943):  975 personen  
– opsporing van onder- 
   duikers, kleinschalige  
   razzia’s op tehuizen (nov.  
   1942–aug. 1944): 7.807. 

– schriftelijke oproepen  
   (juli–aug. 1942): 12.457  
   gedeporteerden 
– intimidatierazzia’s van 14  
   juli, 6 en 9 aug. 1942:  
   880 gedeporteerden 
– arrestaties d.m.v. naam-  
   en adreslijsten (sept. 1942– 
   april 1943) 
– deportatie uit werkkampen: 
   12.296 pers. (okt. 1942) 
– tijdelijke vrijstellingen:  
   max. ca. 46.000 personen 
– ontruiming van tehuizen en  
   inrichtingen: ca. 8.000 pers. 
– tweede doorgangskamp  
   Vught (jan.1943-juni 1944) 
– grote razzia’s: 12.459 pers.   
   (mei–sept. 1943) 
– opsporing  onderduikers 

 

Overeenkomsten en verschillen 
Ad 12 en 13) Eichmann zag de planning van de deportaties in Frankrijk, België en Nederland als een 
eenheid. Begin juni 1942 werd in Berlijn met de Judenreferenten uit Parijs, Den Haag en Brussel 
overeengekomen dat in acht maanden 100.000 joden uit Frankrijk, 15.000 uit Nederland en 10.000 
joden uit België zouden worden gedeporteerd. Al snel bleek dat het aantal voor Frankrijk niet 
haalbaar was, omdat in diezelfde periode een deel van het beschikbare Duitse treinmaterieel zou 
worden ingezet voor militaire transporten naar het front in Rusland en vervoer van Franse arbeiders 
voor tewerkstelling in Duitsland. Eichmann besloot daarop het aantal van 125.000 te verlagen tot 
90.000, maar het tempo van de transporten te verhogen door dit aantal in drie maanden weg te 
voeren. Voor deze periode kon hij wel voldoende treinen bij het Verkehrsministerium en de 
Reichsbahn krijgen. De spreiding over de landen werd eveneens veranderd: Frankrijk 40.000, 
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Nederland 40.000 en België 10.000. Voor alle drie landen waren er van juli tot en met oktober 1942 
voldoende treinen beschikbaar om de geplande deportaties uit te voeren. In september werd duidelijk 
dat vanaf begin november een groot deel van de transportcapaciteit nogmaals om militair-strategische 
redenen moest worden ingezet voor de Wehrmacht. Dit betekende voor Frankrijk en België een 
onderbreking gedurende de wintermaanden, maar dit gebrek aan transportmogelijkheden viel in deze 
twee landen – zij het om uiteenlopende redenen – echter samen met het feit dat er reeds onvoldoende 
joden in de doorgangskampen verbleven. Dit laatste gold niet voor Nederland, hoewel ook daar het 
deportatiecijfer van december het laagste was van de hele periode juli 1942 tot eind juli 1943. Het 
ligt voor de hand dat van november 1942 tot begin februari 1943 de relatief beperkte 
transportcapaciteit voor de drie landen bijna geheel voor Nederland werd ingezet. In dit land ging 
immers het oppakken van joden ongehinderd voort. Overigens bleek de winterstop in Frankrijk en 
België niet absoluut. Zodra zich ook in deze twee landen toch voldoende joden in doorgangskampen 
bevonden, werden alsnog enkele treinen ter beschikking gesteld. 
   Ad 14) Het Duitse politieapparaat in Frankrijk bestond voornamelijk uit Sipo-SD met ruim 2.400 
personeelsleden en ongeveer 3.000 man Ordnungspolizei. Door deze beperkte omvang in een 
uitgestrekt land als Frankrijk was de Duitse politie-top zoals vermeld aangewezen op samenwerking 
met de Franse politie. Begin juli 1942 kwam een politie-akkoord tot stand volgens welk de Franse 
politie in beide zones uitsluitend buitenlandse en staatloze joden voor deportatie zou oppakken. 
Reden was dat het de Franse politie-top in de eerste plaats ging om zelfstandige bevoegdheden van 
de eigen politie in beide zones. Hiermee was een potentieel van 100.000 Franse agenten, van wie 
30.000 in groot-Parijs, beschikbaar gekomen voor het oppakken van joden. Voor de Duitse politie-
top leken de personeelsproblemen voorlopig opgelost, al zou reeds vanaf september 1942 de politie-
samenwerking bij deportaties steeds stroever verlopen. 
  In België was de omvang van het Duitse politieapparaat met minder dan tweeduizend man het 
kleinst van de drie landen. Bovendien vielen de politiebevoegdheden – anders dan in Frankrijk en 
Nederland – niet onder de SS maar onder het militair bestuur. Belangrijkste reden voor het tekort aan 
mankracht bij opsporing en deportatie van joden was dat de Militärverwaltungschef inzet van 
Belgische politie bij deportaties van joden expliciet verbood, nadat de Sipo-SD in Antwerpen 
tweemaal Belgische reguliere politie had ingeschakeld bij razzia’s. Het militair bestuur wilde de SS-
invloed in België zo beperkt mogelijk houden. Dit was ook mogelijk omdat in België tot juli 1944 
een HSSPF ontbrak. 
   In Nederland had de HSSPF Rauter – naast omstreeks 4.000 man Ordnungspolizei – ook het gezag 
over de 20.000 man tellende Nederlandse politie. Deze was in de eerste jaren van de bezetting door 
reorganisaties en centralisatie daadwerkelijk aan hem ondergeschikt gemaakt. In Amsterdam, waar de 
meerderheid van de joden woonde, stond de ruim 1.400 man sterke gemeentepolitie al sinds mei 
1941 onder bevel van een nazi-gezinde hoofdcommissaris die zijn politie dienstbaar maakte aan de 
bezetter. In Nederland kon dus een omvangrijk politieapparaat voor massale arrestaties van joden 
worden ingezet. In de loop van de deportaties veranderde echter de samenstelling van het apparaat. 
De bezetter ging bij het oppakken van joden steeds meer gebruik maken van speciale eenheden. 
   Ad 15) In de capaciteit van de doorgangskampen in de drie landen waren weliswaar verschillen in 
absolute aantallen, maar deze waren niet van belang voor de uiteindelijke omvang van het percentage 
gedeporteerden. Vanaf september 1942 ontstond in Frankrijk om politieke redenen in dit opzicht 
zelfs een overschot in capaciteit voor beide zones. In België was de ruimte in het enige 
doorgangskamp voor joden, de Dossinkazerne in Mechelen, voldoende bij de eerste geplande 
transporten. Later, toen dit niet het geval was, werd ook incidenteel gebruik gemaakt van het 
algemene gevangenkamp Breendonk en militaire gevangenissen. Zoals bekend, was het aantal joden 
in Nederland groter dan in België, maar de capaciteit van Westerbork en Vught was 
verhoudingsgewijs vele malen groter. Bovendien was er van juli 1942 tot september 1944 met slechts 
een enkele uitzondering sprake van continuïteit in wekelijkse transporten. 
   Ad 16) In Frankrijk voorzag het politie-akkoord tussen Oberg/Knochen en Bousquet in de volledige 
medewerking van de Franse politie bij de arrestaties van buitenlandse joden in beide zones. Doordat 
de HSSPF en de BdS – naast handhaving van openbare orde en bestrijding van het verzet – ook voor 
massale arrestaties van joden afhankelijk waren van Franse medewerking, was de 
onderhandelingspositie van de Vichy-regering relatief sterk. Door het Duits-Franse politie-akkoord 
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werd de handelingsvrijheid van het Judenreferat in Parijs echter aanzienlijk beperkt. Immers, de 
joden met Franse nationaliteit zouden als groep in principe niet door de Franse politie gearresteerd 
worden. Zolang sprake was van de vereiste medewerking aan Franse zijde bij de arrestaties van de 
buitenlandse en staatloze joden, konden de deportaties ongehinderd voortgang vinden. Zodra echter 
de Franse medewerking verminderde, werd het gevolg van de beperkte handelingsvrijheid van het 
Judenreferat direct merkbaar. Er waren twee periodes tijdens welke dit onmiddellijk effect had op de 
deportatieaantallen: september–oktober 1942 en maart–juni 1943. 
   In de loop van september 1942 besloot Vichy onder druk van de publieke opinie en de kerk tot 
voorlopige opschorting van massale arrestaties. Het Judenreferat wilde echter toch het oppakken 
voortzetten om de voor oktober reeds beschikbare 31 treinen uit Frankrijk te kunnen laten vertrekken. 
Het al geheel voorbereide razzia-plan omvatte zowel buitenlandse als Franse joden in de regio Parijs 
door de Franse politie. De BdS, Knochen, gaf echter geen toestemming. Hij voorzag dat een 
openlijke schending van het politie-akkoord onmiddellijk tot hevige protesten van de Vichy-regering 
en grote onrust onder de publieke opinie zou leiden. Bovendien zou de Duits-Franse politie-
samenwerking in het algemeen in gevaar komen. Het gevolg was dat de doorgangskampen nagenoeg 
leeg raakten. Gedurende de hele maand oktober vertrok dan ook geen enkele deportatietrein uit 
Frankrijk. Dit is het eerste voorbeeld waaruit duidelijk blijkt dat de handelingsvrijheid van het 
Judenreferat ernstig werd beperkt. Vergelijking van de deportatieaantallen tijdens deze periode geeft 
vooral het ontstaan van een opmerkelijk percentueel verschil tussen Frankrijk en Nederland aan. 
 

Tabel 2: Vergelijkend overzicht van aantallen en percentages gedeporteerden, maart tot medio  
   november 1942277

 

 
Maand 

Frankrijk België Nederland 
aantal % van 320.000 aantal % van 66.000 aantal % van 140.000 

maart  1942 1.112 0,3 0 0 0 0 
juni  1942 
juli  
augustus 
september 
oktober 
1–11 november 

4.037 
7.800 
13.123 
12.134 

0 
3.745 

1,3 
2,4 
4,4 
3,9 
0 

1,2 

0 
0 

5.990 
5.790 
4.841 

0 

0 
0 

9,1 
8,8 
7,3 
0 

0 
5.988 
5.252 
6.675 
11.965 
2.177 

0 
4,3 
3,8 
4,8 
8,5 
1,5 

totalen 41.951 13,1 16.621 25,2 32.057 22,9 
 

In Frankrijk waren tot november 1942 de deportaties in absolute aantallen omvangrijker, maar was 
verhoudingsgewijs toch een achterstand van ongeveer tien procent ontstaan ten opzichte van 
Nederland. Wanneer de massale arrestaties van joden door Franse politie waren voortgezet, hadden 
de reeds beschikbare 31 treinen in oktober 1942 volgens plan kunnen vertrekken. Uitgaande van 
gemiddeld duizend gedeporteerden per trein278, zou het totaal aantal gedeporteerden zijn gestegen 
van 42.000 tot ongeveer 73.000 of 22,8 procent van de 320.000 joden in Frankrijk. Dit komt vrijwel 
overeen met het feitelijke deportatiepercentage van 22,9 in Nederland. De piek van de wegvoering uit 
de werkkampen in Nederland in oktober en de gelijktijdige stagnatie in Frankrijk verklaren het 
percentuele verschil tussen beide landen tot november 1942. 
   Het tweede voorbeeld betreft het ambitieuze plan van het Judenreferat uit maart 1943, dat 
betrekking had op de deportatie van 90.000 tot 100.000 joden in april, mei en juni van dat jaar. 
Ondanks de winterstop waren er vanaf eind januari 1943 weer regelmatig treinen ter beschikking. 
Intussen was het aantal joden in Drancy en andere kampen door enkele incidentele acties zodanig 
toegenomen, dat vanaf begin februari weer tenminste drie treinen konden vertrekken, gevolgd door 
nog eens vijf in maart. De vijf laatstgenoemde waren mogelijk geworden door de grote razzia’s van 
10-11 februari in beide zones (de eerste op een dergelijke schaal door de Franse politie uitgevoerde 
acties sinds september 1942). Tot en met begin maart 1943 waren in totaal 48.000 joden uit heel 
Frankrijk weggevoerd, van wie ca. 40.000 buitenlanders en ca. 8.000 joden met de Franse 
nationaliteit. Volgens Eichmanns plannen moest de deportatie van alle buitenlandse joden uit beide 
                                                           
277 Op 11 november 1942 begon de Duitse bezetting van de zuidelijke zone. Tussen 12 en 30 november vonden geen deportaties uit 
Frankrijk plaats. Bronnen van de absolute cijfers in tabel 2, 3 en 4: Klarsfeld, Vichy-Auschwitz (1989), 330–333; Wolfgang Benz (ed.), 
Dimension des Völkermords (München: Oldenbourg, 1991), 162–165.  
278

 Raul Hilberg, Sonderzüge nach Auschwitz (Mainz: Dumjahn, 1981), 65, 167–168; Klarsfeld, Vichy-Auschwitz, 330–333. 
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zones van Frankrijk uiterlijk eind juni 1943 zijn voltooid. Het ging daarbij oorspronkelijk om een 
aantal van 130.000 tot 140.000. Het Judenreferat in Parijs had in maart 1943 dus te maken met een 
aanzienlijke achterstand. Het door Eichmann eerder vastgestelde doel wilde Röthke alsnog in drie 
maanden bereiken. Röthkes plan kon echter om drie redenen niet worden uitgevoerd. In de eerste 
plaats werd ook deze keer het voorstel afgewezen door Knochen, die nog steeds vond dat het 
dwingende karakter ervan onvermijdelijk tot ernstige spanningen in de betrekkingen met de Vichy-
regering zou leiden; hierdoor zou de algehele collaboratiepolitiek teveel in gevaar komen. Ten 
tweede stonden de Italiaanse bezetters in zuidoost Frankrijk noch aan Franse autoriteiten noch aan 
Duitsers invloed toe op het beleid dat in hun zone ten aanzien van de joden werd gevoerd. Dit 
blokkeerde de voorgenomen deportatie van de ca. 25.000 tot 30.000 joden uit dit gebied. In de derde 
plaats bleef de Franse politie onwillig om over te gaan tot massale arrestatie van de joden met Franse 
nationaliteit. Om dit te ondervangen en het politie-akkoord uit juli 1942 te omzeilen, stelde Röthke 
voor grote groepen joden met de Franse nationaliteit te denaturaliseren en dus weer de status van 
buitenlander te geven. Dit laatste voorstel werd door Knochen wèl overgenomen. Ook de Franse 
regering leek bereid denaturalisatie-wetgeving uit te vaardigen. In afwachting van het resultaat van 
de onderhandelingen hierover, die aanvankelijk slechts enkele weken zouden duren, kon het 
Judenreferat vooralsnog zelf weinig actie ondernemen. Mede door interne Franse geschillen liet 
uitvaardiging van een denaturalisatiewet echter maanden op zich wachten en uiteindelijk kwam deze 
niet tot stand. Van bovengenoemd pretentieus plan om binnen drie maanden 100.000 joden te 
deporteren – waar de transportcapaciteit wel voor aanwezig was – kwam niets terecht. Tussen 25 
maart en 23 juni 1943 vertrok wederom geen enkele deportatietrein uit Frankrijk. 
   In België was vanaf begin november 1942 sprake van een geplande, tijdelijke onderbreking in de 
deportaties. Dit kwam omdat zoals eerder vermeld in de winter 1942-’43 vrijwel geen treinen voor 
België beschikbaar waren. Dit gebrek aan transportmogelijkheden was echter opgetreden nadat de 
bezetter zijn greep op de overgebleven joden reeds grotendeels had verloren. De overgebleven joden 
waren massaal ondergedoken en de bezetter schatte dat ongeveer 30.000 joden in de clandestiniteit 
waren verdwenen. Dit betekende dat al in een vroeg stadium de bezetter gedwongen was joodse 
onderduikers op te sporen, een taak waarvoor het beschikbare Duitse politie- en opsporingsapparaat 
onvoldoende berekend was. Daarbij kreeg de Sipo-SD in deze fase, ook na bovengenoemde 
winterstop toen er weer treinen beschikbaar waren, weinig actieve medewerking van het militair 
bestuur. Dit gaf om politieke redenen geen toestemming tot deportatie van de groep Belgisch-joodse 
staatsburgers en – op verzoek van Belgische secretarissen-generaal – degenen die in joodse tehuizen 
en inrichtingen onder AJB-toezicht verbleven. In die zin was dus ook in België handelingsvrijheid 
van het Judenreferat dus niet onbeperkt. 
 

Tabel 3: Vergelijkend overzicht van aantallen en percentages gedeporteerden, medio november 1942  
   tot medio juni 1943 

 
Maand 

Frankrijk België Nederland 
aantal % van 320.000 aantal % van 66.000 aantal % van 140.000 

12–30 nov.1942 
december 1942 
januari 1943 
februari 
maart 
april 
mei 
1–22 juni 1943 

0 
0 
0 

2.998 
5.003 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0,9 
1,6 
0 
0 
0 

0 
0 

1.555 
0 
0 

1.400 
0 
0 

0 
0 

2,4 
0 
0 

2,1 
0 
0 

3.022 
2.496 
3.594 
4.303 
5.679 
5.889 
8.006 
6.023 

2,1 
1,8 
2,5 
3,1 
4,1 
4,2 
5,8 
4,3 

totaal 8.001 2,5 2.955 4,5 39.012 27,9 
mrt.–11 nov.’42 41.951 13,1 16.621 25,2 32.057 22,9 
algemeen totaal 49.952 15,6 19.576 29,7 71.069 50,8 
 
Wanneer het deportatieplan voor april, mei en juni 1943 in Frankrijk wèl was uitgevoerd, zou het 
totaal aantal gedeporteerden in dit land zijn gekomen op bijna 140.000 of ongeveer 44 procent van de 
320.000 joden in Frankrijk. Het verschil met het daadwerkelijk deportatiepercentage van 50,8 in 
Nederland zou dan ongeveer zes procent zijn geweest in plaats van de feitelijk 35 procent. Het 
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verschil van ongeveer 21 procent tussen België en Nederland laat zich voor wat de bezetter betreft 
eveneens verklaren door de grotere handelingsvrijheid in laatstgenoemd land. 
   Ad 17) Wat de gebruikte methoden betreft (zie voor een overzicht Figuur 13), werd – in 
tegenstelling tot Frankrijk – in België en Nederland aanvankelijk gebruik gemaakt van schriftelijke 
oproepen. In beide landen gaf echter slechts ongeveer de helft van de opgeroepenen hieraan gehoor 
en spoedig werd dit nog minder. Dit was voor de bezetters aanleiding over te schakelen op andere 
methoden. In België kreeg de Sipo-SD vanaf midden augustus 1942 toestemming van het militair 
bestuur om grootscheepse razzia’s te houden. Hierbij werden, vooral in Antwerpen en later ook in 
Brussel, hele wijken afgezet en huizen doorzocht. Het Duitse politieapparaat, bestaande uit 
Feldgendarmerie, Geheime Feldpolizei en Sipo-SD, was over het algemeen goed in staat deze acties 
uit te voeren. In Antwerpen werd de Belgische politie in augustus herhaaldelijk door de plaatselijke 
Sipo-SD tot medewerking gedwongen. De razzia’s en arrestaties in kleinere groepen, die tot eind 
oktober 1942 duurden, waren in deze periode een belangrijke methode bij de deportaties in België. In 
totaal werden tot dan toe bijna 17.000 van de geplande 20.000 joden gedeporteerd. Daarna trad 
stagnatie op, omdat inmiddels veel overgebleven joden waren onderdoken of zich hadden voorzien 
van valse papieren. De nadruk kwam te liggen op opsporing van joodse onderduikers. Voor deze taak 
was de beschikbare mankracht echter niet voldoende. Daarbij kreeg de Sipo-SD geen toestemming 
om nog verder gebruik te maken van de Belgische politie. Het al genoemde gebrek aan treinen tijdens 
de winter van 1942-’43 trad in België dus op, nadat dat de bezetters hun greep op de rest van de 
joodse bevolking reeds hadden verloren. Dat nam niet weg dat door het oppakken van onderduikers 
het aantal joden in Mechelen geleidelijk zodanig toenam, dat het kamp begin januari 1943 vol raakte. 
De Sipo-SD slaagde er toen in om via Eichmann alsnog twee treinen voor België ter beschikking te 
krijgen, die nog dezelfde maand vertrokken met 1.555 gedeporteerden. Blijvende beperking van het 
opsporingsapparaat en onvoldoende steun van het militair bestuur droegen ertoe bij dat grootschalige 
ophaalacties niet langer konden plaatsvinden. De deportaties kregen in dit land dan ook niet meer die 
omvang die ze van augustus tot oktober 1942 hadden gehad. 
   Ook in Nederland was het beschikbare Duitse politieapparaat – Ordnungspolizei en Sipo-SD – in 
staat de beperkte arrestatieacties van de eerste fase en de grote razzia’s, die in de derde fase (mei-
september 1943) plaatsvonden, uit te voeren. Na de oproepen, lag vanaf begin september 1942 de 
nadruk echter vooral op methoden die voor het beschikbare opsporingsapparaat relatief makkelijk 
waren uit te voeren. Door middel van naam- en adreslijsten werd overgegaan tot arrestaties in de 
woningen tijdens de avondklok. Ook werd begonnen met verstrekking van tijdelijke vrijstellingen 
(Sperren), waardoor de Sipo-SD, vooral via de Joodsche Raad, greep hield op de joodse 
bevolkingsgroep. In Amsterdam werden de arrestaties in de woningen gedurende september 1942 
door de gemeentepolitie verricht. Al vanaf begin oktober werden de ophaalacties in Amsterdam en 
andere grote steden echter grotendeels overgenomen door speciale pro-Duitse eenheden, zoals: 
Politiebataljon Amsterdam (PBA), Vrijwillige Hulppolitie en Kolonne Henneicke, die onder Duits 
bevel stonden. De omvang van het beschikbare Duitse politieapparaat (en hun Nederlandse 
handlangers) maakte dat de vervolgers in Nederland niet per se van de reguliere Nederlandse politie 
afhankelijk waren, zoals dat in Frankrijk duidelijk wèl het geval was. Door de vrijstellingen was de 
Sipo-SD in staat het grote aantal te deporteren personen in Nederland over een langere periode te 
spreiden. Door de reeds geïsoleerde bevolkingsgroep deel voor deel te deporteren kon chaos in het 
deportatie-systeem of teveel weerstand bij de omgeving of slachtoffers vermeden worden. 
   In tegenstelling tot Frankrijk en België vormden in Nederland niet alleen het beschikbare Duitse 
politieapparaat, maar vooral de handelingsvrijheid van de betrokken Duitse instanties géén 
belemmering bij de voortgang van de deportaties. Integendeel, ze maakten het gebruik van andere – 
rigoureuze – methoden mogelijk, waardoor in enkele grote acties een groot aantal joden in 
betrekkelijk korte tijd kon worden gedeporteerd. Zoals eerder bij de handelingsvrijheid werd 
vermeld, betrof het in de eerste plaats de opheffing van de joodse werkkampen door de HSSPF 
Rauter, begin oktober 1942. Hierdoor konden bijna 12.000 joden nog diezelfde maand worden 
weggevoerd. Daarmee ontstond het eerste verschil in deportaties van tien procent tussen Frankrijk en 
Nederland. Ten tweede werden vanaf begin 1943 andere plaatsen waar joden geconcentreerd waren, 
zoals inrichtingen, ziekenhuizen en tehuizen, ontruimd en de betrokkenen – circa 8.000 tussen 1 
januari en 1 mei 1943 – gedeporteerd. Ook hierbij werd de aanpak van het Judenreferat in Den Haag 
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mogelijk gemaakt doordat de handelingsvrijheid niet werd ingeperkt. Van de omstreeks 60.000 joden 
die tot eind april 1943 uit Nederland waren weggevoerd kwamen ca. 20.000 uit de werkkampen en 
joodse tehuizen en inrichtingen, d.w.z. éénderde van de tot dan toe gedeporteerden en bijna twintig 
procent van het totale deportatieaantal. Andere factoren, die maakten dat er nooit een gebrek was aan 
te deporteren joden, waren oprichting van een tweede doorgangskamp, Vught, de geleidelijke 
opheffing van het vrijstellingensysteem en de gedwongen verhuizingen uit de provincies naar 
Amsterdam of naar het kamp Vught. De achtereenvolgende methoden hadden een duidelijk 
cumulatief effect en maakten de transporten naar Sobibór van begin maart tot in juli 1943 mogelijk. 
   Om in Frankrijk de wegvoeringen weer op gang te brengen, had Eichmann in juni 1943 zijn 
specialist Brunner met een kleine SS-eenheid naar Parijs gestuurd. Deze had eerder in Griekenland de 
deportaties op meedogenloze wijze georganiseerd. Nadat de denaturalisatie door de Franse regering 
was afgewezen, maakten Knochen en Oberg feitelijk een einde aan de collaboratiepolitiek met 
betrekking tot de jodenvervolging. Zij stonden toe dat Brunner, die onmiddellijk het bevel over 
doorgangskamp Drancy overnam van de Franse politie, onafhankelijk van de Vichy-regering 
ophaalacties en razzia’s ging organiseren. Hij stelde Sipo-SD-commando’s samen, waarbij Franse 
handlangers, zoals leden van collaboratiepartijen (PPF) en van de Milice, werden ingeschakeld. 
Röthke bleef formeel de contacten onderhouden met Franse autoriteiten, die echter in de praktijk hun 
invloed op de deportaties grotendeels verloren. Bijna alle categorieën die door Vichy waren ontzien, 
zoals oorlogsveteranen en UGIF-kader, kwamen nu voor deportatie in aanmerking. Dit laatste gold 
ook voor de joden uit de Italiaanse zone in het zuidoosten, die bij het bekend worden van de 
wapenstilstand tussen Italië en de geallieerden begin september 1943 door Duitse troepen werd bezet. 
In de periode tot de bevrijding wist Brunner een tot twee transporten per maand te laten vertrekken. 
In deze laatste fase werden bijna 24.000 joden weggevoerd. In Nederland namen de deportaties, na 
de laatste Sobibór-transporten in juli, in omvang en frequentie af tot een niveau dat niet veel meer 
afweek van Frankrijk. Hoewel de absolute maandelijkse aantallen gedeporteerden in beide landen 
niet veel meer verschilden, betroffen deze in Frankrijk een naar verhouding geringer percentage van 
de totale joodse bevolking dan in Nederland. Dit laatste beïnvloedde in deze laatste fase mede het 
uiteindelijke verschil in percentage tussen beide landen. In België kenmerkte de periode van medio 
juni 1943 tot het einde van de bezetting in augustus 1944 zich door het feit dat de betrekkelijk kleine 
groepen joodse burgers, die het militair bestuur tot dan toe buiten de deportaties had gehouden, zoals 
joden met de Belgische nationaliteit en bewoners van AJB-tehuizen, nu ook werden vervolgd door de 
Sipo-SD. Eichmann wist bij Himmler te bewerkstelligen dat op korte termijn de ongeveer 
vierduizend joden met Belgische nationaliteit alsnog zouden worden weggevoerd. Begin september 
werden 975 joden met de Belgische nationaliteit door de Sipo-SD opgepakt, een kwart van de 
beoogde doelgroep; velen waren net op tijd ondergedoken. In deze laatste fase lag het accent voor de 
bezetter geheel op opsporing van onderduikers, waarbij veel gebruik werd gemaakt van Belgische 
collaborateurs en verklikkers. Er werden bijna 5.900 joden weggevoerd. 
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Tabel 4: Vergelijkend overzicht van aantallen en percentages gedeporteerden, medio juni 1943 tot  
   september 1944 

  
Maand 

Frankrijk België Nederland 
aantal % van 320.000 aantal % van 66.000 aantal % van 140.000 

23–30 juni 1943 
juli  
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
januari  1944 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 1944 

1.018 
2.000 

0 
1.000 
2.000 
1.200 
1.850 
1.155 
2.714 
2.501 
2.500 
3.078 
1.100 
1.300 
481 
0 

0,3 
0,6 
0 

0,3 
0,6 
0,4 
0,5 
0,4 
0,9 
0,8 
0,8 
1 

0,3 
0,4 
0,15 

0 

0 
1.553 

0 
1.425 

0 
0 

132 
1.008 

0 
14 
625 
507 
0 

563 
0 
0 

0 
2,4 
0 

2,2 
0 
0 

0,2 
1,5 
0 

0,02 
0,9 
0,8 
0 

0,9 
0 
0 

2.397 
6.614 
2.005 
3.276 
1.007 
2.144 

0 
2.856 
3.507 
1.541 
630 
691 
496 
391 
0 

3.375 

1,7 
4,7 
1,4 
2,3 
0,7 
1,5 
0 

2,0 
2,5 
1,1 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0 

2,4 
totaal 23.897 7,5 5.827 8,8 30.930 22 
totaal  maart  
1942–22 juni’43 

49.952 15,6 19.576 29,7 71.069 50,8 

algemeen totaal 73.849 23,1 25.403 38,5 101.999 73 
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Figuur 14: Vergelijkend overzicht van de deportaties op basis van gebruikte methoden 
 

 
Fase 

Frankrijk België Nederland 

 periode voornaamste 
methoden 

deport. 

cijfer 
periode voornaamste   

methoden 
deport. 
cijfer 

periode voornaamste  
methoden 

deport. 
cijfer 

 

1 

27 mrt.,  
5 juni – 
16 juli 
1942           

– deportatie van 
geïnterneerde, vnl. 
buitenlandse joden 
uit bezette zone 
(kampen 
Compiègne, Pithi-
viers, Beaune la 
Rolande, Drancy) 

 
 

6.077 

 

27 juli– 
15 aug.   
1942 

– oproepen  
– dreigen  met 
razzia’s  en       
concentratie-
kamp 

 
    2.997 

1 juli–     
31 aug.   
1942        

– oproepen  
– intimidatie door 
beperkte razzia’s 
– intimidatie  met 
concentratiekamp 
Mauthausen 

 
13.337 

 

2 

16 juli–   
15 nov. 
1942 

– grote razzia op 
buitenlandse joden 
in Parijs d.m.v. 
naam- en 
adreslijsten (Vel 
d’Hiv)    
– deportatie uit de 
internerings-
kampen van 
onbezette zone  
– arrestaties van 
buitenlandse joden 
in onbezette zone 

 
 

33.998 
16 aug. 
–31 okt   
1942 

– grote   
razzia’s 
– deportatie 
uit  werk-
kampen in N.-
Frankrijk 
– individuele 
arrestaties  

 
    13.624 

1 sept.    
1942–     
30 apr.    
1943 

– ophalen uit huizen 
d.m.v. naam- en 
adreslijsten      
– stelsel  van 
tijdelijke  vrij-
stellingen   
– opheffing van 
werkkampen   
– ontruiming van  
tehuizen  en  
inrichtingen      
– tweede doorgangs-
kamp: Vught 

 
  
46.000 

 

3 

15 nov. 
1942–   
15 juni 
1943 

– razzia’s op 
buitenlandse joden 
in Parijs en andere 
steden  
– onvoldoende 
medewerking van 
Vichy-regering en 
Italiaanse militaire 
autoriteiten in 
zuidoost Frankrijk  
– opsporing  van 
onderduikers 

       
  
8.001 

1 nov.      
1942–    
31 aug.   
1943 

– opsporing 
onderduikers 
– onvoldoende 
medewerking 
van  militair 
bestuur (geen 
ontruiming 
AJB-tehuizen) 

 

 
     4.508 

1 mei–  
30 sept.   
1943 

– opheffing van 
laatste vrijstellingen   
– grote  razzia’s  
– deportatie uit 
doorgangskampen 
– opsporing 
onderduikers   

 
 28.321 

 

4 

16 juni 
1943– 
17 aug. 
1944 

– reorganisaties 
SS-Kommando 
Brunner  
– ophaalacties van 
overgebleven le-
gaal verblijvende  
joden, ontruiming 
UGIF-tehuizen 
– opsporing van 
onderduikers door 
SS en Franse 
collaborateurs 

 
23.897 

1 sept.   
1943–-     
aug. 
1944 

– razzia op 
Belgisch-
joodse staats-
burgers (‘actie 
Iltis’); 
– opsporing 
onderduikers 

 
      4.274 

 
1 okt.     
1943– 
13 sept. 
1944 

– opsporing  
onderduikers 
– deportatie uit 
doorgangskampen 
– opheffing door-
gangskamp Vught 

 

 
 16.638 

totaal 26½ 
mnd. 

maart/juni 1942– 
augustus 1944 

 
73.849 24 

mnd. 
aug. 1942– 
juli 1944 

25.403 26½ 
mnd 

juli 1942–sept. 1944 
circa 

104.000 

 
Van de zes hierboven besproken vergelijkingskenmerken van de bezetter tijdens de deportaties, kan 
geconcludeerd worden dat sommige weliswaar van belang maar niet van doorslaggevende betekenis 
waren voor het ontstaan van de verschillen in percentage gedeporteerden. Planning, 
transportmogelijkheden, alsmede de capaciteit van doorgangskampen waren niet van wezenlijke 
invloed voor het ontstaan van de verschillen. In Frankrijk stond tegenover het relatief beperkte Duitse 
opsporingsapparaat een omvangrijke, autochtone politiemacht, die beschikbaar was voor het 
oppakken van joden, zoals vooral in juli–augustus 1942 duidelijk bleek. De Duitse organisatoren van 
de deportaties hadden hier echter van meet af aan geen enkele zeggenschap over. In België speelde 
de beperkte omvang van het Duitse politieapparaat een rol van betekenis tijdens de periode vanaf 
november 1942, waarin alle nadruk lag op opsporing van onderduikers. In Nederland was het 
beschikbare Duitse politieapparaat in staat de beperkte arrestatieacties van juli–augustus 1942 en de 
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grote razzia’s van mei–september 1943 uit te voeren. In de periode september 1942–april 1943 lag de 
nadruk echter vooral op de verschillende methoden die voor het politie- en opsporingsapparaat 
relatief makkelijk waren uit te voeren.  
 
Doorslaggevend voor de bezetters in de drie landen was uiteindelijk de handelingsvrijheid van de 
direct betrokken Duitse instanties, die bepalend was voor de wijze waarop de deportaties werden 
uitgevoerd. In Frankrijk werden de organisatoren opmerkelijk genoeg ingeperkt door de eigen SS-top. 
Dit had rechtstreeks te maken met de Vichy-regering, die vanaf september 1942 om politieke redenen 
niet bereid bleek nog langer mee te werken aan massale arrestaties van joden. Gezien de bijzondere 
bezettingsconstructie in Frankrijk en de belangrijke economische bijdrage van dit land aan de Duitse 
oorlogsinspanning, gaven de Duitse politiechefs prioriteit aan voortzetting van de algehele 
samenwerking met de Franse autoriteiten en politie. Het gevolg was een onderbreking van de 
deportaties tijdens de hele maand oktober 1942 en van eind maart tot in juni 1943. Ook in België 
speelde de vergeleken bij Nederland geringere handelingsvrijheid een belangrijke rol. Al bij de 
voorbereiding van de deportaties was dit gebleken, omdat het militair bestuur de SS-invloed beperkt 
wilde houden. Gevolg was dat de organisatoren van de deportaties in België weinig tijd hadden een 
efficiënt systeem op te bouwen; bovendien beschikten zij niet zelf over een voldoende omvangrijke 
politiemacht, wat des te prangender was omdat evenmin de autochtone, reguliere politie op grote 
schaal kon worden ingezet. Ze bleven hierdoor voor wat betreft de rol van Duitse politie en de positie 
van de AJB afhankelijk van de medewerking van het militair bestuur. Hier stond tegenover dat bij het 
begin van de deportaties, anders dan in Frankrijk, de joodse bevolking in België – met uitzondering 
van de AJB-top en de kleine groep met Belgische nationaliteit – wel aan het gezag van de nationale 
overheid was onttrokken, waardoor in dat opzicht de deportaties zonder belemmeringen doorgang 
konden vinden. Bovendien stelde het militair bestuur zijn politie zonder meer beschikbaar voor de 
grote ophaalacties van augustus–oktober 1942 en kleinschaliger arrestaties daarna. In Nederland was 
al in de loop van 1941 en begin 1942 de jodenvervolging (met uitzondering van de economische 
kant) feitelijk aan zowel het Reichskommissariat als de nationale overheid onttrokken en grotendeels 
verschoven naar Duitse politie-instanties op lokaal niveau, waardoor deze in staat waren effectieve 
methoden toe te passen. Hierdoor konden zij de deportaties vrijwel onafgebroken op gang houden en 
zelfs het tempo verhogen in de maanden dat in Frankrijk en België stagnatie optrad. 
   Tot zover is in hoofdzaak bij de bezetters in de drie landen naar doorslaggevende verschillen 
gezocht. Vooral voor Frankrijk is daarbij vanuit het perspectief van de bezetter de wisselwerking met 
het autochtoon bestuur herhaaldelijk aan de orde gekomen. Het mag duidelijk zijn dat verloop en 
omvang van de deportaties in alle drie landen mede werden beïnvloed door omgevingsfactoren, zoals 
rol van de politie, maatschappelijke reacties, verzet en onderduikmogelijkheden, die dan ook 
onderwerp zijn van vergelijking in de volgende paragrafen. 
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4.3  Omgeving 
 
4.3.1  Frankrijk 
 
4.3.1.1  Vichy-politiek en rol van politie 
Lavals hernieuwde aantreden in Vichy op 16 april 1942 was samengevallen met toenemende druk 
van Duitsland om de Franse bijdrage aan de militaire inspanning te vergroten. Door het voortduren 
van de strijd in Rusland en Hitlers oorlogsverklaring aan de Verenigde Staten was de oorlog voor 
Duitsland een totale oorlog geworden, die steeds meer mensen en materiaal vergde. Daarom had 
Hitler in maart 1942 aan Fritz Sauckel, de Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz, opdracht 
gegeven in de bezette landen grote aantallen arbeidskrachten te werven, die de naar het front 
geroepen mannen in de Duitse fabrieken moesten vervangen. Kort na zijn terugkeer in de regering 
werd Laval dan ook geconfronteerd met het dringende verzoek van Sauckel om honderdduizenden 
Franse arbeiders voor de Duitse industrie te leveren. Daarnaast kreeg hij begin mei 1942 te maken 
met de veranderingen ten aanzien van de Duitse politie. In Parijs werd de nieuwe functie van Höhere 
SS- und Polizeiführer (HSSPF) geïntroduceerd. Om de betekenis hiervan te onderstrepen, vergezelde 
Heydrich – in naam van Himmler – persoonlijk de op deze post benoemde Karl Oberg naar de Franse 
hoofdstad. In zijn ontmoeting met de kort daarvoor door Laval tot secretaris-generaal van de Franse 
politie benoemde René Bousquet benadrukte Heydrich te streven naar een nieuwe vorm van 
politiesamenwerking op basis van een gezamenlijk belang in de strijd tegen communisten en het 
toenemende verzet in het algemeen.279 De derde Duitser die iets van de Fransen wilde, was 
Eichmann. Hij kwam 30 juni 1942 in Parijs aan om in overleg met Dannecker diens Parijse chef 
Knochen ertoe te bewegen druk uit te oefenen op de Franse autoriteiten. Deze dienden hun 
medewerking te verlenen bij uitvoering van de door Himmler gegeven opdracht volgens welke in 
principe alle joden in Frankrijk moesten worden gedeporteerd.280 
   Wat Laval wilde was – net als zijn voorgangers – een uiteindelijke vrede met Duitsland, waarbij de 
ongunstige voorwaarden van de wapenstilstand werden omgezet in een voor Frankrijk gunstiger 
overeenkomst. Deze moest inhouden: vaststelling van de definitieve grenzen, waarbij ook die van 
bezette en onbezette zone betrokken zouden worden, garanties met betrekking tot de koloniën, 
terugkeer van de 1,5 miljoen krijgsgevangenen, verbetering van de voedsel- en brandstofvoorziening, 
vermindering van de bezettingskosten, versterking van de Franse bestuurlijke autonomie in de bezette 
zone. Om op deze terreinen concessies los te krijgen, waren hij en Pétain bereid vergaand tegemoet te 
komen aan Duitse wensen en eisen. 
   Laval wist de eis van Sauckel om 350.000 man, in onderhandelingen te verminderen tot 250.000, 
van wie 150.000 geschoolde arbeidskrachten. Voor deze laatsten zouden bij wijze van ruil, als relève, 
in de verhouding 1:3, in totaal 50.000 Franse militairen uit Duitse krijgsgevangenschap naar hun land 
mogen terugkeren. In juni werd een begin gemaakt met de uitvoering. Probleem was echter dat al op 
31 juli de ministerraad moest vaststellen dat slechts 40.000 Franse arbeiders bereid waren naar 
Duitsland te gaan. De relève was dus aan het mislukken, alleen met hardere maatregelen zou een 
hoger aantal Franse arbeidskrachten in Duitsland bereikt kunnen worden. Per wet van 4 september 
1942 werd het mogelijk mannen tussen 18 en 50 jaar, alsmede ongehuwde, kinderloze vrouwen 
tussen 20 en 35 jaar, te werk te stellen in ‘alle arbeid, die in het hogere belang van de natie vereist’ 
was. Deze wet zou vijf maanden later, februari 1943, leiden tot oprichting van de Service du Travail 
Obligatoire (STO). Uiteindelijk zouden tot augustus 1944 in totaal meer dan 650.000 Fransen onder 
dwang in Duitsland tewerkgesteld worden.281 
   Voor wat de politie betreft, paste samenwerking met de Duitsers goed in het beleid van Laval. Zijn 
doel was en bleef de Duitse invloed zo veel mogelijk terug te dringen in de bezette zone en de Vichy-

                                                           
279

 Marrus/Paxton, Vichy France, 219–220; Jackson, France, 215–217. 
280

 Vermerk, Parijs 1 juli 1942, getekend door Eichmann en Dannecker, CDJC doc. XXV b-45, in: S. Klarsfeld, Die Endlösung der 
Judenfrage in Frankreich. Deutsche Dokumente 1941–1944 (Paris: CDJC, 1977), pp. 70–71; tevens doc. RF-1223, in: Klarsfeld, 
Vichy–Auschwitz. Die Zusammenarbeit, 390–391. 
281

 Paxton, Vichy France, 193, 309–314; Baruch, Vichy-Regime, 101–102, 122, 149–151; Alan S. Milward, ‘French Labour and the 
German Economy, 1942–1945’, Economic History Review 23 (1970), 336–351; Burrin, France, 150–153, 170–171; Jackson, France, 
215, 297–298; Marrus/Paxton, Vichy France and the Jews, 219–220; ‘Relève, La’, in: Gordon (ed.), Historical Dictionary, 307–308. 



 447

regering bestuurlijk en politioneel aan het hoofd van het bezette deel en dus heel Frankrijk te 
plaatsen. Tijdens het bezoek van Heydrich aan Parijs, 5–12 mei 1942, werden hierover 
onderhandelingen gevoerd. Voor wat betreft de verwijdering van de joden was het duidelijk dat Laval 
bereid was vooralsnog de buitenlandse joden voor deportatie uit te leveren, als hij daarvoor in ruil 
zijn bovengenoemde politieke doelen kon bereiken. Toen in het overleg over een nieuwe vorm van 
politiesamenwerking Heydrich aan de Franse politiechef Bousquet liet weten, dat binnenkort treinen 
beschikbaar zouden zijn voor de wegvoering van de reeds in Drancy geïnterneerde staatloze joden 
‘nach dem Osten zwecks Arbeitseinsatz’, vroeg Bousquet hem of niet ook de sinds anderhalf jaar in 
onbezet gebied geïnterneerde buitenlandse joden mee afgevoerd konden worden. Heydrich gaf hierop 
toen een ontwijkend antwoord en stelde dat dit afhankelijk was van beschikbaarheid van treinen.282 
Laval wenste in dit opzicht de Franse joden van de niet-Franse te onderscheiden. Ook Pétain 
beschouwde dit verschil als politiek juist en ging er vanuit dat dit begrepen zou worden door de 
publieke opinie.283 Uiteindelijk kwam Bousquet 2 juli 1942 met Oberg en Knochen tot een akkoord 
dat algemene samenwerking tussen Duitse en Franse politie en grotere bevoegdheden voor de Franse 
politie in de bezette zone inhield. Tegelijk had dit akkoord direct consequenties voor de deportatie 
van joden en de betrokkenheid van Franse autoriteiten en politie daarbij. 
 
Zoals in het hoofdstuk over de bezetter en de deportaties herhaaldelijk ter sprake kwam, werd de 
Franse politie als gevolg van het Oberg-Bousquet akkoord ruimschoots ingezet bij ophaalacties en 
wegvoeringen van joden, zowel in de bezette als onbezette zone. Houding en functioneren van de 
Franse politie tijdens deze fase werden niet alleen bepaald door de Franse anti-joodse politiek en 
Frans-Duitse onderhandelingen van mei–juli 1942. De rol van de politie bij de deportaties van joden 
kan alleen beschreven en verklaard worden vanuit het perspectief van de politie als instrument van de 
Révolution Nationale en collaboratie-politiek in het algemeen sinds juni 1940. 
   De nieuwe orde van de Vichy-regering ging niet alleen vergezeld van maatschappelijke 
hervormingen en propaganda, maar ook van repressie. Daarbij was aan de politie een belangrijke, 
nieuwe rol toebedacht.284 Na afschaffing van het democratische bestel van de Derde Republiek 
behoorde, naast ordehandhaving en bestrijding van criminaliteit, uitvoering van nieuwe Vichy-
wetgeving en controle op naleving daarvan tot de politietaken. Voorlopig op basis van de al 
bestaande identiteits- en voedseldistributie-documenten werd in 1940 de identificatieplicht 
ingevoerd, die overigens na de oorlog van kracht zou blijven. In de loop van 1941 werd de nieuwe, 
voor alle Fransen verplichte, gele Carte d’identité de Français ingevoerd. Onder de onschuldig 
klinkende naam Service des Contrôles techniques was herfst 1940 een instantie opgericht, die door 
het openen van brieven en afluisteren van telefoongesprekken de publieke opinie in de gaten moest 
houden. Als gevolg van de postcensuur werden gemiddeld ongeveer 350.000 brieven per week 
geopend. Alleen al in december 1943 werden 20.811 telefoongesprekken afgeluisterd.285 Op basis 
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van al deze bronnen, alsmede luisterposten in openbare gelegenheden (cafés) kon de stemming onder 
de bevolking worden gepeild en zo nodig door de politie preventief worden ingegrepen. De politie 
werd gaandeweg – naarmate het draagvlak van Vichy bij de bevolking verder afbrokkelde – voor de 
staat een steeds belangrijker beheersinstrument. Daar kwam bij dat de politie voor de regering-Pétain 
een belangrijk symbool was om de rechten en legitimiteit van Frankrijk als soevereine staat te 
waarborgen. In de onbezette zone vormde overigens niet alleen verzet van links (communisten) en 
rechts (gaullisten) doelwit van de Franse politie, maar had deze ook tot taak bepaalde vormen van 
pro-Duitse activiteit te onderdrukken. Zo werden tussen juni 1940 en november 1942 in onbezet 
Zuid-Frankrijk en in de koloniën ongeveer tweeduizend Duitse geheim agenten gearresteerd, 
gevangengezet en soms zeer hardhandig verhoord.286 In het onbezette gebied fungeerde de politie dus 
ook als middel om de politieke onafhankelijkheid ten opzichte van Duitsland en Italië te handhaven. 
In bezet gebied diende de politie als middel om direct ingrijpen van Duitse politie zoveel mogelijk te 
beperken en de dagelijkse politietaken in uitsluitend Franse handen te houden. Om dit laatste te 
bereiken was Vichy bereid heel ver te gaan in het uitvoeren van Duitse wensen op politioneel terrein. 
De politie was dan ook van vitaal belang voor de politieke doeleinden van Vichy en een essentieel 
instrument in de Révolution Nationale en de gevoerde politique de collaboration. Op deze wijze 
dienden zoals gezegd de Franse soevereiniteitsaanspraken te worden versterkt.287  
   In zowel onbezet als bezet gebied viel de Franse politie in principe uitsluitend onder de eigen 
Franse autoriteiten. In noodgevallen, zoals acute bedreiging van de openbare orde, was de bezetter 
volgens artikel 3 van de wapenstilstand van juni 1940 gerechtigd in te grijpen en direct orders te 
geven aan de Franse autoriteiten, waaronder de politie.288 Hiervan werd wat de jodenvervolging 
betreft voor het eerst gebruik gemaakt bij de razzia’s van augustus 1941 in Parijs. Overigens koos het 
Duits militair bestuur ervoor slechts zelden van dit recht gebruik te maken. Algemene politiekwesties 
en toezicht op de Franse politie in het kader van de Aufsichtsverwaltung waren binnen het militair 
bestuur het ressort van de Gruppe Polizei (V pol) van de Verwaltungsstab te Parijs, die uit acht 
ambtenaren bestond. Zij onderhielden contacten met de Section Gendarmerie van de Délégation 
Générale du Gouvernement Français dans les Territoires occupés (DGTO) te Parijs. In het 
bezettingsbestuur als geheel, met inbegrip van de regionale instanties, waren aanvankelijk slechts 39 
Duitse ambtenaren met deze taak belast, verspreid over de Feldkommandanturen, die aansloten op de 
bestuurslaag van de Franse departementen, elk geleid door een prefect. Het toezicht op de Franse 
politie op nationaal en lokaal niveau werd eind mei 1942 door de nieuwe, eerdergenoemde HSSPF en 
diens ondergeschikten overgenomen. Het geringe Duitse personeel was tot méér dan toezicht houden 
op de Franse politie doorgaans niet in staat. Bovendien was er zeker in de begintijd aan Duitse zijde 
in het geheel geen behoefte aan rechtstreeks ingrijpen. Aan zowel Duitse als Franse kant stond het 
streven naar wederzijdse samenwerking centraal. De departementsprefecten waren verplicht de 
Feldkommandanten periodiek te informeren over alle belangrijke gebeurtenissen op politioneel 
gebied. Tussen prefecten en Feldkommandanten bestond tijdens het eerste bezettingsjaar als regel een 
professioneel-zakelijke en correcte verhouding.289 
   De in het kader van de Révolution Nationale doorgevoerde ingrijpende maatschappelijke en 
bestuurlijke hervormingen betroffen ook organisatie, personeel, opleiding en werkwijze van de 
Franse politie. De regering kon kiezen tussen onmiddellijke oprichting van geheel nieuwe 
organisaties in plaats van de oude of geleidelijke hervorming van de bestaande structuren met 
verandering van personeel op sleutelposities. Omdat men niet zonder de professionaliteit van het 
bestaande korps kon, werd aanvankelijk voor de laatste optie gekozen. Bovendien kon gebruik van de 
al bestaande organisatie eventuele vragen over de legitimiteit van het nieuwe politiebeleid in de kiem 
smoren. Vanaf zomer 1940 vonden nieuwe benoemingen plaats in bijna alle hoge functies van het 
politie- en veiligheidsapparaat. In de herfst circuleerden desondanks plannen in Vichy-kringen tot 
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reorganisatie van de politie in haar geheel. De regering wilde meer greep krijgen op het vanouds 
decentrale politiewezen.290 Dit bestond in hoofdzaak uit vier onderdelen: gemeentepolitie in de 
steden (Police municipale, ondergeschikt aan de burgemeesters, met uitzondering van Parijs)291, 
Gendarmerie op het platteland (die onder het ministerie van Oorlog viel), de Sûreté nationale 
(Nationale Veiligheid, waaronder de Police judiciaire ofwel de recherche292, deels ondergeschikt aan 
Binnenlandse Zaken, deels aan Justitie) en tenslotte de paramilitaire Garde républicaine mobile, die 
onder andere in de jaren dertig was ingezet om rellen te onderdrukken en onder het ministerie van 
Oorlog ressorteerde. Het Franse politiewezen als geheel omvatte ruim honderdduizend 
personeelsleden, waarvan bijna een derde deel in de Parijse agglomeratie.293 
   Doel van Vichy was om voor het eerst in de Franse geschiedenis te komen tot één nationale politie, 
waarmee niet alleen indruk kon worden gemaakt op de Duitse bezetter, maar waardoor de Franse 
regering ook zelf een meer efficiënte politiemacht in handen wilde hebben. Daartoe wilde Vichy de 
status van de politie verhogen tot die van een elitekorps. Onderdeel van de reorganisatie was de 
oprichting van nieuwe politiescholen, waaronder een nieuwe nationale politieschool nabij Lyon.294 Er 
werden voorts meer middelen en hogere salarissen beloofd.295 Op 23 april 1941, vier dagen nadat de 
nieuwe bestuursfunctie van regioprefect was ingevoerd, werd de wet uitgevaardigd betreffende ‘de 
algemene organisatie van de politiediensten in Frankrijk’. Een nieuwe politiestructuur werd 
gecreëerd, die geheel gericht was op de verstatelijking van de tot dan toe overwegend gemeentelijke 
(stedelijke) politie. Tijdens de Derde Republiek waren eerdere pogingen hiertoe gestrand.296 De wet 
van 23 april 1941 betrof allereerst het centrale bestuur over de politie, die op regeringsniveau werd 
samengebracht in de Direction générale de la Police nationale (DGPN), onderdeel van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Tot medio juli 1941 werden nog tien wetten en beschikkingen 
uitgevaardigd, die de reorganisatie en centralisatie van de politie in handen van de staat moesten 
bewerkstelligen.297 De bovengenoemde nieuw ingevoerde bestuursfunctie van regioprefect had tot 
doel de centrale controle over twee cruciale beleidsterreinen te versterken: de politie en de 
voedselvoorziening.298 Elk van de in totaal achttien regioprefecten kreeg het gezag over een regio, 
doorgaans bestaande uit vier tot zes departementen.299 In steden met een bevolking van meer dan 
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tienduizend werd de politie aan het gemeentelijk gezag onttrokken en onder de regioprefect geplaatst. 
Ook de gemeenten met minder dan tienduizend inwoners, waar de politie bestond uit Gendarmerie, 
raakten gaandeweg onder controle van de regioprefect. Deze kreeg een Intendant de police naast zich 
met de zeggenschap over alle Franse politie in de regio met inbegrip van de niet-geüniformeerde 
recherche. Hem stond een staf ter beschikking, bestaande uit drie Commissaires divisionaires voor de 
ressorten Sécurité publique (Openbare Veiligheid), Police judiciaire (recherche) en Renseignements 
généraux (Algemene Inlichtingen). De Intendant werd benoemd door en legde rechtstreeks 
verantwoording af aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. De burgemeesters speelden geen rol 
meer in politieaangelegenheden.300  
   Overigens mengde in de bezette zone het militair bestuur zich in deze Franse reorganisatie. De 
Militärbefehlshaber hield daar de centralisatie aanvankelijk tegen, niet omdat hij er tegenstander van 
was, maar omdat hij eiste dat deze gepaard zou gaan met een personele zuivering en een verbeterde 
opleiding van de Franse politieambtenaren. Nadat evenwel in oktober 1941 een aanslag was gepleegd 
op de hoogste plaatselijke Duitse autoriteit in Bordeaux en de gemeentepolitie aldaar niet in staat 
bleek de dader(s) te grijpen, kreeg Vichy toestemming de centralisatie in de bezette zone zonder 
oponthoud verder door te voeren.301 In de praktijk kostte het de regioprefecten vooral in het begin 
veel moeite om hun positie te vestigen en handhaven tegenover enerzijds Binnenlandse Zaken en 
anderzijds de departementsprefecten, die zich door de komst van de regioprefecten ernstig aangetast 
voelden in hun gezag. De voormalige gemeentepolitie in de steden werd voortaan formeel aangeduid 
met Corps Urbain des Gardiens de la Paix de la Police d’État. Mede door begrotingstekorten werd 
het dagelijks politiewerk evenwel nog altijd gekenmerkt door gebrekkige uitrusting en bewapening, 
slordige uniformen en ontoereikende bijscholing. De regioprefecten bleven niettemin streven naar 
een moderne, geheel betrouwbare politie. Zo werd het uit de Derde Republiek daterende systeem van 
automatische bevordering afgeschaft. Nieuwe criteria werden: ‘les qualités morales et le degré de 
loyalisme à l’égard du Gouvernement’.302 Verder was er het voornemen de politieagenten in het 
vervolg nog uitsluitend buiten hun eigen woonplaats in te zetten om ook op deze wijze de 
gemeentelijke politie, met haar oude lokale loyaliteiten, definitief af te schaffen. Dit laatste plan 
bleek in de praktijk, door tegenwerking van onderop en bij personeelsgebrek, echter niet werkelijk 
uitvoerbaar. Weliswaar steeg het totale aantal agenten in de steden van 21.000 in 1940 tot 30.000 in 
1944, maar veel van het nieuwe personeel bestond uit gedemobiliseerde soldaten die geen enkele 
praktische politie-ervaring hadden en onmogelijk leidinggevende taken konden vervullen. Niet alleen 
in de steden, ook bij de gendarmerie op het platteland bleek de reorganisatie en centralisatie in de 
praktijk moeizaam te verlopen. De gendarmerie was vanouds op militaire leest geschoeid, viel onder 
de minister van Oorlog en was onderverdeeld in legioenen op regionaal vlak, compagnieën per 
departement en tenslotte brigaden op lokaal niveau. De gendarmerie-brigade bestond als kleinste 
territoriale eenheid doorgaans uit vijf tot tien man, die met hun gezinnen in aparte kazernegebouwen 
waren ondergebracht. Terwijl het militair bestuur de Franse stedelijke politie wantrouwde, had men 
aan Duitse zijde een goede indruk van de gendarmerie op het platteland, die over goed geschoold en 
gedisciplineerd personeel beschikte en op soortgelijke straffe wijze was georganiseerd als het militair 
bestuur zelf. In de bezette zone was de gendarmerie rechtstreeks ondergeschikt aan de Section 
Gendarmerie van bovengenoemde DGTO. De traditie, sterke eigen korpsgeest en militaire discipline 
van de gendarmerie – die het militair bestuur wist te waarderen – zorgden juist voor wantrouwen bij 
de regering in Vichy. De gendarmerie bleek nauwelijks gevoelig voor de Franse pogingen tot 
reorganisatie en ideologische bijscholing. Het ontbrak de gendarmerie aan ontvankelijkheid voor de 
nieuwe geest van de Révolution Nationale. Veel gendarmes waren al jarenlang in dezelfde plaats 
gestationeerd en verbonden met de lokale bevolking, terwijl zij zichzelf beschouwden als feitelijk 
onafhankelijk van instructies van de departementsprefecten. Dit bleef zo, ook nadat de gendarmerie 
in de onbezette zone aan het ministerie van Oorlog was onttrokken en via de regioprefecten onder 
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gezag van de minister van Binnenlandse Zaken, later de eerste minister zèlf, was gekomen. In de 
praktijk waren en bleven de betrekkingen tussen gendarmerie en andere Franse politie-eenheden 
vaak zeer gespannen.  
   Het uiteindelijk resultaat van de algehele politie-reorganisatie was een formeel aan de regioprefect 
ondergeschikte, iets beter betaalde politie met weliswaar meer personeel, maar van minder kwaliteit, 
met gebrekkige uitrusting en zowel in steden als op het platteland zonder noemenswaardig 
toegenomen loyaliteit. Wat dit laatste betreft was vanaf eind 1941 eerder van het tegendeel sprake. 
Waar het erom ging de Franse politie tot onvoorwaardelijk en gewillig instrument om te vormen, 
mislukten de inspanningen van Vichy. Dit gold vooral voor de twee omvangrijkste 
politieorganisaties: de stedelijke politie en zoals gezegd de gendarmerie op het platteland. 
Belangrijkste oorzaak van de mislukking was dat de Franse politie weliswaar aan de top werd 
gereorganiseerd en er nieuwe benoemingen plaatsvonden, maar aan de basis in mentaliteit en 
personele samenstelling overwegend onveranderd bleef. In de praktijk kwam van extra middelen en 
uitrusting weinig tot niets terecht; in de lente van 1942 was nog altijd een derde van de agenten 
onbewapend, terwijl de opleiding van nieuwe rekruten in spoedcursussen van vier weken 
ontoereikend bleek. Bovendien nam bij de gewone Franse agenten de anti-Duitse gezindheid sterk 
toe naarmate de bezettingsjaren vorderden.303 
   De politiestructuur werd weliswaar gecentraliseerd, maar de reorganisaties hadden ook een 
groeiende mate van specialisatie tot gevolg. Zo werden per wet in april 1941 de Groupes Mobiles de 
Réserve (GMR) opgericht, reserve-eenheden bereden politie die dienden voor het onderdrukken van 
rellen en oproer.304 Ze kwamen naast en voor een deel in de plaats van de oude Garde républicaine 
mobile. Tot 1940 stond deze laatste gekazerneerde eenheid, ondergeschikt aan de minister van 
Oorlog, ter beschikking van de Franse regering als meest loyaal instrument voor de bestrijding van 
binnenlandse onlusten. Als gevolg van de wapenstilstand van juni 1940 werd de Garde républicaine 
mobile in de bezette zone formeel ontbonden en het personeel deels ondergebracht bij de plaatselijke 
eenheden van de gendarmerie, terwijl de Garde in Parijs onder de politieprefect kwam te staan. In 
onbezet Frankrijk werd de Garde opgenomen in het Franse leger dat volgens de wapenstilstand in 
deze zone met restricties mocht voortbestaan. Het ‘républicaine’ verdween uit de naam. Nadat in 
november 1942 ook Zuid-Frankrijk werd bezet en het Franse wapenstilstandsleger ophield te bestaan, 
werd de Garde mobile – op persoonlijk bevel van Hitler – ondergeschikt gemaakt aan de Franse 
minister van Binnenlandse Zaken. De Garde mobile bestond uit zesduizend man en vormde in Duitse 
ogen, ook na bezetting van de zuidelijke zone, de sterkste en best bewapende, gesloten Franse politie-
eenheid.305 Daarnaast echter begon Vichy in de onbezette zone uit gedemobiliseerde militairen 
nieuwe, snel verplaatsbare reserve-eenheden te vormen: de bovengenoemde Groupes Mobiles de 
Réserve (GMR), waarvan de totale organieke sterkte in april 1941 werd vastgesteld op dertig groepen 
van elk 220 man. Zij konden in de belangrijkste steden van onbezet Frankrijk uitsluitend op bevel 
van de regioprefect ingezet worden bij de bestrijding van binnenlandse onlusten. In werkelijkheid 
overigens lag de sterkte van de meeste regionale GMR-eenheden vijftig tot zeventig man beneden de 
voorgeschreven 220 man. Om de loyaliteit van de GMR te waarborgen legde Vichy grote nadruk op 
een royale betaling, goede verzorging en huisvesting van deze eenheid, wat tot afgunst leidde bij de 
gewone politie. Vichy streefde ernaar tenminste de GMR tot een loyale ‘elite-eenheid’ te maken, 
indien dit met het algehele politie-apparaat onverhoopt niet mocht lukken.306 Verder werden de zgn. 
Brigades spéciales, die een voorloper hadden uit eind jaren dertig, in augustus 1941 gereactiveerd om 
communisten op te sporen en in 1942 uitgebreid met een afdeling die zich uitsluitend bezighield met 
de jacht op immigranten die actief waren in het verzet. Vooral in Parijs werkten de Brigades 
spéciales bij de opsporing van communisten vaak samen met de Duitse politie.307 De Groupes de 
Protection van kolonel Georges Groussard dienden als een soort pretoriaanse wacht ter bescherming 
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van maarschalk Pétain. In december 1940 werd deze eenheid echter onder zware Duitse druk 
ontbonden vanwege haar betrokkenheid in de samenzwering die tot het ontslag en de arrestatie van 
Laval had geleid. Groussard stond tevens aan het hoofd van het uit geheime fondsen van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken (Peyrouton) gefinancierde Centre d’Information et d’Enquête 
(CIE). Bovendien was hij begin oktober 1940 benoemd tot inspecteur-generaal van de Sûreté 
nationale. In deze functie moest hij onder andere eventueel gebrek aan loyaliteit onder de reguliere 
politie ten opzichte van de nieuwe orde van Vichy traceren en uitschakelen.308 
   Naast vorming van gespecialiseerde eenheden en inlichtingendiensten werd door Vichy dus ook 
gekeken naar de loyaliteit van het personeel van de reguliere politie. Men realiseerde zich dat in de 
jaren dertig – vooral tijdens het Volksfront – verschillende politieke en levensbeschouwelijke 
stromingen (liberalen, socialisten, vrijmetselaars), onder andere via de omvangrijke 
politievakbonden, invloed hadden gekregen in het politieapparaat, met name bij de gemeentepolitie. 
Vooroorlogse aanhangers van rechtse stromingen in het bestaande politieapparaat oefenden vanaf 
zomer 1940 druk uit op Vichy om over te gaan tot grote personeelszuiveringen.309 De regering 
besloot weliswaar tot instelling van een procedure volgens welke politiepersoneel dat tegen Vichy 
gekant was, verwijderd kon worden, maar in de praktijk werd hiervan aanvankelijk slechts weinig 
gebruik gemaakt. Voornaamste intentie van de procedure was disciplinering van het personeel door 
de dreiging met ontslag bij gebrek aan loyaliteit. Deze gang van zaken werd ingegeven door het feit 
dat Vichy besefte niet zonder de professionaliteit van de zittende korpsleden te kunnen en de hoop 
dat de traditionele gehoorzaamheid zodanig kon worden bevorderd dat de orders van de regering 
onvoorwaardelijk zouden worden uitgevoerd. Daarbij kwam nog een praktisch bezwaar tegen een 
radicale zuivering. Sinds het einde van de strijd in juni 1940 verkeerden meer dan anderhalf miljoen 
mannen in Duitse krijgsgevangenschap waardoor vervanging van ontslagen politiepersoneel moeilijk 
werd, terwijl de politie er toch al niet in slaagde voldoende nieuw, geschikt personeel te rekruteren. 
Zuivering van het politieapparaat bleef dan ook in eerste instantie (september 1940) beperkt tot 
slechts tweehonderd personen in heel Frankrijk.310 Mede om deze reden verliepen de hervormingen 
voor een niet onbelangrijk deel volgens voorstellen die sommige politievakbonden al in de jaren 
twintig en dertig hadden gedaan.311 Dit verklaart deels waarom de Vichy-regering aanvankelijk door 
een grote meerderheid van de gewone agenten positief werd verwelkomd. Maarschalk Pétain had 
bovendien niet alleen groot prestige bij oud-militairen, maar eveneens bij de politieagenten, juist ook 
omdat er onder hen relatief veel veteranen uit de eerste wereldoorlog waren. Een andere reden dat 
Vichy bij de politie op een breed draagvlak mocht rekenen, was de aanvankelijke indruk dat er in het 
eigenlijke politiewerk weinig veranderde. Sinds de jaren twintig was de politie actief geweest in de 
observatie en bestrijding van communisten. Al vanaf 1938 had de regering-Daladier een beleid 
gevoerd waarbij steeds meer per decreet werd geregeerd en buitenlanders en communisten door de 
politie werden geïnterneerd. Vichy leek dit beleid in het begin slechts voort te zetten. In dit opzicht 
bestond er onder het politiepersoneel dan ook weinig besef van de werkelijke verandering tussen de 
laatste regering van de Derde Republiek en het Vichy-bewind.312  
   Hoewel de politie ten tijde van de Derde Republiek geen specifieke geschiedenis van antisemitisme 
kende, bestond er wel een lange traditie van weerzin tegen vreemdelingen. Aangezien een belangrijk 
deel van de joden die slachtoffer werden van Vichy-maatregelen immigranten en vluchtelingen uit 
Oost-Europa en Duitsland waren, kon de Franse politie zich gemakkelijk aanpassen aan de 
antisemitische aard van de nieuwe regering. Dit bleek duidelijk bij uitvoering van de internering van 
meer dan twintigduizend buitenlandse joden in de onbezette zone vanaf oktober 1940. Er was daarbij 
geen sprake van protesten of verzet. De politie voerde de opdrachten die van de eigen Franse chefs 
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werden ontvangen loyaal uit. Dat gold ook voor het optreden van de Franse politie in de bezette zone 
bij de eerste arrestaties en interneringen van buitenlandse joden in Parijs in mei 1941.313 
   Parijs had als hoofdstad in de Franse politieorganisatie altijd al een aparte plaats ingenomen. Het 
bestuur over de hoofdstedelijke agglomeratie ressorteerde onder de prefect van het departement Seine 
terwijl het gezag over de Parijse politie (Préfecture de police) in handen was van de Préfet de police 
(politie-prefect); deze functie bestond alleen in groot-Parijs. In de zomer van 1940 was dit Roger 
Langeron. Hij was rechtstreeks ondergeschikt aan de minister van Binnenlandse Zaken.314 De politie 
in Parijs, met in 1940 in totaal bijna dertigduizend personeelsleden, overtrof in opleiding, 
professionaliteit en salariëring de stedelijke politie in de rest van het land.315 De recherche (Police 
judiciaire) en het bureau algemene inlichtingen (Bureau des renseignements généraux et des jeux) 
vormden samen de niet-geüniformeerde politie. Deze beschikte, in tegenstelling tot elders in 
Frankrijk, in Parijs ook over uitvoerende bevoegdheden en hield zich vanaf eind jaren dertig onder 
andere bezig met een vertrouwelijke registratie van buitenlanders in de hoofdstad. Al in mei 1940 
bevond zich bij het bureau algemene inlichtingen een aparte eenheid (brigade spéciale) van vijftien 
inspecteurs die zich vooral met de bestrijding van communisten bezighield. Het aantal inspecteurs 
steeg tot tachtig in januari 1942 en meer dan 220 in 1944.316 Hoewel het professionele en ervaren 
politieambtenaren betrof en geen ideologisch bevlogen aanhangers van een Franse 
collaborateurspartij, werkten de leden van deze eenheid al spoedig samen met de Sipo-SD in Parijs, 
vooral wat betreft uitwisseling van informatie. Zo werden registratiegegevens van buitenlanders, 
onder wie veel joden, vanaf november 1940 ter beschikking gesteld aan de Sipo-SD en daarbinnen 
Danneckers Judenreferat.317 Met stilzwijgende goedkeuring van politieprefect François Bard (die 
Langeron intussen was opgevolgd) werden in mei 1941 – op initiatief van het Judenreferat – eerst 
zes, later twaalf Parijse politie-inspecteurs en agenten samengebracht in wat aan Duitse zijde wel de 
Aktivdienst werd genoemd. Deze hield zich eveneens in nauwe samenwerking met de Sipo-SD – in 
navolging van bovengenoemde anti-communistische brigade spéciale – bezig met bestrijding van 
joods verzet, met name van joodse communisten. Deze eenheid werd geleidelijk uitgebouwd en in 
oktober 1941 formeel geïncorporeerd in de nieuw opgerichte Police aux questions juives (PQJ).318 
Overigens ontsnapte de Parijse politie nagenoeg geheel aan de boven beschreven reorganisatie en 
centralisatie, maar behield haar eigen structuur. Parijse politieagenten bleven gemeentelijke 
ambtenaren, de begroting was een gemeentelijke aangelegenheid en ook de rekrutering verliep 
autonoom. De relaties met de DGPN kenmerkten zich meer door ‘samenwerking’ (collaboration) dan 
door ‘ondergeschiktheid’ (subordination).319 
   Zomer 1941 leidden de Duitse aanval op Rusland en daarop volgende golf van aanslagen door 
communisten in Frankrijk tot ernstige spanningen tussen Duitse en Franse autoriteiten. De tot dan toe 
conflictvrije verhoudingen tussen militair bestuur en Franse politie kwamen onder grote druk te 
staan. Directe aanleiding was Hitlers bevel tot vergeldingsexecuties van honderd Franse gijzelaars 
voor elke Duitse militair die door Frans verzet werd gedood. De tot dan toe betrekkelijk 
onverschillige Franse bevolking werd diep geschokt door de Duitse executies. Dit leidde tot grote 
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onrust bij de Vichy-regering. Bij de Franse politie riepen de gijzelaarsexecuties een dubbele reactie 
op. Enerzijds spande men zich extra in om de daders te grijpen in een poging zo de executies te 
voorkomen. Elke aanslag bracht de Franse politie ertoe op grote schaal huiszoekingen en arrestaties 
te verrichten. Anderzijds kwam het tot heftige conflicten tussen Vichy en het militair bestuur over het 
uitkiezen van gijzelaars. De laatsten, overwegend communisten, bevonden zich veelal reeds in Franse 
gevangenschap en het militair bestuur eiste hen op voor executie. In de bezette zone toonde het 
militair bestuur weinig respect voor de Franse soevereiniteit door herhaaldelijk – zonder rekening te 
houden met Franse wetten of de voorgeschreven hiërarchische wegen – met dreiging van geweld 
gevangenen uit Franse huizen van bewaring, gevangenissen en interneringskampen te halen om deze 
dan als gijzelaars te executeren. Deze situatie leidde ertoe dat Franse politie, alvorens op Duits 
verzoek een arrestatie uit te voeren, de toezegging verlangde dat de betreffende persoon niet als 
vergelding zonder proces zou worden geëxecuteerd. Ook zagen in sommige regio’s Franse agenten 
ervan af aanhoudingen te verrichten wanneer zij vermoedden de arrestanten aan de Duitse politie te 
moeten uitleveren. Departementsprefecten weigerden namen en adressen van communisten ter 
beschikking te stellen aan Feldkommandanten, aangezien inmiddels was gebleken dat deze werden 
gebruikt om gijzelaarslijsten op te stellen. De Franse regering raakte in het eigen beleid verstrikt: 
enerzijds had de politie al meer dan een jaar opdracht de communisten te bestrijden als staatsvijand 
nummer één en daarbij samen te werken met Duitse politie, anderzijds echter weigerde men elke 
medewerking aan de eenzijdige Duitse represaille-executies van gijzelaars, waarvoor de bezetter 
vaak bij voorkeur communisten uitkoos. De tot dan toe overwegend correcte en efficiënte 
samenwerking tussen Franse en Duitse politie was in oktober 1941 nagenoeg verdwenen.320 
   De Vichy-regering poogde de toenemende druk en eisen van Duitse zijde te pareren door officiële 
protesten, maar ook door zèlf een versterkte repressie door te voeren. Het oud-lid van de uiterst 
rechtse Parti populaire français (PPF) Pierre Pucheu was van juli 1941 tot april 1942 minister van 
Binnenlandse Zaken. Onder zijn bewind ontstond – naast het reguliere politieapparaat – als het ware 
een parallel tweede politienetwerk, gespecialiseerd in bestrijding van de talrijke vijanden waartegen 
de staat de strijd had aangebonden. Zo werden door Pucheu in oktober 1941 de volgende 
politiediensten opgericht: Service de police anti-communiste (SPAC), Police aux questions juives321 
(PQJ), Service des sociétés secrètes (SSS, geleid door Bernard Faÿ, voornamelijk gericht tegen de 
vrijmetselaars) en Police économique (ter bestrijding van de toenemende zwarte handel). Met 
uitzondering van de laatste, werden al deze diensten op instigatie van Pucheu bemand door actieve 
aanhangers van radicale collaboratie-partijen, vooral PPF. Zij legden een felle vervolgingsijver aan de 
dag om hun gebrek aan professionaliteit te compenseren. Het eerder genoemde Centre d’Information 
et d’Enquête (CIE) had als kweekvijver gediend voor het kader van deze nieuw opgerichte 
politiediensten. Zo werd de SPAC geleid door de voormalige handelsvertegenwoordiger (geen 
politievakman) Charles Detmar die enige tijd werkzaam was geweest voor het CIE en die Pucheu 
kende uit de PPF.322 De verschillende politiediensten opereerden in de praktijk onafhankelijk van de 
reguliere politie. Daarbij ontwikkelden zij in de bezette zone bovendien vaak eigen contacten met 
Duitse instanties. Naast versterking, reorganisatie en centralisatie van de reguliere politie, waren dus 
nieuwe, gespecialiseerde politie-eenheden ontstaan. Dit wekte grote ergernis bij de Direction 
Générale de la Police nationale van het ministerie van Binnenlandse Zaken, met name bij de 
secretaris-generaal voor politie, Joseph Rivalland. Hij poogde tevergeefs de taken van de nieuwe 
politie-eenheden te beperken tot recherche-werk zonder arrestatie-bevoegdheid.323 Pucheu had een 
loopbaan als internationaal verkoopdirecteur in de staalindustrie achter de rug en was vóór zijn 
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aantreden bij Binnenlandse Zaken enkele maanden minister van Industriële Productie geweest. Het 
ontbrak hem aan kennis van of begrip voor de traditionele Franse overheidsbureaucratie. Door zijn 
initiatieven van oktober 1941 ontstond een wildgroei aan politiediensten, wat leidde tot snel 
toenemende spanningen tussen de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en bij 
laatstgenoemd ministerie intern. Hierdoor kwam de aanvankelijk krachtig nagestreefde centralisatie 
van de politie onder rechtstreeks staatstoezicht ernstig in het gedrang. Daarbij kwam nog dat in de 
loop van 1941 en begin 1942 Duitse autoriteiten in bezet gebied zich steeds openlijker mengden in 
Franse politie-aangelegenheden. Dit had niet alleen direct betrekking op eerdergenoemde crisis rond 
de represaille-executies, maar betrof ook, zij het meer indirect, het functioneren van PQJ en Parijse 
politie inzake de jodenvervolging. De Police aux questions juives ressorteerde onder het kabinet van 
de minister van Binnenlandse Zaken, in feite dus onder Pucheu, maar was in werkelijkheid 
ondergeschikt aan CGQJ-chef Vallat. De PQJ had als taak overtredingen van het tweede Statut des 
Juifs van juni 1941 en vermogensdelicten van joden te vervolgen. Verder had ze opdracht de overige 
politie-instanties aan te moedigen op eigen initiatief of op verzoek informatie te verstrekken over 
verdachte activiteiten van joden. Formeel was de PQJ eerder een soort anti-joodse recherche en 
inlichtingendienst dan een geüniformeerde politie met uitvoerende taken. Aanvankelijk had kolonel 
Durieux de leiding in beide zones, vanaf januari 1942 in bezet gebied politiecommissaris Jacques 
Schweblin. In een circulaire van 10 maart 1942 werd de anti-joodse politie in administratief opzicht 
echter ondergebracht bij de chef van de Service de police anti-communiste (SPAC), het al genoemde 
actieve PPF-lid Detmar. Dit was niet alleen een organisatorische kwestie, het weerspiegelde ook dat 
Vichy in ideologisch opzicht communisten en joden in toenemende mate met elkaar 
vereenzelvigde.324 Sinds de oprichting bestond de PQJ uit gescheiden afdelingen voor de onbezette en 
bezette zone. In de onbezette zone lag de leiding in handen van André Dupont, die in het ressort van 
elke regioprefect een gevolmachtigde onder zich had. Overigens nam hier de plaatselijke organisatie, 
huisvesting en het begin van daadwerkelijk functioneren van de PQJ nog maanden in beslag. In de 
bezette zone was de PQJ gevestigd in Parijs en bestond uit 91 medewerkers, onder wie 41 
inspecteurs. Deze waren verspreid over vier afdelingen. Financiën hield toezicht op naleving van 
joodse vermogensbepalingen en de ‘arisering’ van joodse bedrijven; de afdeling Provincie hield 
toezicht buiten Parijs waar slechts tien procent van de joden in de bezette zone woonde, de afdeling 
Cartotheek, geleid door André Tulard, hield de persoonsregistratie van joden bij en tenslotte was er 
de Politieafdeling die tot taak had verdachte joodse personen te traceren en door te lichten op basis 
van informatie omtrent overtredingen.325 In de bezette zone, met name Parijs, maakte de PQJ zich 
vanaf januari 1942 berucht door eigenmachtig, bruut optreden. Tegelijkertijd echter klaagde PQJ-chef 
Schweblin herhaaldelijk bij zijn superieuren over gebrek aan middelen en personeel om de gestelde 
taken uit te voeren en aan de verwachtingen te voldoen. In dit stadium was de omvang van het 
personeel in elk geval onvoldoende om grootschalige arrestaties te kunnen uitvoeren.326 Naast de PQJ 
was echter aan Duitse zijde in bezet Parijs al vanaf begin 1941 gewerkt in de richting van een anti-
joodse eenheid binnen de Parijse politieprefectuur. Het betrof de eerder genoemde Aktivdienst, die 
aanvankelijk uit zes, enkele maanden later uit twaalf Franse politie-inspecteurs bestond. Zij waren tot 
dan toe gespecialiseerd in zaken betreffende communisten en buitenlandse onruststokers. Deze 
werden nu openlijk in hoofdzaak of zelfs uitsluitend met de joden in verband bracht. De dienst 
werkte nauw samen met het Judenreferat van Dannecker, wisselde niet alleen informatie uit, maar 
voerde op Duits verzoek ook arrestaties uit van joden die bepalingen hadden overtreden of anderszins 
verdacht werden van ondermijnende activiteiten. Personeel van de dienst nam van 20 tot 23 augustus 
1941 actief deel aan de razzia, waarbij op Duits initiatief meer dan 4.200 joodse mannen in Parijs 
door circa 2.500 Franse agenten werden opgepakt en opgesloten in Drancy.327 In oktober 1941 
werden de Aktivdienst en Service des étrangers et des affaires juives samengevoegd en nauw 
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verbonden met de nieuw opgerichte PQJ. Dit diende twee doelen: op deze manier moest de 
politionele professionaliteit van de PQJ versterkt worden en zou deze ook getalsmatig verder 
uitgebouwd kunnen worden. Vooral voor het Judenreferat zou dan een geschikt instrument ontstaan 
om op lokaal niveau grootschalige arrestaties van joden te kunnen uitvoeren. Dannecker streefde 
ernaar dit te kunnen doen grotendeels buiten het nationale niveau van reguliere Franse politie en 
CGQJ om.328 Dit temeer aangezien in dit stadium CGQJ-chef Vallat steeds meer een obstakel in plaats 
van instrument voor Duitse doeleinden bleek te worden. Na reorganisatie en verhuizing naar een 
eigen bureau in de Parijse binnenstad (februari 1942) werd de opgewaardeerde dienst voortaan 
aangeduid als Sous-direction des Étrangers et des Affaires juives. Ook nu was de leiding in handen 
van commissaris Jean François, terwijl de cartotheek met persoonsgegevens van joden de 
verantwoordelijkheid bleef van Tulard.329   
   De regering in Vichy – met name de Direction générale de la Police nationale (DGPN) van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken – zag niet alleen in dit opzicht maar ook meer in het algemeen de 
groeiende Duitse bemoeienis met Franse politiezaken op lokaal niveau in bezet gebied als ernstige 
bedreiging van de eigen soevereiniteitsaanspraken. Men wilde de Duitse invloed terugdringen.330 In 
het kader van al genoemde algehele politie-reorganisatie en centralisatie, maar ook als signaal 
richting de bezetter, benoemde de op 16 april 1942 in de top van Vichy teruggekeerde Laval reeds 
twee dagen later de toen 33-jarige René Bousquet tot Secrétaire Général à la Police. Zijn benoeming 
was onderdeel van de machtswisseling waarbij Laval terug in de regering kwam en hij zijn 
medestanders op tal van sleutelfuncties meebracht, zoals eerder bij het aan de macht komen van 
Darlan was gebeurd. Bousquet kreeg een tweeledige taak: in nationaal opzicht moest hij in de 
samenwerking met Duitse autoriteiten – door de gijzelaarskwestie op een absoluut dieptepunt – het 
initiatief en de dagelijkse politieaangelegenheden in bezet gebied weer zoveel mogelijk in uitsluitend 
Franse handen brengen. In bestuurlijk opzicht moest hij de onder Pucheu ontstane parallelle 
politiediensten uitschakelen of onder centrale controle brengen.331  
   Hoewel jong, had Bousquet reeds jarenlange bestuurservaring tijdens welke hij onderdeel was 
geworden van Lavals politieke netwerk. Hij had tijdens de nadagen van de Derde Republiek pijlsnel 
carrière gemaakt, was capabel, energiek en krachtdadig, had veel liberale Radicalen en vrijmetselaars 
in zijn kennissenkring en nooit van enige bijzondere politieke belangstelling voor conservatieve of 
autoritaire doctrines blijk gegeven. Anders dan minister Pucheu of Joseph Darnand (die Bousquet in 
januari 1944 zou opvolgen), onderhield Bousquet vóór of tijdens de oorlog geen banden met rechts-
extremistische groeperingen. Integendeel, hij was bij uitstek een representant van het ambtelijk 
apparaat van de Derde Republiek. Op de leeftijd van 23 jaar was hij al kabinetschef van de prefect in 
het departement Tarn-et-Garonne. Bousquet was een opvallend voorbeeld van de manier waarop een 
aanzienlijk deel van de Franse ambtenaren en lokale bestuurders zich in de zomer van 1940 achter 
Vichy schaarde. Door de val van de Derde Republiek en het ontstaan van de Vichy-regering werd de 
carrière van Bousquet versneld: Laval had in Bousquet een jonge, getalenteerde, bestuurlijk ervaren 
man gevonden, die hij kon vertrouwen en die bovendien beschikte over kennis uit de eerste hand met 
betrekking tot de bestuurlijke problemen in de bezette zone, vooral wat betreft politiezaken. Als 
protégé van Laval werd hij benoemd tot prefect van het departement Marne en vervolgens tot 
regioprefect in Châlons-sur-Marne (Champagne). In dit opzicht had zijn loopbaan overeenkomsten 
met het eveneens veelal jonge SS-kader: in Frankrijk met name zijn tegenspeler en leeftijdgenoot 
Helmut Knochen, met wie Bousquet begin mei 1942 direct te maken kreeg. Zonder ideologisch 
bevlogen te zijn, was Bousquet in 1940-’41 overtuigd geraakt van de noodzaak van de Révolution 
Nationale of tenminste Lavals versie van een autoritaire staat.332 Met de benoeming van Bousquet 
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keerde de ambtelijke professionaliteit weer terug in het ministerie van Binnenlandse Zaken. De 
ontslagen minister Pucheu werd weliswaar formeel opgevolgd door Laval zelf, maar aangezien deze 
ook officieel fungeerde als eerste minister (de nieuwe titel luidde Chef du gouvernement) èn als 
minister van Buitenlandse Zaken, kreeg in werkelijkheid Bousquet het in de dagelijkse praktijk 
grotendeels voor het zeggen op het ministerie van Binnenlandse Zaken. In feite kwam in deze 
omstandigheden zijn positie neer op het equivalent van een minister. 
   Kort na aantreden stelde Bousquet zijn collega en vriend Jean Leguay aan tot zijn permanent 
vertegenwoordiger in bezet gebied. Formeel werd Leguay gevolmachtigde van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken in de Délégation Générale du Gouvernement Français dans les Territoires 
occupés (DGTO) te Parijs. In die hoedanigheid onderhield hij namens Bousquet het contact met de 
Duitse politieautoriteiten van gelijke rang. Tenslotte verving Laval op 21 mei 1942 de aan Darlan 
loyale Parijse politieprefect admiraal Bard door Amédée Félix Bussière, oud-directeur van de Sûreté 
nationale en tot dat moment prefect van het departement Pas-de-Calais. Hij en Bousquet waren goede 
vrienden.333  
   Bousquet hield vast aan het geweldmonopolie van een professionele, gedisciplineerde Franse 
politie en was gekant tegen de aanspraken en ambities van uiterst rechtse partijen. Het werd Franse 
politieagenten nadrukkelijk verboden lid te zijn van een politieke partij. Bousquet nam dan ook geen 
genoegen met het bestaan en eigenmachtig optreden van allerlei politie-eenheden die vooral door 
leden van PPF en andere radicale, pro-Duitse partijen werden gedomineerd. Om tegemoet te komen 
aan het al langer bestaande ongenoegen bij de Direction Générale de la Police nationale van 
Binnenlandse Zaken (geleid door Henri Cado) nam Bousquet van meet af aan stappen om de door 
Pucheu opgerichte zelfstandig opererende politie-eenheden op te heffen of zodanig in de reguliere 
politie te integreren dat ze niet langer eigenmachtig konden optreden. Zijn motief hierbij was: 
maximale greep op de Franse politie door bestuurlijke ordening. Hij had niet het geringste 
ideologische of morele bezwaar tegen hun taken en activiteiten.334 Zo vormde hij eind mei 1942 de 
SPAC om tot de Service de répression des menées antinationales (SRMAN). Deze werd met slechts 
ongeveer vijftig personeelsleden als onderafdeling ingebouwd in de Sûreté nationale, waarmee het 
eigengereide optreden sterk werd ingeperkt. Tegelijkertijd hief Bousquet de PQJ feitelijk op door 
deze eenheid zeer te verkleinen, vervolgens elke politionele en uitvoerende bevoegdheid te ontnemen 
en tenslotte zelfs de salarissen te blokkeren. Per decreet van 5 juli 1942 werd besloten de PQJ op 
korte termijn op te heffen en te vervangen door de veel kleinere Sections d’Enquête et de Contrôle 
(SEC). Deze zouden weliswaar rechtstreeks onder Darquier als commissaris-generaal voor joodse 
zaken ressorteren, maar hun bevoegdheid beperkte zich tot controle op naleving van anti-joodse 
economische en financiële bepalingen. Ze hadden geen zeggenschap over de status van joodse 
personen en evenmin arrestatiebevoegdheid. Volgens een circulaire van Bousquet op basis van 
bovengenoemd decreet dienden huiszoekingen en arrestaties in verband met handhaving van de anti-
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joodse wetgeving voortaan te worden gedaan door de Service nationale de la police judiciaire en 
daarbinnen de Sections des affaires politiques. In de praktijk betekende dit per 13 augustus 1942 het 
definitieve einde van de PQJ en de vervanging daarvan door de SEC als een veel kleinere recherche-
eenheid.335 
   In april–mei 1942 had niet alleen Bousquet een algemene herschikking van taken en bevoegdheden 
op politioneel terrein voor ogen, ook aan Duitse zijde streefde men hiernaar sinds invoering van de 
functie van HSSPF in bezet Frankrijk. Ter gelegenheid van het aantreden van Oberg als HSSPF, begin 
mei 1942, reisde zoals vermeld RSHA-chef Heydrich namens Himmler naar Parijs om de Duits-
Franse politionele betrekkingen te bespreken. De onderhandelingen tussen Heydrich en Bousquet in 
de Franse hoofdstad effenden de weg naar verbetering van de zeer gespannen verhoudingen. Aan 
beide kanten wilde men terugkeren naar de zakelijk-correcte samenwerking van vóór de 
gijzelaarscrisis. Nadat Heydrich duidelijk aan Bousquet te kennen had gegeven dat ook hij gekant 
was tegen verdere gijzelaarsexecuties en tegen directe onderschikking van Franse politie aan Duitse 
bevelen, stond niets een hernieuwde politiesamenwerking meer in de weg.336 Zoals eerder vermeld 
verzocht Bousquet zijn Duitse gesprekspartner of de sinds herfst 1940 in de onbezette zone 
geïnterneerde buitenlandse joden niet tegelijk afgevoerd konden worden met de in bezet gebied 
geïnterneerde buitenlandse joden. Bousquet deed dit voorstel om af te komen van een last waar zijn 
voorgangers en superieuren dermate weinig aandacht voor hadden gehad, dat zij hadden toegelaten 
dat door gebrek aan verzorging twee- tot drieduizend mensen in de interneringskampen waren 
omgekomen. Het voorstel van Bousquet bij Heydrich weerspiegelde een mentaliteit die wijdverbreid 
was in Franse overheids- en politiekringen. Op dat moment was echter de deportatie van joden 
bijzaak in de onderhandelingen.337 Voor Bousquet lag eveneens het hoofddoel niet bij de joden maar 
elders: bij een formeel a-politieke, gedisciplineerde en beter uitgeruste politie, alsmede het herstel 
van gezag van de Franse regering en politie over het hele Franse grondgebied. Toch werd ook door 
Bousquet de principiële noodzaak tot samenwerking met de bezettingsmacht nooit in twijfel 
getrokken. Het ging hem daarbij om een zo gelijkwaardig mogelijke positie ten opzichte van de 
bezetter. In het belang van het aanzien en het gezag van de Franse overheid bij de bevolking, moest 
echter de samenwerking tussen Duitse en Franse politiediensten een zo min mogelijk openbaar en 
zichtbaar karakter hebben.338 Deze samenwerking diende via diplomatieke en ambtelijke kanalen te 
verlopen zodat de volle omvang ervan voor het publiek verborgen zou blijven. Onder deze 
voorwaarden – waarbij dus de Franse soevereiniteit in de bezette zone, althans op het oog, zo 
volledig mogelijk door de bezetter werd gerespecteerd – waren Laval en Bousquet bereid tot 
vergaande concessies.  
   Om zijn onderhandelingspositie ten opzichte van zijn Duitse tegenspelers te versterken was het 
voor Bousquet allereerst noodzakelijk te demonstreren dat de Franse politie op eigen kracht en 
verantwoordelijkheid niet in gebreke zou blijven. Zowel Laval als Bousquet waren bereid het volle 
potentieel van de Franse politie in te zetten in de strijd ‘essentiellement contre l’anarchisme, le 
terrorisme et le communisme’, zoals zij de gemeenschappelijke tegenstanders van Vichy en het Reich 
zagen.339 Oberg had echter benadrukt dat de strijd niet alleen ging tegen de communisten en 
gaullisten, maar tegen alle ‘Gegner des Reiches’,  dus ook de joden.340 De Frans-Duitse 
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onderhandelingen gingen dan ook enerzijds over de zelfstandige bevoegdheden en uitrusting en 
anderzijds over de taken van de Franse politie. Oberg kwam op belangrijke punten Bousquet 
tegemoet. Hij erkende de vrije hand van de Franse politie op terreinen die niet direct met Duitse 
belangen te maken hadden. Hij zegde toe dat voortaan van Duitse kant informatie zou worden 
verstrekt die voor de Franse politie van belang kon zijn, en dat Franse politie ontheven werd van de 
taak gijzelaars voor represaillemaatregelen aan Duitse politie over te dragen. Oberg gaf verder 
toestemming voor stationering van GMR (reserve-eenheden bereden politie) en oprichting van 
politiescholen in de bezette zone, alsmede een verbeterde bewapening van de Franse politie. Hij 
weigerde daarentegen een gescheiden, volkomen onafhankelijkheid van Duitse en Franse politie op 
het uitvoeringsniveau. In plaats daarvan zegde hij toe: ‘die Übermittlung allgemeiner Weisungen an 
die französische Polizei auf dem französischen Dienstwege, soweit die Dringlichkeit dieser Regelung 
nicht entgegensteht.’341 Daarbij kon de HSSPF, onder het voorwendsel dat een strafbaar feit zich 
direct tegen de Duitse belangen richtte, op elk moment rechtstreeks ingrijpen. Op deze manier hield 
Oberg in feite alle mogelijkheden open. In ruil voor zijn toezeggingen, moest de Franse politie zoals 
gezegd zich onverminderd actief blijven betonen waar het ging om de arrestatie van communisten, 
‘terroristen’ en ‘saboteurs’. In ruil voor zijn toezeggingen, eisten hij en Knochen bovendien echter op 
2 juli in eerste instantie de arrestatie door Franse politie van 22.000 joden in de regio Parijs en de 
overige bezette zone, van wie veertig procent Franse staatsburger moest zijn. Aanvankelijk deinsde 
Bousquet hiervoor terug en liet weten dat Pétain en Laval geen betrokkenheid van Franse politie 
wensten, daaraan echter toevoegend dat men ‘aan Franse zijde niets tegen de arrestaties als zodanig 
had.’ Het ging er allereerst om dat uitvoering van die arrestaties door Franse politie in Parijs 
uitermate pijnlijk en ‘gênant’ zou zijn.342 Toen de SS echter bleef aanhouden, viel Bousquet terug op 
een vervangingsformule: de Franse politie zou het gevraagde totale aantal leveren door arrestatie van 
buitenlandse joden in beide zones. Volgens het Duitse verslag van de onderhandelingen op 2 juli 
benadrukte Bousquet ‘daß dies eine erstmalige Handlungsweise der französische Regierung sei, 
wobei man sich der hieraus entstehenden Schwierigkeiten bewußt sei.’343 Een dag later bekrachtigden 
Pétain en Laval in Vichy bovengenoemde regeling. Laval zei tijdens de vergadering van de 
ministerraad dat ‘onderscheid moet worden gemaakt tussen Franse Joden en het uitschot dat de 
Duitsers zelf hier naar toe hebben gestuurd.’344 Op 4 juli bevestigde Laval in Parijs tegenover Oberg 
het door Bousquet bereikte akkoord. De Franse regering en politie waren dus niet alleen bereid tot 
medewerking bij ordehandhaving en bestrijding van het verzet, maar ook bij de deportatie van joden 
uit beide zones. Hoewel men weigerde mee te werken bij de arrestatie en deportatie van Frans-joodse 
staatsburgers, had Vichy geen bezwaar tegen de deportatie van kinderen van buitenlandse joden, van 
wie de meesten Franse burgers waren op grond van de ouderlijke aangifte bij de geboorte in 
Frankrijk. Laval had voorgesteld ‘dat tijdens de evacuatie van joodse families uit de onbezette zone, 
de kinderen onder de 16 jaar ook weggevoerd zouden worden.’345 Hij herhaalde en bevestigde dit 
standpunt toen hij tijdens de ministerraad van 10 juli 1942, in aanwezigheid van Pétain, verklaarde 
dat hij ‘uit humanitair belang heeft verkregen dat – in tegenstelling tot de eerste Duitse voorstellen – 
de kinderen met inbegrip van die onder de 16, toegestaan werd hun ouders te vergezellen. Zij [de 
Duitsers] aanvaarden dit nu.’346 Ten aanzien van het eerste (‘humanitair belang’), kan niet anders dan 
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van cynisme sprake zijn geweest; wat de laatste zinsnede van het citaat betreft, overdreef Laval, want 
het Parijse Judenreferat had op dat moment van Berlijn nog geen toestemming gekregen voor de 
deportatie van kinderen. Geen van de aanwezige Franse ministers maakte bezwaar. De belangrijkste 
overweging van Pétain, Laval en andere ministers, alsook van Bousquet, bij de actieve medewerking 
aan massale deportaties van joden bleef zoals gezegd het terugwinnen c.q. consolideren van 
zelfstandige bestuurlijke en politionele bevoegdheden in de bezette zone. Een bijkomende drijfveer 
was dat de Franse staat zich op deze manier kon ontdoen van een groot aantal als ongewenst 
beschouwde immigranten en vluchtelingen.347  
   Mede om te laten zien dat de Franse politie op eigen verantwoordelijkheid beter in staat was tot 
krachtdadig optreden, zou nog vóórdat eind juli de definitieve schriftelijke overeenkomst over 
politiesamenwerking gereed kwam, al op 16 en 17 juli348 een massale razzia op joden in de regio 
groot-Parijs plaatsvinden. Bousquet zorgde er evenwel om politieke redenen voor dat formeel niet 
hijzelf, noch zijn vertegenwoordiger voor de bezette zone Leguay of de Parijse politieprefect 
Bussière met de leiding werd belast. In plaats daarvan werd de verantwoordelijkheid gelegd bij 
commissaris-generaal Darquier, alsmede de PQJ-chef in de bezette zone, Jacques Schweblin – in 
afwachting van feitelijke totstandkoming van de SEC.349 Het was wederom Schweblin die Dannecker 
in diezelfde tijd begeleidde bij de inspectiereis door de onbezette zone tijdens welke laatstgenoemde 
zich ervan wilde vergewissen hoeveel joden zich daadwerkelijk in de Franse interneringskampen 
bevonden.350 In werkelijkheid echter was de uitvoering van de Parijse razzia – operatie Vent 
printanier (‘lentewind’) genoemd – niet in handen van CGQJ of PQJ, maar nagenoeg uitsluitend van 
de Préfecture de Police van Parijs met Bussière aan het hoofd. Onder hem ressorteerde Émile 
Hennequin, die vanaf december 1941 de dagelijkse leiding had over de hoofdstedelijke politie.  
   Op 7 juli vond een bespreking plaats om de grote razzia te organiseren. Van Franse zijde werd 
hieraan deelgenomen door onder anderen Darquier, diens vertegenwoordiger voor de bezette zone 
Joseph Galien, Schweblin, Leguay, Hennequin, François en Tulard. Van Duitse zijde waren 
aanwezig: Dannecker en zijn medewerker Ernst Heinrichsohn.351 Op basis van het kaartenbestand 
van Tulard met gegevens van de sinds 1940 geregistreerde joden werden zorgvuldig lijsten 
voorbereid met de namen en adressen van 27.388 joden die door circa 4.500 Parijse agenten moesten 
worden gearresteerd.352 Het betrof joodse immigranten zonder Franse nationaliteit: mannen in de 
leeftijd tussen 16 en 60 jaar en vrouwen tussen 16 en 55 jaar. Binnen deze groep gold vrijstelling 
voor de volgende categorieën: hoogzwangere vrouwen, moeders met kinderen onder de twee jaar, 
echtgenotes van Franse krijgsgevangenen, met niet-joden gehuwden, weduwen en weduwnaars van 
niet-joden, huwelijkspartners van joden met een nationaliteit die niet voor deportatie in aanmerking 
kwam en houders van speciale UGIF-kaarten. Nadrukkelijk niet vrijgesteld waren zieken en kinderen 
van drie jaar en ouder, zelfs indien zij in Frankrijk waren geboren en op verzoek van hun 
buitenlandse ouders bij geboorteaangifte de Franse nationaliteit hadden gekregen. De agenten hadden 
opdracht de ouders met hun kinderen te arresteren, tenzij de laatsten thuis konden blijven bij een 
familielid, bijv. een grootouder van boven de 55 of 60 jaar. In plaats van het beoogde aantal van 
27.388 slaagden de arrestatieteams van twee tot vier Parijse agenten er tijdens de twee dagen durende 
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operatie in niet meer dan 12.884 joden op te pakken: 3.031 mannen, 5.802 vrouwen en 4.051 
kinderen tot 16 jaar.353 Van de kinderen waren er meer dan drieduizend in Frankrijk geboren en 
bezaten de Franse nationaliteit.354 Een van de oorzaken van het lagere aantal opgepakten was dat 
sommige Franse politiemensen de actie een paar dagen van tevoren hadden laten uitlekken, waarna 
een clandestiene joodse krant de joden opriep te vluchten of zich te verbergen. Ook werd tijdens de 
actie door agenten soms aan joden gelegenheid gegeven zich uit de voeten te maken.355 
   De Préfecture de Police van Parijs regelde vijftig bussen voor het vervoer van de opgepakte joden 
naar de verzamelcentra. Alleenstaanden en echtparen zonder minderjarige kinderen werden in 
Drancy aan de noordoostrand van Parijs opgesloten. De anderen werden in eerste instantie in de 
overdekte wielrennerbaan Vélodrome d’Hiver (afgekort Vel d’Hiv) nabij de Quai de Grenelle 
verzameld. Van daaruit zouden zij later worden overgebracht naar de kampen Pithiviers en Beaune-
la-Rolande ten zuiden van de hoofdstad. De administratie en bewaking van deze centra waren 
eveneens geheel in handen van Franse politie. Hoewel de razzia zelf tot in details was gepland, waren 
nauwelijks voorbereidingen getroffen voor de opvang en verzorging in de verschillende 
verzamelcentra, waar de opgepakte joden in veel gevallen meerdere dagen tot zelfs meer dan een 
week moesten verblijven. De Franse politie liet de voedselvoorziening en medische zorg volledig 
over aan geïmproviseerd hulpwerk door vrijwilligers van het Rode Kruis, Quakers en UGIF-
personeel. De toestanden in Vel d’Hiv waren erbarmelijk. Onafgeschermde gloeilampjes gaven een 
armoedige verlichting aan het grote stadion, waarvan het glazen dak vanwege de voorgeschreven 
verduistering blauw was geschilderd. Door de toevloed van mensen werkten al spoedig de toiletten 
niet meer en daardoor werd de stank op deze warme, zomerse dagen ondragelijk. Eerst deden de 
mensen hun natuurlijke behoeften zittend op de hopen menselijk vuil, maar al snel was ook dat 
onmogelijk en moesten ze hun behoeften in het publiek doen. Er was geen luchtverversing, het stof 
en de stank vermengden zich zo met elkaar dat de lucht nauwelijks nog was in te ademen. Er was 
geen stromend water, men kon zich niet wassen. Vrouwen liepen gillend rond, tien mensen maakten 
een eind aan hun leven. Het gehuil van vervuilde, hongerige kinderen en de kreten van hun 
wanhopige moeders vulden het stadion.356  
   De uit Franse ambtenaren en politie bestaande kampleiding van Drancy besloot op aanwijzing van 
de regioprefect welke (categorieën) joden het eerst gedeporteerd moesten worden.357 In opdracht van 
Hennequin werden tussen 19 en 23 juli dagelijks ongeveer tweeduizend joden uit Vel d’Hiv onder 
politiebewaking via het Parijse station Austerlitz d’Orléans per trein naar de kampen Beaune-la-
Rolande en Pithiviers overgebracht.358 Van daaruit en uit Drancy werden in de daarop volgende vier 
weken de joden met Duitse treinen naar Auschwitz weggevoerd, waarbij deze tot aan de Frans-Duitse 
grens bij Elzas-Lotharingen werden bewaakt door Franse gendarmerie.359 De deportatie van de 
kinderen – van wie meer dan drieduizend de Franse nationaliteit bezaten – moest bijna een maand 
worden uitgesteld, omdat weliswaar Laval al op 4 juli zijn toestemming had gegeven, maar het 
Parijse Judenreferat tot 13 augustus moest wachten alvorens ook van de eigen superieuren in het 
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RSHA te Berlijn de benodigde goedkeuring was ontvangen. Dit hield in de praktijk in dat veel 
kinderen door Franse politie van hun ouders werden gescheiden.360 
   Pas op 8 augustus 1942 werd het algemene politieakkoord tussen Oberg en Bousquet – dat 
informeel al 2 juli was bereikt – officieel bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van alle direct 
betrokken Duitse en Franse autoriteiten in het Parijse kantoor van Leguay. Van Duitse kant waren 
aanwezig: Oberg, Knochen, Hagen en de commandanten van de Aussenstellen van de Sipo-SD; aan 
Franse zijde: Bousquet, Leguay en de regioprefecten van de bezette zone.361 Het akkoord, voor de 
duur van een jaar, haalde overigens niet de voorpagina’s van de Franse kranten en de betekenis ervan 
bleef voor het Franse publiek grotendeels verborgen, wat ook de bedoeling was. Aangezien het 
akkoord vage formuleringen bevatte, gaf ook Bousquet binnenskamers toe, dat de daadwerkelijke 
samenwerking tussen Duitse en Franse politie in de praktijk vooral afhing van de individuele 
betrekkingen tussen de regioprefecten en de Duitse politiecommandanten in de betreffende regio’s. 
Het akkoord op centraal overheidsniveau bleek in feite niet meer dan een intentieverklaring te zijn, 
waarvan de uitwerking van tijd tot tijd en van plaats tot plaats sterk kon variëren. Zo was bij veel 
prefecten sprake van onduidelijkheid over hoe met Duitse politie samengewerkt diende te worden bij 
kwesties die niets met bestrijding van communistisch verzet te maken hadden. De regioprefecten 
beriepen zich veelal op het schrijven van Bousquet aan Oberg van 29 juli 1942, waarin 
eerstgenoemde de medewerking van Franse politie uitdrukkelijk beperkte tot bestrijding van 
‘ l’anarchisme, le terrorisme et le communisme’.362 Aan Duitse zijde werd tenminste aanvankelijk het 
politieakkoord door de meeste regionale commandanten van de Sipo-SD gerespecteerd, omdat zij van 
goede betrekkingen méér resultaten verwachtten dan van eenzijdig, rechtstreeks ingrijpen. Daarbij 
realiseerden zij zich, dat bij inbreuken van Duitse kant de Franse politie zich, bij bezwaren en 
klachten, kon beroepen op het politieakkoord. Bovendien was de Duitse politieleiding zich bewust 
van de geringe eigen personeelsomvang. Zo voerde de Sipo-SD in de periode juli–december 1942 in 
groot-Parijs niet of slechts zelden zèlf arrestaties van joden voor deportatie uit, waarbij per vergissing 
opgepakte joden met de Franse nationaliteit zelfs meestal weer werden vrijgelaten.363 In de loop van 
september echter werden in steden van de bezette zone buiten Parijs – op aandrang van Judenreferent 
Röthke – door de plaatselijke Sipo-SD verspreid in totaal circa vijfhonderd joden, zowel zonder als 
met de Franse nationaliteit, opgepakt en naar Drancy overgebracht.364 Nog weer later werd door 
beide partijen het akkoord steeds vaker genegeerd.365  
   Na de grote juli-razzia van Parijs werden ook elders in de bezette zone alsmede in onbezet gebied 
buitenlandse joden door Franse politie opgepakt. Wat de bezette zone betreft, liet Leguay hiertoe eind 
juli en begin augustus meerdere instructies uitgaan, zoals bijvoorbeeld zijn schrijven van 3 augustus 
aan de regioprefect te Orléans.366 Op 27 augustus vertrok uit Bordeaux een trein met 444 joden – 
onder wie 57 Franse kinderen en 140 Franse volwassenen – naar Drancy. De betrokkenen waren 
eerder in het departement Gironde geïnterneerd. De plaatselijke Sipo-SD had aangedrongen niet 
alleen op de uitlevering van de volwassenen, maar ook van de kinderen met Franse nationaliteit van 
staatloze joodse ouders. De laatsten waren al op 16 augustus door de Franse politie in de regio 
Bordeaux aangehouden en twee dagen later naar Drancy overgebracht om vervolgens binnen 24 uur 
naar Auschwitz te worden weggevoerd. De kinderen waren aanvankelijk bij Franse, merendeels niet-
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joodse, gastgezinnen ondergebracht, maar werden nu in opdracht van de regio-prefectuur door Franse 
politie alsnog opgepakt en gevoegd bij de trein van 27 augustus. Binnen de regio-prefectuur van 
Bordeaux was secretaris-generaal Maurice Papon verantwoordelijk voor politiezaken en de 
uitvoering van maatregelen tegen joden. Hij had 22 augustus schriftelijk aan Leguay gevraagd om 
opheldering hoe te handelen naar aanleiding van het dringende verzoek van de Sipo-SD. Een dag 
later zou hij telefonisch van Leguay hebben vernomen dat aan het verzoek moest worden voldaan. 
Hoewel het formeel in strijd was met het politieakkoord en er geen Franse wet of ambtelijk 
voorschrift was, volgens welke het was toegestaan volwassenen en kinderen met de Franse 
nationaliteit te deporteren, werden de betrokkenen in opdracht van Papon naar Drancy 
overgebracht.367 
   Na overleg op 3 augustus tussen Obergs rechterhand Hagen en Laval, had Bousquet vanaf 5 
augustus in onbezet gebied de nodige instructies uitgevaardigd ter voorbereiding en uitvoering van de 
overbrenging van joden naar het bezette noorden.368 Het ging daarbij in eerste instantie om de eerder 
genoemde buitenlandse en staatloze joden die al langere tijd verbleven in interneringskampen, 
waarvan op dit moment de belangrijkste waren: Gurs, Noé, Récébédou, Rivesaltes en Les Milles.369 
Van meet af aan werden echter ook in opdracht van Bousquet voorbereidingen getroffen voor de 
arrestatie van joden die niet in interneringscentra verbleven en hun overbrenging naar het noorden. 
De regioprefecten van de onbezette zone ontvingen van Bousquet instructies voor de overbrenging 
naar bezet gebied van bijna alle buitenlandse joden, met inbegrip van kinderen beneden 18 jaar, die 
Frankrijk sinds januari 1936 waren binnengekomen.370 Tussen 6 en 13 augustus werden meer dan 
3.400 joden uit verschillende interneringscentra per trein naar Drancy gebracht, gevolgd door 1.200 
in de derde week van augustus.371 De belangrijkste, grote razzia in onbezet gebied, die de 
wegvoeringen mogelijk maakte, vond plaats op 26–28 augustus 1942. Hierbij werden volgens 
gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken 6.584 arrestaties van joden verricht.372 Bij deze 
en andere, kleinschaliger, acties werden de bijna voltallige Gendarmerie, Sécurité publique, Garde, 
GMR en niet-geüniformeerde politie ingezet.373 Dat meestal niet het volledige beoogde aantal 
daadwerkelijk kon worden gearresteerd, lag volgens regionale Duitse politie-commandanten niet aan 
gebrekkig optreden van de Franse politie.374 Onder hoger geplaatste Franse politieofficieren is slechts 
één geval bekend waarbij in augustus 1942 werd geweigerd de opdracht van de ophaalactie van joden 
uit te voeren. Dit betrof Robert de Saint-Vincent, commandant van de militaire regio Lyon. Hij 
weigerde de onder hem ressorterende eenheden (Garde, GMR) in te zetten bij de bewaking en het 
vervoer van opgepakte joden van Lyon naar Drancy. Daarop werd hij binnen 48 uur door Pétains 
minister van Oorlog, generaal Bridoux, van zijn functie ontheven. De Franse pers maakte hiervan in 
een kort bericht melding, maar verzweeg de reden.375 In augustus en begin september 1942 werden in 
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totaal 10.522 buitenlandse joden door Franse politie opgepakt en door de Société Nationale des 
Chemins de Fer (SNCF, Nationale Spoorwegmaatschappij) overgebracht naar interneringskampen in 
de bezette zone: Pithiviers, Beaune-la-Rolande en vooral Drancy.376 
   Mede doordat Duitse politie zich in het algemeen op de achtergrond hield en zich beperkte tot 
toezicht en controle – waarbij personeel van Sipo-SD veelal in burger gekleed over straat ging – 
waren de betrokken Franse agenten zich ervan bewust dat zij in de ogen van het publiek de volle 
verantwoordelijkheid droegen voor de arrestaties en wegvoeringen van joodse burgers, onder wie 
vrouwen, kinderen en ouderen. In de onbezette zone was dit bij afwezigheid van Duitsers per 
definitie het geval. De reactie van Franse politieagenten op de psychische druk van deze taak was 
verschillend. Sommigen waarschuwden – evenals eerder in Parijs tijdens de razzia van juli – joden 
van tevoren om hen gelegenheid te geven te ontsnappen of lieten hen tijdens de huiszoeking 
ontkomen. Velen echter voerden de ontvangen opdrachten nauwgezet uit en beriepen zich daarbij op 
dienstvoorschriften en de verantwoordelijkheid van hun superieuren.377 In de bezette zone speelde de 
aanwezigheid van de bezettingsmacht, alsmede (vermeende) druk van en controle door de Sipo-SD 
een rol bij de gehoorzaamheid van Franse agenten. Ondanks de wijdverbreide weerzin tegen 
buitenlandse vluchtelingen en andere vreemdelingen, alsook antisemitisme dan wel onverschilligheid 
over het lot van de joden tot dan toe, stuitte het optreden van de Franse politie in de onbezette zone in 
augustus 1942 op een bijna unanieme afwijzing door de bevolking. Niet zozeer de internering van 
buitenlanders als zodanig werd daarbij bekritiseerd – integendeel, deze was in 1940-’41 veelal 
nadrukkelijk verwelkomd – maar de uitlevering van deze mensen van alle leeftijden, met inbegrip 
van vrouwen, kinderen en ouderen, aan Duitsland werd beschouwd als onvaderlandslievend.378 De 
Franse autoriteiten wisten dat zij niet volledig konden rekenen op de stipte uitvoering van de 
arrestaties door Franse agenten. Daarom ontvingen de regioprefecten van Binnenlandse Zaken 
instructie streng op te treden in gevallen van ‘indiscrétions, passivité ou mauvaise volonté.’379 Met 
uitzondering van enkele, uitgesproken antisemieten, deden de commissarissen van politie als regel 
hun best deze als onaangenaam beschouwde opdracht zo snel en ordelijk mogelijk af te handelen en – 
anders dan gebruikelijk – in deze kwestie gevallen van passiviteit of anderszins plichtsverzuim van 
ondergeschikten juist zo weinig mogelijk te melden.380 De CGQJ-chef, Darquier, constateerde bij de 
Franse reguliere politie een gebrek aan energie en noemde als belangrijkste reden ‘que ses membres 
et ses chefs ne sont pas antijuif.’381 Om te voorkomen dat voorbereidingen voor nieuwe ophaalacties 
zouden uitlekken en joden zo opnieuw de gelegenheid zouden krijgen tijdig te vluchten, werd binnen 
de Parijse politieprefectuur door Hennequin en François bepaald dat gegevens uit de 
‘jodencartotheek’ bij voorgenomen arrestaties ‘dans le secret le plus absolu’ behandeld moesten 
worden door een zo beperkt mogelijk aantal functionarissen van de Sous-direction des Étrangers et 
des Affaires juives. De agenten die met arrestaties werden belast, dienden pas op het allerlaatste 
moment op de hoogte te worden gebracht.382 Ook aan Duitse zijde werd zomer en najaar 1942 
geklaagd dat de Franse politie nalatig was in het vervolgen van overtredingen door joden van Duitse 
verordeningen. Dit alles neemt echter niet weg dat de politie opdrachten van de eigen superieuren tot 
arrestatie van joden en hun overbrenging naar Drancy vrijwel altijd uitvoerde. In die zin fungeerde de 
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politie eenvoudig als gedienstig instrument van de Franse staat.383 Zowel in 1942 als tijdens de eerste 
drie maanden van 1943 was de deportatie van joden uit Frankrijk in de praktijk allereerst een 
aangelegenheid van de Franse politie. Haar taken strekten zich uit van controle op overtredingen van 
anti-joodse wetten en verordeningen, via arrestaties en ophaalacties tot aan de bewaking van de 
Franse treinen uit diverse plaatsen naar Drancy, bewaking van dit doorvoerkamp en bewaking van de 
deportatietreinen tussen Drancy en de Duitse grens.384 
 
Op hoger politiek niveau, in Vichy, was na de golf van arrestaties en deportaties van joden in juli–
augustus onder druk van daaropvolgende kerkelijke protesten en onrust onder de bevolking, door 
Laval en Bousquet – na overleg in de Franse ministerraad – besloten dat de Franse politie voorlopig 
niet meer zou worden ingezet voor soortgelijk massale razzia’s op joden. Een rol bij dit besluit 
speelden ook de besprekingen die Laval in de laatste week van augustus had met de Amerikaanse 
zaakgelastigde in Vichy, Horace Pinkney Tuck. Deze deelde op 25 augustus mee dat de Amerikaanse 
regering zich formeel verzette tegen Franse maatregelen die onder andere een aantasting inhielden 
van het vermogen van Amerikaanse joden in Frankrijk. Wanneer deze aantasting niet ongedaan werd 
gemaakt, zou de Amerikaanse president Roosevelt beslag laten leggen op Frans bezit in de Verenigde 
Staten. Bovendien wees Tuck herhaaldelijk bij Laval op de effecten van de arrestaties en uitlevering 
van joden op de publieke opinie in Amerika.385 Op 2 september 1942 had Laval in Parijs een 
ontmoeting met HSSPF Oberg en diens rechterhand Hagen. Hij liet hen weten dat de hoogste 
kerkelijke gezagsdragers in Frankrijk, met name kardinaal Gerlier in het onbezette Lyon, protest 
hadden aangetekend tegen de wegvoeringen. Volgens Laval moesten van Duitse zijde hieromtrent 
voorlopig geen nieuwe eisen worden gesteld: ‘Im Hinblick auf diese Opposition der Geistlichkeit 
bittet Präsident Laval, ihm nach Möglichkeit zur Zeit keine neuen Forderungen auf dem Gebiete der 
Judenfrage zu stellen. Es sei insbesondere erforderlich, ihm keine Zahlen im voraus zu geben im 
Hinblick auf die von Deutschland abzunehmenden Juden aus dem unbesetzten Gebiet.’386 De Franse 
ambassadeur in Washington, Henri Haye, had op 16 september een ontmoeting met de Amerikaanse 
minister van buitenlandse zaken Cordell Hull. Volgens Haye’s verslag van deze ontmoeting, uitte 
Hull zijn afkeuring over de uitlevering van joodse vluchtelingen door Vichy aan de Duitsers, die, in 
Haye’s bewoordingen, immers ‘hun voornemen hebben aangekondigd en ook voor een groot deel 
hebben uitgevoerd om deze ongelukkige mensen te mishandelen, tot slaaf te maken en, uiteindelijk, 
uit te roeien onder omstandigheden van uiterste wreedheid.’387 
    Anders dan in de onbezette zone, waar gezien het bovenstaande in september en oktober inderdaad 
geen verdere razzia’s en deportaties meer plaatsvonden, werden in Parijs twee maanden na de grote 
razzia van Vel d’Hiv voor het eerst weer joden op grotere schaal door Franse politie opgepakt. In de 
tussenliggende periode hadden ook individuele arrestaties plaats van zowel buitenlandse als Franse 
joden naar aanleiding van (vermeende) overtredingen van anti-joodse wetten en bepalingen. Het ging 
daarbij om het niet of onjuist dragen van de gele jodenster, het betreden van voor joden verboden 
openbare gelegenheden, het dragen van valse identiteitspapieren/distributiekaarten of het overtreden 
van de avondklok. Op 14 september werd echter in de regio groot-Parijs een zorgvuldig geplande 
actie uitgevoerd, waarbij joden met bepaalde buitenlandse nationaliteiten huis-aan-huis werden 
opgepakt. Doelgroep waren 708 joden met de Nederlandse, Letse, Litouwse, Estse, Bulgaarse en 
Joego-Slavische nationaliteit in de leeftijd van 16–55 voor vrouwen, 16–60 voor mannen. Voorzien 
van naam- en adreslijsten uit de cartotheek gingen Parijse politieagenten langs de woningen van de 
betrokkenen. Ruim tweehonderd slachtoffers werden thuis aangetroffen, aangehouden en naar 
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Drancy overgebracht.388 Mede door dit betrekkelijk geringe aantal bereidde het Judenreferat een 
grotere ophaalactie voor die op 22 september door Parijse politie had moeten worden uitgevoerd en 
waarbij ook 5.128 joden met de Franse nationaliteit hadden moeten worden opgepakt, in strijd dus 
met het politieakkoord. Het Judenreferat kreeg echter, zoals eerder beschreven, op het laatste 
moment van de eigen SS-superieuren geen toestemming voor deze actie. In plaats daarvan waren 
twee dagen later, 24 september, na strikt geheime dienstinstructies van Hennequin aan de 
verschillende Parijse politiecommissarissen, de Roemeense joden aan de beurt. Deze actie vond 
plaats onmiddellijk nadat de Roemeense regering (bondgenoot van Duitsland) de bescherming van 
haar in Frankrijk wonende joodse burgers had opgeheven. In de opnieuw zorgvuldig georganiseerde 
ophaalactie in Parijs en voorsteden gold slechts één vrijstellingscategorie: de bontwerkers en hun 
directe familie. Zij waren voorzien van speciale gele identiteitskaarten (Ausweise), die aantoonden 
dat zij producenten waren van warme kleding voor Duitse soldaten aan het oostfront. Dat de 
Roemeense joden geen razzia’s verwachtten en evenmin ervoor waren gewaarschuwd, lijkt te kunnen 
worden afgeleid uit het grote aantal slachtoffers die in hun woningen werden gearresteerd. Tenminste 
1.594 mensen werden bij deze razzia opgepakt en weggevoerd naar Drancy.389 Vijf dagen later, 29 
september, richtte de Parijse politie zich tegen joden met de nationaliteit van België, Luxemburg en 
de voormalige vrijstad Danzig: 130 opgepakten.390 Kort daarna vonden soortgelijke arrestaties ook 
plaats in de gehele bezette zone buiten Parijs: op 9 en 10 oktober werden 1.742 joden opgepakt; het 
betrof net als eerder in Parijs degenen met de Belgische, Nederlandse, Roemeense, Bulgaarse en 
voormalig Joego-Slavische nationaliteit, alsmede staatlozen onder wie Duitse en Oostenrijkse joden 
die volgens het Reichsbürgergesetz van 25 november 1941 hun Duitse staatsburgerschap hadden 
verloren.391 De herkomst van de opgepakten was o.a.: 617 uit de regio Poitiers, 236 uit Nancy en de 
drie oostelijke departementen Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges; verder 294 uit de regio Angers, 
140 uit Le Mans, 135 uit Bordeaux, 122 uit Dijon en bijna 100 uit Rennes, Châlons-sur-Marne, Saint 
Quentin, Rouen, Melun en Orléans. Uitvoering van de ophaalacties was in handen van de regionale 
prefecturen, onderprefecturen en politiecommissariaten.392 Op 5 november concentreerde de Franse 
politie zich in Parijs en de hele bezette zone op de joden met de Griekse nationaliteit, die tot dan toe 
niet in aanmerking waren gekomen voor deportatie. Van de in totaal 1.416 Griekse joden die volgens 
de Sipo-SD stonden geregistreerd in de cartotheek, werden er 1.060 gearresteerd. Binnen de Sipo-SD 
betitelde zelfs Judenreferent Röthke dit resultaat als ‘sehr gut’ en hij sprak zijn waardering uit aan de 
Parijse politieprefectuur. Het resultaat van de ophaalactie van 5 november was mede een gevolg van 
de geheimhouding die tot het laatste moment was bewaard.393 
    Los van de Franse reguliere politie waren in de loop van herfst 1942 leden van de Sections 
d’Enquête et de Contrôle (SEC), die in de plaats waren gekomen van de ontbonden PQJ, steeds meer 
geneigd zèlf joden op te pakken, hoewel hen elke bevoegdheid daartoe ontbrak en velen van hen niet 
als politieman waren opgeleid. Formeel was het uitsluitend hun taak joodse overtreders van 
economische bepalingen op te sporen, zodat Franse politieagenten hen konden arresteren. De SEC – 
ondergeschikt aan CGQJ-chef Darquier – wilde echter joden oppakken in het kader van de 
deportaties. Dit leidde tot spanningen tussen Leguay en Darquier.394 Om eigengereid optreden van de 
SEC tegen te gaan, richtte de directie van de police judiciaire der Parijse Préfecture de Police in 
november 1942 de Service Permilleux op, genoemd naar het hoofd: politiecommissaris Charles 
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Permilleux. Deze eenheid omvatte ongeveer twintig politieagenten, die zich uitsluitend bezig gingen 
houden met de arrestatie van individuele joden (zowel buitenlandse als Franse) op grond van allerlei 
werkelijke of vermeende overtredingen van de vele anti-joodse bepalingen of bijvoorbeeld zwarte 
handel. Vaak werd huiszoeking gedaan en alsnog de hele familie van de betrokkene naar Drancy 
gestuurd. De namen van de op te pakken joden waren onder andere afkomstig van de SEC, waarin 
voormalig PQJ-chef Schweblin nog altijd een belangrijke rol speelde. Verder was de Service 
Permilleux aangewezen op informanten. In tegenstelling tot andere eenheden van de Franse reguliere 
politie, nam de Service Permilleux vaak instructies in ontvangst rechtstreeks van het Judenreferat. 
Dit liet de Service Permilleux elke week een lijst toekomen met joodse families die gearresteerd 
moesten worden wegens overtreding van een Duitse verordening door een of meer leden van die 
families. In de praktijk voerden leden van de Service Permilleux vanaf eind 1942 vaak ook 
willekeurige arrestaties uit van joden van wie beweerd werd dat ze een overtreding hadden begaan, 
zonder dat was vastgesteld of dit ook werkelijk het geval was. De Service Permilleux stuurde 
gemiddeld twintig tot dertig slachtoffers per dag naar Drancy, waardoor – samen met joden van een 
bepaalde buitenlandse nationaliteit die als groep werden opgepakt – dit doorvoerkamp steeds zoveel 
mogelijk een bezettingsgraad moest hebben van duizend gevangenen, het aantal nodig voor een 
deportatietrein. Buiten Parijs echter was CGQJ-chef Darquier in staat de Sections d’Enquête et de 
Contrôle steeds meer de vrije hand te geven. Dit ondanks het feit dat Bousquet de prefecten uitvoerig 
inlichtte omtrent de beperkte bevoegdheden van de SEC.395 Het hoofd van de SEC, de voormalig 
cavalerie-kapitein Joseph Antignac, interpreteerde dit laatste echter juist als een officiële erkenning 
en dus dat de deur voor nauwe samenwerking met de reguliere politie op lokaal niveau wijd open 
stond. De SEC maakte ruimschoots gebruik van verklikkers en verwachtte van de administrateurs 
provisoires van inbeslaggenomen joodse bedrijven actief behulpzaam te zijn bij het geven van 
informatie. Andere joden werden aangehouden bij clandestiene oversteekpogingen van de 
demarcatielijn tussen de noordelijke en zuidelijke zone. De eerdere rivaliteit en spanning tussen 
reguliere politie en voormalige PQJ vonden in de praktijk een vervolg ten aanzien van de SEC.396 Zo 
klaagden bijvoorbeeld agenten van de SEC in Clermont-Ferrand dat zij door de reguliere politie zeer 
onheus werden behandeld en dat de laatste herhaaldelijk joden vooraf waarschuwde voor acties van 
de SEC.397 Tot zover de rol van Franse reguliere politie en speciale eenheden bij de deportaties tot 
eind 1942. 
 

Op 8 november 1942 waren Amerikaanse en Britse eenheden geland in het onder gezag van Vichy 
staande Marokko en Algerije (operatie Torch). Ondanks de verzekering van Laval aan Hitler dat 
Frankrijk haar eigen ‘neutraliteit’ kon verdedigen, trokken drie dagen later Duitse troepen de 
onbezette zone binnen. Italiaanse eenheden bezetten zuidoost-Frankrijk, oostelijk van de Rhône, 
alsmede het eiland Corsica. Pétain had nog de gelegenheid om tijdig Vichy te verlaten en uit te 
wijken naar Frans Noord-Afrika, maar weigerde dit pertinent. De Vichy-regering was in korte tijd 
voor het voldongen feit geplaatst: heel Frankrijk was nu bezet. Hitler verzekerde van meet af dat de 
wapenstilstandsvoorwaarden uit 1940 van kracht zouden blijven, er werd inderdaad geen Duits 
bezettingsbestuur in de zuidelijke zone gevestigd en de Franse regering kon gewoon aanblijven. Dit 
nam niet weg dat de totale bezetting onmiddellijk grote gevolgen had voor Vichy, de Frans-Duitse 
bestuurlijke en politionele samenwerking in het algemeen en de voortgaande anti-joodse politiek. Het 
Franse wapenstilstandsleger, dat vanaf juni 1940 had mogen bestaan, werd ontbonden, de vloot in 
Toulon bracht zichzelf tot zinken toen de Duitsers daar 27 november beslag op wilden leggen, terwijl 
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de meeste Franse koloniën al in geallieerde handen waren gevallen. Vichy had daarmee de 
belangrijkste troefkaarten verloren die het tot dan toe ten opzichte van Duitsland bezat. Terwijl de 
Vichy-regering ogenschijnlijk intact bleef, lag haar politiek van nagestreefde soevereiniteit in duigen. 
De enige overgebleven drukmiddelen van Vichy in onderhandelingen met Duitsland na november 
1942 waren de bestuurlijke collaboratie, o.a. de circa honderdduizend man sterke politie, en de 
economische collaboratie: arbeidskrachten, grondstoffen en de industriële productie.398 
   Met betrekking tot de joodse bevolking was de belangrijkste verandering dat de macht van de 
Duitse politie werd uitgebreid. Had de Sipo-SD tot dan toe een vertegenwoordiger in de Vichy-zone 
gehad, die bij gelegenheid inspectietochten mocht maken in aanwezigheid van Franse 
politiefunctionarissen, vanaf nu kreeg de HSSPF ook politionele macht in het zuiden, met 
uitzondering van de door Italië bezette zone. De Sipo-SD vestigde zich direct in de bureau’s van 
regionale prefecten, zoals dit in de noordelijke zone al het geval was. Tegenover deze potentiële en 
reële machtsuitbreiding van de Duitse politie stond echter in de praktijk een zeer nijpend 
personeelsgebrek en daardoor voortgaande afhankelijkheid van de Franse politie.399 Dit laatste werd 
zowel door de top van de Duitse politie als door de Vichy-regering en Franse politieleiding beseft en 
had gevolgen voor de anti-joodse politiek. Dat aan Duitse kant steeds meer getwijfeld werd aan 
medewerking van de Franse overheid en politie bij uitvoering resp. handhaving van nieuwe en 
bestaande anti-joodse maatregelen, bleek bijvoorbeeld uit het feit dat na bezetting van de zuidelijke 
zone de jodenster daar niet werd ingevoerd. De Vichy-regering, die van begin af had geweigerd de 
ster in te voeren – waarna dit in juni 1942 op Duits bevel in uitsluitend bezet gebied toch was 
gebeurd – nam vanaf november 1942 zelf evenmin initiatief daartoe. Van Duitse kant werd er ook 
niet op aangedrongen. Enkele dagen na het begin van de bezetting van het zuiden had HSSPF Obergs 
rechterhand Hagen een ontmoeting met Bousquet en benadrukte de bijzondere urgentie om de joodse 
kwestie snel af te handelen nu de Amerikanen in Noord-Afrika waren geland. Binnen enkele weken 
gaf Bousquet aan de prefecten in de zuidelijke zone opdracht tot strikte toepassing van de wet die 9 
november 1942 van kracht was geworden: joden zonder Franse nationaliteit was het verboden te 
reizen of hun gemeente van inwoning zonder toestemming van de politie te verlaten. In plaats van 
invoering van de jodenster kwam Vichy op 11 december opnieuw met een anti-joodse wet. De 
prefecten moesten met prioriteit ervoor zorgen dat op alle belangrijke identiteitspapieren, zoals 
identiteitsbewijs, werkvergunning, distributiekaart etc., het rode stempel Juif of Juive werd gezet. De 
wet werd door de prefecten over het algemeen nauwgezet uitgevoerd. De Vichy-regering gaf de 
voorkeur aan een papieren, d.w.z. aan het oog onttrokken, identificatie, in plaats van een openlijk 
zichtbare. De scheiding werd in de zuidelijke zone dus alleen zichtbaar bij persoonscontrole door 
ambtenaren die papieren bekeken. Dit maakte het voor joden onmogelijk hun 
voedseldistributiebonnen in ontvangst te nemen zonder zich openlijk als zodanig te identificeren. 
Overigens werd uitvoering van betreffende wet in zuidoost-Frankrijk door de Italiaanse 
bezettingsautoriteiten tegengehouden. In februari 1943 waren in de zuidelijke zone 140.000 
distributiekaarten voorzien van het stempel Juif of Juive, met uitzondering van het door Italianen 
bezette gebied.400 Daarnaast drong Hagen bij Bousquet aan op concentratie van de joden en stelde 
daartoe drie maatregelen voor: verwijdering van alle joden uit de kust- en grensdepartementen en hun 
concentratie in het binnenland; internering van de overgebleven buitenlandse joden (behalve degenen 
met de nationaliteit van Engeland, Amerika of een neutraal land) om zo hun deportatie te 
vergemakkelijken; en tenslotte de concentratie van de Franse en vrijgestelde buitenlandse joden in 
drie of vier departementen in het binnenland, waar zij onder een vorm van huisarrest zouden moeten 
worden geplaatst. Ondanks praktische moeilijkheden, waaronder de Italiaanse weigering mee te 
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werken en pogingen van sommige landen joden met hun nationaliteit vrij te stellen, werd in opdracht 
van Bousquet door regioprefecten een begin gemaakt met uitvoering van deze maatregelen. Zo 
moesten volgens een beschikking van 16 maart 1943 buitenlandse joden zich altijd eerst bij de politie 
melden alvorens te verhuizen. Buitenlandse joden werd verboden zich op te houden in kust- of 
grensdepartementen; velen werden onder slechte omstandigheden overgebracht naar het departement 
Creuse en andere departementen in het binnenland.401  
   Eveneens vanaf maart 1943 werd onder aanhoudende Duitse druk402 – zoals eerder in de paragraaf 
over de bezetter vermeld – en vooral op initiatief van CGQJ-chef Darquier, de mogelijke 
denaturalisatie van grote aantallen joden op de Franse regeringsagenda gezet.403 Dit lag in het 
verlengde van eerdere, soortgelijke plannen van Vichy uit 1940. Nu echter dienden voorstellen 
hiertoe van Duitse kant om nieuwe, grootschalige deportaties mogelijk te maken.404 De Sipo-SD 
drong er bij de Franse autoriteiten op aan het Franse staatsburgerschap in te trekken van alle joden, 
die dit ná 10 augustus 1927 hadden verkregen.405 In dat jaar was een ruimhartige immigratie- en 
naturalisatiewet van kracht geworden. Wanneer de Vichy-regering hiertoe kon worden gebracht, 
zouden in overeenstemming met het politieakkoord uit juli 1942 grote aantallen joden beschikbaar 
komen voor massale deportaties. Dit voorstel – actief gepropageerd door Darquier – stuitte echter op 
weerstanden bij Bousquet en Laval. Zij lieten weliswaar blijken niet principieel tegenstander te zijn 
van denaturalistie, maar eerstgenoemde wilde de grens verschuiven naar 1 januari 1932, Laval naar 1 
januari 1933. Aangezien volgens Duitse schattingen tussen 1927 en 1932 ongeveer 50.000 joden 
waren genaturaliseerd (een sterk overdreven getal, zo bleek later), ging de Sipo-SD niet akkoord en 
hield vast aan het jaar 1927. Ook Darquier was actief voorstander van dit laatste.406 Overigens was de 
plaats van Darquier in de Vichy-hiërarchie een veel lagere, dan zijn voorganger Vallat had gehad. De 
betrekkingen tussen CGQJ en andere overheidsinstanties waren altijd al gespannen geweest. Onder de 
twistzieke Darquier verslechterden deze nog verder. Onder Vallat waren beleid en propaganda van 
het CGQJ integraal deel geweest van de Révolution Nationale van Pétain; het antisemitisme diende de 
‘Franse’ belangen. Onder Darquier was alles anders geworden en had het CGQJ zich in feite volledig 
verbonden met de positie van de bezetter. De relatie tussen Darquier en Laval was koel en in 
contacten met Duitsers wist laatstgenoemde zijn minachting voor de CGQJ-chef nauwelijks te 
verbergen.407 Tijdens de onderhandelingen over denaturalisatie en terwijl de noodzakelijke wetgeving 
werd voorbereid verlangden de Fransen echter van Duitse kant concessies op economisch en politiek 
terrein, zoals verbetering van de voedselvoorziening, verlaging van bezettingskosten en vrijlating van 
grotere aantallen krijgsgevangenen. De onderhandelingen hierover duurden, mede door interne 
Franse geschillen, maanden en uiteindelijk kwam de beoogde denaturalisatiewet niet tot stand. Laval 
en minister van Justitie Maurice Gabolde hadden weliswaar het wetsontwerp van ‘denaturalisatie na 
10 augustus 1927’ in juni 1943 ondertekend, maar Laval trok na nieuwe onderhandelingen begin 
augustus dit besluit toch weer in. Hij zou de gevolgen van de wet ‘verkeerd begrepen’ hebben en had 
niet verwacht dat de Duitsers onmiddellijk via grootscheepse razzia’s de pas gedenaturaliseerde 
joden bij duizenden zouden deporteren (de geplande grote juni-razzia’s van 1943). Bovendien waren 
er toenemend disciplinaire en logistieke problemen met de reguliere politie, terwijl steeds duidelijker 
bleek dat sprake was van ernstige tegenwerking door de Italianen in hun zone.408 Tenslotte, zo liet 
Laval op 7 augustus aan Hagen en Knochen weten, weigerde Pétain zijn goedkeuring te verlenen aan 
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het wetsontwerp. Voor het eerst sinds het begin van de deportaties in Frankrijk zei Laval 
ondubbelzinnig ‘neen’.409  
   Van Duitse kant probeerde men de Fransen met alle macht van gedachten te doen veranderen, maar 
in dit stadium kon Duitse druk steeds minder effect sorteren. Het verloop van de oorlog speelde hier 
een rol: de Duitse nederlagen bij Stalingrad en in Noord-Afrika, de geallieerde landingen op Sicilië in 
juli 1943, het Russische offensief bij Koersk in diezelfde maand etc. Bovendien werd het Pétain en 
Laval zomer 1943 steeds duidelijker hoe diep de jodenvervolging de publieke opinie in binnen- en 
buitenland, vooral in de Verenigde Staten, had geraakt en wijdverbreide weerzin had opgeroepen.410 
Zij waren niet langer bereid hernieuwde en verdere kritiek op hun anti-joodse politiek te riskeren. Of, 
zoals Pétain het zelf formuleerde toen hij weigerde de denaturalisatiewet te ondertekenen: ‘De 
bezettingsautoriteiten staan onafgebroken op de noodzaak tot handhaving van de Orde in Frankrijk. 
De Franse Regering heeft in dit opzicht zoveel moeilijkheden dat zij maatregelen moet vermijden die 
de Fransen diepgaand zouden schokken en de taak [van de Regering] verder compliceren.’411 
 

De sinds november 1942 in het zuidoosten van Frankrijk bestaande Italiaanse zone kwam al enkele 
keren kort ter sprake. Wat waren de reacties van de Vichy-regering, Franse regionale autoriteiten en 
politie op de rol van de Italiaanse bezetter in dit gebied, vooral daar waar het ging om de Franse 
politiek tegen de joden?412 De Italiaanse bezetting werd door Vichy en de plaatselijke bevolking als 
een grote vernedering ervaren, veel méér dan de Duitse bezetting in het noorden. Dit kwam omdat 
men zich in 1940 op geen enkele wijze door Italië verslagen voelde. Italiaanse troepen hadden tijdens 
de kortstondige strijd in juni 1940 geen enkel succes geboekt tegen het Franse leger. De Franse 
bevolking ergerde zich aan de Italiaanse aanwezigheid en spoedig was sprake van incidenten met 
Italiaanse militairen. Ook ontstond vrijwel onmiddellijk onenigheid tussen de Vichy-regering en 
Italiaanse militaire autoriteiten over de joden. Anders dan in het door Duitsers bezette deel van de 
zuidelijke zone, kwam in het door Italië bezette deel onmiddellijk een einde aan de arrestatie van 
joden door Franse politie, terwijl joden die al waren opgepakt, maar nog niet waren gedeporteerd, op 
bevel van de Italiaanse militaire autoriteiten werden vrijgelaten.413 Het Italiaanse fascisme had – 
anders dan het Duitse nazisme – het antisemitisme nooit in het centrum van haar programma 
geplaatst.414 Hoewel Mussolini onder druk van Hitler in 1937 formeel was begonnen met de 
vervolging van joden in Italië, stond hij volkomen onverschillig ten opzichte van de joodse kwestie. 
Hij was bereid de joden te vervolgen wanneer dat nuttig leek en was evenzo bereid joden te steunen 
wanneer dit iets voor Italië kon opleveren. In oktober 1938 had Italië zijn eigen raciale wetten 
uitgevaardigd en was een officiële anti-joodse campagne begonnen.415 In de praktijk was echter van 
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vervolging lange tijd niet veel te merken. In tegenstelling tot Duitsland en Vichy-Frankrijk, was er in 
de Italiaanse regering en bureaucratie, de fascistische partij, het leger en de bevolking, onvoldoende 
draagvlak voor daadwerkelijk, virulent antisemitisme.416 Veel Italianen vonden de hele raciale 
retoriek absurd en zagen het als een product van de Duitsers in hun streven naar wereldheerschappij 
en dus als bedreigend voor Italië. Eigenbelang had een matigend effect op het Italiaanse (staats-) 
antisemitisme. Al in de zomer van 1942 had Italië weten te bewerkstelligen dat joden met de 
Italiaanse nationaliteit in bezet Frankrijk de jodenster niet hoefden te dragen. Toen eind 1942 het tij 
aan de fronten begon te keren tegen Duitsland, werd de fascistische oppositie tegen de ‘Endlösung’ 
wijd verbreid. Op het moment dat de Franse prefect van het departement Alpes-Maritimes – de aan 
Pétain zeer loyale Marcel Ribière – in december 1942 begon met toepassing van de Vichy-
verordening betreffende verwijdering van buitenlandse en staatloze joden uit de kuststreek, werd dit 
door de Italiaanse militaire autoriteiten geblokkeerd. Wanneer Ribière de verordening had kunnen 
uitvoeren, waren de betrokken buitenlandse joden overgebracht naar de departementen Ardèche en 
Drôme, die geheel of gedeeltelijk in het door de Duitsers bezette gebied lagen. De joden zouden hier 
onmiddellijk slachtoffer zijn geworden van deportatie. De Italianen hielden ook de uitvoering tegen 
van de Franse wet van 11 december 1942 die het stempel Juif of Juive verplicht stelde in de 
identiteits- en distributiepapieren van joden.417 De Italiaanse consul-generaal in Nice, Alberto 
Calisse, liet prefect Ribière weten dat uitsluitend Italiaanse autoriteiten beslissingsbevoegd waren 
inzake de joodse kwestie in de Italiaanse zone. De vertegenwoordiger in Vichy van het Italiaanse 
militair opperbevel, brigade-generaal Carlo Avarna di Gualtieri, stelde dat in de Italiaanse zone met 
betrekking tot de joden hetzelfde beleid zou gelden als in Italië zelf, namelijk: ‘humane 
wetgeving’.418 
   De Franse autoriteiten raakten in toenemende mate geïrriteerd door deze aantasting van de Franse 
soevereiniteit en hadden geen enkele waardering voor het feit dat de Italiaanse houding bescherming 
voor de joden betekende. Laval nam in december contact op met de Italiaanse ambassade, vroeg om 
een verklaring en stelde dat de Italianen alleen recht van interventie hadden wanneer het hun eigen 
staatsburgers betrof.419 Ook stelde hij voor dat Italië de joden met Italiaanse nationaliteit uit Frankrijk 
zou terugnemen. Verder beklaagde Laval zich in januari 1943 bij Knochen en vroeg om Duitse steun 
tegenover de Italiaanse obstructie.420 Abetz deed een dringend beroep op minister van Buitenlandse 
Zaken Ribbentrop in Berlijn om de kwestie met Mussolini op te nemen. Tijdens een ontmoeting met 
de laatste in Rome op 25 februari bracht Ribbentrop, naast andere kwesties, de Italiaanse rol in 
Frankrijk ter sprake.421 Ook de SS in Frankrijk begon vanaf januari 1943 met grote regelmaat 
klachten naar Berlijn te sturen over het gebrek aan Italiaanse medewerking.422 Toen in februari de 
deportaties uit Frankrijk werden hervat, spitste het conflict in de Italiaanse zone zich verder toe. De 
Italianen verhinderden uitvoering van de Vichy-opdracht van 18 februari tot arrestatie en wegvoering 
van buitenlandse joden. Franse politie in de Italiaanse zone had die maand meer dan honderd joden 
gearresteerd en hield hen vast voor deportatie. In Grenoble en Annecy omsingelden Italiaanse 
militairen zelfs Franse politiebureaus en gevangenissen om onder dreiging van geweld de vrijlating 
van de opgepakte joden af te dwingen.423 Bovendien bleek dat niet alleen buitenlandse, maar ook 
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Franse joden onder Italiaanse bescherming stonden.424 In een brief van 6 maart 1943 aan Berlijn 
somde Judenreferent Röthke een reeks voorbeelden op van Italiaanse tegenwerking en stelde dat de 
Italianen hun houding zouden moeten laten varen, wilde het ‘joodse probleem’ in Frankrijk opgelost 
kunnen worden.425 Buitenlandse Zaken in Berlijn reageerde onder andere met een omvangrijk plan 
tot repatriëring van joden naar niet-meewerkende bondgenoten (zoals Italië, Hongarije) en neutrale 
landen (Spanje). Mussolini beloofde Ribbentrop medio maart dat hij ‘beslissende stappen’ zou zetten 
inzake joodse aangelegenheden in de Italiaanse zone in Frankrijk, maar in de praktijk bleef de situatie 
zoals deze was.426 Wel stuurde Rome een hoge politieofficier, inspecteur-generaal Guido Lospinoso, 
als een soort Italiaanse ‘Commissaire aux Questions juives’ naar Frankrijk. In maart vestigde hij zijn 
commissariaat in Nice. Een plaatselijke vertegenwoordiger van de Franse SEC liet zich imponeren 
door Lospinoso’s komst en zijn reputatie van krachtdadigheid. Voor de SS was echter spoedig 
duidelijk dat het slechts om een nieuwe vorm van traineren ging. Na veel moeite slaagde Bousquet er 
eind juni 1943 in een eerste ontmoeting met Lospinoso te hebben, maar ook daarna bleek het niet 
mogelijk de bepalingen van het Statut des Juifs in de Italiaanse zone uit te voeren.427 
   Al snel werkte de Italiaanse politiek in Zuidoost-Frankrijk als een magneet op joden in de rest van 
Frankrijk. Vóór de oorlog leefden ongeveer 15.000 à 20.000 joden in dit gebied. In een rapport van 
het Judenreferat van 21 juli 1943 werd hun aantal in de Italiaanse zone op 50.000 geschat, met Nice 
als centrum. Van hen waren 20.000 tot 30.000 buitenlanders.428 Angelo Donati, een joodse Italiaan 
met invloed in Rome, werd omstreeks deze tijd de belangrijkste spil van pogingen de Franse en 
buitenlandse joden in de Italiaanse zone te beschermen. Hij had tijdens de eerste wereldoorlog 
gediend als verbindingsofficier tussen het Italiaanse en Franse leger, was van 1935 tot 1939 president 
van de Italiaanse handelskamer in Parijs geweest en daarna directeur van de Italiaans-Franse 
kredietbank.429 Pas maanden na het begin van de Italiaanse bezetting begon Laval in te zien dat hij de 
Italiaanse houding ten opzichte van de joden en de Duits-Italiaanse geschillen hierover, kon benutten 
om de twee bondgenoten uit elkaar te spelen. Voor het Franse onvermogen tegen de joden op te 
treden begon hij nu luidkeels de schuld te geven aan de Italianen.430 Verder werd de eerdergenoemde 
prefect van Alpes-Maritimes, Ribière (die in december 1942 de anti-joodse politiek tegen de Italianen 
in had willen doordrukken), in juli 1943 vervangen door Jean Chaigneau. Deze ontpopte zich 
onmiddellijk als een sympathisant van de joden. Een paar dagen na zijn benoeming riep hij de 
plaatselijke joodse leiders bij zich en verzekerde hen dat de Italianen niet als enigen het privilege 
bezaten de verdedigers van tolerantie en humaniteit te zijn. Hij legaliseerde het verblijf van alle 
buitenlandse joden die tot dan toe illegaal in het departement verbleven.431 Diezelfde maand echter 
kwam Mussolini ten val. Aanvankelijk betekende het nieuwe regime van maarschalk Pietro Badoglio 
nog geen verslechtering voor de joden in de Italiaanse zone. Integendeel, het bood Lospinoso een 
geschikte gelegenheid om voort te gaan met traineren richting Franse autoriteiten. Donati voorzag 
echter de Duitse dreiging en poogde een evacuatie van alle joden uit de zone naar Italië en/of bevrijd 
Frans Noord-Afrika te organiseren. De wapenstilstand met Italië op 8 september 1943 haalde hem 
echter in en binnen enkele dagen bezetten Duitse troepen Nice en omgeving, waartoe intussen het 
Italiaanse leger de zone al had verkleind. Chaigneau vernietigde net op tijd de lijsten met namen en 
adressen van joden in zijn prefectuur. Duizenden joden zaten echter in de val en zouden vrijwel 
onmiddellijk object worden van een van de bruutste mensenjachten in West-Europa tijdens de 

                                                           
424

 Brief, 2 maart 1943, van de Italiaanse brigade-generaal Carlo Avarna di Gualtieri aan de Franse admiraal Charles Platon, 
staatssecretaris bij de Chef du gouvernement (Laval), CDJC doc. XXV a-280, tekst in Klarsfeld, Vichy, 498–499. 
425

 Rapport van Röthke Gegenwärtiger Stand der Judenfrage in Frankreich, 6 maart 1943, CDJC doc. nr. XXV c-214, in: Recueil, VII, 
1950–1951; vergel. Klarsfeld, Vichy, 501–502. 
426

 Poliakov/Sabille, Jews under the Italian Occupation (1955), doc. 8 op pp. 68–70; Marrus/Paxton, Vichy France, p. 318 n. 131; 
Klarsfeld, Vichy, 220; Carpi, Between Mussolini and Hitler, 125–126; Zuccotti, The Italians, 85–86. 
427

 Marrus/Paxton, Vichy France, 318; Klarsfeld, Vichy, 224–225, 233–234, 247–248; Zuccotti, The Italians, 86–87; Carpi, Between 
Mussolini and Hitler, 129 e.v. 
428

 Vermerk, IV B, BdS, 21 juli 1943, getekend door Röthke, CDJC doc. Oberg 13/VIII Z, tekst in Klarsfeld, Vichy, 545–547; vergel. 
Zuccotti, The Italians, p. 84 n. 16; Poliakov/Sabille, Jews under the Italian Occupation, 39–44. 
429

 Klarsfeld, Vichy, 195, 224, 594; Zuccotti, The Italians, 87–88. 
430

 Marrus/Paxton, Vichy France, 320. 
431

 Ibid.; Klarsfeld, Vichy, 258. 



 473

oorlog.432 Deze Duitse acties, waarbij geen medewerking van Franse autoriteiten en politie 
plaatsvond, zijn eerder beschreven in de paragrafen over de Bezetter in Frankrijk tijdens de periode 
van de deportaties. 
 
In 1943, na de ommekeer in de oorlog, werd steeds duidelijker dat zowel in de noordelijke als 
zuidelijke zone bij de Franse reguliere politie in het algemeen een groeiende ontgoocheling en onwil 
bestonden. Deze namen verder toe door allerlei praktische moeilijkheden. Van de vroegere 
overheidsbelofte dat de agenten deel zouden uitmaken van een elite-organisatie was in de praktijk 
niets terechtgekomen. Vooral de salarissen werden zwaar getroffen door de sterk toenemende inflatie 
in deze periode, terwijl de arbeidsomstandigheden steeds verder verslechterden. Beide werkten 
corruptie in de hand. Voor zover in Frans overheidsjargon nog van een elite-organisatie werd 
gesproken, was dit beperkt tot uitsluitend de Groupes Mobiles de Réserve (GMR).433 Enorme 
weerstanden bij de gewone agenten werden opgeroepen door invoering, per wet van 16 februari 
1943, van de Service du Travail Obligatoire (STO). Deze hield in dat alle jonge mensen, geboren in 
1920, 1921 en 1922 in aanmerking kwamen voor verplichte tewerkstelling in Duitsland. De STO 
werd door de bevolking beschouwd als meest impopulaire daad van de eigen regering. Veel mannen 
weigerden aan de STO te voldoen, doken onder of sloten zich aan bij de maquis, zoals het gewapende 
verzet in agrarische en bergachtige streken gaandeweg werd genoemd. De politie kreeg de 
onaangename taak deze réfractaires (‘weerspannigen’) op te sporen.434 Dit lokte weer aanslagen uit 
op politiebureaus en politiemensen, waardoor de toch al moeizame rekrutering van nieuwe agenten 
vanaf zomer 1943 scherp daalde. Tijdens een vergadering van regionale prefecten in Vichy op 21 
september 1943 werd geconstateerd dat 170.000 mannen van bovengenoemde lichting, geboren in 
1920–1922, voor tewerkstelling naar Duitsland waren vertrokken, maar dat 200.000 in gebreke 
bleven; niet meegerekend waren nog eens 400.000 die om een of andere reden voorlopig of 
permanent vrijstelling hadden.435 Stemmingsberichten van prefecten begonnen te wemelen van 
verwijzingen naar de groeiende en diepe weerzin van de Franse burgers tegen ‘déportation’, een 
woord dat zonder uitzondering verwees naar de voor Duitse fabrieken bestemde Franse 
arbeidskrachten.436 Voor het eerst circuleerden ronduit negatieve rapporten van Duitse autoriteiten 
over de Franse politie, die in de praktijk weigerde zich in te spannen voor de opsporing van 
werkweigeraars.437 In een lang rapport concludeerde Oberg op 19 augustus 1943 openlijk dat ‘in 
noodgevallen’ (bijv. een geallieerde invasie) niet meer op de Franse politie gerekend kon worden om 
de Duitse belangen te verdedigen. Hij stelde vast dat de Franse politie weliswaar zorgde voor de 
‘unentbehrliche’ samenwerking in de strijd tegen communisten, maar dat initiatief ontbrak ‘bei der 
Bekämpfung des Judentums’.438 
   Toch was ook in 1943 en begin 1944 de daadwerkelijke betrokkenheid van Franse politieagenten 
bij de jodenvervolging groot; zij bleven jacht maken op joodse voortvluchtigen uit kampen en 
gevangenissen, bewaakten kampen en de treinen met opgepakte joden naar Drancy. Pas op 2 juli 
1943 nam de Sipo-SD de leiding over dit doorgangskamp over van de Franse politie.439 Ook 
behandelden Franse agenten individuele joden die (vermeende) overtredingen van de talloze anti-
joodse bepalingen hadden begaan, als buiten de wet gestelde vogelvrijen. Bij de voortgaande 
toepassing van maatregelen en uitvoering van politieacties tegen de joden kwamen plaatselijke 
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verschillen voor, variërend van radicaal, hardvochtig optreden tot laksheid en soms bewust 
verzachting of uitstel. Maar dergelijke lokale verschillen hadden altijd plaatselijke oorzaken en 
werden nooit openlijk of heimelijk aangemoedigd door Franse regeringscirculaires. Integendeel, 
instructies van Vichy riepen altijd op tot strikte uitvoering.440  
   De eerste ophaalactie van joden door Franse politie in 1943 vond plaats op 13–14 januari in de 
noordelijke zone: de stad Rouen en omgeving. Directe aanleiding was een dodelijke aanslag op een 
Duitse officier. Op verzoek van de plaatselijke Feldkommandantur (FK) gaf de prefect – buiten 
Bousquet en diens vertegenwoordiger voor de noordelijke zone Leguay om – opdracht om als 
represaille tot arrestatie van joodse families in de regio over te gaan. Er werden 222 joden naar 
Drancy overgebracht, van wie 170 de Franse nationaliteit bezaten. Bousquet was onaangenaam 
verrast en drong bij de prefecten aan hem in het vervolg eerst van tevoren op de hoogte te stellen. Dit 
was de eerste keer dat op plaatselijk niveau op Duits verzoek Frans-joodse families op grotere schaal 
door Franse politie waren opgepakt en voor deportatie uitgeleverd.441 De tweede keer dat dit 
gebeurde was in de zuidelijke zone: van 22 tot 27 januari 1943 in Marseille. Hier waren aanleiding en 
verloop van de gebeurtenissen anders. Deze havenstad – met achterbuurten, oude haventerreinen, 
buitenlandse zeelieden en prostitutie – stond in de jaren dertig vanwege zijn criminaliteit en 
gangsterdom bekend als het Chicago van Frankrijk. Vanaf de bezetting van de ‘vrije zone’ in 
november 1942 lag Marseille nog net in het door Duitsers bezette gebied, dichtbij de Italiaanse zone. 
In de ogen van Himmler en Oberg was vooral het dichtbevolkte, onoverzichtelijke, oude havengebied 
een ernstige bron van onveiligheid, verzet en smokkelhandel. Duitse politie beschikte niet over 
voldoende mankracht om deze stad permanent onder controle te houden. Daarom besloten Himmler 
en Oberg tot een eenmalige, ‘grote schoonmaak’, aangeduid als operatie ‘Sultan’. Met als reden de 
militaire veiligheid kreeg de betrokken Franse prefect, Antoine Lemoine, opdracht mee te werken. 
Voor de gelegenheid werden tienduizend Franse politieagenten uit het hele land en een paar honderd 
man Duitse politie in Marseille geconcentreerd. Doel was evacuatie van de circa 22.000 bewoners, 
het met de grond gelijk maken van de  achterbuurten in het oude havengebied en arrestatie van alle 
ongewenste personen. Het ging om de omvangrijkste politie-operatie in Frankrijks geschiedenis. 
Volgens de instructie van de prefect op 18 januari richtte de razzia zich tegen ‘eerder veroordeelden, 
souteneurs, clochards, zwervers, alle personen zonder levensmiddelenkaarten, alle joden, 
buitenlanders zonder verblijfsvergunning, uitgewezen personen, alle personen die meer dan een 
maand geen legale arbeid uitoefenen’.442 Van 22 tot 27 januari 1943 werden 5.956 mensen 
gearresteerd, van wie na verloop van tijd 3.177 weer werden vrijgelaten. Ongeveer 800 opgepakten 
waren joden, van wie er 755 geboren of genaturaliseerde Franse burgers waren. Zij werden onder 
slechte omstandigheden per trein naar het kamp Compiègne in de noordelijke zone overgebracht. Na 
interventiepogingen van de UGIF zegde de prefectuur toe dat de Franse burgers onder de joden 
zouden terugkeren, maar alle betrokkenen werden in maart vanuit Compiègne naar Polen 
gedeporteerd en geen van hen zou overleven.443 
   Eveneens eind januari 1943 maakte de Sipo-SD plannen voor de deportaties van februari. Het 
Judenreferat liet aan de Parijse politieprefectuur weten dat van de ongeveer vijftienhonderd joden 
met Franse nationaliteit die toen in Drancy verbleven, er duizend zouden worden gedeporteerd met 
de voor 13 februari geplande trein. Veel van de geïnterneerde Franse joden waren opgepakt voor 
overtredingen van bepalingen.444 Deze voorgenomen deportatie leidde tot moeilijkheden met de 
Parijse politieprefectuur omdat dit een te openlijke schending van het politieakkoord zou betekenen. 
Namens de politieprefectuur reageerden François, Tulard en, belangrijker, de kabinetchef van Leguay 
op 9 februari met het voorstel in plaats van de Franse joden het beoogde aantal op te pakken onder de 
groep overgebleven buitenlandse en staatloze joden. Op deze manier wilden zij de directe 
betrokkenheid van Franse politie bij de deportatie van de duizend Franse joden vermijden en deze 
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groep in Drancy houden.445 In de nacht van 10–11 februari werden op basis van de cartotheek van 
Tulard 1.549 buitenlandse en staatloze joden door Parijse politie opgepakt. Aangezien de meeste 
buitenlandse joden van tussen de twintig en vijftig jaar oud al eerder waren gearresteerd, ofwel waren 
ondergedoken of gevlucht, waren er onder de opgepakten veel kinderen en ouderen. Door de 
uitdrukkelijke beslissing van Knochen werden echter, tegen de bedoeling van de Franse politie in, 
beide groepen – zowel de reeds geïnterneerde Franse joden als de opgepakte buitenlandse en 
staatloze joden – in februari en maart 1943 gedeporteerd.446 Van interne weerstanden of disciplinaire 
problemen bij Franse politie tijdens uitvoering van bovengenoemde acties was geen sprake. Enerzijds 
waren de agenten merendeels aan de ophaalacties gewend geraakt, anderzijds ging het – anders dan 
bij de verplichte tewerkstelling van Fransen – bij de joden om een duidelijk afgebakende, 
maatschappelijke randgroep, van wie velen buitenlanders of min of meer recent genaturaliseerde 
immigranten waren.447 Toch was Vichy zich bewust van de groeiende impopulariteit van de 
jodenvervolging bij de gewone politie. Daarom werden bij de acties in februari en maart 1943 de 
betrokken agenten veelal pas laat in de avond ingezet, om zo te vermijden dat zij zouden worden 
gezien door het publiek; bovendien werden zij, om zoals eerder genoemd uitlekken te voorkomen, 
pas ingelicht omtrent hun bestemming en taak nadat ze waren aangekomen op de plaats waar de 
arrestaties moesten worden uitgevoerd.448 
   Toen van Duitse kant de druk toenam voortaan ook joden met Franse nationaliteit op grotere schaal 
door de Franse politie te laten oppakken, terwijl steeds vaker door Franse politie gearresteerde 
individuele Franse joden vervolgens door Duitse politie werden gedeporteerd, nam de onvrede onder 
Franse politiemensen verder toe.449 Niettemin kwamen Bousquet en Oberg 16 april 1943 een 
vernieuwing overeen van het akkoord uit juli 1942 over de zelfstandigheid en taken van de Franse 
politie, nu uitgebreid en aangepast aan de omstandigheden van de Duitse bezetting in de zuidelijke 
zone.450 Bousquet zegde toe de Duitse veiligheidsbelangen te verdedigen tegen ‘terroristen, 
communisten, joden, gaullisten en agenten van het buitenland’.451 De Duitsers bevestigden dat zij de 
Fransen niet zouden betrekken bij het kiezen van gijzelaars en dat zij zich evenmin zouden mengen 
in zuiver Franse politiezaken. Binnen een week nadat hernieuwing van het politieakkoord was 
bereikt, had maarschalk Pétain in Vichy op eigen verzoek voor het eerst een ontmoeting met HSSPF 
Oberg. Van Franse zijde namen, naast Pétain, ook diens lijfarts Bernard Ménétrel, Bousquet en Jean 
Jardel (secretaris-generaal van het Franse staatshoofd) aan het overleg deel (niet Laval). Oberg werd 
vergezeld door o.a. zijn persönliche Referent Hagen, BdS Knochen en consul-generaal Rudolf 
Schleier. Tijdens het overleg, dat als beleefdheidsbezoek was bedoeld, werden uitsluitend 
politiezaken besproken. Het onderwerp joden kwam met geen woord ter sprake. Aan het eind van het 
onderhoud zei Pétain het communisme en de vrijmetselarij als zijn tegenstanders te beschouwen en 
dat hij de hoop had nog te beleven dat tussen Frankrijk en Duitsland na de oorlog een oprechte en 
werkelijke Entente zou worden opgericht.452 In de periode hierna legde Bousquet het accent in het 
Franse politiewerk nog meer dan tevoren bij de bestrijding van communisten, met name uitgevoerd 
door de Brigades spéciales.453 
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   Niettemin bleef – anders dan na het politieakkoord van juli 1942 – de Franse politie nu ver achter 
bij het door de Duitsers opgevoerde tempo van de repressie: van de 44.000 mensen – joden en niet-
joden – die in 1943 wegens politieke activiteiten werden gearresteerd, kwamen er 35.000 voor 
rekening van de Duitse bezettingsmacht, niet de Franse politie.454 Zo leidde de klaarblijkelijk 
gebrekkige medewerking van de Parijse politieprefect Bussière, o.a. diens weigering in oktober 1943 
joden met bepaalde nationaliteit te laten oppakken, tot ergernis bij Oberg. Bussière werd echter in 
bescherming genomen door Laval, Bousquet en de permanente vertegenwoordiger in Parijs van de 
Vichy-regering, Fernand de Brinon. De laatste wees Oberg erop dat de Parijse politie bijvoorbeeld 
snel en succesvol had gehandeld bij de arrestatie van aanslagplegers, in het bijzonder de aanhouding 
van de verantwoordelijken voor de moordaanslag op de vertegenwoordiger in Frankrijk van de 
Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz, Sauckel.455 Bousquet bleef vasthouden aan het 
onderscheid tussen buitenlandse en Franse joden. Zo beklaagde hij zich in juni 1943 bij Oberg dat het 
oppakken van buitenlandse joden in de Italiaanse zone niet mogelijk bleek en ‘dat de samenwerking 
[met de Italianen] tot dusverre in tegenstelling tot die met de Duitse politie slechts onaangenaam is 
geweest’.456 Anderzijds schreef Bousquet in november aan Knochen dat voor Franse overheids- en 
politie-instanties ‘het feit Israëliet te zijn, [op zichzelf] niet de basis vormt voor een vermoeden van 
politieke of strafrechtelijke aansprakelijkheid’.457 Voor zover in de loop van 1943 Franse joden door 
Franse politie werden opgepakt en voor deportatie uitgeleverd, betrof het meestal 
uitzonderingsgevallen: incidentele represailles op lokaal niveau (Rouen), of behoorden de 
betrokkenen – in het kader van een militaire veiligheidsmaatregel – veelal tot de onderste sociale 
lagen (Marseille); Bousquet beschouwde hen eerder als ‘asociale joden’ dan als Fransen. Als regel 
echter gold zijn opdracht dat geen lijsten van Franse joden ter beschikking van de Sipo-SD gesteld 
mochten worden.458 
   Doorgaans zagen veel agenten, zowel stedelijke politie als gendarmerie op het platteland, in het 
algemeen in de loop van 1943 hun taak steeds meer beperkt tot bewaking van openbare gebouwen.459 
Door de wending in de oorlog, snel verslechterende arbeidsomstandigheden, de totale bezetting van 
Frankrijk, invoering van de STO, opkomst van het verzet en de langzaam groeiende populariteit van 
De Gaulle was de reguliere Franse politie in een algemene identiteits- en legitimiteitscrisis 
terechtgekomen. Steeds meer agenten hadden sympathie voor het verzet. De rekrutering van 
politiepersoneel bracht onophoudelijk problemen met zich mee. Zo stond een grote groep jonge 
mannen, die zich in maart 1943 door toetreden tot de politie poogde te onttrekken aan gedwongen 
tewerkstelling in Duitsland, in feite zeer wantrouwig ten opzichte van de Franse regering.460 In dit 
stadium was het beleid van Bousquet meer gericht op de toekomst dan op het heden. Het was 
duidelijk dat de Duitse bezettingsmacht vroeg of laat Frankrijk zou verlaten, hetzij door een 
compromisvrede dan wel door een geallieerde invasie en Duitse nederlaag. Een Duitse aftocht zou de 
maquis zijn bestaansrecht ontnemen en dus aanzienlijk verzwakken of zelfs geheel doen verdwijnen. 
Daarentegen zouden de Franse autoriteiten in elk geval geconfronteerd worden met een goed 
georganiseerde communistische verzetsbeweging, die ongetwijfeld – met steun en sturing uit Moskou 
– revolutieplannen had. Bousquet legde nu de prioriteit bij het instandhouden van het politieapparaat, 
vooral de gemilitariseerde GMR, om hoe dan ook een communistische poging tot machtsovername te 
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verhinderen. In het algemeen heerste in Vichy-kringen een grote, groeiende angst voor een komende 
communistische revolutie.461 
   Bousquet begon zich vanaf voorjaar 1943 van Laval te distantiëren. Door het vertrouwen dat hij 
genoot van Pétain en zijn goede persoonlijke betrekkingen met Oberg en Knochen462 kon hij ten 
opzichte van Laval steeds meer zijn eigen gang gaan. Dit laatste ondanks het feit dat men aan Duitse 
zijde hem verdacht van sympathieën voor de gaullistische verzetsbeweging, zonder daarvoor echter 
ooit bewijs te kunnen vinden. In zijn functie van minister van Binnenlandse Zaken poogde Laval 
tevergeefs meer greep op Bousquet te krijgen. Ook aan Duitse zijde werd in mei 1943 geconstateerd 
dat Laval ‘nicht mehr das volle Vertrauen’ had in zijn politiechef.463 Toch ontstond geen 
fundamentele tegenstelling tussen Laval en Bousquet, want de laatste voerde het beleid, waaronder 
de omstreden STO, loyaal uit. Ook bleef hij, in lijn met Lavals politiek, vasthouden aan het principe 
van zelfstandigheid van de Franse politie en fungeerde in die zin als uiterst zakelijk en pragmatisch 
ingesteld behartiger van Franse overheidsbelangen. Zijn onderhandelingen met Oberg bleven 
gekenmerkt door de houding van geven en nemen, zoals onder andere tot uiting kwam in de al 
genoemde hernieuwing van het politieakkoord in april 1943.464 
   Niettemin begon de positie van Bousquet binnen de Vichy-hiërarchie vanaf juni 1943 te 
verzwakken. Dit had niet alleen te maken met de uitbreiding van de Résistance en toenemend 
eigenmachtig Duits politieoptreden, terwijl het Franse politieapparaat zich in een crisis bevond, maar 
werd vooral in de hand gewerkt door de spanningen tussen Pétain en Laval. Tussen hen in probeerde 
Bousquet te laveren in plaats van de kant van Laval te kiezen. De betrekkingen tussen het Franse 
staatshoofd en zijn regeringschef kwamen tot een regelrechte crisis in november 1943. De oorlog 
verliep steeds ongunstiger voor Duitsland, het in juni in Frans Noord-Afrika gevormde Comité 
français de libération nationale (CFLN) onder leiding van de generaals De Gaulle en Henri Giraud 
stond, mede dankzij Amerikaanse steun, op het punt zich ten opzichte van Vichy definitief door te 
zetten als internationale representant van Frankrijk. Voor Pétain woog het anti-communisme 
zwaarder dan de bestrijding tot elke prijs van het verzet in het algemeen – met inbegrip van het 
rechtse, patriottische verzet. In een poging na drie jaar de manoeuvre van december 1940 te herhalen, 
ondertekende Pétain 11 november 1943 (herdenkingsdag van de wapenstilstand uit 1918) een 
constitutioneel besluit (acte constitutionnel) dat het parlement weer tot leven moest brengen. Daaraan 
droeg hij de verantwoordelijkheid over om de nieuwe grondwet uit te werken en op zeer korte 
termijn zijn opvolger als staatshoofd aan te wijzen. Op deze wijze wilde hij de weg vrijmaken voor 
vervanging van Laval. Maar de politieke en militaire omstandigheden waren zodanig veranderd dat 
deze poging om, ter wille van eigen overleven, tussen gaullisme en collaboratie nog een derde weg te 
vinden gedoemd was te mislukken. Voor alle zekerheid gaven de Duitsers Pétain geen enkele kans. 
Zij steunden Laval en verhinderden dat de proclamatie van de maarschalk via de radio aan het Franse 
volk zou worden uitgezonden. Nadat hij enkele weken had geprotesteerd legde Pétain zich begin 
december bij deze nederlaag en vernedering neer. Bovendien aanvaardde hij de permanente 
aanwezigheid van een Duitse diplomaat, de uit Kopenhagen afkomstige Cecil von Renthe-Fink, die 
voortaan al zijn doen en laten op de voet volgde. In plaats van de pétainisten weer de overhand te 
geven boven Laval, leidde deze episode er slechts toe dat met Duitse steun het binnendringen van de 
ideologische collaborationisten – m.n. de Milice – in het overheidsapparaat werd vergemakkelijkt en 
zo een laatste radicalisering van het regime teweegbracht.465 
   De positie van Bousquet was onhoudbaar geworden. Zowel de Duitsers – Militärverwaltung, 
ambassadeur Abetz en HSSPF Oberg – alsook Laval stuurden aan op snelle verwijdering van een 
aantal aanhangers van Pétain, onder wie Bousquet, uit de regering. Vooral op Duitse aandrang waren 
de belangrijkste nieuwkomers: Philippe Henriot en Aimé-Joseph Darnand. Henriot behoorde, net als 
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Déat en Doriot, tot de kring van Parijse fascisten en antisemieten. Hij werd begin januari 1944 
benoemd tot secretaris-generaal voor propaganda.466 Darnand was een oorlogsveteraan uit 1914-’18 
en 1939-’40 en oud-lid van Action française.467 In december 1941 had hij vanuit zijn plaatselijke 
afdeling van het Légion française des combattants in het departement Alpes-Maritimes de ‘Service 
d’Ordre Légionnaire’ (SOL) opgericht. Deze bestond uit een groep strijdbare, fel anti-
communistische oorlogsveteranen, onder wie veel leden van de geheime, uiterst-rechtse Cagoule uit 
de jaren dertig.468 Uit de gelederen van de SOL was op initiatief van Laval eind januari 1943 de para-
militaire Milice française gevormd, met Darnand aan het hoofd. De militie had circa 29.000 leden, 
hun doel was de Révolution Nationale met alle middelen te verdedigen.469 Ze werd voorzien van een 
doctrine, samengevat in ‘21 Punten’, waarin ‘gemeenschapsgeest’, ‘gezag’, ‘Franse reinheid’, 
‘christelijke beschaving’ en ‘arbeid’ werden benadrukt en communisme, vrijmetselarij, gaullisme, 
jodendom en de geldmaatschappij werden veroordeeld. In de praktijk richtte de Milice zich op de 
nietsontziende bestrijding van het verzet, m.n. communisten en gaullisten, waarbij nauw werd 
samengewerkt met de Sipo-SD. De Milice ontwikkelde zich snel tot een extreme 
collaboratiebeweging, hardvochtig in optreden, zeer autonoom en invloedrijk.470 Twee dagen na het 
ontslag van Bousquet (30 december 1943), werd Darnand zijn opvolger met een aangepaste 
functietitel: ‘Secrétaire Général au Maintien de l’Ordre’ in plaats van Secrétaire Général à la 
Police. Darnand werd formeel ondergeschikt aan de voormalige prefect uit Marseille, Antoine 
Lemoine, die inmiddels was benoemd tot staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Op deze manier 
werd de Milice officieel bestuurlijk onderdeel van de politie, hoewel in werkelijkheid onder 
personeel van de reguliere politie diepe afkeer en haat heersten jegens de Milice. Met de benoeming 
van Darnand – tevens Obersturmführer in de Waffen-SS471 – kwam institutioneel tot uiting dat de 
voor de Duitsers en Laval in dit stadium veel bruikbaarder Milice daadwerkelijk de plaats begon in te 
nemen van de gaandeweg steeds passiever geworden reguliere politie.472  
   Onder veel gewone agenten nam de sympathie voor het verzet verder toe, wat ook in hun dagelijks 
werk tot uiting kwam: door handelend optreden of juist passiviteit ten gunste van bepaalde 
verzetsmensen en -daden. Overplaatsing van politieofficieren en -agenten van de ene regio naar de 
andere kon dit probleem niet oplossen. Er ontstonden op plaatselijk niveau contacten tussen 
verzetsleiders en politieofficieren, zo constateerde de politieke inlichtingendienst van de politie, de 
Renseignements généraux. De reguliere politie werd daarmee, behalve beheersinstrument, ook zèlf 
steeds meer object van onderzoek door het regime. Het aantal politiemensen dat wegens verzetsdaden 
werd gearresteerd steeg. In totaal werden 1.048 leden van de Police nationale (de gendarmerie en 
Parijse politie dus niet meegerekend) tijdens de vier bezettingsjaren als politieke gevangenen uit 
Frankrijk weggevoerd.473 Nadat het tekortschieten van de Franse politie steeds duidelijker was 
gebleken, namen inbreuken op het politieakkoord en eigenmachtig Duits politieoptreden verder toe. 
Eind november 1943 constateerde de prefect van Lot-et-Garonne dat het Oberg-Bousquet akkoord 
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een dode letter was geworden.474 De HSSPF Oberg nam begin 1944 stappen om de plaats van de aan 
desintegratie onderhevige Franse reguliere politie deels te laten innemen door een uit de gelederen 
van PPF gerekruteerde bewapende hulppolitie, het zgn. ‘Comité pour la paix sociale’. Deze eenheid 
moest zich vooral richten op de opsporing van werkweigeraars (réfractaires).475 
   Nadat Bousquet van het toneel was verdwenen en ook zijn vertegenwoordiger voor de noordelijke 
zone, Leguay, was overgeplaatst, kregen allerlei speciale eenheden, zoals de inmiddels zeer berucht 
geworden Brigades spéciales, in het algemeen de vrije hand. Overigens werd in februari 1944 ook 
Darquier als hoofd van het CGQJ vervangen. Hij werd opgevolgd door Charles Mercier du Paty de 
Clam, een voormalige ambtenaar uit het Franse mandaatsbestuur in Syrië. Onder zijn leiding zou het 
CGQJ in de praktijk nog verder worden gemarginaliseerd en tot passiviteit vervallen, met 
uitzondering echter van de daaraan ondergeschikte SEC.476 Deze laatste, geleid door Joseph Antignac, 
en de Service Permilleux werden niet langer ingeperkt bij het oppakken van joden. Antignac zou Du 
Paty de Clam in mei 1944 opvolgen als hoofd van het CGQJ. Van Duitse kant werden steeds meer op 
lokaal niveau ophaalacties van joden uitgevoerd buiten de Franse regering en reguliere politie om. 
Evenals bij de algemene bestrijding van communisten, gaullisten en maquis, werd daarbij in dit geval 
door leden van de SEC, Service Permilleux en Milice, samengewerkt met de Sipo-SD.477 Dit gold in 
het bijzonder voor de groep Duitse SS’ers onder leiding van Alois Brunner, die zich gedurende deze 
periode geheel richtte op het oppakken en deporteren van zoveel mogelijk joden. Zijn arrestatieteams 
bestonden uit agenten van Sipo-SD, Feldgendarmerie, maar vooral uit leden van Franse fascistische 
splinterpartijen, zoals de PPF van Doriot en Francisten van Marcel Bucard. Ook werden hierbij leden 
van de Milice ingeschakeld. In 1944 stond het geweld van SEC en Milice tegen joden gelijk aan dat 
van welke Duitse nazi-eenheid ook in Frankrijk. In juli dat jaar voerde de Milice gewapende strijd 
tegen joods en niet-joods verzet in Toulouse en omgeving.478 De door afzonderlijke, plaatselijke 
Sipo-SD commandanten – met hulp van Franse handlangers en verklikkers, onder wie zogenoemde 
Vertrauungsleute (V-Leute) – uitgevoerde acties om joden op te pakken, bleven door 
personeelsgebrek en geen of onvoldoende medewerking van Franse politie getalsmatig relatief 
beperkt, zeker vergeleken bij de omvang van de eerdere ophaalacties door Franse politie in 1942 en 
begin 1943.479 
   Ook tijdens deze laatste fase, tot de bevrijding in augustus 1944, bleef er onderscheid bestaan 
tussen de zuidelijke en noordelijke zone voor wat betreft betrokkenheid van Franse politie bij 
deportaties van joden. Vooral in de zuidelijke zone, waar de maquis meer actief was dan in het 
noorden, werd de reguliere politie in het algemeen gekenmerkt door toenemende desintegratie en 
passiviteit, ook ten aanzien van de jodenvervolging. In november 1943 stelde de commandant van de 
Sipo-SD in Lyon, SS-Obersturmbannführer Werner Knab, geërgerd vast dat van de kant van de 
Franse autoriteiten elke maatregel tegen de joden volledig was stopgezet.480 Toenemend 
eigenmachtig en bruut optreden van plaatselijke Sipo-SD dreef de Franse politie in de zuidelijke zone 
bijna als geheel in de richting van het verzet. In de noordelijke zone was de situatie gevarieerder. 
Mede omdat het Duitse optreden hier, vergeleken bij het zuiden, werd gekenmerkt door nog altijd een 
zekere terughoudendheid en tact, leverde de Franse politie ook in deze fase een substantiële bijdrage 
aan handhaving van de openbare orde. De aard en mate van bestuurlijke en politionele samenwerking 
met de bezetter kon evenwel van plaats tot plaats verschillen. In de noordelijke zone ondernam de nu 
op lokaal niveau opererende Sipo-SD in januari–februari 1944 pogingen alsnog de op hun legale 
adressen overgebleven joden op te pakken. In de regio’s van Nancy, Laon en Châlons-sur-Marne 
hadden de Duitsers op voorhand duidelijk geen vertrouwen in de Franse politie en wisten beslag te 
leggen op naam- en adreslijsten van joden in de prefecturen om daarna met eigen Duitse mankracht 
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de arrestaties uit te voeren. Wel regelde Franse politie het vervoer – o.a. uit het interneringskamp 
Vittel in de Vogezen – naar Drancy. Daarentegen had in Parijs en in de regio’s van Bordeaux en 
Poitiers de samenwerking tussen Sipo-SD en Franse politie bij bestrijding van verzet, alsook 
incidentele ophaalacties en deportatie van joden, vaak het karakter van vrijwel onvoorwaardelijke 
collaboratie. Bij voorbereiding en uitvoering van de razzia’s in Bordeaux van 20 december 1943 en 
10 januari 1944, hadden de plaatselijke Franse autoriteiten een belangrijk aandeel. De actie van 
december vond vlak voor het ontslag van Bousquet plaats, op een moment dat zijn positie al ernstig 
was verzwakt.481 
   Op 16 december 1943 kreeg de secretaris-generaal van de prefectuur in Bordeaux, Papon, van de 
commandant van de Sipo-SD in deze stad, Sturmbannfüher Walter Machule, het verzoek om naam- 
en adreslijsten van alle buitenlandse, staatloze en Franse joden, met inbegrip van vrouwen en 
kinderen, in de regio Bordeaux. Regioprefect Maurice Sabatier had de joodse aangelegenheden tot 
dan toe bijna zonder uitzondering overgelaten aan Papon. Het betrof de gegevens van ongeveer 
duizend Franse en 226 buitenlandse joden. Papon meldde dit verzoek aan de regering in Vichy met 
de vraag hoe te handelen. Of er antwoord kwam, wat daarvan eventueel de inhoud was en of de Sipo-
SD de namenlijsten in handen kreeg van de prefectuur of via de regionale SEC, is onduidelijk. Vast 
staat dat de Sipo-SD er met behulp van adresgegevens in slaagde om met eigen mankracht in de nacht 
van 20–21 december 136 joden op te pakken, onder wie 79 Fransen, en dat de SEC betrokken was bij 
uitvoering van deze actie.482 
   Op 10 januari 1944 wendde de Sipo-SD zich opnieuw tot de prefectuur in Bordeaux en gaf bevel tot 
aanhouding door Franse politie van alle nog in het departement Gironde verblijvende joden, met 
inbegrip van degenen met het Franse staatsburgerschap. De massale arrestatie diende nog dezelfde 
avond plaats te vinden. Gezien het gevoerde Franse beleid ging het overduidelijk om een 
ongerechtvaardigde Duitse eis. In plaats van passiviteit of traineren, zoals elders in Frankrijk veelal 
gebeurde in soortgelijke situaties, alarmeerde de betrokken regioprefect, Sabatier, onmiddellijk de 
overheidshiërarchie: Max Knipping (Darnands vertegenwoordiger voor de politie in de noordelijke 
zone) en Darnands superieur: staatssecretaris Lemoine. Beiden waren van mening dat het een 
regeringsaangelegenheid betrof waarvan Laval in kennis moest worden gesteld. Door zich 
persoonlijk naar de Sipo-SD in Bordeaux te begeven maakte Sabatier het mogelijk dat de Duitsers 
hem – als acute ‘noodmaatregel’ in het kader van de openbare orde – onmiddellijk bevel gaven de 
arrestaties uit te voeren. Als directe aanleiding werd van Duitse zijde ten onrechte beweerd dat de uit 
Straatsburg afkomstige en daarna in Marseille verblijvende opperrabbijn René Hirschler in Bordeaux 
of omgeving zou zijn ondergedoken. In eerste instantie hoopte en verwachtte Sabatier dat de regering 
de Duitse eis van de hand zou wijzen, waarna hij zich daarachter zou kunnen verschuilen. Laval en 
Darnand beschouwden de Duitse opdracht in dit geval echter als een formeel bevel van de bevoegde 
Duitse autoriteiten waarvan de uitvoering – volgens de wapenstilstandsbepalingen – niet geweigerd 
kon worden door de direct betrokken Franse autoriteiten. Na telefonisch spoedoverleg tussen Sabatier 
enerzijds en Laval en Darnand anderzijds, liet laatstgenoemde weten dat de operatie onmiddellijk van 
start moest gaan. In de nacht van 10–11 januari 1944 werden van de 473 via de cartotheek 
aangewezen joden er 288 opgepakt door agenten van de Gendarmerie en Sécurité publique 
Bordeaux. In de dagen erna werd nog een aantal joden aangehouden. De opgepakten werden kort in 
een interneringscentrum aan de westrand van de stad, Mérignac, vastgehouden. Vijftien van hen 
werden weer vrijgelaten. Op 12 januari werden 364 personen naar Drancy overgebracht.483 
   Eveneens in januari 1944 vond een grote razzia van de Franse politie in Parijs plaats. Aangezien de 
Sipo-SD zich bewust was van de oppositie van de Parijse politieprefect Bussière tegen massale 
arrestatie van Franse joden, nam men aan Duitse kant genoegen met het oppakken van zoveel 
mogelijk alle overgebleven buitenlandse joden die nog op hun legale, in de cartotheek vermelde, 
adressen woonden. Ongeveer 1.200 buitenlandse en staatloze joden werden slachtoffer van deze 
allerlaatste grote ophaalactie door Parijse politie op 22 januari 1944. Het aantal was mede zo hoog 
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omdat alle patiënten zonder Franse nationaliteit in een joods ziekenhuis werden weggevoerd en 
omdat bij de opstelling van de arrestatielijsten werd uitgegaan van de nationaliteit van het hoofd van 
het joodse huishouden c.q. het gezinshoofd. Ook al bezaten een of meer andere gezinsleden de Franse 
nationaliteit, wanneer het gezinshoofd staatloos was of een voor deportatie in aanmerking komende 
buitenlandse nationaliteit had, dan werd de hele familie opgepakt en weggevoerd. Ook gingen in deze 
slotfase tot aan de bevrijding – op aanwijzing van het Judenreferat – individuele arrestaties van 
Franse joden door de Service Permilleux in de regio Parijs onverminderd door.484 
   Tijdens soortgelijke ophaalacties door Franse politie als in Bordeaux op 10–11 januari 1944, 
werden in de nacht van 30–31 januari in Poitiers485 484 van de 633 joden op de lijst opgepakt, in 
Reims werden op 27 januari 58 joden en in Troyes op 3 februari 52 joden door Franse agenten 
gegrepen en voor deportatie uitgeleverd.486 De laatste grote ophaalactie door Franse politie tijdens de 
bezetting vond plaats op 24 februari 1944 in Dijon: 228 van de gezochte 473 joden werden opgepakt. 
Vaak kreeg de betrokken regioprefect een Duits bevel daartoe, dat vervolgens door Darnand werd 
bevestigd.487 De gang van zaken in Bordeaux, Poitiers en Dijon van december 1943 tot eind februari 
1944 werd mede bepaald door de – tot dan toe – correcte of zelfs goede betrekkingen tussen lokale 
Sipo-SD en Franse politieautoriteiten in deze plaatsen. 
   Tenslotte werden hier en daar in de noordelijke zone nog incidenteel individuele joden als 
onderduikers door Franse politie opgespoord en gearresteerd of werden op aanwijzing van Duitsers 
reeds gepakte joodse onderduikers door Franse politie overgebracht naar Drancy. Als regel echter 
was ook in de noordelijke zone (in de zuidelijke al eerder) in april 1944 een definitief einde gekomen 
aan elke actieve deelname van de politie (behalve SEC en Service Permilleux) bij het oppakken van 
joden voor deportatie.488 Tegelijkertijd was in die maand en in mei echter ook sprake van een 
toename van kleinschalige ophaalacties en individuele arrestaties buiten Parijs door ploegen van de 
Sipo-SD (Brunner) en SEC geheel buiten de Franse autoriteiten en politie om.489 
 
Geconcludeerd kan worden dat houding en functioneren van de Franse politie in het algemeen niet 
eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan de begrippen collaboration en résistance. De reguliere 
politie was niet zondermeer verlengstuk van de bezetter of van het verzet, maar werd gedurende de 
hele bezettingstijd gekenmerkt door een nationalistische grondhouding. Hieruit is zowel de 
aanvankelijke gezagsgetrouwheid aan Pétain als de later groeiende steun voor De Gaulle te verklaren. 
Mensen uit de meerderheid van de gewone bevolking, zoals gevluchte krijgsgevangenen, 
vluchtelingen uit Elzas-Lotharingen en degenen voor wie de verplichte tewerkstelling (STO) gold, 
konden op sympathie en bescherming van de reguliere politie rekenen. Maatschappelijke 
randgroepen, zoals communisten, buitenlandse en in beperktere mate ook Franse joden werden buiten 
gesloten. Niet alleen communisten in dienst van de Sovjet-Unie, maar ook radicale collaborateurs in 
dienst van Nazi-Duitsland werden door regering en politie als tegenstanders gezien, ook al richtten de 
arrestaties zich vooral tegen eerstgenoemde groep, mede omdat alleen daar de Franse en Duitse 
belangen samenvielen. In het algemeen voerde de politieleiding tot aan het ontslag van secretaris-
generaal Bousquet eind december 1943 een beleid dat gericht was op behartiging van wat gezien 
werd als het nationale belang. Dit kwam in onderhandelingen met Duitse autoriteiten tot uiting in het 
streven naar zo groot mogelijke autonomie van de Franse politie en – om dit te bereiken – een Frans-
Duits akkoord dat niet alleen de bestrijding van gemeenschappelijke tegenstanders (het verzet) maar 
ook actieve betrokkenheid bij arrestatie en deportatie van joden inhield. De directe betrokkenheid 
hierbij van Laval en Bousquet werd méér ingegeven door de logica van de algemene Franse 
collaboratiepolitiek, vooral ten aanzien van politiezaken, dan door hun antisemitisme. Ondanks 
nieuwe benoemingen en reorganisaties bleek het evenwel heel moeilijk of onmogelijk om de gewone 
Franse agenten op grote schaal tot blijvende uitvoering van taken te dwingen, wanneer deze op 
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interne afkeer en tegenstand stuitten. De overheidspolitiek tot harde bestrijding van de communisten 
werd door de reguliere politie energiek en met volle overtuiging, de arrestatie van joodse burgers met 
groeiende weerzin, en de opsporing van werkweigeraars en ontsnapte krijgsgevangenen helemaal niet 
uitgevoerd.490  
   Hoe groot was echter niettemin het daadwerkelijk aandeel van de Franse politie bij de arrestatie en 
deportatie van joden? Van de in totaal bijna 76.000 uit Frankrijk weggevoerde joden werd de 
meerderheid gearresteerd door Franse reguliere politie (Service Permilleux, SEC en Milice niet 
meegerekend).491 Het ging daarbij in hoofdzaak om: a) de deportatie van reeds sinds 1940-’41 in 
Franse interneringskampen verblijvende merendeels buitenlandse joden in zowel bezet als onbezet 
gebied, b) de grote razzia in Parijs van 16–17 juli 1942 (Vel d’Hiv), c) de grote landelijke 
ophaalacties van 26–28 augustus, d) vijf kleinschaliger Parijse ophaalacties in september–november 
1942, e) individuele arrestaties, en f) de ophaalacties van januari–februari 1943. In de lente en zomer 
van 1943 werden geen grootschalige arrestaties van joden door Franse politie uitgevoerd. Pas nadat 
Bousquet was vervangen door Darnand nam het aandeel van de Franse politie in de noordelijke zone 
bij het oppakken van joden weer enigszins toe. Na de bevrijding werd op grond van de beschikbare 
processen-verbaal vastgesteld dat de bijdrage van de Parijse Service Permilleux 4.249 arrestaties van 
Franse en buitenlandse joden bedroeg.492 Het directe aandeel van Milice en SEC bij het oppakken en 
deporteren van joden is moeilijk vast te stellen. Een eerste reden is dat in mondelinge en schriftelijke 
getuigenverklaringen van opgepakte joden vaak sprake is van ‘de Milice’ of van ‘leden van de 
Milice’, zonder dat precies is vast te stellen of leden van de Milice in uniform daadwerkelijk aan 
razzia’s deelnamen of dat het in plaats daarvan ging om Franse handlangers van de lokale Sipo-SD. 
Een tweede reden is dat niet zozeer de Milice als organisatie bij het oppakken van joden werd 
ingezet, maar dat veeleer individuele leden van de Milice, alsmede leden van fascistische 
splinterpartijen, zoals PPF van Doriot en Francisten van Bucard, samen met Duitsers van de Sipo-SD 
deel uitmaakten van door Brunner samengestelde ploegen, die op lokaal niveau eigenmachtig joden 
oppakten.493 
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Figuur 15: Overzicht van wanneer en op welke wijze joden in Duitse handen zijn gekomen;  

       Franse overheidsinstanties en Franse (reguliere) politie zijn vet gedrukt: 
 
Methoden    Instanties / eenheden             Aantal   Percentage van 
            totaal aantal gedep.   

Interneringen, incidentele razzia’s in bezette zone 
(merendeels maart en juni 1942 gedep.)494: Sipo-SD, Judenreferat, militair 
       bestuur, ambassade, Vichy,     3.747 
 - Parijs, 14 mei 1941   Préfecture de Police (PP) 
 - Parijs, 20–23 aug. 1941            Militair bestuur, PP          4.230 
 - Parijs, 12 dec. 1941   Militair bestuur, Feldgendarmerie 
       (FG), Sipo-SD               743 
               8.720 11,5 
Ophaalactie Parijs,     
16–17 juli 1942 (Vel d’Hiv)495  Judenreferat, CGQJ, PP         12.884 17,0 
Kleine ophaalacties bezette zone buiten  
Parijs, juli–september 1942: 
    - Bordeaux, 16 juli496   Sipo-SD, regio-prefectuur             38 
    - Angers, 20 juli497   Sipo-SD                824 
    - Bordeaux, 27 aug.498   Sipo-SD, regio-prefectuur           444 
    - Bordeaux, 20 sept.499   Regio-prefectuur                70 
               1.376   1,7 
Uitlevering van al in 1940-’41   Judenreferat, Vichy, 
geïnterneerden uit onbezette zone,     prefecten, gendarmerie        4.620   6,1 
6–25 aug. 1942500   
Grote ophaalactie in onbezette en bezette FG, Vichy, prefecten, gendarmerie,  
zone (m.u.v. Parijs), 26–28 aug.1942501   Corps urbain des Gardiens, 

  Sécurité publique, Garde, GMR, 
  Police judiciaire       5.300     7,0 

Kleinschalige ophaalacties in Parijs en  
overige bezette zone, sept.–nov. 1942502 
    - Parijs, 14 sept.: Nederlandse, Letse, Litouwse,  
      Estse, Bulgaarse en Joegoslavische nationaliteit PP            200       
    - Parijs, 24 sept.: Roemeense nationaliteit  PP         1.594 
    - Parijs, 29 sept. Belgische, Luxemburgse 
      nationaliteit en voorm. vrijstaat Danzig  PP            130 
    - buiten Parijs, 9-10 okt.: Belgische,  
      Nederlandse, Roemeense, Bulgaarse, 
      Joegoslavische nationaliteit en staat-  regio-prefecturen, 
      loze joden (o.a. voorm. Duitse nationaliteit)   gendarmerie        1.742 
    - Parijs, overige bez. zone, 5 nov.: Griekse nat. PP, gendarmerie       1.060 
              4.726    6,2  
 

                                                           
494

 Voor de betrokken eenheden en absolute aantallen, zie voor mei 1941: Klarsfeld, Vichy, 25; Zuccotti, Holocaust, 82. Voor augustus 
1941: Klarsfeld, Vichy, 30; Peschanski, La France des Camps, 202; Zuccotti, Holocaust, 85. Voor december 1941: Klarsfeld, Vichy, 
34; Zuccotti, Holocaust, 86–87. 
495

 Klarsfeld, Vichy, 111–122, 408; Rajfus, La police de Vichy, 118–125; Berlière avec Chabrun, Les policiers français, 226–229, 
236–238; Kasten, “Gute Franzosen”, 98–100. 
496

 Klarsfeld, Vichy, 128.  
497

 Ibid.  
498

 Ibid., 152–153. 
499

 Ibid., 177. 
500

 Klarsfeld, Vichy, 137–143, 147–150; Peschanski, La France des Camps, 350–351; Zuccotti, Holocaust, 127. 
501

 Marrus/Paxton, Vichy France, 258; Kasten, “Gute Franzosen”, p. 102 n. 344; Zuccotti, Holocaust, 127–128; Peschanski, La 
France des Camps, 351. 
502

 Voor Parijs, 14 sept. zie: Klarsfeld, Vichy, 175; Idem, Calendrier, 639; Zuccotti, Holocaust, 157. Parijs 24 sept.: Klarsfeld, 
Calendrier, 661–662; Idem, Vichy, 178–179; Rajfus, La police de Vichy, 134; Zuccotti, Holocaust, 157–158. Parijs 29 sept.: Klarsfeld, 
Calendrier, 666; Zuccotti, Holocaust, 158. Buiten Parijs 9–10 okt.: Klarsfeld, Vichy, 182–184; Laloum, Les Juifs dans la banlieue, 222 
e.v.; Rajfus, La police de Vichy, 134. Parijs en overige bezette zone, 5 nov.’42: Klarsfeld, Vichy, 184, 473; Idem, Calendrier, 684–686; 
Kasten, “Gute Franzosen”, p. 99 n. 323; Rajfus, La police de Vichy, 135. 



 484

Individuele arrestaties in Parijs en   PP, Service Permilleux, SEC, 
kleinschalige ophaalacties in bezette    gemeentepolitie, gendarmerie, 
zone buiten Parijs, juli–nov. 1942503   Brigades spéciales, en       4.125    5,5 
       buiten Parijs: Sipo-SD 
Ophaalacties in noordelijke en zuidelijke  
zone, jan.–febr. en dec.1943504    
    - Rouen en omgeving, 13–14 jan: FK, prefect, Franse politie        222 
    - Marseille, 22–27 jan.:   HSSPF, prefect,  

  Franse politie            800 
    - groot-Parijs, 10–11 febr.:  Sipo-SD, PP, SEC        1.549 
    - Bordeaux, 20–21 dec. 1943:  Sipo-SD, prefect, SEC           136  
              2.707    3,6 
Individuele arrestaties in Nice en  Sipo-SD (Brunner), V-Leute,   
omgeving (voormalige Ital. zone),     verklikkers        1.819    2,4 
10 sept.–dec. 1943505    
 
Overige individuele arrestaties en   Sipo-SD, V-Leute, verklikkers,     12.543  16,6   
kleinschalige ophaalacties in 1943506   Service Permilleux, SEC, gemeente- 

     politie, gendarmerie, Brigades spéciales  
Ophaalacties in noordelijke zone,  
jan.–febr. 1944507: 
    - Bordeaux en departement Sipo-SD, prefectuur, regio-prefect, 
      Gironde, 10–11 jan.’44   gendarmerie, Securité publique           364 
    - groot-Parijs, 22 jan.’44 Sipo-SD, PP          1.200 
    - Reims, 27 jan.’44  Sipo-SD, Franse politie              58 
    - Poitiers, 30–31 jan.’44 Sipo-SD, Franse politie            484  
    - Troyes, 3 febr.’44  Sipo-SD, Franse politie              52 
    - Dijon, 24 febr.’44  Sipo-SD, Franse politie            228  

           2.386     3,1 
Overige individuele arrestaties en   Sipo-SD Kommandos Brunner,  
kleinschalige ophaalacties in 1944508    V-Leute, verklikkers, Service    12.447    16,5   

   Permilleux, SEC, Brigades spéciales, 
       leden van Milice, PPF, etc.                  +             +   
               73.853    97,5 
Totaal aantal gedeporteerden, met aanpassingen509          75.721  100,0  
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Uit bovenstaand overzicht kan worden vastgesteld dat van het totale aantal van 75.721 joden, die uit 
Frankrijk werden weggevoerd, het minimum aantal dat aantoonbaar werd opgepakt door uitsluitend 
of hoofdzakelijk Franse reguliere politie-eenheden circa 46.000 bedroeg. Dit is minstens 61 procent 
van het totaal aantal gedeporteerde joden. De verschillen tussen de aantallen opgepakten en de 
aantallen direct daarna gedeporteerden zijn, op enkele uitzonderingen na, zo gering dat zij hier buiten 
beschouwing kunnen blijven.510 Niet meer dan 30.000 gedeporteerden (39 procent) kwamen op 
andere wijze in Duitse handen: door Duitse politie (Feldgendarmerie, Sipo-SD, teams van Brunner), 
door leden van de PPF, Milice, etc., alsmede door individuele Franse verklikkers. 
 
4.3.1.2   Maatschappelijke reacties, verzet, onderduik- en ontsnappingsmogelijkheden 
De razzia’s ten behoeve van deportaties in juli en augustus 1942 leidden tot een omslag in de Franse 
publieke opinie ten aanzien van de jodenvervolging.511 Tot dan toe had de Franse anti-joodse politiek 
over het algemeen onder de bevolking een houding van onverschilligheid ontmoet. Sommige 
maatregelen hadden weliswaar afkeer opgeroepen (de ster), in andere gevallen was er begrip of zelfs 
instemming met bepaalde maatregelen, maar zwijgzaamheid en passiviteit overheersten. Naar 
verhouding slechts weinigen keurden de anti-joodse politiek openlijk goed als een van de pijlers van 
Pétains algemene programma van ‘nationale wederopstanding’.512 De razzia’s en deportaties van 
juli–augustus 1942 gingen echter gepaard met geweld en wreedheid. Bovendien werden voor het 
eerst vrouwen, kinderen en ouderen opgepakt en weggevoerd, van wie daarna vrijwel niets meer 
werd vernomen. Een ander belangrijk verschil was dat de razzia’s en ophaalacties nu door heel 
Frankrijk werden gehouden, ook in het onbezette zuiden, waar in de ogen van de bevolking de 
bezetter er niet voor verantwoordelijk kon zijn. Terwijl de wegvoering van reeds geïnterneerde joden 
uit kampen in de onbezette zone nog min of meer voor het publiek verborgen kon blijven, waren veel 
Fransen ooggetuige van de ophaalacties in steden. Velen waren geschokt door het zien van gillende 
kinderen die samen met hun ouders werden opgepakt of juist van hen werden gescheiden. Op 15 
augustus meldde de Franse pers in de bezette zone dat ook in het onbezette deel van het land 
staatloze joden werden gearresteerd en gedeporteerd. Bovendien kon het publiek hiervan 
kennisnemen via ongecensureerde Franstalige Zwitserse kranten, die toen nog in de onbezette zone 
verkrijgbaar waren.513 In de clandestiene pers in Parijs en overige bezette zone, zoals Libération-
Nord, werd de grote razzia van Vel d’Hiv beschreven en verontwaardigd van de hand gewezen. De 
nadruk werd gelegd op het oppakken van vrouwen en kinderen. De Franse burgers werden 
opgeroepen hun vervolgde buren te helpen. In de veelbeluisterde Franstalige radiouitzendingen van 
de BBC uit Londen werd tussen begin augustus en eind september 1942 het oppakken van joden 
minstens acht keer genoemd, en werd de bevolking opgeroepen joden te helpen.514 
   De directe rol van Vichy bij de deportatie van burgers kon niet langer worden versluierd. De 
zichtbare wegvoering van vrouwen, kinderen, ouderen en zieken maakte de officiële bewering van 
‘tewerkstelling in het oosten’ ongeloofwaardig. Voor het eerst kreeg de regering te maken met 
belangrijke protesten van tot dan toe gematigde en conservatieve Fransen, die de regering van 
maarschalk Pétain als gegeven hadden geaccepteerd of zelfs enthousiast hadden gesteund. Zo gingen 
er proteststemmen op in de top van de Rooms-katholieke Kerk, die in de eerste twee jaar bij uitstek 
een solide steunpilaar was geweest van de Franse staat. In een vertrouwelijk schrijven van 7 augustus 
aan het Vaticaan berichtte de pauselijke nuntius in Frankrijk, Valerio Valeri, over de in onbezet 
gebied plaatsvindende wegvoeringen van joden. Hij constateerde dat vooral de deportatie van zieken 
en ouderen – wat het doel van tewerkstelling uitsloot – veel ergernis (‘malumore’) had opgeroepen 
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bij de bevolking en ook bij verschillende humanitaire hulporganisaties.515 De razzia van Vel d’Hiv 
had op 22 juli geleid tot een brief van de Parijse kardinaal Suhard, namens de vergadering van 
kardinalen en aartsbisschoppen, aan Pétain. In diplomatieke bewoordingen benadrukte de brief ‘de 
eisen van rechtvaardigheid en de rechten van liefdadigheid’; de rechtvaardigheid werd omschreven 
als ‘de onvervreemdbare rechten van de menselijke persoon’, de liefdadigheid als ‘het medelijden 
met het onmetelijk lijden, vooral dat wat zoveel moeders en kinderen raakt.’516 De bisschoppen in de 
bezette zone kregen opdracht de tekst van deze brief door te geven aan de pastoors in hun diocees. De 
vice-voorzitter van de Fédération protestante de France, de Parijse dominee André-Numa Bertrand, 
schreef naar aanleiding van Vel d’Hiv een brief naar de hoogste vertegenwoordiger van de Franse 
regering bij het militair bestuur en de Duitse ambassade in Parijs, Fernand de Brinon. Hij stelde 
onder andere dat het feit dat de Fransen geen middelen hadden om aan hun mening en gevoelens 
bekendheid te geven niet betekende ‘dat zij onverschillige toeschouwers zijn bij de uitroeiing van een 
heel ras, en bij het onverdiende martelaarschap van zijn vrouwen en kinderen’.517 
   Na de grote Parijse razzia en terwijl de eerste joden uit onbezet gebied naar het noorden werden 
overgebracht om te worden gedeporteerd, kreeg Vichy ook te maken met protesten van christelijke en 
humanitaire hulporganisaties. Op 5 en 6 augustus werden Pétain en Laval benaderd door 
internationale delegaties die kwamen pleiten in de zaak van Frankrijk en de joden. Prominente leiders 
van de Quakers518, Lindsay Noble en Roswell D. McClelland en leidende figuren van het Nîmes-
comité en de YMCA  (Donald Lowrie, Tracy Strong en Père Arnou) wierpen de Franse 
regeringsleiders voor de voeten dat hun acties onherstelbare schade toebrachten aan Frankrijks imago 
in de wereld. Zij eisten dat joden die geldige Amerikaanse visa bezaten, alsmede kinderen zouden 
worden vastgehouden in Frankrijk tot alle mogelijkheden voor hun emigratie waren nagegaan. In 
feite verlangden ze een einde aan de Franse collaboratie bij de deportaties, maar omdat dit 
onmogelijk bleek, vielen ze terug op specifieke eisen om tenminste bepaalde groepen joden te 
redden.519 Het redden van kinderen zou vanaf nu een centraal doel van hun activiteiten worden. 
Hiermee hoopten ze een bijzondere gevoeligheid te raken bij zowel de Franse als de Amerikaanse 
regering. Zo deden de Quaker-vertegenwoordigers een dringend beroep op hun hoofdkwartier in 
Philadelphia alles te doen wat in hun macht lag om zevenduizend visa voor kinderen te verkrijgen. Of 
deze poging ook werkelijk werd doorgezet lijkt niet helemaal duidelijk, maar vaststaat dat in de 
toonzetting van een telegram aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Cordell Hull op 
14 augustus de urgentie ontbrak. De Quakers beschreven weliswaar de verschrikkelijke atmosfeer in 
het zuiden en de angst dat ‘Jews and other refugees including children’ zouden worden gedeporteerd, 
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maar Hull werd niet gesmeekt de poorten open te zetten voor deze joden; hem werd gevraagd te 
interveniëren bij de Franse regering, aangezien ‘American influence still effective’ is.520 
   Na het begin van de wegvoeringen uit de onbezette zone, wendde ook kardinaal Gerlier in Lyon 
zich op 19 augustus rechtstreeks, discreet tot Pétain, nadat hij hiertoe op 17 en 18 augustus was 
benaderd door opperrabbijn Jacob Kaplan (Lyon) en dominee Marc Boegner (voorzitter van de 
Fédération protestante de France). Gerlier maakte vooral bezwaar tegen de aard en wijze van de 
behandeling die de betrokken joden ondergingen, met name de manier waarop zij van onbezet naar 
bezet gebied werden vervoerd. Tegelijkertijd erkende hij de ‘complexité du problème’ waarmee de 
regering worstelde.521 Een dag later, 20 augustus, protesteerde Boegner – nu expliciet ook in zijn 
functie van vice-voorzitter van de Wereldraad van Kerken in oprichting – in een schrijven aan Pétain 
in tot dan toe ongekend scherpe bewoordingen tegen de wegvoeringen en wees hem op zijn 
verantwoordelijkheid. Enkele dagen later werd de tekst van deze brief bekend gemaakt in 
Amerikaanse en Britse radiouitzendingen, alsmede in de buitenlandse pers.522  
   Behalve van Rooms-katholieke en protestantse zijde ontving Pétain in deze dagen ook van de 
kerkelijke organisatie van de Franse joden, het Consistoire central des Israélites de France, een 
formele protestbrief tegen de uitlevering door de Franse regering van duizenden uit de onbezette zone 
voor deportatie. Hierin werd onomwonden en indringend gesteld dat het feit, dat ouderen, vrouwen 
en kinderen ongeacht lichamelijke gesteldheid werden uitgeleverd, bevestigde dat dit niet gebeurde 
ten behoeve van tewerkstelling, zoals van Duitse zijde werd beweerd, ‘maar met de vaste bedoeling 
hen meedogenloos en methodisch uit te roeien’ (‘mais dans l’intention bien arrêtée de les exterminer 
impitoyalblement et méthodiquement’).523 Afschriften van de brief werden verstuurd naar de 
pauselijke nuntius, dominee Boegner, de voorzitter van het Rode Kruis, verschillende 
regeringsministers, pastoors, prefecten en journalisten. Op 27 augustus 1942 drong Boegner – 
opnieuw mede namens protestantse kerken in het buitenland – in een schrijven aan Laval erop aan de 
uitzetting van buitenlandse joden naar de bezette zone onmiddellijk te stoppen.524 Kort daarop had hij 
een ontmoeting met Laval, waarbij deze zei dat de buitenlandse joden aan de Duitsers moesten 
worden overgedragen om de Franse joden te kunnen redden. Toen Boegner daarop verzocht dan toch 
tenminste de kinderen te vrijwaren van wegvoering, antwoordde Laval dat de kinderen bij hun ouders 
moesten blijven en dat niet een van hen in Frankrijk mocht blijven.525 Pétain had 3 juli in de 
ministerraad ingestemd met de door Laval en Bousquet ingezette koers bij de deportatie van joden. 
Naar aanleiding van Gerliers verzoek van 19 augustus aan nuntius Valeri, alsmede de protesten van 
katholieke, protestantse en andere organisaties voor humanitaire hulp, antwoordde Pétain echter dat 
het maatregelen betrof die van de Duitsers uitgingen; de aangelegenheid was ‘betreurenswaardig’, hij 
kon echter daaraan niets doen.526 Hoewel de kerkelijke protesten aanvankelijk aarzelend en 
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binnenskamers op gang kwamen, werden ze spoedig ook openlijk en steeds luider, nog vóór de grote 
razzia’s in onbezet gebied van 26–28 augustus.  
   Het eerste openlijke, publieke protest van kerkelijke zijde kwam na de wegvoering van 
buitenlandse joden uit de interneringskampen in de onbezette zone. De oude aartsbisschop Jules-
Gérard Saliège van Toulouse vaardigde een herderlijke brief uit, die op zondag 23 augustus in vrijwel 
alle kerken van zijn diocees werd voorgelezen. Juist in zijn regio lagen meerdere interneringskampen, 
van waaruit de deportaties plaatsvonden. Gesteld werd onder andere:  
 

‘Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et mères soient traités comme un vil troupeau, 
que les membres d’une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une 
destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. (…) Dans notre 
diocèse, des scènes émouvantes ont eu lieu dans les camps de Noé et Récébédou. Les Juifs sont des 
hommes, les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. 
Tout n’est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces péres et ces 
méres de famille. Ils font partie du genre humain; ils sont nos frères comme tant d’autres. Un 
chrétien ne peut l’oublier.’527  
 

De prefect van Haute-Garonne vernam één dag van tevoren van de herderlijke brief, bracht 
secretaris-generaal van politie Bousquet ervan op de hoogte en trachtte uit alle macht de publieke 
voorlezing tegen te houden. Toen Saliège dit weigerde, stuurde de prefectuur spoedtelegrammen aan 
alle burgemeesters met een verbod tot voorlezing. De overgrote meerderheid van de priesters legde 
dit naast zich neer en gehoorzaamde hun aartsbisschop. In de weinige plaatsen waar de lezing op 23 
augustus achterwege was gebleven, vond deze op 30 augustus alsnog plaats.528 Op 27 augustus liet 
Laval in een gesprek met de secretaris van de nunciatuur in Frankrijk weten dat hij, ondanks de 
herderlijke brief van Saliège, vastbesloten was alle niet-Franse joden over te dragen aan Duitsland, 
dat van zijn kant het voornemen had hen over te brengen ‘naar Polen in een soort tehuis’.529 De 
secretaris bleef namens de nuntius er bij Laval op aan dringen de strenge maatregelen tegen de joden 
dan toch tenminste zoveel mogelijk te verzachten.530 Anders dan in de bezette zone waar geen enkele 
kardinaal of bischop publieke verklaringen van de kansel liet uitgaan, volgden in onbezet gebied 
binnen enkele weken vier andere bisschoppen het voorbeeld van Saliège. Het bleef overigens beperkt 
tot minder dan de helft van het aantal prelaten in dit gebied. Vooral de ondubbelzinnige protestbrief 
van bisschop Pierre-Marie Théas in Montauban (Tarn-et-Garonne) kreeg veel bekendheid, omdat de 
tekst ervan – na voorlezing in alle kerken – werd vermenigvuldigd en verspreid. Hij benadrukte 
daarin onder andere dat de joden werden ‘envoyés vers une destination inconnue, avec la perspective 
des plus graves dangers’.531 De hoogste katholieke gezagsdrager in onbezet Frankrijk, kardinaal 
Gerlier (aartsbisschop in Lyon) en de aartsbisschop van Marseille, Jean Delay, vaardigden ook 
schriftelijke protestverklaringen uit, die op zondag 6 september in alle kerken van hun diocees 
werden voorgelezen. De tekst ervan was minder uitgesproken dan de publieke verklaringen van 
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Saliège en Théas. De verklaring van Gerlier bevatte onder andere de volgende woorden: ‘de zeer 
smartelijke scènes leggen ons geweten de dringende en pijnlijke plicht op daartegen protest aan te 
tekenen. Wij maken een wrede uiteenscheuring van families mee, waarbij noch leeftijd, noch zwakte, 
noch ziekte worden ontzien. Het hart krimpt ineen bij de gedachten aan de ondergane behandeling 
van deze duizenden mensen, en wanneer men denkt aan wat hen nog te wachten staat’. Gerlier 
verwierp de anti-joodse politiek van Vichy echter niet geheel en al: ‘Vergeten wij niet, dat de Franse 
autoriteiten een probleem hebben op te lossen, en wij beoordelen de moeilijkheden waar de regering 
tegenover staat’; Delay zinspeelde op ‘het recht’ van de staat ‘alle bruikbare maatregelen te nemen 
om zichzelf te beschermen tegen degenen die, vooral deze laatste jaren, zoveel kwaad aanrichtten’. 
Anderzijds echter veroordeelden beiden in sterke bewoordingen het oppakken en wegvoeren van 
onschuldige ‘mannen, vrouwen en kinderen, wier enige schuld erin ligt tot het joodse ras te behoren 
en buitenlanders te zijn’. Van de katholieke gezagsdragers was Delay de enige die openlijk 
verklaarde dat de joden ‘misschien de dood worden ingestuurd’.532 Eveneens op 6 september hield 
Boegner tijdens de jaarlijkse (en dus al eerder geplande) protestantse Assemblée du Désert in de 
buitenplaats Mas Soubeyran (dep. Gard) een toespraak waarin hij de aanwezigen opriep joden te 
redden.533 Omdat door de bezettingssituatie een algemene vergadering van de Fédération protestante 
de France niet op korte termijn mogelijk was, riep Boegner diezelfde maand een spoedvergadering 
bijeen van de Conseil national van de Église Réformée, de grootste in de Fédération 
vertegenwoordigde protestantse kerk. In een boodschap van 22 september, die vanaf alle kansels 
werd voorgelezen, werd niet alleen het onrecht van de jodenvervolging en de deportaties fel 
veroordeeld, maar ook elke medewerking van gezagsdragers daaraan. Bovendien werden de 
gelovigen – door de metafoor van de barmhartige Samaritaan uit het Nieuwe Testament – 
opgeroepen praktische hulp te verlenen aan de vervolgingsslachtoffers.534 De kerkelijke verklaringen 
hadden een impact op de publieke opinie. Ze betekenden een legitimatie en aansporing tot verzet 
tegen de deportaties van joden. Verschillende christelijke hulporganisaties, waaronder het 
overwegend protestantse CIMADE, gingen zich actief bezig houden met de bescherming van joodse 
kinderen en hulp aan joodse onderduikers in het algemeen.535 
   De Rooms-katholieke en protestantse geestelijkheid waren niet de enigen die protesteerden, 
verenigingen van oud-strijders en oorlogsinvaliden schreven eveneens open protestbrieven; ze riepen 
hun achterban op onderscheidingen terug te sturen. De Franse regering – ook Pétain en Laval 
persoonlijk – werd geconfronteerd met protestverklaringen van diverse leidende kringen in Frankrijk. 
De kerkelijke protesten hadden echter, vanwege hun morele waarde, de meeste invloed. Daar kwam 
bij dat deze protesten niet alleen de uitdrukking waren van breedgedragen ongenoegen en 
verontwaardiging, maar afkomstig waren uit katholieke en protestantse kringen die tot dan toe het 
minst verdacht konden worden van oppositie tegen de Révolution Nationale. Hun reactie kon effect 
hebben, omdat juist hierdoor zowel Pétain als op lager bestuurlijk niveau de prefecten van de 
departementen duidelijk werd, dat de eigen aanhangers voor het eerst openlijk afstand begonnen te 
nemen van het regime. Wat echter niet uit het oog moet worden verloren, is dat de protesten van hoge 
katholieke gezagsdragers in Frankrijk zich niet noodzakelijk vertaalden in sympathie voor de joden in 
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het algemeen of ongenoegen over de meer gematigde elementen van de Franse regeringspolitiek 
zoals die tot dan toe tegen de joden was gevoerd. Het ging er vooràl om dat de bruutheid van de 
ophaalacties, de uitlevering van onschuldige burgers, onder wie vrouwen, kinderen, ouderen, aan de 
bezetter voor deportatie – en de actieve betrokkenheid van Franse politie daarbij – als inhumaan en 
onvaderlandslievend werden beschouwd.536 
   De regering reageerde in eerste instantie met perscensuur op berichten over de arrestaties en 
wegvoeringen in de onbezette zone en liet lagere geestelijken die niet meewerkten – bijvoorbeeld 
door te weigeren om adressen van joodse kinderen door te geven – arresteren. Eind september, na via 
Franse diplomatieke kanalen ontvangen berichten over kritiek in het buitenland – onder andere van 
de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Cordell Hull537 – zag Laval zich genoodzaakt een 
rechtvaardiging voor het gevoerde beleid te formuleren. In een boodschap, bestemd voor de Franse 
diplomatieke missies in het buitenland, vooral die in de Verenigde Staten, wees hij op een ‘totale 
verwoesting van het demografische evenwicht’ door een golf joodse vluchtelingen in de vrije zone in 
1940. Volgens hem vormden de staatlozen onder hen een ‘overduidelijk gevaarlijk element (…), 
zaaien tweedracht en onrust’, ze vormden een ‘aanzienlijke bedreiging voor de openbare orde’, een 
‘gevaar’ dat door de ‘repatriëring van deze individuen naar hun Oost-Europese thuislanden’ diende te 
worden afgewend.538 Op 14 september had de Duitse ambassadeur bij het Vaticaan in een telegram 
aan Berlijn gemeld dat er naar aanleiding van de recente anti-joodse maatregelen en acties in 
Frankrijk sterke beroering was ontstaan in katholieke en andere geestelijke kringen.539 Geruchten dat 
de pauselijke nuntius, Valerio Valeri, de sterke afkeuring van het Vaticaan over de deportaties in 
Frankrijk had overgebracht, waren bijzonder bedreigend voor Vichy, omdat het regime er juist alles 
aan gelegen was in elk geval in de beeldvorming verzekerd te blijven van pauselijke steun. Kortom, 
de razzia’s van zomer 1942 veroorzaakten veel onrust. Gedurende deze maanden werd in elke 
rapportage van de prefecten der departementen over de stemming onder de bevolking wel iets over de 
joden vermeld; 24 prefecten in de onbezette zone vermeldden dat de publieke opinie was geschokt 
door de deportaties aldaar. Daarentegen vermeldden twee prefecten (van de departementen Gers en 
Indre) dat men over het algemeen verheugd was dat een einde was gekomen aan het verblijf van de 
joden in hun gebied. Vijf departementen maakten melding van gemengde reacties. De 
verontwaardiging en protesten waren vooral wijdverbreid in plaatsen waar grote aantallen Franse 
burgers ooggetuigen waren geweest van het ‘inladen’ van de deportatietreinen en het scheiden van 
families.540  
   Toch was de opschudding over de razzia’s en deportaties van tijdelijke aard. Al in september 
verschoof de aandacht van het publiek naar de verplichte tewerkstelling van jonge mannen in 
Duitsland, die per Franse wet van 4 september van kracht was geworden. Zoals gezegd was in de 
beleving en het spraakgebruik van veel Fransen toen pas sprake van déportation in de eigenlijke zin 
van het woord.541 De kerkelijke leiders kwamen terug op hun idee van een mogelijke breuk met het 
Vichy-regime. In oktober had kardinaal Gerlier een ontmoeting met Pétain. In een vergadering 
waarbij de jaarlijkse overheidssubsidies en belastingvoordelen aan kerkelijke instellingen, waaronder 
het onderwijs, werden besproken, zag men er van af de joodse kwestie aan de orde te stellen. 
Politiechef Bousquet had kort daarvoor aan zijn Duitse gesprekspartner Hagen – naaste medewerker 
van Oberg – laten weten dat men het voornemen had deze overheidssubsidies als wapen te gebruiken, 
bijvoorbeeld door het (dreigen met) intrekken ervan, om de kerkelijke protesten in de kiem te 
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smoren.542 In onderhandelingen hierover tussen Vichy en de kerken tijdens de laatste maanden van 
1942 verdwenen de joden uit beeld; zij stonden niet meer op de agenda. De aartsbisschop van Parijs, 
kardinaal Suhard, bezocht in januari 1943 Rome om de betrekkingen tussen Frankrijk en het Vaticaan 
te bespreken. Het verslag van de Franse ambassadeur bij het Vaticaan, Léon Bérard, over het 
resultaat van dit overleg, geeft inzicht in de opvattingen van paus Pius XII  over Vichy-Frankrijk. Hij 
had een bijzonder gunstige indruk gekregen van zijn gesprekken met Suhard. Beiden zaten op één 
lijn en de paus ‘prees in zeer warme bewoordingen het werk van de Maarschalk en had een levendige 
belangstelling voor overheidsmaatregelen die een teken zijn van de verheugende vernieuwing van het 
religieuze leven in Frankrijk.’543 De jodenvervolging kwam niet ter sprake. Toen enkele weken later, 
9 februari 1943, de deportaties hervat werden en weer sprake was van massale ophaalacties door 
Franse politie, zowel in de voormalige onbezette zone als in het noorden, protesteerde de Rooms-
katholieke Kerk niet opnieuw. Wel deed Suhard op 22 februari 1943 aan Pétain het verzoek om 
verzachting van de omstandigheden waaronder de arrestaties en wegvoeringen plaats vonden. De 
kwestie was niet (langer) het feit van het oppakken en de deportatie van de joden op zichzelf, maar de 
wijze waarop deze werden uitgevoerd.544 Van toen af was niet de jodenvervolging, maar de zeer 
impopulaire verplichte tewerkstelling van Franse burgers in Duitsland (STO) de belangrijkste kwestie 
die de betrekkingen tussen Vichy en de Kerk zwaar belastte. De verklaring van kardinaal Achille 
Liénart (bisschop te Lille) van 15 maart 1943, volgens welke het katholieken was toegestaan geen 
gevolg te geven aan de STO-wetgeving, markeerde een ernstige breuk in kerkelijke steun voor Vichy. 
Er was overduidelijk verwijdering ontstaan tussen het regime en haar belangrijkste steunpilaren tot 
dan toe, zoals de Kerk. Het betekende in de ogen van steeds meer Franse burgers op invloedrijke 
maatschappelijke posities dat Vichy zijn aanspraak op legitimiteit en dus gezag verloor.545  

 
Wat was de betekenis van georganiseerd verzet in Frankrijk in het algemeen en voor mogelijkheden 
tot onderduik en ontsnapping van joden in het bijzonder? 
   Kort na de Franse nederlaag van juni 1940 genoot, zoals vermeld, de regering in Vichy het 
vertrouwen van het merendeel van de bevolking. Voor velen in Frankrijk was De Gaulle toen een 
verrader en Pétain de redder van het vaderland, die aan een zinloze oorlog een einde had gemaakt. 
Pas gaandeweg werden deze rollen omgekeerd. In de zomer en herfst van 1940 beschouwden slechts 
weinigen De Gaulle als leider in een strijd zowel tegen Duitsland als tegen de Vichy-regering. 
Afgezien van kleine groepen communisten en gaullisten was er in Frankrijk in 1940 en eerste helft 
1941 geen sprake van georganiseerd verzet. De communisten hadden zich weliswaar al vóór de 
oorlog eigen gemaakt om gedeeltelijk of helemaal in de clandestiniteit te werken. Daar stond echter 
tegenover dat zij door het Russisch-Duitse verdrag van augustus 1939 verlamd werden waar het ging 
om actief verzet tegen het nazisme en de Duitse bezetter. Hun partij was in september 1939 door de 
Franse regering buiten de wet gesteld en bovendien was hun leider, Maurice Thorez, tezelfdertijd uit 
het leger gedeserteerd en naar Moskou uitgeweken. Daarna werd de partij in de clandestiniteit geleid 
door Jacques Duclos, die per radio het contact met Moskou onderhield.546 De gaullisten bestonden 
aanvankelijk uit weinig betekenisvolle groepjes, die zich poogden toe te leggen op verzamelen van 
inlichtingen ten behoeve van de Vrije Fransen in Londen en de geallieerden. Uitingen van verzet 
hadden in deze periode veelal het karakter van geïsoleerde daden door alleen opererende individuen, 
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zoals het doorsnijden van telefoonkabels, het saboteren van goederentransporten bestemd voor 
Duitsland en het helpen van ontsnapte krijgsgevangenen. Verder uitte oppositie zich door het 
bekladden van muren en clandestien gestencilde en verspreide vlugschriften. In december 1940 viel 
het eerste slachtoffer toen een Fransman werd doodgeschoten na een kort handgemeen op straat met 
een Duitse onderofficier.547 Afgezien hiervan nam echter in het algemeen de sociale onrust toe. 
Belangrijkste oorzaken hiervan waren de blijvende splitsing van het land in twee zones met strenge 
controles langs de demarcatielijn waardoor bijvoorbeeld familiebezoek ernstig bemoeilijkt werd. Ook 
was er veel onvrede over de toenemende voedselschaarste, met name in steden van de bezette zone 
tijdens de winter van 1940-’41. De schaarste werd vooral veroorzaakt door de enorme uitvoer van 
grondstoffen naar Duitsland en de Engelse blokkade.548 
   Eind juni 1941, met de Duitse aanval op Rusland, kwam een einde aan de zeer dubbelzinnige, 
overwegend passieve houding van de Franse communistische partij. Nu echter begonnen leden van 
deze partij met gewapend verzet en een reeks aanslagen op Duitse personen en gebouwen, niet alleen 
in Parijs, maar bijvoorbeeld ook in Nantes en Bordeaux. Zoals eerder beschreven, leidde dit tot 
grootschalige Duitse represaille-executies van gijzelaars en ernstige spanningen tussen de bezetter en 
Vichy. De Duitse executies, dalende levensstandaard en het standhouden van Engeland openden veel 
Fransen de ogen. Het was gedurende deze periode van escalatie dat evenwel ook een diepgaande 
breuk ontstond in de nog nauwelijks ontstane verzetsbeweging. Behalve de scheiding tussen bezet en 
onbezet gebied, werd de verdeeldheid veroorzaakt door de vraag of het verzet zich in de eerste plaats 
diende bezig te houden met dodelijke aanslagen op Duitse militairen in Frankrijk, zoals vooral 
communisten die uitvoerden. De Gaulle en zijn militaire adviseurs waren terughoudend op dit punt. 
Zij vonden dat het verzet vooral gericht moest zijn op het ondersteunen en voorbereiden van de 
geallieerde invasie door het opzetten van netwerken, inlichtingenwerk, militaire spionage en de 
organisatie van betrouwbare communicatiekanalen tussen Frankrijk en de Vrije Fransen in Londen. 
Het Franse verzet was in deze zin eveneens onderdeel van een strategie van De Gaulle om in 
Frankrijk draagvlak en politieke legitimiteit te verwerven. Daartoe vormde hij in september 1941 een 
acht leden tellend Comité national français, als een soort ministerraad in ballingschap.549 
Communisten en andere, toen nog kleine, verzetsgroepen gingen daarentegen over op ‘onmiddellijke 
actie’. Elk nieuw incident leidde in de praktijk echter tot nog meer Duitse onderdrukking; ook Vichy 
ging over tot verscherpte repressie. Er ontstond een neergaande spiraal van aanslagen en 
vergeldingsmaatregelen. Deze laatste èn een toenemende schaarste aan eerste levensbehoeften, ook 
tijdens de tweede oorlogswinter 1941-’42, droegen bij aan een voedingsbodem voor georganiseerd 
verzet. Door de Duitse aanwezigheid was dit in de bezette zone eerder en in sterkere mate het geval, 
dan in de onbezette zone waar de reputatie van Pétain het ontstaan van georganiseerd verzet 
aanvankelijk bemoeilijkte. Hier en daar ontstonden kleine verzetsgroepen; ze ontleenden hun naam 
en activiteiten vaak aan een illegaal blad, dat regionaal of lokaal en meestal ook ideologisch 
gebonden was. De distributienetwerken van de clandestiene kranten vormden de kern van de 
verschillende verzetsgroepen. Tot de gaandeweg in omvang en variatie toenemende ondergrondse 
pers hoorden bladen als Libération-Nord, La Voix du Nord, Défense de la France en het 
communistische l’Humanité in het noorden, en Combat, Le Franc-Tireur en Libération-Sud in het 
zuiden. In veel opzichten lag de ondergrondse pers in het verlengde van de vooroorlogse politieke 
scheidslijnen. De meerderheid van de verzetsgroepen beschouwde hun daden meer als een 
patriottisch antwoord tegen de bezetters, dan als een ideologische strijd tegen het nazisme.550 Behalve 
nieuwsvoorziening buiten de gecensureerde, legale pers om, gingen de beschouwingen van de 
                                                           
547

 Raymond Aubrac, The French Resistance 1940–1944 (transl. from French by Louise Guiney. Paris: Hazan, 1997), pp. 12–13.  
548 Jackson, France, 276; Dominique Veillon, Vivre et survivre en France, 1939–1947 (Paris: Payot, 1995); Dominique Veillon et 
Jean-Marie Flonneau, ‘Le Temps des restrictions en France 1939–1949’, themanummer van Cahiers de l’Institut d’histoire du temps 
présent, nr. 32-33 (Paris: IHTP, 1996), 539 p. 
549

 Aubrac, French Resistance, 15–16; Jackson, France, 395. 
550

 Jackson, France, 410–425, 438–440; A. Cohen, Persécutions et sauvetages, 359; R. Aubrac, French Resistance, 16–18, 65; Henri 
Frenay, The Night will end (New York: McGraw-Hill, 1976); Alya Aglan, La Résistance sacrifiée: le Mouvement “Libération-Nord”  
(Paris: Flammarion, 1999). Henry Frenay (1905–1988) was stichter en leider van het netwerk verbonden met de clandestiene krant 
Combat. Een van de leiders van de ondergrondse groep rond de krant Le Franc-Tireur was Jean-Pierre Lévy (1911–1996), een 
geassimileerde joodse Fransman. Belangrijkste stichters van Libération-Sud waren de uit een adellijk geslacht stammende Emmanuel 
d’Astier de la Vigerie (1900–1969), en het echtpaar Raymond en Lucie Aubrac (geb. in resp. 1914 en 1912). 



 493

clandestiene bladen in op het thema van burger en macht en hield men zich bezig met de (gewenste) 
naoorlogse maatschappelijke orde. De meeste woordvoerders vonden dat Frankrijk ‘herboren’ uit de 
oorlog moest komen. Er zou geen sprake mogen zijn van eenvoudig herstel van de Derde Republiek. 
Voor een nieuw Frankrijk zou een krachtige leiding nodig zijn, wilde men niet in gekrakeel en 
onmacht vervallen zoals in de Derde Republiek was gebeurd. In dit laatste opzicht had veel van het 
verzet overigens opmerkelijke raakvlakken met Vichy, dat zich eveneens richtte op sterk gezag en 
een meer autoritaire staat.551 Het verzet in de vorm van een geschakeerde clandestiene pers was in 
deze zin, evenals De Gaulle in Londen, méér gericht op bewustwording en het gewenste naoorlogse 
Frankrijk, dan op het aanmoedigen van gewelddaden tegen de bezetter en/of Vichy. Gebleken was 
immers dat gewelddadige verzetsacties onmiddellijk bloedige represailles uitlokten.  
   Tot de herfst van 1942 verscheen – met uitzondering van de in hoofdstuk drie genoemde Cahiers 
du Témoignage chrétien – in geen enkele clandestiene publicatie een serieuze beschouwing over het 
antisemitisme en de jodenvervolging in Frankrijk; zwijgzaamheid overheerste, ook in de linkse pers. 
De belangrijkste ondergrondse communistische krant, L’Humanité, had tijdens het eerste 
bezettingsjaar acht keer kort naar joodse aangelegenheden verwezen maar niets gezegd over de 
Duitse antisemitische verordeningen of raciale wetgeving van Vichy. Tussen mei 1941 en september 
1942 ging L’Humanité negen keer in op het lot van de joden en daarna tot het einde van de oorlog in 
het geheel niet meer. De meeste Franse communisten, met name de niet-joden, hielden vast aan de 
partijlijn die het antisemitisme beschouwde als een bijproduct van het kapitalisme en ongewenste 
afleiding van de klassenstrijd.552 Voor zover aan de ‘joodse kwestie’ aandacht werd besteed, betrof 
het slechts beperkte, korte passages en vooral valt op dat deze vaak heel ambivalent waren. Zo had 
men bijvoorbeeld geen moeite met de onteigening van grote joodse bedrijven.553 L’Université libre, 
het clandestiene orgaan van communistische studenten en docenten in Parijs, lijkt de enige periodiek 
te zijn geweest die van meet af de strijd tegen het racisme en antisemitisme zag als een onlosmakelijk 
onderdeel van de algemene strijd tegen het nazisme.554 
   Gedurende 1941 en eerste helft 1942 waren de verschillende verzetsgroepen en -groepjes 
versnipperd en werkten langs elkaar heen, zowel op lokaal als regionaal niveau, en daar kwam de 
scheiding tussen bezette en onbezette zone bij. De invloed van de groepen bleef in de praktijk heel 
beperkt; de leden ervan vormden tot de bezetting van Zuid-Frankrijk in november 1942 ‘une minorité 
infime’.555 Er was weliswaar het besef ontstaan dat meer samenwerking noodzakelijk was, maar het 
zou heel wat organisatiewerk vereisen om de vele lokale en regionale eenheden te coördineren en de 
soms diepgaande politiek-ideologische verschillen en persoonlijke tegenstellingen te overbruggen.556 
Degene die hier een cruciale rol in speelde was Jean Moulin, die Frankrijks bekendste verzetsheld 
zou worden. Vóór en ook nog kort na het begin van de bezetting was hij prefect van het departement 
Eure-et-Loir met Chartres als standplaats. In de herfst van 1940 weigerde hij zijn functie langer uit te 
oefenen. Hij week later uit naar Londen, maar zou spoedig terugkeren. Nieuwjaarsnacht 1942 werd 
hij per parachute gedropt boven de Provence. Van toen af werkte hij – bekend onder de schuilnaam 
‘Rex’ of ‘Max’ – intensief aan de opdracht die De Gaulle hem had gegeven: bundeling van het 
verzet. Het contact met de Londense gaullisten en met de geallieerden werd onderhouden via het 
ondergrondse Bureau Central de Renseignements et d’Action van André Dewavrin (‘kolonel 
Passy’).557 Vanaf zijn terugkeer naar Frankrijk tot medio september 1942 maakte Moulin in zijn 
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berichten naar en radiocontacten met Londen geen melding van de jodenvervolging. Eerder had hij 
evenmin reden gezien in te gaan op het lot van de joden in zijn voor de Engelsen en De Gaulle 
bestemde rapport van oktober 1941. Mede op grond van dit rapport was hij door de leider van de 
Vrije Fransen met bovengenoemde missie teruggestuurd naar Frankrijk.558 Ook De Gaulle zelf 
noemde in zijn toespraken niet één keer specifiek het lot van de joden; wel had hij in schriftelijke 
contacten met joodse organisaties in de Verenigde Staten al in november 1940 en augustus 1941 de 
antisemitische maatregelen van de hand gewezen. René Cassin, hoogleraar, juridisch expert van 
France Libre en een van de prominentste aanhangers van De Gaulle, had de antisemitische 
wetgeving openlijk veroordeeld in een radiouitzending van de BBC op 12 april 1941, maar daarbij 
had hij zich heel specifiek gericht tot de Franse joden.559 
   Centraal in de aandacht en activiteiten van Moulin stond de zo noodzakelijke eenwording van het 
verzet. De algehele bezetting van Frankrijk in november 1942 bevorderde het streven naar meer 
eenheid en vergrootte het draagvlak van het verzet onder de bevolking. Toen het 
wapenstilstandsleger werd ontbonden, sloten honderden officieren en onderofficieren zich aan bij het 
verzet, hetzij bij bestaande groepen, hetzij bij de door hen gevormde Organisation de Résistance de 
l’Armée (ORA). Hun grootste probleem was echter het gebrek aan wapens. Met enkele 
uitzonderingen was het arsenaal van het wapenstilstandsleger door Fransen vernietigd of in beslag 
genomen door de Duitse en Italiaanse bezetters.560 Met veel geduld, diplomatiek talent en 
vasthoudendheid bracht Moulin de leiders van de drie belangrijkste groeperingen die in de zuidelijke 
zone waren ontstaan – Combat, Libération-Sud en Francs-Tireurs – bij elkaar.561 In maart 1943 
verenigden zij zich in de Mouvements Unis de la Résistance (MUR). Dit was een belangrijke eerste 
stap.562 Maar ook hierna bestonden, bovenop blijvende scheiding tussen noord en zuid, de vele 
verzetsgroepen en -groepjes uit drie categorieën: de gaullistische groepen verenigd in de MUR, de 
communistische groepen (waaronder het ook voor niet-communisten bedoelde, maar door 
communisten beheerste ‘Front national’), en de militaire groepen, die zich hadden verzameld in de 
ORA. Deze laatsten waren anti-communistisch, maar beschouwden in plaats van De Gaulle, de in 
april 1942 op spectaculaire wijze uit Duitse krijgsgevangenschap ontsnapte vijfsterren-generaal Henri 
Giraud als hun leider. Aanvankelijk bleven bewegingen die oorspronkelijk alleen in de noordelijke 
zone werkten, zoals Organisation Civile et Militaire (OCM), Libération-Nord en Front national, 
buiten de MUR, al kwam in april 1943 ook daar een zekere coördinatie tot stand. Het lukte Moulin 
het vertrouwen te winnen van zowel communisten alsook patriotten aan de rechterzijde. Zijn 
inspanningen en de toenemende samenwerking werden uiteindelijk bekroond: op 27 mei 1943 kwam 
in Parijs onder zijn voorzitterschap de Conseil national de la Résistance (CNR, Nationale 
Verzetsraad) tot stand. Naast de MUR waren ook andere groepen met inbegrip van de communisten 
hierbij aangesloten. De Verzetsraad erkende De Gaulle als de leider van de Vrije Fransen in het 
buitenland èn tevens als nationale leider. Kort daarna, in juni, werd in Algiers het Comité français de 
la Libération nationale (CFLN) gevormd, met De Gaulle en Giraud als voorzitters. Spoedig zou de 
laatste echter worden verdrongen door De Gaulle. Hij zou begin oktober 1943 de enige president 
worden van het CFLN, dat al in juli door de geallieerden als de vertegenwoordiger van de Franse 
belangen was erkend.563 Daarmee bestond voortaan een stevige basis voor een voorlopige regering 
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die in de plaats zou moeten komen van die van Pétain. Op deze manier was De Gaulle definitief het 
symbool en de belangrijkste bron van gezag geworden van het Franse verzet tegen de bezetters. 
Verder ontwierp de raad een blauwdruk van het Frankrijk na de oorlog. Moulin had een van zijn 
belangrijkste doelen bereikt. Op 21 juni 1943 werd hij, door verraad, tijdens een vergadering in een 
voorstad van Lyon door Duitse politie gearresteerd. Hij werd verhoord en langdurig gefolterd, maar 
sloeg niet door. Hij wist van veel geheimen en personen, maar niemand van de betrokkenen werd na 
hem gearresteerd. Drie weken nadat hij was opgepakt en terwijl hij op transport naar een Duits 
concentratiekamp werd gezet, bezweek hij aan zijn verwondingen. Jean Moulin, die behalve als 
voorzitter van de CNR ook had gefungeerd als plaatsvervanger van De Gaulle in Londen, kreeg twee 
opvolgers: Georges Bidault als voorzitter van de CNR en Claude Bouchinet-Serreules als tijdelijk 
plaatsvervanger van De Gaulle.564 
   Nadat Vichy onder Duitse druk in september 1942 was overgegaan tot verplichte tewerkstelling 
van Franse arbeiders in Duitsland – gevolgd door eerdergenoemde Service du Travail Obligatoire 

(STO) in februari 1943 – en terwijl de bezetter doorging met represailles na acties van de 
ondergrondse, besloten meer Fransen tot actief verzet of tenminste passieve steun daaraan. Het 
actieve verzet omvatte sabatoge, aanslagen, onderduik en inlichtingenwerk ten behoeve van De 
Gaulle en de geallieerden.565 Pas in zijn radio-bericht aan Londen van 13 september 1942 had Moulin 
zijn stilzwijgen over de joden voor het eerst verbroken. In zijn verslag meldde hij dat de situatie in de 
onbezette zone snel veranderde als gevolg van nieuwe repressieve maatregelen van Vichy. De 
arrestaties en wegvoeringen van buitenlandse joden en, méér nog, de schandelijke behandeling van 
joodse kinderen en vrouwen – waarvan het algemene publiek zich aanvankelijk niet bewust was – 
hadden het geweten van grote delen van de Franse bevolking wakker geschud. De brede afkeuring 
was versterkt door de publieke protestverklaringen van hoge kerkelijke gezagsdragers. De ommekeer 
in de berichtgeving van Moulin ten aanzien van de joden werd direct ingegeven door de 
fundamentele verandering in de publieke houding in het algemeen. Het was om die reden dat hij de 
jodenvervolging in zijn verslagen naar Londen voor het eerst ter sprake bracht. In de bezette zone, 
met name Parijs, was de ommekeer in de publieke opinie al eerder op gang gebracht door de 
invoering van de jodenster. Dat de bevolking geschokt was door het zien van de gele sterren in het 
straatbeeld kwam tot uiting in de berichtgeving van de ondergrondse pers in de bezette zone.566  
   Invoering van verplichte tewerkstelling en de STO betekenden dus een belangrijke stimulans voor 
het georganiseerde verzet, dat vanaf nu werkelijk een kracht van betekenis werd in de Franse 
maatschappij.567 Om zich aan de verplichte tewerkstelling te onttrekken, sloten steeds meer jonge, 
ongebonden mannen zich aan bij de ‘maquis’.568 Dit waren gewapende verzetsgroepen die voorjaar 
1942 waren ontstaan in veelal onherbergzame, berg- en bosachtige streken in het zuiden en 
zuidoosten van het land. Vooral het gebied ten noorden van Saint-Tropez, in de Haute Savoie (Franse 
Alpen), de Jura, Ardèche, Auvergne en Limousin, alsmede het berggebied van het eiland Corsica569, 
bleken geschikt voor groepen van honderden Franse jonge mannen om zich te verbergen. Ondanks 
hun nijpende gebrek aan wapens voerden zij sabotageacties en overvallen op Duitse konvooien uit, 
alsmede aanslagen op Franse collaborateurs. Voor voedsel waren ze afhankelijk van de plaatselijke 
bevolking, valse distributiepapieren, overvallen op magazijnen en smokkel. Andere groepen 
ontpopten zich echter als roversbenden, die buitgemaakte goederen voor veel geld verkochten op de 
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zwarte markt.570 Hoewel Laval ter bestrijding van het gewapende verzet de eerder genoemde Milice 
had laten oprichten, breidde de maquis zich steeds verder uit en tegen 1944 zouden de verspreide 
strijdgroepen in totaal circa honderdduizend leden tellen.571 Ook herstelde de Franse communistische 
partij zich van de massale arrestaties door Duitse en Franse politie in 1940-’41, onder andere door 
aanwas van nieuwe leden onder jongeren, met name in stedelijke, industriële gebieden.572 
   Het was de invoering van de STO die vanaf februari 1943 de aanzet gaf tot uitbreiding van 
bestaande en ontstaan van nieuwe netwerken voor onderduik en ontsnapping van werkweigeraars 
(réfractaires) en anderen die door de bezetter of Vichy werden gezocht.573 Zoals gezegd trof de STO 
de bevolking als geheel, in theorie dus zowel niet-joden alsook joden met de Franse nationaliteit.574 
Alhoewel hierdoor het specifieke lot van de joodse gedeporteerden naar de dodenkampen ten 
onrechte werd vertroebeld, leek het erop dat niet-joodse en joodse Fransen vanaf nu tegenover een 
gemeenschappelijke dreiging stonden: déportation, een woord dat zoals vermeld in het spraakgebruik 
in hoofdzaak verwees naar de massale verplichte tewerkstelling in Duitsland. Op deze manier 
ontstond een groeiend draagvlak onder de Franse bevolking om al diegenen te helpen onderduiken of 
ontsnappen, die weigerden zich te onderwerpen aan bevelen en acties van de Duitse bezetters en 
Franse autoriteiten die erop uit waren hen te grijpen.575 Door de toenemende schaarste en 
voortgaande uitbuiting van Frankrijks potentieel aan arbeidskrachten, grondstoffen en producten door 
de bezetter, heette in clandestiene pers en onder de bevolking het devies van het eigen regime: 
‘Tracas, famine, patrouille’ (zorgen, honger, patrouilles), in een toespeling op het nog altijd geldende 
officiële parool ‘Travail, famille, patrie’.576 Zeker wat de gedwongen tewerkstelling in Duitsland 
betreft, maar gaandeweg ook steeds meer in het algemeen, werden de betrokken Franse autoriteiten 
in Vichy door de bevolking beschouwd als marionetten van de gehate bezetter. 
   Kort samengevat zijn in de groei en ontwikkeling van het verzet in het algemeen in Frankrijk vijf 
fasen te onderscheiden: a) nauwelijks of slechts incidenteel verzet tot juni 1941; b) vanaf de intrede 
van de communisten in het georganiseerde, gewapende verzet (juni 1941); c) de directe contacten 
met de Vrije Fransen (via Moulin c.s., vanaf begin 1942); d) de bezetting van de zuidelijke zone 
(november 1942); en e) na invoering van de STO (februari 1943) met totstandkoming van de CNR in 
mei 1943 als organisatorische mijlpaal. In dit proces van groeiende betekenis en invloed van het 
verzet in de Franse maatschappij vormde de periode februari–mei 1943 het belangrijkste 
omslagpunt.577 
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Binnen de context van de bezetting van Zuid-Frankrijk – en vooral na instelling van de STO – 
ontstonden via georganiseerde ondergrondse groepen ook meer mogelijkheden tot onderduik en 
ontsnapping voor joden. Ook al waren de openlijke protesten van zomer 1942 tegen de deportaties 
van joden niet van blijvende aard geweest, zij hadden wel gezorgd voor een bewustzijnsverandering. 
Ze leidden tot actieve solidariteit en de ontwikkeling van een infrastructuur om joodse vervolgden te 
helpen. In september 1942 wisten de meeste Franse burgers, door berichtgeving in de clandestiene 
pers, radiouitzendingen uit Londen en kerkelijke protestverklaringen, dat buitenlandse joodse 
mannen, vrouwen en kinderen werden opgepakt en aan de Duitsers uitgeleverd. Vooral de kerkelijke 
verklaringen hadden ‘aanzienlijke opschudding’ veroorzaakt, aldus de regioprefect in Toulouse. Ook 
de regioprefect in Marseille had gerapporteerd dat de op zondag 6 september in alle kerken 
voorgelezen protestverklaring ‘zeker diepgaande en blijvende gevolgen’ had.578 De openlijke 
kerkelijke protesten werden zoals vermeld gezien als legitimatie en aansporing in verzet te komen 
tegen de deportaties. In de bezette zone, waar informatie zich moeilijker verspreidde, waren – in de 
steden – eveneens de meeste mensen op de hoogte van de grote ophaalactie in Parijs en andere 
arrestaties van joden. In de clandestiene pers waren onbevestigde berichten verschenen over 
wegvoeringen uit Poolse getto’s en massamoorden op Poolse joden en op basis daarvan deden allerlei 
geruchten de ronde. Echter, de overgrote meerderheid van de bevolking in Frankrijk, met inbegrip 
van de joden zelf, was onbekend met wat er in werkelijkheid met de uit Frankrijk gedeporteerden in 
Polen gebeurde. Wel was duidelijk dat niet alleen mannen van weerbare leeftijd, maar ook vrouwen, 
kinderen en ouderen werden weggevoerd en dat hen niet slechts ‘tewerkstelling’, maar een 
onheilspellender lot wachtte.579 
   De pogingen joden te helpen hadden enerzijds aanvankelijk een spontaan, individueel en 
geïmproviseerd karakter, anderzijds evenwel gingen verschillende tot dan toe legaal werkende Franse 
hulporganisaties over tot half-legale en regelrecht clandestiene activiteiten.580 De belangrijkste 
organisaties waren: de protestantse CIMADE, YMCA  en Secours Quaker581, het katholieke Jeunesse 
ouvrière chrétienne (JOC) en de gezamenlijk katholiek-protestantse groep Amitié chrétienne. Het 
ging veelal om initiatieven van onderop zonder te wachten op instructies of toestemming van 
bovenaf. Omdat plaatselijke onafhankelijkheid in de structuur van protestantse kerken hoofdzaak is, 
waren initiatieven van onderop voor de protestanten – mede door hun theologische nadruk op het 
individuele geweten – meer vanzelfsprekend, dan voor katholieken.  
   Van genoemde organisaties was het in 1939 met een landelijke reikwijdte opgerichte CIMADE 
(Comité inter-mouvements auprès des évacués) de meest bekende. Het was ontstaan als 
koepelorganisatie van protestantse jongerenbewegingen in Frankrijk en werd geleid door de jonge, 
energieke secretaris-generaal Madeleine Barot.582 Het comité was oorspronkelijk bedoeld voor 
hulpverlening aan duizenden bewoners van Elzas en Lotharingen die als gevolg van de 
oorlogstoestand met Duitsland uit de grensstreken waren geëvacueerd. Door de Franse nederlaag en 
vluchtelingenstromen had CIMADE vanaf zomer 1940 zijn werkzaamheden sterk uitgebreid. Het was 
erin geslaagd toegang te krijgen tot Gurs en andere interneringskampen in het onbezette gebied, waar 
men zorgde voor hulpgoederen, zoals voedsel en medicijnen. In 1941 wist CIMADE met toestemming 
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van betrokken Franse autoriteiten kinderen uit interneringskampen te plaatsen in gastgezinnen of in 
door haarzelf geleide centres d’accueil (opvangcentra). Niet alleen kinderen, ook steeds meer zieke 
volwassenen en ouderen konden dankzij bemiddeling van CIMADE de kampen verlaten. Vanaf 
augustus 1942 echter was CIMADE volop betrokken bij het laten onderduiken van joden en hulp bij 
hun ontsnapping naar Zwitserland of Spanje.583  
   Een andere organisatie, het interkerkelijke Amitié chrétienne, was vooral actief in Lyon en 
omgeving en begin 1942 ontstaan op initiatief van Gilbert Beaujolin, een zijdehandelaar uit die stad, 
dominee Rolande de Pury, de student Olivier Harty de Pierrebourg en de schrijver Dominique 
Ponchardier. Deze organisatie hield zich vanaf augustus 1942 eveneens bezig met onderduik voor 
joodse kinderen in tehuizen en gastgezinnen. Van degenen in Amitié chrétienne die zich vanaf zomer 
1942 volop op dit hulpwerk richtten, zijn vooral de jezuiet Pierre Chaillet en de abt Alexandre 
Glasberg bekend geworden. Chaillet was herfst 1941 initiatiefnemer geweest tot uitgave van de 
eerder ter sprake gekomen Cahiers du Témoignage chrétien.584 In het 32 pagina’s tellende nummer 
dat in augustus 1942 onder de titel ‘Droits de l’homme et du chrétien’ in tienduizenden exemplaren 
werd verspreid, beschreef Chaillet de verschrikkelijke toestanden bij de ophaalacties van juli in Parijs 
en stelde onomwonden vast, dat de regering in Vichy bereid was buitenlandse joden uit de onbezette 
zone aan de nazi’s uit te leveren. Hij herinnerde zijn lezers eraan dat ‘de kerk zich niet onverschillig 
kan opstellen voor het lot van de mens, overal waar zijn onvervreemdbare rechten onrechtvaardig 
worden bedreigd’. Elke bisschop ontving een exemplaar.585 Behalve onderduikhulp en de Cahiers du 
Témoignage chrétien waren leden van Amitié chrétienne in toenemende mate actief bij de 
grootschalige vervalsing van identiteitsdocumenten. Onder leiding van Jean Stetten-Bernard werden 
door clandestiene drukkerijen van alleen al deze groep in de loop van drie jaar meer dan 30.000 
identiteitskaarten, circa 50.000 voedseldistributiekaarten en duizenden andere Franse en Duitse 
documenten vervaardigd. Verschillende joodse legale en clandestiene hulporganisaties zorgden voor 
de verspreiding, terwijl de financiering grotendeels afkomstig was van verschillende Frans-joodse 
organisaties en het Amerikaans-joodse Joint Distribution Committee, dat fondsen via Zwitserland 
doorsluisde.586 De genoemde Chaillet en Glasberg van Amitié chrétienne gingen zich voor het eerst 
bezig houden met de redding van joden naar aanleiding van de ophaalacties in de regio Lyon in de 
laatste dagen van augustus 1942. Opgepakte joodse families waren toen in opdracht van regioprefect 
Alexandre Agnéli voorlopig ondergebracht in een leegstaand kazernegebouw in Vénissieux aan de 
zuidoostelijke rand van Lyon. Temidden van door tegenstrijdige instructies ontstane verwarring of de 
kinderen wel of niet zouden worden weggevoerd, waren medewerkers van Œuvre de secours aux 
enfants (OSE, de joodse organisatie voor kinderwelzijn) erin geslaagd ongeveer honderd van hen met 
toestemming van hun ouders te laten ontsnappen. Chaillet en andere leden van Amitié chrétienne 
brachten hen in veiligheid in katholieke internaten en gastgezinnen. Toen de prefect van het 
departement Rhône hiervan vernam, eiste hij de kinderen op. Chaillet weigerde en werd hierin 
openlijk gesteund door zijn superieur, aartsbisschop Gerlier. Deze liet de prefect weten dat Amitié 
chrétienne, waarvan hij en dominee Marc Boegner de erevoorzitters waren, de verantwoordelijkheid 
voor de kinderen in opdracht van hun ouders had overgenomen. Gerlier voegde eraan toe dat zijn 
houding niet tegen de Franse, maar tegen de Duitse regering was gericht en mede was bedoeld het de 
Franse regering mogelijk te maken naar de bezettingsautoriteiten toe te laten zien welke binnenlandse 
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moeilijkheden in Frankrijk de uitlevering van joden aan Duitsland teweegbracht.587 Chaillet werd 
gearresteerd maar na enige tijd weer vrijgelaten. Van toen af ontstonden steeds nauwere banden 
tussen Amitié chrétienne en verschillende andere met de joden sympathiserende katholieke en 
protestantse organisaties enerzijds en joodse hulporganisaties zoals OSE anderzijds.588  
   De legale christelijke organisaties werden voor hun reddingswerk financieel gesteund door zowel 
joodse organisaties die formeel met de UGIF verbonden waren, alsook door ondergrondse joodse 
groepen. Verschillende legale joodse organisaties en de joodse illegaliteit in de onbezette zone 
kregen op hun beurt weer via legale en ondergrondse kanalen financiële hulp uit Zwitserland van de 
Amerikaans-joodse Joint en van internationale christelijke organisaties als YMCA  en de Quakers.589 
Van groot belang was dat al deze contacten tussen niet-joodse en joodse hulporganisaties feitelijk een 
voortzetting en uitbreiding waren van samenwerking die reeds vóór het begin van de deportaties op 
gang was gekomen. Al eind 1940 hadden CIMADE en andere christelijke hulporganisaties, alsmede 
het Franse Rode Kruis en Secours suisse, samen met joodse organisaties voor maatschappelijke steun 
het initiatief genomen tot oprichting van het Comité de coordination pour l’assistance dans les 
camps. Voorzitter van dit samenwerkingsverband, dat naar de stad waar het hoofdkantoor was 
gevestigd Comité de Nîmes werd genoemd, was Donald Lowrie, de Amerikaanse vertegenwoordiger 
van YMCA . De aangesloten organisaties hielpen bij de financiering van eerdergenoemde centres 
d’accueil van CIMADE en de vrijlating van kinderen en volwassenen uit de interneringskampen in 
1941. Ook waren zij actief betrokken bij de voedselvoorziening en gezondheidszorg voor 
geïnterneerden en vrijgelatenen.590 Vanaf augustus 1942 werd dit werk verder uitgebreid tot hulp aan 
onderduik en ontsnapping van joden in het algemeen. De onderduikhulp in georganiseerde vorm was 
in eerste instantie hoofdzakelijk gericht op kinderen, terwijl de georganiseerde hulp aan volwassenen 
zich aanvankelijk vooral bezig hield met vervalsing van identiteits- en distributiepapieren, alsmede 
ontsnapping over de grens naar Zwitserland of Spanje. De activiteiten van Amitié chrétienne kregen 
eind januari 1943 een ernstige tegenslag door een inval van de Duitse politie in het kantoor van de 
organisatie in Lyon, waarna Chaillet zelf genoodzaakt was onder te duiken.591 Inmiddels had het 
verzetswerk zich echter verder uitgebreid. Een van de leidinggevende figuren van OSE, die direct 
betrokken was geweest bij de redding van kinderen uit Vénissieux in augustus 1942, was in contact 
gekomen met aartsbisschop Saliège in Toulouse. Deze verschafte hem toegang tot verschillende 
religieuze instellingen (internaten, kloosters, seminaries) in zijn regio, waar joodse kinderen en 
tieners konden worden ondergebracht. Tegen september 1943 had het hieruit ontstane netwerk zich 
uitgebreid tot dertig departementen van de zuidelijke zone en konden in totaal 1.600 kinderen en 
tieners verborgen worden gehouden.592  
   Er zijn vele lokale voorbeelden bekend van samenwerking door kerkelijke personen en instellingen 
met joodse leiders en organisaties bij onderduik van joden, vooral kinderen. Zo werd najaar 1942 
door christenen en joden in Parijs de clandestiene hulpgroep Entraide temporaire (ET) opgericht. 
Deze groep werkte onder de paraplu van de al langer bestaande en geheel legaal functionerende 
Service social d’aide aux émigrants (SSAE). Deze organisatie ondersteunde families van 
buitenlanders die in de GTE waren tewerkgesteld. Door SSAE-voorzitter Lucie Chevalley, een 
protestant, was ET opgericht ten behoeve van de redding van joodse kinderen. Chevalley onderhield 
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nauwe contacten met de joodse hulpgroep Amelot, afdelingshoofden van UGIF-N en met leiders van 
de koepelorganisatie van joodse immigranten FSJF, die zich in de zuidelijke zone bevonden. ET 
slaagde erin ongeveer vijfhonderd kinderen te laten onderduiken en voorzag daarnaast via contacten 
met de ondergrondse vakbond CGT in valse identiteitspapieren.593 Los van SSAE en ET, plaatsten 
nonnen van de orde van de Notre-Dame-de-Sion in Parijs ruim 450 joodse kinderen in niet-joodse 
gastgezinnen in de regio groot-Parijs. Leden van dezelfde religieuze orde in Lyon specialiseerden 
zich in de vervalsing van identiteitsbewijzen. Bisschop Paul Rémond van Nice gaf vanaf september 
1943 op alle mogelijke manieren steun aan het onderduikwerk waartoe de Syrisch-joodse student 
Moussa Abadi het initiatief had genomen. De bisschop gaf Abadi een legale dekmantel door hem te 
benoemen tot diocesaan inspecteur van onderwijs, met bijbehorende identiteits- en reispapieren. Ook 
kreeg hij financiële steun en een kamer in het bisschoppelijk paleis van waaruit hij kon opereren. In 
Nice en omgeving kregen joden in de clandestiniteit via het netwerk van Abadi valse papieren 
waardoor ze soms een nieuwe identiteit als in Frankrijk verblijvende Algerijn kregen. Deze status 
moest hun uiterlijk en eventueel taalprobleem op aannemelijke wijze verklaren.594 Pater Pierre-Marie 
Benoît uit Marseille intervenieerde in november 1942 bij de Italiaanse autoriteiten om duizenden 
joden toe te laten tot de Italiaanse zone. Hij was eveneens verantwoordelijk voor de georganiseerde 
ontsnappingen van in totaal circa vierduizend joden over de bergen naar Zwitserland. Ook zijn 
activiteiten werden financieel gesteund door de Joint.595 Een aalmoezenier van de katholieke 
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) in het departement Haute Savoie, Joseph Folliet, regelde dat 
verschillende kloosters en zusterscholen konden dienen als tussenstation in een ontsnappingslijn voor 
joden naar Zwitserland.596 Van vitaal belang bij het succes van alle bovengenoemde activiteiten was 
de intensieve samenwerking tussen niet-joodse en joodse personen en organisaties. 
   Naast katholieke instellingen en lekenorganisaties van onderop, was vooral het aandeel van de 
protestanten – een minderheid van nauwelijks meer dan één procent in de Franse bevolking – in het 
bieden van onderduikmogelijkheden voor joden verhoudingsgewijs heel hoog. Evenals bij genoemde 
katholieken was de humanitaire, christelijke plicht tot hulpverlening aan onschuldige burgers voor de 
protestanten een belangrijke drijfveer; dit motief werd bij hen evenwel wezenlijk versterkt door het 
besef en de instandgehouden herinnering aan hun eigen vervolging door de staat als godsdienstige 
minderheid in het overwegend katholieke Frankrijk van de zestiende tot diep in de achttiende eeuw. 
De protestanten zagen het lot van de joden vooral in het licht van deze eigen geschiedenis van 
eeuwenlang verzet tegen een soms zeer bloedige vervolging. Bovendien werd verzet van de 
protestanten mede ingegeven door hun vanouds theologisch benadrukken van het individuele 
geweten.597 Onderduikmogelijkheden ontstonden in de praktijk met name in gebieden waar a) veel 
protestanten woonden en b) gunstige landschappelijke mogelijkheden waren. Deze twee vielen bij 
uitstek samen in het dunbevolkte, bergachtige gebied van de Cévennes aan de zuidoostelijke rand van 
het Centraal Massief (Massif central). In administratief opzicht lag dit gebied voor een belangrijk 
deel in de departementen Haute-Loire, Lozère, Gard en Ardèche.598 In talloze kleine, overwegend 
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protestantse dorpen in de Cévennes, waar vóór de oorlog nauwelijks of geen joden woonden, vonden 
vele duizenden joden een toevlucht met actieve steun en sympathiserend medeweten van bijna de 
hele plaatselijke bevolking.599 In het dorpje Saint-Germain-de-Calberte, in het hart van de Cévennes, 
konden bijvoorbeeld acht joodse families – onder wie Grieken, Russen, Hongaren en Polen – 
onderduiken in een hotel; anderen waren verborgen in het huis van de dorpsonderwijzer. Toen een 
niet-joodse familie, die in het hotel verbleef, een brief naar de politie schreef om de joden te 
verklikken, werd deze op het plaatselijke postkantoor onderschept.600 Van de talloze dorpjes in deze 
streek, waar relatief veel joden konden onderduiken, is Le Chambon-sur-Lignon verreweg het meest 
bekend geworden, omdat hier het aantal joodse onderduikers op de plaatselijke bevolking het hoogst 
was. Dit was vooral te danken aan de initiatieven en het organisatietalent van mensen zoals het 
domineesechtpaar André Trocmé en Magda Trocmé-Grilli, de hulppredikant en tevens directeur van 
het Collège Cévenol (protestantse middelbare school voor de Cévennes) Édouard Theis, en Roger 
Darcissac, die directeur was van de openbare school en secretaris van de protestantse gemeente.601 
Beide scholen vervulden een regionale functie. De dorpsgemeente telde ongeveer drieduizend 
inwoners, van wie ongeveer duizend in het dorp zelf woonden en de overigen – merendeels boeren – 
in de omgeving. Er waren nauwelijks meer dan honderd katholieken te vinden. Wel was het al 
jarenlang vanwege de landelijke omgeving, de natuur en de frisse lucht in het zomerseizoen een 
toeristenplaats, beschikte over vele pensions, enkele hotels en was dus gewend aan veel bezoekers 
van buiten. Geschat wordt dat de bevolking van Le Chambon-sur-Lignon in totaal circa vijfduizend 
joden liet onderduiken tijdens de oorlog, sommigen voor enkele dagen of weken – in afwachting van 
ontsnapping over de grens naar Zwitserland of Spanje – anderen voor maanden of jaren.602 Zij 
werden ondergebracht, niet alleen in particuliere woningen en boerderijen, maar ook in pensions, het 
Collège Cévenol en internaten.603 Een nabij het dorp gelegen in verval geraakte kostschool, Les 
Grillons, werd zelfs heropend en onder leiding van Trocmé’s neef als dekmantel gebruikt voor het 
herbergen van onderduikers. Le Coteau Fleuri was weer een andere instelling waar onderduikers 
verbleven; het diende vooral als opvang- en doorgangsstation voor ontsnapping naar Zwitserland.604 
Bij gevaar van een inval door politie kon men de voertuigen al van ver zien aankomen over de enige 
toegangsweg en was er tijd en gelegenheid om de joodse onderduikers, onder wie veel tieners van 
schoolgaande leeftijd, te verspreiden in de omliggende bossen. De dertien bijbelstudiegroepjes met 
hun leiders – belangrijk voor de communicatie tussen de huizen, pensions, scholen en boerderijen – 
vormden de ruggegraat van het reddingsnetwerk in Le Chambon en omgeving.605 Onderduik en 
ontsnapping werden financieel gesteund door Secours Quaker (Société des Amis des Quakers 
américains) en CIMADE. Zowel wat betreft de hulpverlening als de financiering was sprake van 
voorzetting van activiteiten en samenwerking die al van vóór het begin van de deportaties van joden 
dateerden. Al in januari 1941 was begonnen met de opvang van buitenlandse joodse vluchtelingen in 
Le Chambon.606 Kort daarop had Trocmé in Marseille een ontmoeting gehad met Burns Chalmers, 
die verantwoordelijk was voor de financiële en materiële hulp door Secours Quaker aan joodse 
vluchtelingen in en buiten de Franse interneringskampen. Deze bespreking werd de basis voor 
grootschalig hulpwerk in Le Chambon, waarvoor Trocmé reeds eerder expliciet toestemming had 
gekregen van zijn kerkeraad. Hierna had maandelijks overleg plaats tussen Trocmé en Chalmers in 
Nîmes om de voortgang van het hulpwerk en de taakverdeling te bespreken. Chalmers en zijn 
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organisatie regelden de fondsen voor opvanghuizen (o.a. Les Grillons) en verdere levensbehoeften, 
Trocmé en de zijnen moesten zorgen voor de accommodatie en de mensen. Na de Duitse bezetting in 
Zuid-Frankrijk in november 1942 moesten de uit Amerika afkomstige Quakers Frankrijk verlaten. 
Van toen af bereikte hun financiële steun Le Chambon en tal van andere plaatsen via koeriers uit het 
Zwitserse Genève.607 Le Couteau Fleuri werd gefinancierd door CIMADE, het bureau van de 
Wereldraad van Kerken in oprichting te Genève (secretaris: de Nederlander dr. Willem A. Visser ’t 
Hooft) en sommige katholieke organisaties.608 Trocmé en Theis werden in februari 1943 door Franse 
politie gearresteerd en in een interneringskamp nabij Limoges vastgehouden, maar na een maand 
weer vrijgelaten. Toen in juli 1943 bekend werd dat handlangers van de Duitse politie erop uit waren 
Trocmé te doden, dook hij onder.609 Het onderduik- en ontsnappingswerk werd echter door Trocmé’s 
vrouw, Roger Darcissac en veel anderen, onder andere met steun uit omringende dorpen, voortgezet 
en verder geprofessionaliseerd. Theis, die eveneens werd gezocht, zag zich genoodzaakt Le Chambon 
tijdelijk te verlaten en was tijdens het laatste bezettingsjaar actief met het overbrengen van groepen 
joden, door het bergland, over de grens naar Zwitserland.610 De gebeurtenissen in Le Chambon en 
directe omgeving, waarover veel bekend is, stonden niet op zichzelf, ze waren geen uitzondering, 
maar kunnen integendeel worden gegeneraliseerd voor de hele regio van de Cévennes.611 
   Zowel A. Cohen612 als S. Zuccotti613 wezen in hun gelijktijdig in 1993 verschenen boeken erop dat 
het totale aantal joden dat door onderduik of ontsnapping overleefde, méér te danken was aan een 
optelsom van duizenden individuen en kleine ondergrondse netwerken die hulp boden, dan aan grote 
organisaties. Dat wellicht de indruk is ontstaan dat het omgekeerde het geval was, kwam volgens hen 
door het feit dat van de verschillende verzets- en hulporganisaties veel bekend is, terwijl er van de 
individuele, veelal spontane, hulp uit alle lagen van de maatschappij en de daarmee verbonden 
afzonderlijke, persoonlijke onderduikgeschiedenissen weinig of geen bronnenmateriaal bestaat of 
bewaard is gebleven.614 Tot januari 2008 werden 2.833 niet-joodse redders van joden in Frankrijk 
bekend dankzij getuigenissen verzameld door het instituut Yad Vashem in Jeruzalem, afkomstig van 
degenen die hun overleven aan hen dankten. Zij werden door de staat Israël geëerd als 
‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’. Enerzijds is dit aantal zeker slechts een deel van het werkelijke 
aantal redders, anderzijds was een deel van de genoemde ruim 2.800 zelf initiator en organisator van 
netwerken voor hulp aan joden die ver uitsteeg boven uitsluitend individuele hulp.615 Vooral tijdens 
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de eerste maanden van de deportaties en tot ongeveer februari 1943 werden joodse onderduikers, met 
name volwassenen, ondergebracht veelal via individuele contacten en hulpvaardigheid, en minder via 
georganiseerde reddingsnetwerken, met uitzondering van joodse kinderen waartoe al in augustus 
1942 georganiseerde onderduikhulp ontstond. Netwerken, waarin niet-joodse en joodse organisaties 
en personen samenwerkten, kregen pas vanaf voorjaar 1943 een steeds belangrijker en gaandeweg 
beslissende betekenis voor de verzorging van (reeds eerder) ondergedoken joden. Vele duizenden 
waren bereid direct joden te helpen, met onderduikplaatsen; nog veel meer mensen verleenden vooral 
indirect steun, door joden te helpen om met valse identiteitspapieren en distributiekaarten zo 
onopvallend mogelijk op te gaan in de bevolking op het platteland, door te helpen bij de materiële 
steun (voedsel). Velen wisten waar joden verborgen waren of waar joden met de Franse nationaliteit 
woonden, maar zeiden niets.616 
   De motieven voor redding van joden liepen uiteen: godsdienstig, humanitair, politiek en materieel 
profijt. Uit overwegend godsdienstige overtuiging verleenden Franse katholieken en protestanten 
hulp. Vooral bij protestanten kwam daar in zoverre een eerder humaan dan religieus motief bij, dat 
zij principieel gekant waren tegen eventuele pogingen om joodse onderduikers die in een 
afhankelijke positie verkeerden, met name kinderen, tot het christendom te bekeren. Integendeel, zij 
moedigden onderduikers aan hun eigen gebruiken en feesten in ere te houden. Ze hielden zich aan het 
principe dat men nooit aan iemand in nood hulp mag verschaffen ter wille van een missionair of 
propagandistisch oogmerk, maar uitsluitend omwille van de persoon zelf. Leven en persoonlijkheid 
van degenen die geholpen werden, gingen uit boven elke organisatie. Ook veel individuele katholieke 
hulpverleners stonden op een soortgelijk standpunt.617 In andere gevallen, vooral bij kinderen, kon 
het religieuze motief van onderduikgevers de bovenhand krijgen op het humanitaire en werden (zeer) 
jeugdige onderduikers – zeker wanneer zij dit ‘om bij de groep’ te horen zelf wilden – aangemoedigd 
zich tot het christendom te bekeren.618 Politiek gemotiveerd was daarentegen hulp aan joden door 
communistische groepen, die uit waren op ledenaanwas en versterking van hun partij ter wille van de 
politieke macht nadat Duitsland zou zijn verslagen. Bij hen stond de gewapende strijd tegen de 
bezetter en Vichy centraal, niet in de eerste plaats redding van zoveel mogelijk mensen die met 
deportatie werden bedreigd. Dit neemt niet weg dat communistsche organisaties in de noordelijke 
zone verantwoordelijk waren voor onderbrenging van 1.200 joodse kinderen en tieners in niet-joodse 
huishoudens en daarmee hun redding. In juni 1942 hadden niet-joodse en joodse communistische 
intellectuelen de Mouvement National Contre le Racisme (MNCR) gevormd. De basis hiervoor was al 
een jaar eerder gelegd toen zij begonnen waren met de publicatie van de ondergrondse krant 
J’Accuse. Ongeveer in diezelfde tijd had een andere groep die zich met de strijd tegen antisemitisme 
bezighield eveneens een clandestien blad opgericht, Lumières. Samen met een derde groep Combat 
Medical, opgericht door linkse artsen, kwam de MNCR tot stand. Deze gaf materiële steun aan 
‘slachtoffers van het nazi-regime’. Het ging om een voornamelijk politiek gemotiveerde groep die 
niet-joden en joden, niet-communisten en communisten omvatte. Via de strijd tegen het nazisme en 
de jodenvervolging wilden zij mede bijdragen aan een versterking van de populariteit en dus van de 
politieke basis van de communisten in het direct naoorlogse Frankrijk.619 Internationaal 
functionerende hulporganisaties zoals die van de Quakers handelden uitsluitend of voornamelijk uit 
humanitaire beweegredenen. Daarentegen gold materieel profijt als belangrijkste of enige motief 
voor de meerderheid van de gidsen die groepen joodse en niet-joodse vluchtelingen over de 
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Pyreneeën naar Spanje hielpen ontsnappen. Individueel werkende berggidsen (passeurs) vroegen 
tussen 4.000 en 10.000 franc per persoon voor een overtocht.620  
   Van de joden in Frankrijk die niet werden gedeporteerd en de oorlog overleefden, konden er tijdens 
de vier bezettingsjaren tenminste 50.000 over de grens naar Spanje, Zwitserland of Italië ontsnappen 
of vanuit Franse Middellandse Zeehavens emigreren.621 Tussen de 20.000 en 30.000 joodse 
onderduikers, in overgrote meerderheid kinderen en tieners, werden via niet-joodse en joodse 
organisaties op onderduikadressen ondergebracht, zowel in gezinnen als in instellingen. De grootste 
groep echter, 140.000 à 150.000 joodse volwassenen, overleefden in Frankrijk in een of andere vorm 
van clandestiniteit: ondergedoken bij niet-joden, bij met niet-joden gehuwde Franse joden, of zo 
onopvallend mogelijk onder de niet-joodse bevolking met valse papieren in pensions of semi-legale 
huurwoningen. Alleen al in groot-Parijs verbleven overigens circa 30.000 joden, vrijwel uitsluitend 
met de Franse nationaliteit, op hun legale adressen tot het einde van de Duitse bezetting.622 
 
4.3.2  België 
 

4.3.2.1  Autochtoon bestuur en rol van politie 
Nadat in juli 1942 bekend werd dat de deportaties zouden beginnen en de eerste schriftelijke 
oproepingsbevelen bij joden werden bezorgd – onder wie ook joden met de Belgische nationaliteit en 
minderjarigen – werden de secretarissen-generaal en kardinaal Van Roey door joodse leiders, onder 
wie bestuursleden van de AJB, benaderd met verzoeken om hulp en bescherming. Dit was mogelijk 
omdat de AJB formeel ook onder de secretarissen-generaal, met name die van Binnenlandse Zaken en 
Volksgezondheid, viel. In het kader van de bezettingspolitiek, waarbij Reeder zoals bekend streefde 
naar het maximaal delegeren van Duitse verordeningen naar Belgische bestuursinstellingen, had de in 
april 1941 benoemde secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, Gerard Romsée (prominent 
VNV ’er en man van de Nieuwe Orde), eind dat jaar de statuten van de AJB in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd. Hoewel alle belangrijke beslissingen van de AJB goedkeuring nodig hadden van het 
militair bestuur, betekende dit toch dat de Belgische autoriteiten medeverantwoordelijk waren voor 
de gang van zaken bij deze organisatie en daarmee de joodse bevolking.623 In juli 1942 kozen de 
Belgische bestuurders en de kardinaal niet voor openlijke protestverklaringen richting bezetter, 
aangezien ze daarvan weinig of geen heil verwachtten. In plaats daarvan hadden ze meer vertrouwen 
in overleg achter de schermen ofwel ‘stille diplomatie’. Koningin-moeder Elisabeth, kardinaal Van 
Roey en de secretaris-generaal van Justitie, Gaston Schuind, ondernamen een poging bij het militair 
bestuur om de deportaties tegen te houden of anders tenminste vrijstelling voor de Belgische 
staatsburgers, minderjarigen en gedoopten te bereiken. Zij kregen vooralsnog de toezegging dat de 
joden met de Belgische nationaliteit (circa vierduizend), alsmede kinderen t/m 16 jaar en ouderen 
boven de 40 jaar niet gedeporteerd zouden worden. Hoewel het er op lijkt dat deze toezegging de 
verdienste was van de interveniërende Belgische gezagsdragers, blijkt dat tot voorlopige vrijstelling 
van deportatie voor in elk geval joden met de Belgische nationaliteit, alsmede ‘gemengd’ gehuwden, 
op dat moment al was besloten in eerdere onderhandelingen tussen Reeder en Himmler in Berlijn.624 
Het ging Reeder erom dat de deportatie van joden zodanig zou verlopen dat protesten van Belgische 
autoriteiten beperkt zouden blijven en geen aanleiding zouden geven tot een openlijke confrontatie. 
Tegenover de secretarissen-generaal en de AJB wekte het militair bestuur bovendien de indruk geen 
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verantwoordelijkheid te dragen voor de deportatie van joden die een zaak was van uitsluitend de 
Sipo-SD; wèl kon het mogelijk haar invloed laten gelden bij de Sipo-SD ten gunste van bepaalde 
joodse individuen en groepen. Van toen af aan gaven de vertegenwoordigers van het Belgische 
ministerie van Justitie en andere bestuursinstellingen herhaaldelijk naar de AJB-leiding te kennen 
alleen nog te kunnen interveniëren ten gunste van Belgische joden, kinderen en afzonderlijke 
individuen.625 Daarmee was op dat moment de overgrote meerderheid van de joden, meer dan 50.000 
mensen, in feite aan het gezag van de Belgische autoriteiten onttrokken. 
   Op 4 augustus vertrok de eerste deportatietrein uit Mechelen naar Auschwitz. Aangezien 
minderjarigen, ouderen en gedoopten toch oproepen bleven ontvangen of werden opgepakt, leidde dit 
tot nieuwe interventiepogingen van Belgische zijde. Zo gaf de kardinaal zijn secretaris Edmond 
Leclef opdracht stappen te ondernemen bij het militair bestuur om reeds in de Dossinkazerne te 
Mechelen opgesloten joodse gedoopten, minderjarigen, met katholieken gehuwden en zwangere 
vrouwen weer vrij te laten. Weliswaar kreeg Leclef van Rudolf Leiber, hoofd van de Gruppe Polizei 
in Brussel, te horen dat in een aantal gevallen de zaak zou worden onderzocht, maar soms kreeg hij 
ook op de Kreiskommandantur in Mechelen van een luitenant eenvoudigweg de mededeling: ‘Het 
spijt mij zeer U niet te kunnen helpen; (…) ik had mij niet te bemoeien met zaken die mij niet 
aangaan. Wij kunnen voor de Joden niets doen. Richt U rechtstreeks tot de Gestapo, alhoewel ik niet 
inzie dat U veel kans hebt iets te bereiken.’626 Inderdaad bleek de Sipo-SD zeer moeilijk te bewegen 
bovengenoemde groepen weer vrij te laten. Na de razzia van begin september in Brussel en de 
arrestatie van AJB-bestuursleden door Sipo-SD volgden nieuwe protesten van Belgische autoriteiten. 
Onder hun druk moesten de bestuursleden weer worden vrijgelaten, maar door deze gebeurtenissen 
zag opperrabbijn Ullmann zich genoopt begin oktober ontslag te nemen als AJB-voorzitter. Over zijn 
opvolging ontstond een conflict tussen secretaris-generaal Romsée en het AJB-bestuur enerzijds en de 
Sipo-SD anderzijds. De voorkeurskandidaat van de laatste, een Duitse jood, werd door de betrokken 
secretarissen-generaal en de joodse leiders afgewezen. Het militair bestuur koos de kant van Romsée. 
Als compromis werd een joodse Belg tot voorzitter benoemd, maar tegelijkertijd de 
voorkeurskandidaat van de Sipo-SD als gewoon lid in het AJB-bestuur opgenomen.627 Ondertussen 
bleven de treinen uit Mechelen vertrekken en werden nog steeds mensen weggevoerd die eigenlijk 
voor een vrijstelling in aanmerking kwamen. Na vruchteloze pogingen van kerkelijke gezagsdragers, 
leidde daarentegen een interventie van koningin Elisabeth begin november 1942 tot vrijlating in 
opdracht van het militair bestuur door de Sipo-SD van 58 kinderen uit Mechelen.628 Elisabeth was 
ere-voorzitter van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK, Œuvre National de l’Enfance, 
ONE) en door toedoen van de directrice van deze organisatie, Yvonne Névejean, was zij tot deze stap 
gekomen. Daarna gaf, op herhaaldelijk aandringen van secretaris-generaal Schuind, het militair 
bestuur uiteindelijk in april 1943 opdracht over te gaan tot het onderbrengen van kinderen en 
bejaarden in tehuizen onder verantwoordelijkheid van de AJB. Vanaf toen werden ook bijna 
vierhonderd kinderen en ouderen vrijgelaten uit Mechelen en overgebracht naar AJB-tehuizen. Met 
het oog op het komende transport van 19 april (het eerste sinds januari) had Schuind er bij het militair 
bestuur op gewezen dat ‘deze bejaarde mensen duidelijk niet meer kunnen werken en wij zien dan 
ook het nut niet in ze naar het Oosten te sturen.’629 Midden 1943 boekte koningin Elisabeth een groot 
succes: door haar persoonlijke interventie bij het militair bestuur liet de Sipo-SD op 26 en 29 juni 
resp. 143 en 160 joden met de Belgische nationaliteit uit de Dossinkazerne vrij. De meesten waren in 
strijd met de toezeggingen al tijdens de razzia’s van augustus 1942 opgepakt en sindsdien in 
Mechelen vastgehouden. De meeste vrijgelatenen zouden echter niet lang daarna bij de ophaalactie 
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van Belgische joden op 3 september 1943 opnieuw worden gegrepen. Uiteindelijk heeft koningin 
Elisabeth zich aantoonbaar in minstens 504 individuele gevallen ingezet om joodse burgers blijvend 
van deportatie te vrijwaren.630 Terwijl Belgische autoriteiten zo nu en dan dus iets wisten te bereiken, 
vond echter van Duitse zijde een verdere radicalisering van de deportaties plaats, waarbij tot dan toe 
vrijgestelde groepen niet langer werden ontzien. Begin september 1943 werd de grote ophaalactie 
uitgevoerd die geheel gericht was op de joden met Belgische nationaliteit. Deze actie, die onder 
leiding van de Sipo-SD op brute manier werd uitgevoerd en waarbij tijdens het vervoer naar 
Mechelen negen joden omkwamen (zie paragraaf 4.2.2.4), leidde onmiddellijk tot ongekend felle 
reacties van Belgische zijde. Het koninklijk hof en de secretarissen-generaal dreigden de 
samenwerkingsvorm zoals die sinds het begin van de bezetting bestond, te beëindigen. Reeder was 
woedend over de gang van zaken die op een openlijke confrontatie met de Belgische bestuurders 
dreigde uit te lopen, die hij juist altijd had willen vermijden. Secretaris-generaal Schuind eiste 
vrijlating van de opgepakten. Reeder gaf bevel onmiddellijk een einde te maken aan alle 
grootschalige razzia’s en sommige van de opgepakten weer vrij te laten. Toen dit laatste gebeurde en 
de voorzitter van het Comité van Secretarissen-generaal, Oscar Plisnier, tijdens een onderhoud met 
Reeder op 17 september de toezegging kreeg dat de massale arrestaties werden opgeschort, werd het 
Belgische dreigement de samenwerking te staken niet uitgevoerd.631  
   Nadat aan de vrijstelling van de groep Belgisch-joodse staatsburgers op brute wijze een einde was 
gekomen, bleken de protesten van Belgische zijde dus grotendeels vergeefs geweest. In de maanden 
daarna werden talloze individuele arrestaties en overwegend kleinschalige ophaalacties gehouden, 
waarbij ook honderden kinderen en bejaarden, die sedert het voorjaar van 1943 in AJB-tehuizen 
waren ondergebracht, alsnog werden opgepakt en gedeporteerd. De laatste, overgebleven groepen 
joden waren daarmee definitief aan het gezag van de Belgische autoriteiten onttrokken en uitgeleverd 
voor deportatie. In hoeverre echter waren, op lager niveau, Belgische politieagenten betrokken bij de 
vervolging en deportatie van de joden? 
 
Na de capitulatie van 28 mei 1940 kregen de bezettingsautoriteiten in België te maken met drie 
verschillende soorten politie: Rijkswacht (gendarmerie nationale), gemeentepolitie alsmede 
veldwacht (police communale, gardes champêtres) en tenslotte gerechtelijke politie (police 
judiciaire). Het geheel omvatte omstreeks 18.000 man. De Rijkswacht bestond uit 175 officieren en 
ruim 8.200 agenten van lagere rang, verdeeld over acht territoriale groepen en twee mobiele 
eenheden. De Rijkswacht werd na de ontbinding van het Belgische leger en opheffing van het 
departement van Oorlog gedemilitariseerd en overgeheveld naar het departement van Binnenlandse 
Zaken. De verschillende korpsen gemeentepolitie waren ondergeschikt aan de burgemeesters en 
daarmee uiteindelijk eveneens aan het departement van Binnenlandse Zaken. In de meeste gemeenten 
stond een commissaris aan het hoofd; in Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi voerde een 
hoofdcommissaris het bevel. In totaal telden de gemeentelijke politiekorpsen circa tienduizend 
agenten in het begin van de bezetting, waarvan ongeveer 90 procent in de vier stedelijke 
agglomeraties Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi. Aan het hoofd van de gerechtelijke politie 
stond per provincie een procureur des konings (procureur du roi). Deze politie omvatte een aantal 
opsporingsdiensten, zoals de recherche, telde najaar 1940 ongeveer 335 vaste personeelsleden en viel 
onder het departement van Justitie. Er bestond een principieel onderscheid in taakuitvoering – 
administrative of judiciaire – tussen bovengenoemde typen politie, in de praktijk deels uitgevoerd 
door dezelfde agenten. Zo hadden de agenten als deel van de police administrative tot taak 
ordehandhaving en voorkoming van misdrijven; in die hoedanigheid handelden zij in opdracht van de 
burgemeester. Als police judiciaire traden zij op na een reeds gepleegd misdrijf en opereerden zij 
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onder verantwoordelijkheid van de procureur des konings. Deze scheiding van competenties 
functioneerde goed in vredestijd, maar in bezettingstijd zorgde dit voor problemen en spanningen. De 
medewerking van de Belgische politiekorpsen voor wat betreft handhaving van de openbare orde was 
natuurlijk essentieel voor de bezetter. Zoals bekend beschikten de politiediensten van het militair 
bestuur – Feldgendarmerie (FG), Geheime Feldpolizei (GFP), Abwehr – over onvoldoende eigen 
personeel om de ordehandhaving in bezet België alleen te dragen.632 
   Van meet af aan ontstond in algemene zin een summiere samenwerking tussen Duitse politie-
instanties en de Belgische politie. De Generale Staf van de Belgische Rijkswacht kwam onder 
toezicht te staan van de Gruppe Polizei van het militair bestuur. In de praktijk liepen de 
dienstbetrekkingen tussen de top van de Rijkswacht en het militair bestuur via de commandant van de 
Feldgendarmerie. Er werd echter geen Duitse verbindingsofficier bij de Rijkswacht geplaatst om de 
Belgische politie ook daadwerkelijk aan instructies van het militair bestuur te binden. Dit was weer 
wèl het geval, althans aanvankelijk, bij de gerechtelijke politie in Brussel, waar een Duitse officier 
dagelijks inzage had in de dossiers en alle binnengekomen processen-verbaal.633 De gemeentelijke 
politiekorpsen en veldwacht stonden onder de verschillende Oberfeld-, Feld- en 
Ortskommandanturen. De gedecentraliseerde structuur van de Belgische politie was voor Reeder 
aanvankelijk geen aanleiding om tot een reorganisatie of centralisatie over te gaan. Enerzijds had dit 
te maken met zijn opvatting dat radicale hervormingen van de Belgische politie politieke risico’s met 
zich meebrachten. Anderzijds vormde de bestaande organisatie van de politie op zichzelf al een 
obstakel voor vergaande hervormingen.634 In tegenstelling tot Nederland was er in België vanaf het 
begin in het Duitse bezettingsbestuur geen Höhere SS- und Polizeiführer, die op termijn een uniforme 
staatspolitie met een stringent commando- en controlesyteem kon en wilde afdwingen. Zoals bekend 
hadden de ideologische krachten van het Derde Rijk, t.w. de Partei en SS, aanvankelijk formeel geen 
macht in België en waren het binnen het bezettingsbestuur dus uitsluitend de militaire politionele 
diensten, die voor de ordehandhaving en opsporing verantwoordelijk waren. Anders dan in bezet 
Nederland en in Vichy-Frankrijk vond in België tijdens de eerste twee jaar van de bezetting geen 
grondige reorganisatie van het politieapparaat plaats. Het militair bestuur legde de eerste prioriteit bij 
de economie; de politiehervormingen werden op de lange baan geschoven en van dit uitstel kwam 
uiteindelijk afstel.635 
   Bij de uitvoering van hun taken hadden de Belgische gemeentelijke politie en de Rijkswacht 
normaal gesproken weinig contacten met genoemde Duitse politiediensten en evenmin met de Sipo-
SD. Voor zover werd samengewerkt verliep dit via de Feldgendarmerie.636 Bij de bestrijding van 
zwarte handel en opsporing van werkweigeraars kreeg de Rijkswacht indien nodig steun van 
genoemde Duitse politie. Probleem was echter dat er Duitse verordeningen werden afgekondigd die 
niet aansloten op de Belgische wetgeving. Daardoor onstond rond handhaving van de openbare orde 
een spanningsveld tussen de rechtsgeldigheid van uitvoering van Duitse verordeningen door 
Belgische politieambtenaren en de Belgische rechtspleging.637 In hoeverre kon de Belgische politie 
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bijvoorbeeld worden ingeschakeld ter bestrijding van het verzet en de aanhouding van verzetslieden, 
communisten, joden, neergeschoten geallieerde piloten etc. Hierover werd – n.a.v. een aantal 
incidenten638 – op de Belgische departementen van Binnenlandse Zaken en Justitie in het najaar van 
1940 en in de loop van 1941 langdurig overleg gevoerd. Uiteindelijk besloten de betrokken 
secretarissen-generaal dat de bezetter inderdaad een beroep mocht doen op de plaatselijke 
politiediensten, maar dan wel binnen het kader van de Belgische wetgeving. Als leidraad fungeerden 
onder meer de Conventie van Den Haag uit 1907, van toepassing op bezet België, en het al eerder 
vermelde Burgerlijk-Mobilisatieboekje, waarin de plichten van ambtenaren in oorlogstijd werden 
opgesomd.639  
   In de praktijk bleven de problemen echter bestaan. Daarom stelde de secretaris-generaal van 
Binnenlandse Zaken, Romsée, de kwestie bij generaal Von Falkenhausen aan de orde. In een brief 
van de generaal van 24 juli 1941 aan Romsée werd ingegaan op de bezwaren, die leden van de 
Rijkswacht en Belgische politie hadden geuit tegen het verrichten van aanhoudingen die door de 
bezetter waren bevolen, maar niet op Belgische wetten steunden. Von Falkenhausen stelde in de brief 
dat de Belgische politie en Rijkswacht de verordeningen van het militair bestuur dienden uit te 
voeren, ook al was daar geen rechtsgrond voor aanwezig in de Belgische wetgeving. In diezelfde 
brief stelde hij echter óók er begrip voor te hebben dat aan Belgische zijde in sommige gevallen 
‘bezwaren’ bestonden bij het uitvoeren van aanhoudingen die door de bezetter werden geëist. In die 
gevallen zou de Duitse politie hiertoe overgegaan, al bleef de Belgische politie in principe verplicht 
de verordeningen van de bezettingsmacht uit te voeren. Hoewel Von Falkenhausen niet vermeldde 
om welke ‘bezwaren’ het precies ging, bood hij hiermee een belangrijke uitweg om in bepaalde 
gevallen geen medewerking te verlenen bij aanhoudingen op bevel van de bezetter.640 Romsée 
stuurde de brief aan zijn ambtgenoot van Justitie, Schuind, alsmede naar de top van de aan hemzelf 
ondergeschikte politie-instanties. Sommige van deze weigerden echter de brief naar lagere afdelingen 
door te sturen. Er werd vanuit het oogpunt van Belgische wetgeving bezwaar aangetekend tegen het 
schrijven van Von Falkenhausen. Hoewel Schuind in eerste instantie dit bezwaar steunde, wisten 
Romsée en een hierbij betrokken jurist van het militair bestuur hem ertoe te brengen zijn steun in te 
trekken. De zinsnede aangaande de ‘bezwaren’ was volgens Romsée op zijn aandringen in de brief 
opgenomen maar had in werkelijkheid geen enkele praktische betekenis.641 Tenslotte gaf Schuind toe 
en beide secretarissen-generaal schaarden zich achter het schrijven van Von Falkenhausen. Dit 
betekende dat hun ondergeschikten hiërarchisch gedekt waren, wanneer zij uitvoering gaven aan de 
brief.  
   In politiekringen bleef de kwestie echter toch onderwerp van controversen. Steeds meer 
leidinggevenden uitten formele bezwaren, onder wie de waarnemend korpscommandant van de 
Rijkswacht, kolonel Oscar Dethise. Hij kwam met een aantal rapportages waarin hij stelling nam 
tegen de brief van Von Falkenhausen in het algemeen en dus tegen de inschakeling van de 
Rijkswacht ten behoeve van de bezetter. Hij vroeg zich af of opdrachten van plaatselijke 
Kommandanturen of van de Feldgendarmerie dezelfde rechtsgeldigheid hadden als de verordeningen 
van het militair bestuur die waren uitgevaardigd en gepubliceerd in het Verordnungsblatt. Romsée en 
Schuind, bij wie de rapporten van Dethise terechtkwamen, konden het over de kwestie niet eens 
worden en besloten in oktober 1941 advies te vragen aan de Raad van Wetgeving, waar de hoogste 
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magistraten van het land deel van uitmaakten. Het advies van de Raad luidde in februari 1942  dat  
maatregelen die door de bezetter waren uitgevaardigd, maar uitsluitend in het belang van het land 
waren, in beginsel door de Belgische politie en Rijkswacht moesten worden uitgevoerd. Wanneer de 
maatregelen daarentegen ‘hoofdzakelijk in het militair of politiek belang van de bezetter werden 
genomen’, dan konden genoemde politiediensten niet worden verplicht hieraan mee te werken. In 
geval van twijfel diende men zijn direct bovengeschikte te raadplegen. Voor de gerechtelijke politie 
kwam men dan – via de politiehiërarchie en procureur des konings – uiteindelijk terecht bij de 
secretaris-generaal van Justitie. Voor de gemeentepolitie liep de lijn via de burgemeester en 
provinciegouverneur naar de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken. In het ene geval werd men 
gearresteerd op verdenking van een gepleegd misdrijf, in het andere geval ging het om arrestatie ter 
voorkoming van ordeverstoringen. Voor arrestaties door de Belgische politie van mensen, uitsluitend 
omdat zij joden waren, was dus geen enkele rechtsgrond.642 
   De Belgische politie werd dan ook in het algemeen niet zonder meer ingeschakeld als verlengstuk 
van de Duitse militaire politie en zeker niet van de Sipo-SD.643 Uitzondering hierop echter was de 
medewerking van de gemeentepolitie in Antwerpen, die in augustus-september 1942 tot driemaal toe 
toch deelnam aan razzia’s op de joodse bevolking voor de deportaties. Belangrijk is dus om na te 
gaan waarom dit, in tegenstelling tot andere Belgische steden, wèl gebeurde in Antwerpen. 
   Evenals zijn ambtgenoten had ook de burgemeester van Antwerpen, Leon Delwaide, in augustus 
1941 via de provinciegouverneur Jan Grauls de brief van Von Falkenhausen ontvangen.644 Hij 
besloot de gemeentelijke juridische dienst advies te vragen hoe dit schrijven in de praktijk toe te 
passen.645 Deze dienst wees hem er op dat hij als hoogst verantwoordelijke voor de gemeentelijke 
politie niet gerechtigd was aanhoudingen te bevelen; dit was de taak van de procureur des konings, 
die hoofd was van de gerechtelijke politie. Zoals eerder vermeld hield de gemeentepolitie zich 
voornamelijk bezig met toezicht, handhaving van de openbare orde, alsmede voorkoming van 
misdrijven. De werkzaamheden waren dus vooral van preventieve aard. De gerechtelijke politie 
kwam door middel van onderzoek en opsporing in actie ná een gepleegd misdrijf. Hierbij had het 
optreden dus meer een strafrechtelijk karakter, ook al werden de taken deels uitgevoerd door dezelfde 
agenten.646 
   De Antwerpse politie had in de praktijk, al voordat de deportaties begonnen, medewerking verleend 
aan maatregelen van de bezetter die ook joden betroffen. Zo was zij eind 1940 en begin 1941 
betrokken geweest bij de evacuatie van vreemdelingen naar Belgisch Limburg vanwege de ‘militaire 
veiligheid’; het ging daarbij vrijwel uitsluitend om buitenlandse joden. Ook assisteerde Antwerpse 
politie bij het vervoer van joodse mannen die in juni 1942 op last van het militair bestuur verplicht 
tewerkgesteld werden bij aanleg van Duitse verdedigingswerken in Noord-Frankrijk 
(‘Atlantikwall’). 647 
   Toen in augustus 1942 steeds minder joden in België zich vrijwillig aanmeldden voor de 
‘arbeidsinzet in het Oosten’ was de bezetter overgegaan tot razzia’s. In augustus-september vonden 
zeven razzia’s plaats. Vier daarvan werden in Antwerpen uitgevoerd, op 15, 27 en 28 augustus en 11 
september. Overigens werd die van 27 augustus door de Sipo-SD voortijdig afgeblazen. 
Daartegenover stonden één razzia in Brussel op 3 september, één in Charleroi op 23 september en 

                                                           
642

 Ibid., 598–599; Majerus, ‘Logiques administratives’, 194; Van Doorslaer (red.) et al., Gewillig België, 358; Walter de Maesschalk, 
Gardes in oorlog. De Antwerpse politie in Wereldoorlog II (Antwerpen/Rotterdam: Uitgeverij C. de Vries-Brouwers, 2004), p. 86; Van 
Geet, De Rijkswacht tijdens de bezetting, 64–65. 
643 Van Geet, De Rijkswacht tijdens de bezetting, 62–65; M. Steinberg, La Persécution des Juifs en Belgique, 63, 65. 
644

 Bij de Duitse inval in mei 1940 was de socialistische burgemeester van Antwerpen, Camille Huysmans, die tevens parlementariër 
was, in ballingschap gegaan. In laatstgenoemde functie van volksvertegenwoordiger was hij gemachtigd de regering te volgen, wat zeer 
veel parlementariërs toen ook deden. Huysmans belandde via Frankrijk in Londen waar hij voorzitter werd van het Belgisch 
Parlementair Bureau/Office Parlementaire Belge. Als burgemeester werd Huysmans vervangen door de katholieke schepen 
(wethouder) Leon Delwaide, die tijdens de bezettingsjaren in functie zou blijven. Saerens, Vreemdelingen, 489. 
645

 Dit is onmogelijk te verifiëren wegens gebrek aan bewijzen. Het is enkel gebaseerd op de eigen na-oorlogse verklaring van 
Delwaide. Saerens, Vreemdelingen, 596; Idem, Étrangers, 698; Van Doorslaer (red.) et al., Gewillig België, p. 568 n. 137. 
646

 Saerens, Vreemdelingen, 597; Majerus, ‘Logiques administratives’, 194. 
647 Vandepontseele, ‘De verplichte tewerkstelling van joden in België en Noord-Frankrijk’, p. 155 n. 24–25; M. Steinberg, La 
Persécution, 217; Saerens, Vreemdelingen, 593; Walter de Maesschalk, Gardes in oorlog. De Antwerpse politie in Wereldoorlog II 
(Antwerpen/Rotterdam: Uitgeverij C. de Vries-Brouwers, 2004). 



 510

één in Luik op 25 september. De razzia’s werden gecoördineerd door de plaatselijke afdelingen van 
de Sipo-SD, terwijl de daadwerkelijke uitvoering van het oppakken van joden een taak was van de 
Feldgendarmerie.648 
   De eerste razzia werd dus op zaterdag 15 augustus 1942 uitgevoerd in Antwerpen, waarbij van 
Duitse zijde een beroep werd gedaan op de Antwerpse politie. Hoewel dit formeel in strijd was met 
de bovengenoemde Belgische richtlijnen, leek het verlenen van assistentie op zichzelf niet 
ongewoon. Immers, de Antwerpse politie had zoals gezegd al eerder zonder problemen 
begeleidingstaken op zich genomen, zoals bij de ‘Atlantikwall-joden’ enkele weken daarvóór en nog 
eerder bij de ‘Limburg-joden’ eind 1940. Op 15 augustus 1942 vertrok vanuit het Antwerpse station 
voor de derde keer een trein met joodse mannen naar de ‘Atlantikwall’. Diezelfde dag werden 
omstreeks twaalf uur ’s middags de Dagelijksche Orders vanuit het Antwerpse hoofdbureau van 
politie uitgevaardigd. Onder de rubriek Varia gaf hoofdcommissaris Jozef De Potter de volgende 
order: ‘Heden avond dient op bevel vanaf 20.30 uur der Sicherheitspolizei in de 5de, 6de, en 7de 
Wijken een bijzondere beschikking voorhanden te zijn, om bepaalde opdrachten uit te voeren’.649 Om 
wat voor ‘bepaalde opdrachten’ het ging, werd niet vermeld. Wel benadrukte De Potter dat de 
aangewezen politiemensen – 53 in totaal – hoe dan ook beschikbaar moesten zijn, desnoods ten koste 
van mankracht in daaropvolgende diensten of andere politieafdelingen. Onder leiding van een 
adjunct-commissaris moesten er per wijk circa zeventien politieagenten beschikbaar zijn. Al in de 
middag werd duidelijk wat de opdracht inhield. Op initiatief van Erich Holm, de plaatselijke 
Judenreferent van de Sipo-SD, werden aan de desbetreffende wijkbureau’s van politie 
Arbeitseinsatzbefehlen op naam van ‘Israëlieten’ verstrekt. Ze kregen opdracht deze oproepen, na 
ingaan van de avondklok, aan de geadresseerde personen uit te reiken en na lezing deze te sommeren 
zich onmiddellijk reisvaardig te maken met medeneming van voedsel voor veertien dagen. De 
betrokkenen moesten worden overgebracht naar het politiebureau van de betreffende wijk, waar de 
verzamelde joden door de Sipo-SD zouden worden opgehaald. Wanneer geadresseerden niet werden 
aangetroffen moesten hun huizen worden doorzocht om na te gaan of zij zich niet ergens hadden 
verborgen. In totaal ging het om ruim tweehonderd joden: 75 oproepen in de 6de wijk, 77 oproepen 
in de 7de wijk, terwijl van de 5de wijk geen gegevens bekend zijn, maar het waarschijnlijk om een 
soortgelijk aantal ging.650 Gezien de duidelijk afnemende bereidheid van joden om aan de oproepen 
voor tewerkstelling gehoor te geven, verwachtte de Sipo-SD de aantallen te vergroten, door de 
Antwerpse politie de schriftelijke oproepen te laten uitreiken en tegelijk, desnoods onder dwang, de 
betrokkenen mee te laten nemen naar het politiebureau van de betreffende wijk.  
   Om negen uur ’s avonds begonnen de agenten in de drie wijken met het van huis halen van joden, 
van wie zij een tewerkstellingsbevel op naam hadden. Het werk ging de hele nacht door. In de 7de 
wijk bleken veel van de geadresseerden niet thuis te zijn; van de vermelde 77 personen werden er 
twintig opgespoord en aangehouden. In de 6de wijk waren de politieagenten echter nauwelijks met 
hun taak begonnen, toen zij van de Feldgendarmerie onverwachts opdracht kregen om met behulp 
van leden van deze Duitse politie een aantal straten af te sluiten. De reden hiervan werd kort na tien 
uur duidelijk; toen verschenen er personen- en vrachtwagens bemand door leden van de Sipo-SD en 
Feldgendarmerie. De verdeling van tewerkstellingbevelen werd stopgezet en Duitse politie begon 
zonder meer joodse inwoners van de wijk op te pakken. De Antwerpse agenten kregen het bevel de 
aangehoudenen, onder wie veel vrouwen, kinderen, ouderen en zieken, naar de gereedstaande 
vrachtwagens te brengen, waarna de betrokkenen werden weggevoerd naar Mechelen. Straat na straat 
werd op deze manier uitgekamd, wat onder het oog van de Antwerpse politiemannen tot helse 
taferelen leidde. Vrouwen en kinderen werden van hun echtgenoot en vader gescheiden. Door de 
brute wijze waarop de razzia plaatsvond – de mensen werden uit hun huizen gesleurd – kregen 
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sommigen een acute hartaanval of trachtten zichzelf van het leven te beroven. Zo vermeldde het 
politierapport dat de 68-jarige Mozes Zanligt was aangetroffen ‘dewelke door middel van een mes 
gepoogd had, zich de keel [open] te snijden.’651 Omstreeks half zeven in de ochtend waren de  
razzia’s afgelopen. Een half uur later kreeg de adjunct-commissaris in een van de wijken echter 
opdracht van de Sipo-SD om opnieuw een begin te maken met de uitreiking van de 
tewerkstellingbevelen en betrokkenen (voor zover niet al door de Duitse politie opgepakt) alsnog aan 
te houden. De adjunct-commissaris vermeldde deze opdracht weliswaar in zijn politierapport, maar 
eindigde met de opmerking: ‘doch heeft er tot op heden nog geen aanvang mede gemaakt’.652 Bij de 
nachtelijke ophaalacties van 15–16 augustus 1942 werden in de drie wijken in totaal tussen 998 en 
1.067 joden opgepakt, veel méér dus dan de oorspronkelijk beoogde ongeveer tweehonderd.653 
   In de ochtend van 16 augustus werden de Antwerpse autoriteiten ingelicht over de nachtelijke 
razzia en de deelname van de gemeentepolitie. Zo stelde de adjunct-commissaris van de 6de wijk een 
rapport op over de dramatische gebeurtenissen in zijn wijk. Van hogerhand kwam er echter geen 
enkele reactie: noch procureur des konings Eduard Baers, noch burgemeester Delwaide reageerde op 
het rapport.654 Het feit dat het bij de grote razzia om joden ging met een vreemde nationaliteit heeft 
meer dan waarschijnlijk een essentiële rol gespeeld in het zwijgen van de Antwerpse 
burgemeester.655 Ook hoofdcommissaris De Potter ging niet in op de assistentie van zijn agenten. 
Wel was het opvallend dat hij op 19 augustus in de Dagelijksche Orders er nog eens aan herinnerde, 
dat op het politiebureau ‘politieke discussies (…) volstrekt verboden zijn’.656 Dit lijkt erop te wijzen 
dat de grote razzia tot onrust had geleid bij de Antwerpse agenten zelf. Door de houding van de 
burgemeester en hoofdcommissaris bleef evenwel de Antwerpse politie in de daaropvolgende dagen 
eisen van de Sipo-SD zonder protesten inwilligen. Zo werden er op verzoek van de Duitse politie 
incidenteel joden aangehouden en aan de laatste overgeleverd.657  
   Op donderdagavond 27 augustus 1942 moest een tweede razzia op joden in Antwerpen 
plaatsvinden, wederom uitgevoerd door leden van de Sipo-SD en Feldgendarmerie. Hoewel Holm 
opnieuw de medewerking van de Antwerpse politie had ingeroepen, was er in de Dagelijksche 
Orders van het hoofdbureau van politie geen bericht over opgenomen. Uit onderzoek van de 
historicus L. Saerens blijkt evenwel dat op 27 augustus een afzonderlijke dienstorder door 
hoofdcommissaris De Potter werd uitgevaardigd, met als kopje Wegvoering van Joden (...) Zeer 
dringend. Kennelijk was de order ná de officiële verschijning van de Dagelijksche Orders gegeven. 
In de dienstorder stond dat voor de avond van diezelfde dag ‘een bijzondere beschikking voorhanden 
diende te zijn, om bepaalde opdrachten uit te voeren.’ Deze opdrachten moesten worden uitgevoerd 
in de 7de en 10de wijk, alsmede in het District Berchem, elk onder leiding van een adjunct-
commissaris. Om wat voor soort opdrachten het ging, werd niet schriftelijk meegedeeld. Duidelijk 
was wèl dat het niet ging om de uitreiking van tewerkstellingsbevelen. In totaal moesten er ruim 
zestig politieagenten beschikbaar zijn. Ook nu wees de hoofdcommissaris erop dat zijn order 
nauwgezet moest worden opgevolgd: ‘Ik vestig de aandacht der H.H. Politiecommissarissen op het 
feit dat de aangeduide agenten moeten geleverd worden’.658 Ook deze keer benadrukte de Antwerpse 
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politiechef dat de inzet desnoods ten koste moest gaan van andere werkroosters of politiediensten. De 
aangewezen agenten dienden zich om negen uur in de avond te melden bij de desbetreffende 
wijkbureau’s en de drie betrokken adjunct-commissarissen moesten zich eveneens om negen uur 
melden bij de Antwerpse Sipo-SD voor nadere bevelen. Hoewel de dienstorder – net als bij de eerste 
razzia van 15 augustus – geen tegenspraak duldde, ging een nieuwe deelname een aantal agenten te 
ver. Voor de razzia goed en wel op gang kwam, ontdekte de Duitse politie ‘dat de joden door middel 
van metterhaast geschreven pamfletten, verspreid door leden van de Belgische politie, op voorhand 
verwittigd waren van hetgeen ging gebeuren’.659 Hierdoor wisten velen zich tijdig te verbergen en 
zag Holm zich genoodzaakt de razzia in de drie wijken voortijdig af te blazen. De volgende dag, 28 
augustus, ontbood hij vroeg in de avond vier adjunct-commissarissen, die van de 7de wijk, en van de 
districten Deurne, Borgerhout en Berchem. De vier vernamen van Holm dat als ‘straf voor het 
verraad, de Antwerpse politie nu alleen tot de aanhouding van joden moest overgaan’. Onder 
dreiging van opsluiting in het beruchte kamp van Breendonk kregen zij het bevel om ieder 250 joden 
op te pakken ‘van meer dan twaalf maanden, zonder onderscheid van geslacht’660 en deze de 
volgende ochtend omstreeks acht uur aan de Sipo-SD over te dragen. Indien het aantal van 250 joden 
per wijk – dus duizend in totaal – niet kon worden bereikt, moesten andere wijken of districten het 
ontbrekende aantal leveren. Holm hield de vier adjuncten voor dat er ‘krachtdadig diende opgetreden 
te worden’. Woning na woning diende doorzocht te worden. Bij verzet van joden moest geweld 
worden gebruikt. Alles zou onder rechtstreeks toezicht van de Sipo-SD staan. Wanneer niet 
krachtdadig en doortastend zou worden opgetreden, volgden er strafmaatregelen tegen de 
desbetreffende agenten. Hoofdcommissaris De Potter werd door de adjuncten op de hoogte gebracht 
van het bevel van Holm. Blijkbaar maakte hij geen bezwaar, want betrokken adjuncten gingen aan de 
slag.661 Het gemeentebestuur en burgemeester Delwaide lijken echter niet van tevoren op de hoogte 
te zijn gesteld van deze actie; voldoende betrouwbare bronnen hieromtrent ontbreken. In elk geval 
werden in allerijl de benodigde agenten – bijna zeventig man – op de been gebracht.662 Vervolgens 
werden er schoolgebouwen gevorderd waar de opgepakte joden zouden worden ondergebracht. Om 
elf uur ’s avonds gingen de agenten in de betreffende wijken tot de razzia over. Straten met de 
hoogste concentratie joden werden afgezet, de aangehouden joden kregen een kwartier om ‘in te 
pakken’. De agenten voerden de orders nauwgezet uit, in een aantal gevallen werd geweld gebruikt. 
Vermoedelijk waren de agenten danig onder de indruk van Holms dreiging met Breendonk en van het 
feit dat hun hoofdcommissaris de gegeven opdracht kennelijk met zijn gezag dekte.663 Ook tijdens 
uitvoering van deze razzia waren er getroffenen die ter plekke aan de emoties bezweken. Zo werden 
drie joodse bewoners van de 7de wijk met een acute hersenbloeding naar het ziekenhuis gebracht. De 
razzia eindigde om zeven uur in de ochtend. In totaal werden er in de 7de wijk 448 joden 
aangehouden, bijna het dubbele van wat Holm per wijk had geëist. In het district Deurne hielden de 
agenten 134 joden aan; om het aantal van 250 toch te bereiken, werden er ook razzia’s gehouden in 
de 6de wijk, waar op gewelddadige wijze door agenten 67 joden werden opgepakt. In de districten 
Borgerhout en Berchem verliepen de razzia’s ongeveer via gelijke lijnen en werden er uiteindelijk 
ruim 450 joden aangehouden. In totaal hield het Antwerpse politiekorps in de nacht van 28–29 
augustus tenminste 1.243 joden aan. Allen werden door Duitse politie in vrachtwagens overgebracht 
naar de Dossin-kazerne in Mechelen.664 
   Toen Delwaide de volgende ochtend op het stadhuis, door een verslag van de hoofdcommissaris, 
van de razzia’s vernam, begaf hij zich volgens zijn eigen naoorlogse verklaring rechtstreeks naar de 
Antwerpse Feldkommandantur ‘om tegen het onrechtmatig en willekeurig optreden der Gestapo 
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protest aan te tekenen.’ Ook verklaarde Delwaide ‘er de chef der Gestapo Erich Holm te hebben 
bijgeroepen (...) Tenslotte kreeg ik de verbintenis dat de politie voor het aanhouden van joden niet 
meer zou worden opgeëist’.665 Delwaide stelde eveneens te hebben geprotesteerd bij de secretarissen-
generaal Schuind en Romsée om hun bemiddeling in te roepen en zo herhaling van een gedwongen 
inzet van Antwerpse politieagenten te voorkomen.666 
   Het leek er op dat de Antwerpse politie niet meer zou worden betrokken bij het oppakken van joden 
door de Duitse politie. Wel kregen op 10 september agenten opdracht om – zoals al eerder was 
gebeurd – vijfhonderd oproepingsbevelen uit te reiken aan joodse mannen uit de 6de, 7de en 10de 
wijk voor verplichte tewerkstelling in Noord-Frankrijk. In de ochtend van 11 september, terwijl 
agenten opgeroepen joodse arbeiders naar de trein op het station begeleidden, werd deze actie echter 
opnieuw doorkruist door een onaangekondigde grootscheepse razzia uitgevoerd door Sipo-SD en 
Feldgendarmerie. De actie duurde langer dan 24 uur duurde en hierbij werden 1.422 joodse mannen, 
vrouwen en kinderen opgepakt. In tegenstelling tot de vorige razzia’s werden joden nu overdag uit 
hun huizen gesleurd of onmiddellijk op straat aangehouden. Agenten van de Antwerpse politie 
werden door leden van de Feldgendarmerie zonder omhaal ‘gevorderd’ om assistentie te verlenen bij 
het overbrengen van de opgepakten naar de verzamelpunten, vanwaar ze in vrachtwagens naar 
Mechelen gevoerd zouden worden. Hoeveel joden door Antwerpse agenten in totaal werden 
aangehouden tijdens deze razzia is onbekend, mede door de verwarring met de gelijktijdige actie 
voor het vervoer naar tewerkstelling in Noord-Frankrijk.667 
   Saerens stelt dat er geen schriftelijke protesten van het stadsbestuur te vinden zijn. Wel is er een 
niet-ondertekende notitie van de Antwerpse politie van 8 september 1942 – naar aanleiding van de 
eerdere gebeurtenissen – waarin de adjunct-commissarissen wordt verzocht, wanneer zij op Duits 
bevel ‘meerdere personen’ moeten aanhouden, zij dit eerst onmiddellijk bij hun superieuren dienen te 
melden.668 Bovendien is de brief van Reeder van 25 september 1942 een belangrijke aanwijzing dat 
er een reactie van Belgische autoriteiten op de gebeurtenissen in Antwerpen moet zijn geweest. 
Burgemeester Delwaide heeft hoogstwaarschijnlijk tussen 15 en 25 september geprotesteerd bij de 
secretarissen-generaal Schuind en Romsée.669 Reeder schreef in deze brief, gericht aan de Oberfeld- 
en Feldkommandanturen, onder de kop ‘Evakuiering der Juden’: (...) ‘Von einer Zuziehung der 
belgischen Polizei ist abzusehen. (...) Die Dienststelle der deutschen Sicherheitspolizei ist 
angewiesen, die Aktion so durchzuführen, dass sie möglich wenig in der Öffentlichkeit auffält und 
keine Sympathie für die Juden innerhalb der Bevölkerung erwirkt.’670 Door deze brief werd de positie 
van de Belgische c.q. Antwerpse politie voor wat betreft het oppakken van joden duidelijk.671 
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Overigens had de Sipo-SD getracht ook in Charleroi (23 september) en Luik (24–25 september) de 
gemeentelijke politie bij het oppakken van joden in te schakelen, maar daar weigerden de 
gemeentelijke autoriteiten hun medewerking en dienden protesten in. Mede hierdoor mislukte de 
razzia in Charleroi vrijwel geheel en die in Luik grotendeels.672  
   In Brussel kwamen tussen juni en september 1942 twee Duitse verzoeken op het bureau van de 
hoofdcommissaris van politie, Louis Van Autgaerden, om grote aantallen joden te arresteren. Het 
eerste verzoek, op 3 juli, was afkomstig van het hoofd van de Oberfeldkommandantur te Brussel en 
als zodanig de regionaal vertegenwoordiger van Militärverwaltungschef Reeder. Van de Brusselse 
politie werd gevraagd joodse mannen te arresteren die niet hadden beantwoord aan de oproep tot 
medische keuring voor tewerkstelling in Noord-Frankrijk. Van Autgaerdens superieur, burgemeester 
Jules Coelst, weigerde hieraan te voldoen omdat de openbare orde niet in gevaar was en evenmin 
sprake was van een gepleegd delict.673 Bovendien was dit verzoek in strijd met de Conventie van Den 
Haag. Coelst werd hierin gesteund door de gouverneur van de provincie Brabant, baron Albert 
Houtart, die op zijn beurt secretaris-generaal Romsée wist te overtuigen van de onwettigheid van de 
gevraagde arrestaties. De houding van Coelst had niet te maken met een mogelijk begaan zijn met het 
lot van de joden, maar kwam uitsluitend voort uit de taakopvatting van de gemeentelijke politie. Wel 
was de Oberfeldkommandantur er in geslaagd Brusselse politieagenten in de eerste week van juni te 
betrekken bij de arrestatie van ex-gevangenen en Belgische gijzelaars. Dit had achteraf alsnog geleid 
tot bezwaren van Brusselse gemeentelijke autoriteiten en het waren deze bezwaren die ook een rol 
speelden bij de weigering van Coelst op 3 juli.674 
   De tweede keer dat in Brussel de bezetter de gemeentelijke politie poogde te vorderen voor het 
oppakken van joden was op 2 september 1942, deze keer op verzoek van de Sipo-SD. Anders dan bij 
de poging van 3 juli, ging het nu om een razzia in de ware zin van het woord. Net als eerder in 
Antwerpen werd ook in Brussel van de plaatselijke politie verwacht deel te nemen aan het massaal 
oppakken van mannen, vrouwen en kinderen. Op 2 september werd hoofdcommissaris Van 
Autgaerden persoonlijk door kolonel Adriaan Emiel Van Coppenolle ontboden. Deze laatste – een 
Nieuwe Orde-gezinde Vlaming – was in oktober 1941 door Romsée benoemd tot hoofd van de Police 
Générale du Royaume (PGR), een in 1934 opgericht bureau dat tot medio 1941 klein en van weinig 
betekenis was gebleven, maar van toen af door Romsée was gebruikt om hervormingen in het 
politiebestel te initiëren.675 De Rijkswacht was ondergeschikt aan dit bureau en Van Coppenolle zou 
uiteindelijk zelf in februari 1943 ook commandant van de Rijkswacht worden. Van Autgaerden kreeg 
opdracht een van zijn naaste medewerkers, Albert Tasseel, in de ochtend van 3 september naar het 
bureau van Alfred Thomas te sturen. Deze was chef van Abteilung II van de Sipo-SD, en als zodanig 
de superieur van Judenreferent Asche en vertegenwoordiger van Sipo-SD chef Ehlers. Tasseel kreeg 
van Thomas te horen dat voor de avond van diezelfde dag en deels voor de nacht (3–4 september) 
100 tot 150 agenten ter beschikking moesten worden gesteld. Duitse politie zou overgaan tot 
arrestatie van een aantal vreemdelingen die door Duitse instanties waren opgeroepen, maar niet 
waren verschenen. Thomas benadrukte dat het om ‘vreemdelingen’ ging. Hij vermeed zorgvuldig dat 
het in werkelijkheid joden zonder Belgische nationaliteit betrof. Brusselse agenten moesten de Duitse 
politie vergezellen bij deze operatie en zouden, aldus Thomas, uitsluitend toezicht moeten houden op 
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de arrestanten. Tasseel antwoordde dat de Belgische politie al eerder bij soortgelijke arrestaties 
betrokken was geweest (begin juni) en dat ‘le bourgmestre, chef de police, avait décidé de ne plus 
permettre à la police de coopérer en cette matière, avec les allemands’.676 De Duitse militaire 
autoriteiten waren van dit besluit al op de hoogte, zo stelde Tasseel. Thomas herhaalde dat het dit 
keer niet ging om Belgische staatsburgers, maar uitsluitend om vreemdelingen; de operatie zou 
geheel geleid worden door Duitsers, de Belgische agenten zouden alleen assistentie moeten verlenen. 
De poging van Thomas bleef tevergeefs. De gebruikelijke SS-intimidatie, zoals opsluiting in 
Breendonk of wegvoering naar een concentratiekamp in Duitsland – zoals eerder in Antwerpen – 
bleef achterwege. Dit laatste is zowel te verklaren door bovenbeschreven weigering van Coelst op 3 
juli als door het protest en de weigering van de Brusselse Conferentie van Burgemeesters in juni 
tegen de verspreiding van de gele ster door de gemeentelijke diensten. Hierdoor was het de bezetter 
reeds eerder duidelijk geworden dat de Brusselse autoriteiten voor wat betreft Duitse opdrachten tot 
arrestaties in het algemeen alsook inzake joodse aangelegenheden een niet mis te verstane omslag 
hadden gemaakt. Daarbij komt dat – gezien de bekend geworden eerdere gebeurtenissen in 
Antwerpen – gemeentebestuur en politie in Brussel meer tijd hadden om na te denken over al dan niet 
deelname aan razzia’s. Het kwam erop neer dat de Duitse politie de actie in Brussel zèlf moest 
uitvoeren.677  
   De razzia vond plaats in de nacht van 3–4 september in de agglomeratie Brussel – vooral in de 
buurt van het Zuidstation (de wijk Marollen) – en werd uitgevoerd door de Sipo-SD en 
Feldgendarmerie, met hulp van de Vlaamse SS. De voordeur van elke doorzochte woning werd na 
afloop voorzien van de aanduiding ‘Judenrein’. Alle joden werden zonder onderscheid in leeftijd of 
geslacht opgepakt. Dienstdoende Belgische agenten in de betreffende wijken werden door Duitsers 
tegengehouden en buiten de actie gehouden. Direct na deze razzia werden 718 joden geregistreerd in 
de Dossinkazerne te Mechelen, van wie 484 met de eerst volgende deportatietreinen werden 
weggevoerd.678  
 
Toen door de brief van Reeder van 25 september 1942 definitief een einde was gekomen aan de 
medewerking van Belgische politie, wist Holm in Antwerpen zonder al te veel moeite ongeveer 
twintig leden van de Vlaamse SS in te schakelen voor het oppakken van joden. Een aantal van hen 
was al vóór de oorlog lid geweest van een antisemitische organisatie, zoals Volksverwering, of 
behoorden bij Vlaams-nationalistische organisaties als Verdinaso. Ze bezaten uitstekende kennis over 
de Antwerpse joodse gemeenschap, wat ongetwijfeld het zoeken naar ondergedoken joden zou 
vergemakkelijken. Bovendien hadden sommigen van hen al tijdens de razzia’s hand- en spandiensten 
verleend aan Holm. De Vlaamse SS – de officiële benaming was Algemeene SS-Vlaanderen (van 
oktober 1942 af: 1ste Standaard van de Germaansche SS-Vlaanderen) – was in september 1940 
opgericht als tegenhanger van andere ‘Nieuwe Orde’ gezinde politieke partijen zoals het VNV , die 
nog als te gematigd werden beschouwd. Bij oprichting telde de Vlaamse SS slechts circa tweehonderd 
leden, met Antwerpen (80 leden) en Gent (50 leden) als belangrijkste centra. Vanaf begin 1941 
namen de aanmeldingen toe en in september dat jaar was het ledental gestegen tot ongeveer 1.800. 
Saerens schat dat in totaal maximaal 3.200 Belgen lid van de Vlaamse SS zijn geweest.679 Meer dan 
zestig procent van hen was afkomstig uit de provincie Antwerpen.  
   In de praktijk kwam het er veelal op neer dat Antwerpse leden van de Vlaamse SS in actie kwamen 
nadat de plaatselijke Sipo-SD via verklikkers, anomieme brieven of op andere wijze informatie had 
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gekregen over de verblijfplaats van joodse onderduikers. Bij de betreffende ophaalacties traden de 
Vlaamse SS’ers veelal zeer bruut en gewelddadig op. Zij deinsden er niet voor terug om vrouwen en 
kinderen letterlijk van de trappen of in de gereedstaande vrachtwagens te gooien. Joden die alsnog 
trachtten te ontvluchten, werden neergeschoten.680 Zo vermeldt een ooggetuige, die betrokken was bij 
de hulp aan joden en op een onderduikadres voedseldistributiekaarten wilde afleveren: ‘Ik belde een 
derde maal. Plots vloog de deur open. Voor mij stond Wardje [Felix] Lauterborn, de gekende 
jodenhater uit Antwerpen. Met de ene hand hield hij mijn vriendin mevr. Castermans [van het 
Nationaal Werk voor Kinderwelzijn] bij de keel en met de andere hand duwde hij een revolver op 
mijn borst. Beweeg niet of ik knal je neer, schreeuwde hij.’681 Via deze werkwijze zouden honderden 
joden worden opgepakt. Hoewel ze niet officieel in dienst waren van de Sipo-SD, werden betrokken 
leden van de Vlaamse SS steeds meer een verlengstuk van de afdeling van Holm. Zij deden hun taak 
vrijwillig en werden er niet voor betaald. Toch waren zij geenszins idealisten, maar compenseerden 
hun gebrek aan loon door zoveel mogelijk te stelen op de adressen die zij aandeden. Ook de 
opgepakte joden zelf werden door hen van hun laatste bezit beroofd. Om diefstal enigszins te 
beperken besloot Holm midden oktober 1942 voortaan alleen nog gebruik te maken van een kleinere, 
betrouwbaar geachte groep, onder wie Lauterborn. Bovendien werd bij ophaalacties een SD-man 
meegestuurd. Voor Lauterborn en sommige andere leden van de Vlaamse SS in Antwerpen werd het 
opsporen van joodse onderduikers hun dagelijks werk. Overigens ging het stelen gewoon door, zij het 
wat meer omzichtig. Het vervoer van de opgepakte joden gebeurde op verschillende manieren. 
Overdag werden meestal gevorderde vrachtwagens van Antwerpse verhuisfirma’s gebruikt. Soms 
echter werden de slachtoffers onder bewaking van Vlaamse SS’ers eenvoudig op de tram gezet en 
onder het oog van de passagiers vastgeketend. In veel gevallen werden de opgepakte joden niet 
rechtstreeks naar de Mechelse Dossin-kazerne gebracht, maar eerst opgesloten in een gevangenis te 
Antwerpen, het gebouw van de Vlaamse SS of in het hoofdbureau van de Sipo-SD in deze stad.682 
   Niet alleen in de regio Antwerpen, ook elders werden leden van de Vlaamse SS ingeschakeld bij de 
vervolging en deportaties. Zo bestond, door onvoldoende personeel bij de Sipo-SD, de 
binnenbewaking van de Dossin-kazerne te Mechelen uit Vlaamse SS-ers. Deze versterking kwam van 
de 1ste Standaard van de Germaansche SS-Vlaanderen, die niet als rekrutenreserve fungeerde, maar 
als eenheid die voortdurend ter beschikking stond van de Sipo-SD. Dit was mogelijk omdat deze 
paramilitaire eenheid binnen het ressort viel van SS-generaal Richard Jungclaus, die sinds april 1942 
Beauftragter des Reichsführer-SS für Volkstumsfragen in België was.683 Zo kreeg vanaf oktober 1942 
een peloton Vlaamse SS’ers een nieuw werkterrein bij het hoofdbureau van de Sipo-SD te Brussel. Zij 
moesten het gebouw bewaken en – bij tekort aan Duitse mankracht – zonodig inspringen ‘pour le 
service extérieur, c’est-à-dire l’arrestation des Juifs et la confiscation de leur habitation [il]  n’avai[t]  
seulement à sa disposition et tout le temps qu’un personnel auxiliaire [Hilfskräfte].’ 684 Vlaamse 
SS’ers werden eveneens ingezet als bewaking bij deportatietreinen naar het Oosten, tot aan de Duitse 
grens. Ook in 1943 fungeerden zij als verlengstuk van de Sipo-SD, zoals bij Aktion Iltis in de nacht 
van 3 op 4 september 1943 in Brussel en Antwerpen, waarbij geen leden van de Feldgendarmerie 
werden ingezet. In laatstgenoemde stad werden de arrestaties uitsluitend door Sipo-SD uitgevoerd. In 
Brussel daarentegen werden, behalve 16 leden van Sipo-SD en de beschikbare manschappen van het 
Devisenschutzkommando (DSK), nog eens 36 Vlaamse SS’ers belast met de jacht op joden met 
Belgische nationaliteit en hun bezittingen.685 Los van bovengenoemde actie had het DSK zich – 
zonder hulp van Sipo-SD – echter al eerder in het algemeen ontwikkeld tot een eenheid die bij uitstek 
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jacht maakte op joden in de clandestiniteit. Het DSK had formeel tot taak om ten behoeve van de 
Duitse oorlogseconomie deviezen en andere waardevolle voorwerpen op te sporen en in beslag te 
nemen. In eerste instantie ging het daarbij ook om opsporing van geld en goederen die joden niet 
hadden aangemeld. Geen middel liet het DSK onbenut om bezit van joden in handen te krijgen. Na 
het begin van de deportaties, toen steeds meer joden onderdoken, ging het DSK zich in toenemende 
mate richten op de opsporing van joodse onderduikers zelf. Het DSK steunde vooral op Belgische 
spionnen, onder wie een groot aantal V-männer, alsook agenten-provocateur, die joden in de val 
lieten lopen. Zo verklikten handelaren – al dan niet op de zwarte markt – joden die goud of andere 
waardevolle bezittingen te koop aanboden. De informanten kregen doorgaans vijf tot tien procent van 
de waarde van het inbeslaggenomen bezit van gearresteerde joden. Dit laatste gold ook voor degenen 
die zèlf voor veel geld hun diensten aan joden aanboden om ze te laten ontsnappen, maar hen in 
werkelijkheid aan de Duitsers doorspeelden.686  
   Naast de politie en Vlaamse SS’ers was er dus nog een derde omgevingsfactor, die een actief 
aandeel had in het oppakken van joden: de verklikkers, spionnen en agenten-provocateur. Behalve 
het DSK, maakten ook veel andere Duitse diensten, zoals de Sipo-SD, Geheime Feldpolizei, Abwehr, 
etc. gebruik van deze Belgische informanten. Geschat wordt dat de joden die tussen september 1942 
en het einde van de Duitse bezetting op deze wijze individueel of in kleine groepen werden 
gearresteerd getalsmatig een belangrijker aandeel vormden op het totale aantal joodse 
gedeporteerden, dan degenen die in augustus–oktober 1942 in Duitse handen vielen door de 
oproepen, grote razzia’s en werkkampen van Organisation Todt in Noord-Frankrijk.687 
 
Samengevat kan gesteld worden dat al kort na het begin van de deportaties duidelijk was dat de 
Belgische autoriteiten – met uitzondering van Antwerpen – niet bereid waren de politie opdracht te 
geven hieraan mee te werken. Belangrijkste reden was dat in de eerste twee bezettingsjaren zich een 
aantal incidenten had voorgedaan, waardoor de Belgische overheden zich moesten afvragen of er wel 
een politionele samenwerking mogelijk was met de bezetter ten aanzien van de anti-joodse politiek. 
Formeel mocht de Belgische politie alleen meewerken aan Duitse verordeningen en maatregelen 
wanneer deze ook in het belang van België waren, zoals handhaving van de openbare orde en 
bestrijding van criminaliteit. Wanneer echter arrestaties uitsluitend in het belang van de bezetter 
waren, zoals het oppakken van onschuldige burgers, in dit geval joden, waarvoor geen enkele 
grondslag bestond in het Belgische recht, mocht de politie daar in principe niet aan meewerken. De 
weigerachtige houding van Belgische autoriteiten en politie, zoals die vooral in Brussel, Charleroi en 
Luik tot uiting kwam, was overigens mede mogelijk omdat de politie niet van meet af aan door de 
bezetter via centralisatie en reorganisaties aan het Belgische bestuur op nationaal, provinciaal of 
gemeentelijk niveau was onttrokken. Dit laatste was – zoals nog zal blijken – wèl het geval in 
Nederland, waar de politie al vóór het begin van de deportaties in feite rechtstreeks aan de bezetter 
ondergeschikt was gemaakt. 
   Zoals gezegd vormde Antwerpen in eerste instantie een uitzondering op bovengenoemde regel van 
non-coöperatie bij arrestaties en deportaties van joden. Door een combinatie van eerdere 
medewerking bij Duitse maatregelen tegen joden – wat een precedentwerking had – en de 
intimiderende houding van de Duitse politie aldaar enerzijds, alsmede een stadsbestuur en 
politieleiding die zich hierdoor lieten overrompelen anderzijds, werd de gemeentelijke politie 
gedwongen tot daadwerkelijke medewerking bij het oppakken van joden. Met name de betrokken 
procureur des konings, burgemeester en hoofdcommissaris van politie bleken tijdens de periode van 
razzia’s in Antwerpen serviel ten opzichte van de plaatselijke Duitse instanties. Pas in de tweede helft 
van september 1942 werd, onder druk van protesten van Belgische autoriteiten, door het militair 
bestuur bepaald dat Belgische politie niet mocht worden ingezet bij het oppakken van joden. 
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Figuur 16: Overzicht van wanneer en op welke wijze joden in Duitse handen zijn gekomen; Belgische  
      overheidsinstanties en Belgische reguliere politie zijn vet gedrukt: 

 
Methoden           Instanties / eenheden             Aantal   Percentage van   
            totale aantal gedep. 
 

Oproepen, juli–sept. 1942 688         Sipo-SD, Vlaamse SS, AJB  3.956    15,8 
 
Ophaalacties / razzia’s:   
    - Antwerpen, aug.–sept. 1942689:        Sipo-SD, Feldgendarmerie (FG) 
            gemeentepolitie, Vlaamse SS    3.732         14,8 
    - Brussel, 3–4 sept. 1942690:         Feldgendarmerie, Sipo-SD, 
            Vlaamse SS         484          1,9 
    - Luik, Charleroi en omgeving,  
       27 aug., 24–25 sept. 1942691:         FG, Sipo-SD        698          2,8 
         4.914  19,6  
Individuele arrestaties en arrestaties in 
kleine groepen: 
    - 27 juli–15 sept. 1942692:         FG, Sipo-SD en Vlaamse SS    1.914          7,7 
    - 16 sept.–31 okt. 1942693:         FG, Sipo-SD, Belgische 
            verklikkers en Vlaamse SS    4.244        16,9      
         6.158  24,6 
Eerst naar werkkampen in N-Frankrijk    Militärverwaltung, Office du  
(13 juni–12 sept. 1942), daarna          travail  / Rijksarbeidsambt, 
gedep. via Mechelen 24/31 okt. 1942694:  gemeentepolitie Antwerpen 1.641    6,5 
 

Ophaalactie ‘Iltis’, 3–4 sept. 1943695 
    - Brussel:           Sipo-SD, Vlaamse SS, DSK       750          3 
    - Antwerpen:           Sipo-SD         225          0,9 
            975    3,9 
Individuele arrestaties en arrestaties       Sipo-SD, DSK, Grenzwachttruppen, 
in kleine groepen (m.u.v. actie Iltis),      Zolldienststellen, Vlaamse SS,  
o.a. veel joden in de clandestiniteit         verklikkers, V-Leute en 
1 nov. 1942 – aug. 1944696         agenten-provocateur   7.480 +               29,8 + 
 

Totaal aantal gedeporteerden697                 25.124             100,0 
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Uit bovenstaand overzicht is af te leiden dat van het totale aantal van 25.124 joden, die uit België 
werden weggevoerd, het aantal waarbij Belgische instanties en reguliere politie op een of andere 
wijze betrokken zijn geweest, maximaal 4.300 bedroeg. Dit is 17 procent van het totaal aantal 
gedeporteerde joden. De betrokkenheid van Belgische politie bij het daadwerkelijk oppakken van 
joden bleef beperkt tot Antwerpen. De rol van de Antwerpse gemeentepolitie was echter niet steeds 
dezelfde. Zo bestond de taak bij de wegvoering naar werkkampen in Noord-Frankrijk uit het 
bezorgen van de door het Arbeidsambt opgestelde oproepen en het begeleiden van de tewerkgestelde 
joden naar de trein op het Antwerpse station. Tijdens de drie razzia’s van augustus-september 1942 
werden in Antwerpen ruim 3.700 joden gegrepen, waarvan is aangetoond dat er ruim 1.300 direct 
door agenten van de gemeentepolitie werden opgebracht (ruim vijf procent van het totale 
deportatiecijfer). Voor de overigen bestond de betrokkenheid van Antwerpse politie uit het bewaken 
van degenen die door Duitse politie waren opgepakt. Dat echter veel Antwerpse agenten weerzin 
hadden tegen deze taken, blijkt uit het feit dat de voor 27 augustus geplande razzia door de Duitsers 
moest worden afgelast. De reden was dat veel joden door individuele agenten, o.a. door middel van 
pamfletten, waren gewaarschuwd. Al met al was de Antwerpse politie, met inbegrip van tussentijdse 
individuele arrestaties, in augustus-september 1942 verantwoordelijk en/of medeverantwoordelijk 
voor de arrestatie van meer dan 3.000 Antwerpse joden.698  
   Geconcludeerd kan worden dat de overgrote meerderheid van de joodse gedeporteerden in België 
als geheel – minstens 21.000 (83 procent) – buiten Belgische instanties en reguliere politie om in het 
doorgangskamp Mechelen terechtkwam: door oproepen (Sipo-SD, AJB), door Duitse politie (Sipo-
SD, Feldgendarmerie, Grenzwachttruppen), door andere Duitse instanties (Zolldienststellen, DSK) en 
door Belgen die bereid waren hand- en spandiensten te verlenen (Vlaamse SS, verklikkers, V-Leute, 
agenten-provocateur).699 
 
4.3.2.2  Maatschappelijke reacties, verzet en onderduikmogelijkheden  
De vervolging van najaar 1940 tot in het voorjaar van 1942 had weinig reacties van ongenoegen, 
openlijk protest of verontwaardiging opgeroepen. Wel had invoering van de jodenster begin juni 
1942 zoals beschreven een zekere impact op de publieke opinie. De meeste Belgen bleven echter – 
hoewel in toenemende mate vijandig tegenover de bezetter – passief dan wel onverschillig 
toeschouwer, zowel in het algemeen als voor wat betreft de vervolging. Niemand, of bijna niemand, 
geloofde dat de joden ‘alle kwaad’ veroorzaakten in Europa, maar wél dat België een ‘joods 
probleem’ had en dat maatregelen nodig waren om dit probleem niet nog groter te laten worden.700 
Echter, de manier waarop de bevolking aankeek tegen de aanwezigheid van joden in het land werd 
vooral bepaald door de Vlaams-Waalse tegenstelling, de daardoor problematische nationale identiteit 
van de Belgen en door het feit dat de overgrote meerderheid van de joden vreemdelingen waren, die 
niet geïntegreerd waren in de Belgische maatschappij. Van virulent antisemitisme was eigenlijk 
alleen sprake bij een minderheid, bestaande uit fascisten en radicale Vlaamse nationalisten, die vooral 
in de crisisjaren dertig een groeiende aanhang hadden.701 De Brusselse intellectueel Paul Struye, een 
representant van de Franstalige, katholieke burgerij, beschreef in 1945 in zijn boek over de Belgische 
publieke opinie tijdens de bezetting het gebrek aan solidariteit voor de slachtoffers van de Duitse 
verordeningen en het ontbreken van een collectieve protestbeweging. Hij noemde de houding van de 
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bevolking ‘zelfzuchtig’ en gericht op onmiddellijk persoonlijk belang. De onverschillige houding 
aangaande de maatregelen tegen de joden verklaarde hij door te stellen ‘dat de gemiddelde Belg niet 
van de joden houdt’. Hij merkte op dat deze houding echter veranderde nadat de deportaties 
begonnen: toen ‘maakte een gevoel van revolte zich meester van de bevolking ten opzichte van de 
drastische maatregelen, waardoor (...) duizenden Joden aan hun haardsteden ontrukt en talloze 
gezinnen uiteengedreven’ waren.702 De razzia’s van zomer 1942 waarbij op brute wijze ook kinderen 
en ouden van dagen uit hun huizen werden gesleept, veroorzaakten weliswaar weinig openlijke 
protesten, maar wel een wijdverbreid medelijden. De afwijzende reactie was overigens ook 
verbonden met steeds heftiger anti-Duitse ressentimenten.  
   Vanuit alle lagen van de bevolking – zij het een minderheid – kwam een nooit eerder geziene 
hulpverlening op gang: van gewone arbeider tot welgestelde burger bood onderdak aan de 
opgejaagden.703 Vooral in de beginfase van de deportaties was de hulp veelal informeel en spontaan, 
bijvoorbeeld van een verontruste buurman, aangetrouwde familieleden, zakenpartners, vrienden, 
collega’s op het werk. Meestal waren het aanvankelijk echter de vervolgden zelf die de eerste stap 
deden – soms ook bij onbekenden – en om hulp voor henzelf of hun kinderen smeekten.704 Ondanks 
dat er dus hulp op gang kwam, waren de joden in de eerste maanden van de deportaties toch vooral 
op zichzelf aangewezen. Sommige rijke joodse families boden grote sommen geld voor hun 
onderduik. In de meeste gevallen echter werd het spaargeld geteld, bezit verkocht, zomogelijk 
voorraden ingeslagen en werd ingeschat hoelang men het bijvoorbeeld in een pension op het 
platteland zou kunnen uithouden. Aangezien er tienduizenden joden acuut op zoek waren naar een 
schuilplaats, was dit niet altijd makkelijk. Er ontstond een commercieel circuit van gezinnen die 
tegen betaling joodse logés in huis wilden nemen. De bedragen die hiervoor werden gevraagd waren 
vaak fors, soms zelfs exorbitant hoog. Een vrouw die zelf belangeloos joden hulp bood, merkte 
hierover in haar dagboek op: ‘Zij hadden niemand meer om hen te verdedigen. Bijna iedereen was 
vies van hen behalve dan van hun geld.’705 Vaak werden als redenen opgegeven: de enorme 
voedselprijzen op de zwarte markt en dat ‘Joden verbergen’ een erg riskante zaak was, waarbij men 
grote persoonlijke risico’s liep, zoals verbeurdverklaring van bezit en wegzending naar een Duits 
concentratiekamp.706  
   Tot dan toe was er in de ondergrondse pers weinig of geen aandacht voor de vervolging geweest. 
Voor zover erover werd bericht, was dit met een zekere ambivalentie en ongeveer twintig procent 
van de artikelen die joden betrof was hen zelfs ronduit ongunstig gezind.707 Vaderlandslievendheid 
betekende in deze periode allereerst anti-Duits, wat niet hoefde samen te gaan met sympathie voor de 
joden. Met invoering van de jodenster en het begin van de deportaties steeg niet alleen in de 
ondergrondse pers het aantal artikelen dat de vervolging als onderwerp had, maar veranderde ook de 
strekking ervan. Of men nu sympathie had voor joden of niet, het was een kwestie van menselijke 
waardigheid.708 Naar aanleiding van de jodenster en de gedwongen tewerkstelling van joodse mannen 
in Noord-Frankrijk, schreef het blad van de Antwerpse afdeling van het Onafhankelijkheidsfront in 
juli: ‘elkeen weet dat datgene wat vandaag met de joodse burgers gebeurt, morgen met iedereen kan 
gebeuren. (…) De deportatie van de joodse arbeidsbekwame mannen naar Noord-Frankrijk is slechts 
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de voorbode van de deportatie van àlle mannen. De bezetter wil op deze wijze de weerstand van de 
bevolking tegen de deportatie toetsen.’709 De strijd tegen de anti-joodse maatregelen werd daarom 
beschouwd als niet alleen een ‘menselijke’, maar ook een ‘nationale’ plicht. In september, na de 
grote razzia’s, stelde een andere clandestiene krant onder de kop ‘Barbaarsche misdaad der nazi’s 
tegen de Joden’: ‘met onze verontwaardiging zijn de joodse slachtoffers niet geholpen en de nazi’s 
niet belemmerd in hun weerzinwekkend werk. (…) Helpen wij de joodse slachtoffers door hun 
kinderen bij ons op te nemen en door degenen die zich aan de deportatie onttrekken onderdak te 
verlenen.’710 Hoewel de bevolking mede door zulke berichten in de ondergrondse pers zich meer 
bewust werd van het specifieke lot van de joden, was de aandacht hiervoor tijdelijk. Vanaf juli 1942 
werd de deportatie van de joden genoemd in clandestiene bladen, maar na de laatste razzia van begin 
september 1943 zouden ze hierover weer zwijgen. Uit een kwantitatieve analyse van de ondergrondse 
pers blijkt dat van alle berichten waarin de joden werden genoemd tijdens de bezettingsjaren, 
minstens veertig procent verscheen in de maanden augustus en september 1942 toen de grootschalige 
razzia’s plaatsvonden.711 
   Ondertussen ging het oppakken van joden onverminderd door, duizenden waren al gedeporteerd. Er 
waren bij de traditionele politieke groeperingen in België – katholieken, socialisten en liberalen – nog 
geen verzetsstructuren aanwezig, die effectief konden ingrijpen tegen de grootschalige deportaties. 
Anders dan in Frankrijk, was het Belgische verzet – met uitzondering van het eerdergenoemde in 
1941 ontstane Onafhankelijkheidsfront (OF) – er tot dan toe niet in geslaagd een stabiel netwerk op te 
bouwen van waaruit directe hulp aan onderduikers kon worden geboden. Het was een constant 
komen en gaan van Belgische verzetsgroepen, die bovendien last hadden van ontelbare (interne) 
crises en een niet aflatende jacht van de bezetter op hen. Zo was het aantal verzetsmensen die werden 
gearresteerd in 1942 vijf keer zo groot als in 1941.712 Er waren in het verzet al wel allerlei 
gespecialiseerde taken ontstaan, zoals sabotage, spionage, ontsnappingslijnen etc., maar er was 
weinig aandacht voor de massadeportaties van joden. Het OF omvatte van meet af verschillende 
groepen, waaronder het communistische Solidarité dat zich richtte op hulp aan vervolgden. 
Aanvankelijk waren dit uitsluitend communisten, vakbondsactivisten, daarna werklozen en (later 
ook) niet-werklozen die aan verplichte tewerkstelling in Duitsland wilden ontkomen. Bij het begin 
van de deportaties in juli–augustus 1942 bestond echter nog geen afdeling voor hulp speciaal aan 
joodse vervolgden.713 Dat vanuit verzetsgroepen geen georganiseerde hulp aan joden op gang was 
gekomen, had ook te maken met de al genoemde positie van buitenstaander en de daardoor marginale 
rol van de verschillende joodse bevolkingsgroepen in de Belgische maatschappij, alsmede het feit dat 
zij vrijwel uitsluitend in de vier grote steden woonden. Individuele joden waren weliswaar 
opgenomen in verschillende algemene verzetsgroepen, maar betrokkenen hadden dan meestal de 
Belgische nationaliteit en waren al sinds jaar en dag ingeburgerd. Bovendien wensten zij – evenals 
vergaand geassimileerde joodse Belgen in kringen rond de regering in ballingschap in Londen – niet 
openlijk in verband gebracht te worden met de niet-Belgische, ongeassimileerde buitenlanders, die, 
zoals zij het zagen, antisemitisme in België hadden aangewakkerd en dus hun status als gevestigde 
burgers in gevaar hadden gebracht. Dit was een reden waarom vanuit die kant evenmin speciale 
initiatieven werden ondernomen om de bedreigde joodse immigranten en vluchtelingen steun te 
verlenen.714 
   In de zomer van 1942 werd echter in linkse joodse kringen besloten een comité op te richten dat 
zich uitsluitend moest gaan bezighouden met het opzetten van reddingsnetwerken voor joden die 
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bedreigd werden met deportatie. Initiatiefnemers hiertoe waren Ghert en Yvonne Jospa-Groisman, 
een ingenieur en een maatschappelijk werkster van communistische huize die verbonden waren aan 
het OF. Net als veel andere joden waren zij opgenomen in de Main d’Oeuvre Immigrée (MOI), een 
afdeling van de Belgische communistische partij (KPB) voor immigranten.715 Voor de organisatie van 
joods verzet kreeg Jospa veel steun van Emile Hambresin, een ingenieur en voorheen katholieke 
journalist, die naar de communistische partij was overgestapt. Jospa en Hambresin kenden elkaar nog 
van de Ligue pour Combattre l’Antisémitisme uit de jaren dertig en inmiddels was Hambresin 
eveneens actief in het OF. Aan hun gezamenlijk initiatief was het te danken dat het voorgestelde 
comité van meet af aan onderdeel zou worden van het OF. Binnen deze verzetsbeweging was men het 
er echter niet over eens of specifieke hulp aan joden apart georganiseerd diende te worden of dat deze 
beschouwd moest worden als onderdeel van de algemene activiteiten van het OF. Aangezien Jospa 
voor de hulp een zo groot mogelijk draagvlak wilde verwerven, pleitte hij ervoor het op te richten 
comité open te stellen voor alle stromingen: niet alleen communisten, maar ook zionisten van 
verschillende richtingen, religieuze joden en joodse vertegenwoordigers uit burgerlijke kringen. Hij 
realiseerde zich dat het uit de communistische partij voortgekomen OF een minderheid in het land 
vertegenwoordigde. Om die reden paste zijn aanpak goed in de politiek van integratie die de OF-
leiding nastreefde. Zowel de communisten, alsook vertegenwoordigers van de drie nationale partijen, 
katholieken, socialisten en liberalen, werkten in het OF samen. De belangrijkste leider van het OF, 
Joseph Leemans, stemde er mee in dat onder de vleugels van de organisatie begin september 1942 
een apart joods verzetscomité tot stand kwam. Er werden financiën beschikbaar gesteld en ervaren 
medewerkers, die hulp boden bij het zoeken naar onderduikadressen en onderduikers van 
levensmiddelen voorzagen. Daarnaast werden op grote schaal identiteitspapieren vervalst, wat in 
België overigens makkelijker was dan bijvoorbeeld in Nederland.716 Het OF moedigde zijn leden 
eveneens actief aan om tegen betaling joden te verbergen. Binnen het OF bleef Hambresin een 
belangrijke verbindende schakel met het joodse verzetscomité.717 
   Het OF zou – na het Belgisch Legioen (later: Geheim Leger) – in 1943/44 de grootste en breedst 
uitgebouwde verzetsorganisatie van het land worden. Zij was al in een vroeg stadium, vooral na de 
Duitse aanval op Rusland, overgegaan tot sabotage en gewapende acties. Voor dit laatste was binnen 
het front het Armée belge des Partisans (Partisans armés / Gewapende Partizanen) opgericht. Zoals 
eerder vermeld hielden in het algemeen Belgische verzetsorganisaties zich gaandeweg niet alleen 
bezig met politieke activiteiten zoals illegale pers, spionage, onderduikhulp en sabotage, maar waren 
ze ook betrokken bij illegaal slachten, smokkelhandel en clandestiene voedseldistributie.718 Daarnaast 
werden er ingewikkelde, goed functionerende escape-lijnen opgezet. Langs deze vluchtroutes werden 
honderden ontsnapte krijgsgevangenen, neerschoten piloten, alsook verzetsmensen, van wie gezicht 
en identiteit inmiddels bij de bezetter bekend waren, en talloze anderen naar het buitenland gebracht, 
met als voornaamste doel Engeland. Veel gewone burgers fungeerden daarbij niet alleen als 
tussenschakel, onder andere door betrokkenen tijdelijk te herbergen, maar vonden het ook niet nodig 
‘abnormale verschijningen’, zoals piloten die men langs een veldweg ontmoette, bij lokale overheid 
of politie te melden.719 
   Vanaf oktober 1942 werd de solidariteit ten aanzien van joden bij de publieke opinie aanzienlijk 
vergroot. Evenals in Frankrijk, was men in de zomer van dat jaar ook in België geconfronteerd met 
de eisen van Sauckel, de ‘gevolmachtigde voor de Arbeitseinsatz’. Tot dan toe had de bezetter in veel 
opzichten een betrekkelijk compromisgezind beleid gevoerd richting Belgische autoriteiten en 
bevolking. Nu echter ging de bezetter om de door Sauckel geëiste aantallen arbeidskrachten te 
                                                           
715 M. Steinberg, ‘Three stategies’, 360–361. 
716

 H. Bernard, La résistance, 58, 63; Saerens, ‘Hilfe’, 230, 250–260; Maerten, ‘Het Verzet’, 236–237; Dan Michman, ‘Historical 
Introduction’, in: Dan Michman (ed.), The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust: 
Belgium (Jerusalem: Yad Vashem, 2005), pp. xix–xxxii. Voor het makkelijker te vervalsen Belgische identiteitsbewijs vergeleken met 
het Nederlandse, zie bijv. De Jong, Bezetting, IV, 96. 
717

 M. Steinberg, L’Étoile et le fusil, I, 53; Lucien Steinberg, Le Comité de défense des Juifs en Belgique, 1942–1944 (Bruxelles: 
Centre national des Hautes Études juives [CNHEJ], 1973), pp. 38–50; Saerens, ‘Hilfe’, 228, 250–253; Gotovitch, ‘Resistance’, 280–
281; Maerten, ‘Het Verzet’, 236–237; J.-Ph. Schreiber, ‘Belgium and the Jews’, 481–482. 
718

 Gotovitch, Du Rouge au Tricolor; Puttemans, De bezetter buiten; Maerten, ‘Het Verzet’, 231–237; B.G.J. de Graaff, ‘Collaboratie 
en verzet: een vergelijkend perspectief’, pp. 97–99, noten 41–45 op p. 207. 
719 Meyers/Selleslagh, De Vijand te lijf. De Belgen in het verzet, 8–9. 



 523

kunnen leveren, over tot steeds ingrijpender maatregelen. Op 6 oktober kondigde het militair bestuur 
een verplichte tewerkstelling af. Alle Belgische mannen van achttien tot vijftig jaar en vrouwen van 
eenentwintig tot vijfendertig jaar konden worden ‘gevorderd’ voor werk in Duitsland. De maatregel 
leidde tot afkeer en protesten. De verordening herinnerde aan de wegvoering van Belgen door 
Duitsers in de eerste wereldoorlog.720 Al op 15 oktober 1942 schreef het Comité van Secretarissen-
Generaal een protestbrief aan Reeder over deze verplichte tewerkstelling. Toen de Duitsers 
overgingen tot opsporing van werkweigeraars en daartoe de hulp van Belgische politiediensten 
wilden inroepen, was niet alleen sprake van maatschappelijk verzet, maar ook van tegenwerking door 
de hoogste Belgische autoriteiten. Eind oktober beslisten de secretarissen-generaal dat geen enkele 
politiedienst aan de uitvoering van de verordening mocht meewerken.721 Toen schriftelijke bevelen 
niet langer volstonden om de opgeroepenen ertoe te bewegen zich bij de Werbestellen te melden, 
ging in opdracht van het militair bestuur de Feldgendarmerie over tot klopjachten. Belgische 
overheden trachtten via onderhandelingen met instanties van het militair bestuur, met wisselend 
succes, de scherpe kanten van de tewerkstellingspolitiek af te halen, maar ze konden de toenemende 
wegvoering van arbeidskrachten naar Duitsland onmogelijk tegenhouden. Hun verbale en 
schriftelijke protesten, waarin herhaaldelijk werd verwezen naar het precedent van 1914–1918 en 
naar de conventie van Den Haag, werden door de bezetter beleefd maar resoluut afgewezen.722 De 
Belgische bevolking, die in het dagelijks leven tot dan toe over het algemeen de bezetting zoals 
gezegd nogal passief had ondergaan, raakte met de invoering van de verplichte tewerkstelling in 
Duitsland in oktober 1942 ervan doordrongen dat zij vanaf nu – naast de toenemende schaarste aan 
eerste levensbehoeften – zèlf een steeds zwaardere prijs zou moeten betalen voor de 
bezettingspolitiek. Tot dusverre had de tewerkstelling in Duitsland zich gericht op werklozen en 
bepaalde groepen geschoolde arbeidskrachten. Vanaf nu was echter geen burger nog veilig, omdat 
bijna iedereen er direct voor in aanmerking kwam. Als gevolg hiervan sloeg de overwegende 
passiviteit van de bevolking om in een uitgesproken, actieve vijandigheid. Er ontstond een ongekende 
‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ en bereidheid tot hulpverlening aan werkweigeraars in grote delen 
van de Belgische maatschappij.723 
   Er ontstonden verzetsnetwerken die werkweigeraars valse documenten verschaften en op allerlei 
gebied hulp boden. Bekende voorbeelden zijn de ‘Dienst D’ van Joseph Joset, de ‘Witte Brigade’ van 
Marcel Louette, de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ, Jeunesse Ouvrière Chrétienne - JOC) en de in 
de zomer van 1943 ontstane ‘Dienst Socrates’. Deze laatste was een met steun van de Belgische 
regering in ballingschap opgerichte verzetsgroep, die zich voor werkweigeraars inzette en die de 
onderduikers van financiële hulp voorzag. Deze steun was afkomstig uit leningen die namens de 
regering in ballingschap in Londen werden aangegaan bij Belgische bankiers en industriëlen. Het 
netwerk werd geleid door de jonge bankier Raymond Scheyven en werd gesteund door onder anderen 
Emmanuel van der Elst. Deze was in de jaren dertig privé-secretaris geweest van Georges Theunis, 
een katholiek politicus die twee keer premier was geweest en verschillende keren minister van 
Financiën. Van der Elst was bij uitstek de juiste man om her en der financiers aan te spreken en hun 
vertrouwen te winnen. Dit was nodig omdat de Belgische regering in Londen zat en de leningen dus 
alleen in goed vertrouwen konden worden afgesloten.724 
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   Vanaf najaar 1942 werd een groot aantal Belgen geconfronteerd met een situatie waar de joden al 
enkele maanden langer in verkeerden: ze werden rechtstreeks bedreigd met deportatie; ondergedoken 
joden kregen als het ware gezelschap van Belgen, die nu beter beseften wat vervolging betekende. 
Effect was dat de verontwaardiging over de verplichte tewerkstelling in bepaalde opzichten de joodse 
bevolking ten goede kwam. Anti-joodse sentimenten telden niet langer of in elk geval minder; de 
Duitse bezettingsmacht was nu definitief de gemeenschappelijke vijand. Toch bleef er wat de 
houding tegenover joden betreft een belangrijk onderscheid bestaan tussen Wallonië en de Brusselse 
regio enerzijds en Vlaanderen – vooral de regio Antwerpen – anderzijds. In Vlaanderen was de hulp 
aan joden geringer of kwam in elk geval later op gang. Blijkbaar was hier de stap van 
verontwaardiging naar actieve hulp groter.725 Het gebrek aan hulp in Vlaanderen was er volgens 
Saerens de belangrijkste oorzaak van dat het percentage gedeporteerden hier bijzonder hoog uitviel. 
Minstens 65 procent van de joodse bevolking in de regio Antwerpen was slachtoffer, terwijl dit in de 
regio’s Luik, Brussel en Charleroi resp. 35, 37 en 38 procent was, dus bijna de helft minder.726 
   In de ondergrondse pers verschenen steeds meer oproepen aan huiseigenaren, hoteliers, renteniers 
of landbouwers om joodse gezinnen voor kost en inwoning op te nemen. Ook schaarden tal van 
liefdadigheids- en sociale instellingen, zoals het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK, Oeuvre 
Nationale de l’Enfance, ONE), geleid door eerdergenoemde Yvonne Nèvejean, en de Vlaamse KAJ 
van Jozef Cardijn, zich achter het inmiddels breed samengestelde joodse verzetscomité om kinderen 
te helpen onderduiken.727 In zekere zin was de infrastructuur hiervoor reeds aanwezig: als gevolg van 
de voedseltekorten in de winters van 1940-’41 en 1941-’42 waren op initiatief van het NWK talrijke 
hulpprogramma’s voor ondervoede stadskinderen opgezet. Alle door de Duitsers toegelaten 
charitatieve organisaties waren toen aangespoord om een extra inspanning te leveren. Het ging om 
ziekenfondsen, landbouworganisaties, jeugdbewegingen, weeshuizen, scholen, kerken, sanatoria etc. 
Over de verschillende politieke en levensbeschouwelijke scheidslijnen heen waren toen al netwerken 
en een semi-bureaucratie opgebouwd om gezinnen met ondervoede kinderen hulp te bieden. Overal 
schoten liefdadigheidsorganisaties uit de grond die gratis soep of goedkope maaltijden uitdeelden. In 
de scholen kregen 750.000 kinderen alle dagen soep. Later kwamen de zogeheten ‘kinderkolonies’ in 
zwang om ondervoede stadskinderen te laten aansterken. Zo ontstond op het platteland een archipel 
van ‘kolonies’ waar kinderen op krachten konden komen. Vanaf de zomer van 1942 was weliswaar 
de voedselsituatie in België enigszins verbeterd, maar er heerste blijvende schaarste en genoemde 
initiatieven hadden een mentaliteitsverandering op gang gebracht. Eerst werden de Belgische 
kinderen gered van de dreigende hongerdood. Nu werden de structuren en verbindingslijnen opnieuw 
geactiveerd ten behoeve van ook joodse kinderen. In de drukte van de verplaatsing van grote groepen 
kinderen her en der naar hun kolonie konden joodse kinderen verdwijnen in de massa. In 1943 
konden in zogeheten ‘kinderkolonies’ tenminste 150.000 kinderen terecht, van wie ettelijke 
duizenden joodse kinderen.728 Directeuren en directrices van internaten en gezondheidscentra stelden 
geen vragen wanneer een moeder met een zoontje of dochtertje zich meldde voor logement. Ze 
legden er zich veelal bij neer dat het kindje langer zou blijven dan de periode waarvoor de moeder 
kon betalen. Bij plaatsing van de kinderen werd goed gekeken of zij er ‘typisch joods’ uitzagen. In 
dat geval werden zij – in plaats van in kolonies – bij voorkeur ondergebracht bij gastgezinnen op het 
platteland. Overigens werden de kinderen niet in alle gevallen goed opgevangen en verzorgd. In 
minder gestructureerde opvang werden zij soms tijdens hun verblijf verwaarloosd, slecht behandeld 
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of geëxploiteerd. Daarnaast waren er ook veel weigeringen om joodse kinderen te verbergen.729 In 
samenwerking tussen NWK en het joods verzetcomité, dat vanaf januari 1943 Joods 
Verdedigingscomité / Comité de Défense des Juifs (CDJ) heette, konden tot het eind van de bezetting 
tussen de drie- en vierduizend joodse kinderen verborgen worden gehouden. Vanuit het CDJ was 
voor dit werk Yvonne Jospa de belangrijkste contactpersoon met NWK-directrice Yvonne Névejean 
en haar medewerkers.730 
   Duizenden kinderen, van wie de joodse ouders merendeels arm waren, helpen onderduiken en in 
het algemeen de zorg voor joodse onderduikers kostten handenvol geld. Dit probleem werd 
verergerd, omdat begin 1943 de meeste onderduikers door hun spaargeld heen waren. Het CDJ 
zorgde voor steun. Naast geld van het OF zelf, was het de joods-Nederlandse zakenman Benjamin M. 
Nykerk (schuilnaam: Nestor), die als penningmeester van het CDJ voor de nodige fondsen zorgde. 
Hij pendelde geregeld clandestien naar Zwitserland, waar hij contact had met vertegenwoordigers 
van de Belgische regering in ballingschap en met de Amerikaans-joodse hulporganisatie Joint 
Distribution Committee. Zoals vermeld gaf de Joint ook uitgebreid steun aan onderduik van joden in 
Frankrijk. Naast successen waren er ook tegenslagen. Zo werd Hambresin in juli 1943 gearresteerd 
en aan het eind van dat jaar trof Nykerk een zelfde lot. Beiden kwamen om in Duitse gevangenschap. 
Andere financieringsbronnen voor het hulpwerk in België waren de overheid en kerkelijke 
instellingen. De secretarissen-generaal stonden oogluikend toe dat allerlei subsidies van sociale 
instellingen fors verhoogd werden, hoewel hen bekend was dat de ‘clandestiniteit’ hiervan 
profiteerde.731 
   De katholieke geestelijkheid had tot na het begin van de deportaties weinig aandacht gehad voor de 
situatie waarin de joden zich bevonden. Een openlijk protest van kardinaal Van Roey vanuit zijn 
aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen bleef uit, terwijl de treinen met joodse gedeporteerden haast 
onder zijn ogen naar Auschwitz vertrokken. Hij vreesde dat in geval van publieke veroordelingen, de 
bezetter de Kerk zou aanpakken en bijvoorbeeld haar hulporganisaties zou verbieden. Bovendien 
stonden de betrekkingen tussen de kerkelijke hiërarchie en de bezetter toch al onder druk. Het bij 
aanvang van de bezetting overeengekomen onofficiële compromis, volgens welk de Kerk zich 
onthield van politieke activiteiten terwijl de bezetter zich niet mengde in geestelijke 
aangelegenheden, was van Duitse kant herhaaldelijk geschonden. Zo hadden de Duitsers bijvoorbeeld 
bepaalde categorieën arbeiders verplicht om op zondag te werken en mocht de Kerk geen 
aalmoezeniers meesturen met Belgen die vanaf oktober 1942 gedwongen in Duitsland moesten 
werken. De spanningen liepen verder op en culmineerden uiteindelijk in maart 1943, toen de bezetter 
bekendmaakte dat de jaarklassen 1920 tot 1924 voor de verplichte tewerkstelling werden 
gemobiliseerd.732 Deze maatregel viel samen met het nieuws van het weghalen der kerkklokken ten 
behoeve van de Duitse oorlogsindustrie. In een gezamenlijk herderlijk schrijven van de bisschoppen 
van België van 15 maart, voorgelezen in alle kerken, werd een openlijke veroordeling uitgesproken 
over de gedwongen tewerkstellingspolitiek, de sancties tegen werkweigeraars en de roof van 
kerkklokken 733 Over de wegvoering van de joden werd met geen woord gerept. Zowel Van Roey als 
het militair bestuur wilde een blijvende breuk voorkomen. De Kerk probeerde vast te houden aan wat 
zij beschouwde als een politiek van het minste kwaad.734   
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   Toch bood de Kerk ook aan joden hulp. De initiatieven hiertoe kwamen aanvankelijk vooral van de 
lagere geestelijkheid. Sommige priesters en pastoors werden bijzonder actief op dat gebied. Zo 
organiseerde pater Joseph André uit Namen al vanaf juli 1942 in eigen huis een geheim 
doorvoercentrum waar tientallen joodse volwassenen en honderden kinderen werden ondergebracht 
alvorens te worden verspreid over kloosters en boerderijen op het platteland van de provincies 
Namen en Belgisch-Luxemburg. André werkte nauw samen met een aantal priesters onder wie pater 
Henri Reynders (Dom Bruno), een benedictijn van de abdij Keizersberg in Leuven, die er van begin 
1943 tot de bevrijding in nauwe samenwerking met het CDJ in slaagde om in het hele land, vooral in 
religieuze instellingen, minstens driehonderd veelal minderjarige joden te verbergen. André en 
Reynders gaven daarbij strikte opdracht de betrokkenen vrij te stellen van de normaal gesproken 
verplichte, christelijke godsdienstlessen. Wel maakten zij in sommige gevallen gebruik van valse of 
‘echte’ maar ten onrechte uitgegeven doopbewijzen om joodse kinderen te laten doorgaan voor 
christen, alhoewel zij in werkelijkheid niet waren gedoopt. Evenals in Frankrijk had de katholieke 
geestelijkheid door de jaren heen een netwerk van organisaties opgebouwd, die over de vereiste 
mogelijkheden beschikten behoeftigen op te nemen. Veel vervolgde joden konden nu voor hun 
onderduik van deze al aanwezige structuur gebruikmaken. De hulp bestond uit opvang en verzorging, 
voortkomend uit liefdadigheid en medelijden. Er werden vanuit de religieuze instellingen doorgaans 
geen ad hoc structuren opgezet om grote aantallen joden te redden, zoals bijvoorbeeld organisatie van 
ontsnappingsroutes.735 Ondanks het uitblijven van publieke verklaringen van Van Roey kozen vanaf 
begin 1943 katholieken in toenemende mate de zijde van het algemene verzet en hulp aan 
onderduikers. Door meerdere instellingen van de kerk (pastoors, internaten, kloosters) werd 
gaandeweg ook hulp verleend bij onderdak aan joden. Overigens gebeurde dit met stilzwijgende 
instemming van Van Roey.736 Er werden valse doopbewijzen vervaardigd, levensmiddelenbonnen 
voor onderduikers bezorgd en soms in individuele gevallen medewerking verleend aan 
vluchtpogingen naar het buitenland. Hulpverlening aan joden weerspiegelde zich vooral in de 
opvattingen en daden van de bisschop van Luik (Liège), Louis-Joseph Kerkhofs, die al in de zomer 
van 1940 een enigszins andere boodschap had verkondigd dan Van Roey. In tegenstelling tot 
laatstgenoemde, die lange tijd geloofde in een blijvende hegemonie van Duitsland op het Europese 
vasteland, was Kerkhofs al vroeg overtuigd van de geallieerde overwinning. Dit kwam ook tot uiting 
in zijn houding ten opzichte van de vervolging. Terwijl Van Roey slechts mondjesmaat steun 
betuigde aan katholieken die joden hielpen, was Kerkhofs de stimulator van die hulp in de regio 
Luik. Hij had zèlf het initiatief genomen door het hoofd van de Luikse joodse gemeente, Joseph 
Lepkifker, een valse identiteit te verschaffen als zijn privé-secretaris en zijn eigen huis als 
onderduikplek ter beschikking te stellen. Lepkifkers echtgenote en jongste zoon verbleven 
aanvankelijk eveneens in de bisschoppelijke woning, maar werden later elders ondergebracht. De 
echtgenote verhuisde naar een nonnenklooster in Hoei (Huy), waar een nicht van de bisschop de 
leiding had. Toen het daar te gevaarlijk werd, liet Kerkhofs haar in zijn auto overbrengen naar een 
klein klooster in Luik, waar zij tot de bevrijding verbleef. Kerkhofs gebruikte zijn gezag en prestige 
door heimelijk een beroep te doen op de geestelijkheid in zijn bisdom om de joden uit Luik en elders 
uit België, vooral de ‘kwetsbaarsten’ onder hen, de kinderen, zoveel mogelijk te helpen.737 Ze vonden 
een onderduikplaats bij eenvoudige kerkgangers, meestal in kleine dorpen of in kloosters en 
seminaria in de regio. In deze kringen konden traditioneel antisemitisme en zendingsdrang voorlopig 
plaatsmaken voor buitengewone toewijding voor wat betreft hulp en het verbergen van vervolgde 

                                                           
735

 Saerens, ‘Hilfe’, 264–265, 269, 274–276; Geneviève Thyange, ‘L’abbé Joseph André et l’aide aux Juifs à Namur’, in: Fabrice 
Maerten, Frans Selleslagh en Mark Van den Wijngaert (dir.), Entre la peste et le choléra. Vie et attitude des catholiques belges sous 
l’Occupation (Bruxelles/Louvain-la-Neuve/Gerpinnes: CEGES/Quorum Arca, 1999), pp. 263–276; ‘André, Abbé Joseph’ en 
‘Reynders, Father Henri (Dom Bruno)’, in: D. Michman (ed.), The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations: Rescuers of 
Jews during the Holocaust – Belgium (Jerusalem: Yad Vashem, 2005), pp. 36–37, 218–219; Gotovitch, ‘Resistance’, 275–277. 
736

 Maxime Steinberg, ‘Faced with the “Final Solution” in Occupied Belgium. The Church’s Silence and Christian Action’, in: 
Yehuda Bauer et al. (eds.), Remembering for the Future. Working Papers and Addenda (Oxford etc.: Pergamon Press, 1989), vol. 3, 
pp. 2745–2758; Lieven Saerens, ‘L’aide des catholiques aux juifs dans l’archevêché de Malines’, in: Fabrice Maerten, Frans 
Selleslagh, Mark Van den Wijngaert (dir.), Entre la peste et le choléra. Vie et attitude des catholiques belges sous l’Occupation 
(Bruxelles/Louvain-la-Neuve/Gerpinnes: CEGES/Quorum Arca, 1999), pp. 208–240. 
737

 ‘Kerkhofs, Monsignor Louis-Joseph’, in: D. Michman (ed.), The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations: Rescuers of 
Jews during the Holocaust – Belgium, 151; Saerens, ‘Hilfe’, 230–236, 258–259, 262–263, 266–275. 



 527

joden. Net als Kerkhofs putten veel geestelijken en kloosterlingen kracht en motivatie uit gevoelens 
van naastenliefde en vooral uit een Duitsvijandig patriottisme. De betekenis van de laatste 
beweegreden verklaart mede waarom de deelname van geestelijken aan het verzet in Wallonië groter 
was dan in Vlaanderen. De meeste geestelijken kozen bewust voor geweldloos verzet, hoewel 
sommigen, zoals bijvoorbeeld pater Georges Dropsy, zich aansloten bij het Geheime Leger of de 
Dienst Socrates. Ondanks een vanouds latent antisemitisme in grote delen van de Belgische 
samenleving met inbegrip van de katholieke kerk, namen vanaf nazomer 1942 honderden priesters, 
kloosterlingen en gewone burgers deel aan de redding van duizenden joden.738 Niet alleen kerkelijke 
instanties en personen, ook bijvoorbeeld het Belgische Rode Kruis bood hulp aan vele joodse 
onderduikers. Van de door deze organisatie clandestien verspreide voedselpakketten was in 1943 de 
helft voor ondergedoken joden bestemd.739 
   Behalve degenen die joden uit humane, politieke of religieuze drijfveren hielpen, bestond er een 
niet onbelangrijke groep van onderduikverschaffers, die de nood van anderen benutten om zichzelf te 
verrijken door, zoals vermeld, extreem hoge bedragen te eisen voor kost en inwoning per 
onderduiker. Soms werden naar degenen die joden verborgen hielden anonieme dreigbrieven 
gestuurd met de aankondiging dat de onderduikers zouden worden aangegeven, wanneer zij op dit 
adres zouden blijven. Onderduikgevers werden hierdoor gedwongen de joden naar een ander adres 
over te brengen of eenvoudigweg buiten de deur te zetten. Ook ontving het bezettingsbestuur 
rechtstreeks duizenden brieven van burgers waarin ondergedoken joden werden verklikt. Daarnaast 
waren er mensen die joden voor geld leken te willen helpen, maar hen uiteindelijk aan de Sipo-SD 
uitleverden. Zowel bij actieve helpers, als bij verklikkers ging het binnen de bevolking echter om een 
minderheid, hoewel onder de Belgen wel een brede steun bestond voor ‘het verzet’ als zodanig.740 
Tot januari 2008 werden door de staat Israël 1.476 personen uit België onderscheiden als 
‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ op grond van het feit dat zij joden hadden gered en daarbij hun 
leven in de waagschaal hadden gesteld. Onder hen veel geestelijken en redders van kinderen, zoals 
Yvonne Nèvejean.741 
    Vanaf herfst 1942 konden ongeveer 25.000 joden in België onderduiken; in de loop van 1943 
kwamen daar nog twee- à drieduizend joden met de Belgische nationaliteit bij, terwijl echter ook 
onderduikers werden verraden of ontdekt. Het aantal joodse onderduikers komt neer op bijna veertig 
procent van het totale aantal joden in België in 1940. Ongeveer een kwart van alle joden die de 
oorlog in België overleefden, hadden dit te danken aan de actieve bemiddeling van het Comité de 
Défense des Juifs.742 Toch waren er onmiddellijk na de bevrijding in België, volgens cijfers van 
verschillende overheidsinstanties die betrokken  waren bij de repatriëring, slechts ongeveer 18.000 
joden overgebleven. Het verschil van zevenduizend is niet eenduidig te verklaren, al moet een deel 
van hen tijdens de onderduik zijn ontdekt of verraden en alsnog gedeporteerd. Twee andere factoren, 
die hoogstwaarschijnlijk dit verschil eveneens deels verklaren zijn de blijvende ontsnapping van 
joodse onderduikers uit België naar Frankrijk en eventueel verder (Zwitserland, Spanje, Amerika en 
het Britse mandaatgebied Palestina), en de evidente weigering van veel joodse overlevenden in het 
bevrijde België om zich aan enige vorm van expliciete registratie als jood te onderwerpen.743 
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4.3.3  Nederland 
 

4.3.3.1 Autochtoon bestuur en rol van politie 
Tussen Nederlandse secretarissen-generaal en Duitse machthebbers had na een proces van aanpassing 
in het voorjaar van 1942 een definitieve ontkoppeling plaats gevonden ten aanzien van de anti-joodse 
politiek. Zowel besluitvorming alsook in veel opzichten voorbereiding en uitvoering waren een direct 
Duitse zaak geworden. De joden waren feitelijk aan het gezag van de Nederlandse autoriteiten in Den 
Haag onttrokken. De regering in ballingschap in Londen had, mede door ontbreken van een 
betrouwbaar communicatiekanaal met het bezette land, weinig tot geen invloed op de secretarissen-
generaal. Bovendien werden de Aanwijzingen uit 1937 door hen òf zodanig geïnterpreteerd dat ze op 
de bestaande bezettingssituatie toepasbaar waren, òf genegeerd. Hoewel eerder is vermeld, dat in 
algemene zin de Aanwijzingen ‘vaag’ geformuleerd waren744, was dit niet het geval ten aanzien van 
het meewerken aan de wegvoering van een bevolkingsgroep. De Aanwijzingen vermelden hierover: 
‘Verboden is de ontruiming, welke het karakter draagt van een deportatie op enigszins grote schaal, 
met het doel om te dienen hetzij als straf of als dwangmiddel, hetzij om de bewoners elders 
werkzaam te stellen.’ 745  
    Niettemin verboden de secretarissen-generaal in juli 1942, toen de transporten op gang kwamen, 
lagere overheidsinstanties niet hieraan op een of andere wijze mee te werken.746 Wel kwamen, kort 
na het begin, de deportaties ter sprake tijdens een ontmoeting tussen Wimmer en secretaris-generaal 
Frederiks. Laatstgenoemde had volgens Wimmer tijdens dit gesprek ‘zum Ausdruck gebracht, dass es 
sich um ein europäisches Problem handelt, an dessen Durchführung nichts zu ändern sei.’747 
Blijkbaar had de ambtelijke top zich bij de deportaties neergelegd en viel er alleen nog in de marge 
iets te bereiken. Frederiks en zijn ambtgenoot Van Dam slaagden er herfst 1942 in bij Schmidt 
vrijstelling van deportatie te bewerkstelligen voor een betrekkelijk kleine groep, in Duitse 
documenten aangeduid als ‘Verdienstjuden’. In de bezettingsliteratuur staan zij bekend als de 
‘Barnevelders’, naar de plaats waar zij onder relatief gunstige omstandigheden werden 
geïnterneerd.748 Deze groep omvatte uiteindelijk circa 680 joden, voornamelijk uit de 
maatschappelijke bovenlaag. Deze vrijstelling was mede mogelijk doordat Schmidt, hierin gesteund 
door Seyss-Inquart, op deze manier zijn bevoegdheden in joodse kwesties tegenover Rauter wilde 
laten gelden. Na de dood van Schmidt749 in juni 1943 werden, in strijd met bovengenoemde 
toezeggingen, de ‘Barnevelders’ toch naar kamp Westerbork overgebracht. Dit viel samen met de 
laatste razzia en de opheffing van de Joodsche Raad eind september 1943. Het RSHA in Berlijn drong 
aan op onmiddellijke deportatie van de ‘Barnevelders’ naar Bergen-Belsen. Seyss-Inquart echter, die 
de Barneveldgroep had ‘geërfd’ van Schmidt en teveel spanningen met de secretarissen-generaal 
wilde vermijden, besloot dat de groep tot nader order in Westerbork zou blijven. Toen de 
geallieerden in september 1944 een begin maakten met de bevrijding van Nederland, werden de 
meeste ‘Barnevelders’ op instigatie van Rauter alsnog uit Westerbork weggevoerd. Waarschijnlijk 
door toedoen van Seyss-Inquart was de bestemming echter niet Auschwitz of Bergen-Belsen, maar 
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het Altersghetto Theresienstadt. Daar zouden zij tot het einde van de oorlog blijven, waarna ze voor 
het merendeel naar Nederland zouden terugkeren.750 
   Hoewel de joodse bevolking feitelijk aan het Nederlandse overheidsgezag was onttrokken, had dit 
bij de uitvoering van de anti-joodse politiek niet op alle terreinen tegelijkertijd en in dezelfde mate 
plaatsgevonden. Al in het najaar 1940 en in de loop van 1941 was duidelijk geworden dat de 
economische politiek tegen de joden, met name de ‘arisering’ van het bedrijfsleven, uitsluitend in 
handen van Duitse instanties lag. Daarentegen was de voorbereiding en uitvoering van de registratie 
van de joden, alsmede de persoonsbewijzen met de J, gedelegeerd aan de Rijksinspectie van de 
bevolkingsregisters en de gemeentelijke bevolkingsregisters. Het belangrijke aandeel in dit opzicht 
van Lentz en Frederiks duurde voort tot april 1944, hoewel laatstgenoemde zich in de praktijk 
gaandeweg distantieerde van zijn overijverige ondergeschikte. Veel andere beleidsterreinen en 
maatregelen bevonden zich tussen deze beide uitersten in. Een kenmerkend voorbeeld was de 
tewerkstelling van joodse mannen in Nederlandse kampen die onder verantwoordelijkheid viel van 
waarnemend secretaris-generaal van Sociale Zaken, Verwey, maar waarvan de ontruiming op Duits 
bevel een voldongen feit was buiten de betrokken Nederlandse instanties om. In het algemeen liet de 
bezetter met betrekking tot de anti-joodse politiek en deportaties de Nederlandse autoriteiten slechts 
zeer weinig ruimte voor overleg en onderhandelingen en ging in plaats daarvan hoofdzakelijk te werk 
via directieven dan wel voldongen feiten en directe actie. Dit in tegenstelling tot veel andere kwesties 
waar Nederlandse overheden meer manoeuvreerruimte hadden, zoals bijvoorbeeld de 
voedseldistributie en -export, de tewerkstelling van Nederlandse mannen in Duitsland etc.751 Daar 
waar het de joodse bevolking betrof, was niet alleen sprake van uitschakeling van het centrale gezag, 
maar vond ter wille van de doelstreffendheid een verschuiving van het nationale naar het lokale 
niveau plaats waarbij de bezetter de doorvoering van maatregelen en deportaties zèlf dirigeerde.752 
   Nederlandse lokale instanties bleven of werden alleen dan daarbij betrokken wanneer dit 
noodzakelijk en mogelijk werd geacht omdat geen ernstige moeilijkheden, protesten of sabotage 
werden verwacht. Een voorbeeld hiervan was eerder genoemde rol van Amsterdamse gemeentelijke 
instanties bij het sturen van joodse werklozen naar de werkverschaffing. In opdracht van Beauftragte 
Böhmcker had burgemeester Voûte in december 1941 bij het gemeentelijk Bureau voor Sociale 
Zaken een aparte ‘Afdeling J, Sociale Zaken’ ingesteld. Joodse werklozen die steun ontvingen, 
werden administratief gescheiden van niet-joodse werklozen, ter voorbereiding van hun verplichte 
uitzending vanaf januari 1942 naar de aparte werkkampen voor joden in Drenthe en later ook andere 
provincies.753 Een ander voorbeeld van soortgelijke betrokkenheid op uitsluitend lokaal niveau was 
de gedwongen verhuizing van joden binnen Amsterdam en hun concentratie in vier buurten: Centrum 
(Waterlooplein, Nieuwmarkt en Plantage), Oost (Transvaalbuurt), Zuid (Rivierenbuurt) en Noord 
(Asterdorp). Vanaf januari 1942 hadden gedwongen evacuaties van joden uit tal van gemeenten naar 
Amsterdam plaatsgevonden. Tijdens de deportatiefase was niet alleen hiermee doorgegaan, maar 
werd door de Zentralstelle ook aan individuele joden die al in Amsterdam woonden bevel gegeven 
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dat ze moesten (door-)verhuizen naar een van bovengenoemde vier wijken. Bij de uitvoering van 
deze verhuizingen en de toewijzing van woningen waren de Gemeentelijke Woningdienst en de 
Joodsche Raad betrokken. De opdrachten (Anweisungen) werden verstrekt door de Abteilung 
Evakuierung van de Zentralstelle, terwijl in de uitvoering nauw werd samengewerkt tussen een 
gemeentelijk bureau voor joodse inkwartiering en de verhuisafdeling van de Joodsche Raad. Het 
betrokken gemeentelijke bureau werd geleid door de niet-joodse ambtenaar Pieter Jan Meiksenaar, 
maar het personeel – vrijwel geheel bestaande uit joden – was aan de gemeente afgestaan door de 
Joodsche Raad, die dit bureau ook bekostigde.754 
 
In 1942 was nog altijd sprake van onvoldoende duurzame en betrouwbare communicatie-lijnen 
tussen de regering in ballingschap en het bezette land. Hierdoor was men in Nederlandse kringen in 
Londen lang niet altijd onmiddellijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Nederland. Op 25 
juli meldde minister-president Pieter S. Gerbrandy in zijn toespraak via Radio Oranje het begin van 
de deportaties van joden: ‘Er bereiken ons berichten omtrent nieuwe maatregelen welke de vijand 
heeft beraamd tegen de Joodse Nederlanders. (…) Zij komen neer op niets meer of minder dan de 
wegvoering van tienduizenden volwaardige Nederlandse burgers naar Duitsland en waarschijnlijk 
vandaar verder naar het oosten.’ Hij vatte de eerder tegen de joden gerichte maatregelen samen en 
vervolgde: ‘al deze maatregelen hebben duidelijk de bedoeling een cordon te trekken om een groep 
van honderdtachtigduizend Nederlandse staatsburgers met de bedoeling om dan in één enkele slag de 
sinds weken luid aangekondigde gewelddaad tegen weerlozen uit te voeren. Wij weten dat niet alleen 
wij, maar ook gij, landgenoten in bezet gebied, de samenhang in al deze maatregelen duidelijk hebt 
gezien. Omdat wij weten dat gij gebleven zijt wat gij waart, vertrouwen wij er op dat ge inmiddels 
hebt gezonnen op middelen om deze onschuldige mensen, zoveel in uw vermogen ligt, bij te staan in 
dit ogenblik van hun diepste nood. De vijand luistert mee. Ik zal op deze middelen dus niet nader 
duiden. Ik zeg u slechts: luistert naar uw geweten en handelt in Christelijke barmhartigheid.’755 De 
Jong constateerde dat het vanuit Nederlandse regeringskringen in Londen beperkt bleef tot eenmalige 
verklaringen met een dergelijke strekking bij het begin van de deportaties. Er werd geen campagne 
ingezet om de bevolking in bezet gebied aan te sporen, de joden zoveel mogelijk hulp te bieden.756 
   De eerste keer dat koningin Wilhelmina in haar toespraken via Radio Oranje heel expliciet de 
jodenvervolging noemde en veroordeelde was in november 1941: ‘Met zorg en verontwaardiging 
verneem ik, (…) hoe zij [de overweldiger en zijn betaalde knechten en verraders] op afschuwelijke 
wijze de Joden vervolgen, en hoe zij dagelijks een stroom van leugen en bedrog over u uitstorten.’757 
Na het begin van de deportaties ging zij hier tot tweemaal toe op in. De eerste keer in oktober 1942: 
‘Met grote aandacht en tevens grote bezorgdheid (…) volg ik het bitter lijden van de duizenden in 
gevangenis of concentratiekamp; in één woord, de geestelijke en lichamelijke mishandeling, die de 
gehate vijand u aandoet. Ik deel van harte in uw verontwaardiging en smart over het lot onzer Joodse 
landgenoten; en met mijn gehele volk voel ik de onmenselijke behandeling, ja, het stelselmatig 
uitroeien van deze landgenoten, die eeuwen met ons samen woonden in ons gezegend vaderland, als 
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ons persoonlijk aangedaan. Waar gij uw gevoelens niet moogt uiten, daar doe ik dit thans voor u. Wij 
zullen pogen, zodra zulks mogelijk is, althans iets van dit leed te verzachten.’758 De nadruk lag op de 
diepe verontwaardiging over het lot van de joodse medeburgers en een gevoel van machteloze woede 
overheerste. Eind 1943 stelde zij: ‘Steeds zenuwslopender is de overheersing van de nietsontziende 
vijand voor u geworden; steeds gruwelijker zijn de methoden, waaraan velen uwer, en in het 
bijzonder onze Joodse landgenoten, wier vernietiging helaas bijna een feit is geworden, ten offer zijn 
gevallen.’759 In deze laatste boodschap klonk naast verontwaardiging ook verslagenheid door. In het 
algemeen stonden in haar radiotoespraken de strijd tegen Duitsland en Japan, het verzet tegen de 
bezetting, de eenheid en vrijheid van het Nederlandse volk, en de naoorlogse vernieuwing centraal. 
Dit gold ook voor het beleid van de ministers in ballingschap.760 
 
Toen in de loop van 1942 de coöperatieve houding van het ambtelijk apparaat – in het algemeen en 
bij de jodenvervolging – bleef voortduren en men vanuit Engeland van de Nederlandse regering geen 
officiële richtlijnen kreeg (ook niet via Radio Oranje), was dit voor de voormalige Commissaris van 
de Koningin in Utrecht, Lodewijk H. N. Bosch ridder van Rosenthal, aanleiding een clandestien 
‘Commentaar op de Aanwijzingen’ uit 1937 te maken. Het kwam in mei 1943 in definitieve vorm tot 
stand, werd aan alle hogere ambtenaren toegezonden en in de illegale pers gepubliceerd. Bosch van 
Rosenthal stond in bestuurlijke kringen al sinds 1941 bekend als de belangrijkste criticus en 
tegenspeler van Frederiks. Hij was sinds 1934 Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht 
geweest. Al in 1940-’41 had hij zich verzet tegen de bevoegdheden die de secretarissen-generaal in 
Den Haag zich wilden toeëigenen ten koste van de provinciale en gemeentelijke besturen. Bovendien 
was hij in conflict gekomen met de Beauftragte van de Reichskommissar voor Utrecht. Het had begin 
februari 1941 geleid tot zijn ontslag als commissaris.761 Via allerlei omwegen kwam het Commentaar 
van Bosch van Rosenthal ook bij de Nederlandse regering in Londen terecht en uiteindelijk hechtte 
minister-president Gerbrandy er in oktober 1943 over Radio Oranje officieel zijn goedkeuring aan. 
Hij verklaarde het Commentaar tot authentieke uitleg van de Aanwijzingen, waar alle Nederlandse 
ambtenaren zich aan hadden te houden.762 Ten aanzien van de deportaties vermeldde het Commentaar 
nadrukkelijk:  
‘Deportatie van bewoners van het bezette gebied naar Duitsland of elders buiten Nederland om daar 
te werken is lijnrecht in strijd met de uitdrukkelijke beperkingen door het Landoorlogreglement 
gesteld aan de bevoegdheid van de bezetter tot het vorderen van diensten. Ook deportatie als straf of 
als dwangmiddel is niet geoorloofd, (...). De verordeningen ten opzichte van de Joden missen dan 
ook iedere rechtsbasis. Medewerking is dus verboden aan de uitvoering dezer verordeningen met 
name ten aanzien van het opsporen en gevangen nemen van Joden.’763 
 
In de tweede helft van 1943 echter waren de massale deportaties van de Nederlandse joden al 
grotendeels voorbij. 
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Niet alleen de joodse bevolkingsgroep was in de loop van 1941 en begin 1942 aan het gezag van de 
hoogste Nederlandse autoriteiten onttrokken, dit gold toen in de praktijk ook voor een 
beheersinstrument dat voor de bezetter van vitaal belang was: de Nederlandse politie.764 
   In mei 1940 hadden de Duitsers in Nederland een goed opgeleid en georganiseerd politieapparaat 
aangetroffen. Dit was vanouds gedecentraliseerd, ressorteerde onder drie verschillende ministeries en 
bestond uit vier soorten politie op nationaal niveau, alsmede een aantal gemeentelijke politiekorpsen 
op lokaal niveau. Onder het ministerie van Defensie vielen de Koninklijke Marechaussee en het 
Korps Politietroepen, onder het ministerie van Justitie de Rijksrecherche en de Rijksveldwacht, 
terwijl de korpsen gemeentepolitie – in totaal ongeveer 11.000 man – via de burgemeesters 
uiteindelijk ondergeschikt waren aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Nederlandse 
politiewezen als geheel omvatte circa 15.000 man.765  
   Al in de jaren dertig waren pogingen ondernomen de politie te centraliseren tot een soort 
rijkspolitie. Dit streven stuitte echter telkens op de oppositie van de burgemeesters, die formeel hoofd 
van politie waren in hun gemeente. In 1939 stelden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken 
gezamenlijk een commissie in die zich moest bezighouden met  voorstellen tot hervorming van de 
politieorganisatie. Door de Duitse aanval in mei 1940 was de commissie niet in staat rapport uit te 
brengen. Duidelijk is evenwel dat reeds vóór het begin van de Duitse bezetting in Nederlandse 
bestuurlijke kringen ideeën circuleerden tot centralisatie van de politie.766 In zekere zin liep dit 
parallel met de conceptie van Rauter. Al volgens de eerste door Reichskommissar Seyss-Inquart 
uitgevaardigde verordeningen viel zowel de Duitse als de Nederlandse politie onder het gezag van 
Rauter in zijn hoedanigheid van Generalkommissar für das Sicherheitswesen en Höherer SS- und 
Polizeiführer. Als Himmlers vertegenwoordiger in het bezettingsbestuur had Rauter de opdracht 
meegekregen de Nederlandse politie om te vormen volgens het model in Duitsland: een uniforme 
staatspolitie onafhankelijk van lokale belangen.767 Duitse controle over de Nederlandse politie werd 
bij aanvang van de bezetting op centraal niveau uitgeoefend door de staf van de Befehlshaber der 
Ordnungspolizei (BdO) in Den Haag (vanaf mei 1943 in Nijmegen). Op regionaal niveau waren 
verbindingsofficieren van de Ordnungspolizei (Orpo) toegevoegd aan de vijf Nederlandse 
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procureurs-generaal, die formeel ook directeur van politie waren. Een niveau lager werden eveneens 
verbindingsofficieren geplaatst bij de Duitse Beauftragten in de elf provincies en bij de Nederlandse 
politieautoriteiten in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.768 
   In de ogen van Rauter was sprake van versnipperde en langs elkaar heen werkende politie-
instanties. Hij streefde naar een op militaire leest geschoeide politiemacht onder één centrale leiding, 
die de bezettingsautoriteiten moest assisteren en een getrouwe afspiegeling moest gaan vormen van 
het nationaal-socialistische politieapparaat in Duitsland. Kort na het begin van de bezetting ondernam 
hij de eerste stappen hiertoe. Tijdens de eerste ontmoeting tussen Duitse en Nederlandse 
politieautoriteiten sprak secretaris-generaal van Justitie Tenkink zijn verwachting uit dat ‘ein 
gewinnbringendes Zusammenarbeit möglich ist.’769 Hij onderstreepte de rol van de procureurs-
generaal als directeuren van politie en zweeg over de functie van de burgemeesters als hoofden van 
de plaatselijke politie. Begin augustus 1940 ontvingen alle Nederlandse politiebureaus uit Den Haag 
een circulaire met de instructie dat ‘vanzelfsprekend tegenover de Duitse politie- en militaire 
instanties een correcte en tegemoetkomende houding moet worden aangenomen.’770 De nieuwe 
omstandigheden waren sterk in het voordeel van degenen die al vóór de oorlog voorstander waren 
geweest van centralisatie van de politie. Tenkink was het tot op zekere hoogte eens met de Duitse 
wensen tot reorganisatie. Bovendien was naar zijn opvatting een tegemoetkomende houding van 
belang omdat alleen op die wijze de bezetter ervan weerhouden kon worden zelf rechtstreeks in te 
grijpen in Nederlandse politieaangelegenheden.771 Als gevolg van de capitulatie van 15 mei 1940 
werd het Nederlandse leger ontbonden en dat gold automatisch ook voor het Korps Politietroepen. In 
overleg met Duitse autoriteiten werden door de secretarissen-generaal van de betrokken 
departementen de manschappen van het Korps Politietroepen voorlopig verspreid over de 
Koninklijke Marechaussee, de gemeentepolitie en de Rijksveldwacht. Aangezien het Departement 
van Defensie stapsgewijze zou worden opgeheven, werd de Marechaussee begin juli 1940 
ondergeschikt gemaakt aan het Departement van Justitie. Per 1 januari 1941 werd de Rijksveldwacht 
toegevoegd aan de Marechaussee. Met andere woorden: de capitulatie van 15 mei 1940 had op 
zichzelf reeds een zekere centralisatie tot gevolg voor een aantal politie-eenheden. Herfst 1940 
werden door Tenkink twee nieuwe, belangrijke functies gecreëerd: een Directeur-Generaal van 
Politie en een Inspecteur-Generaal van Politie. De Directeur-Generaal nam op besluitvormingsniveau 
in feite alle politietaken over bij het Departement van Justitie. De Inspecteur-Generaal, waarvan het 
gezag zich ook uitstrekte tot de gemeentelijke politie, garandeerde dat – op uitvoeringsniveau – het 
praktische politiewerk eveneens onder een meer centrale controle kwam.772 Door de overwegend 
tegemoetkomende houding van de Nederlandse autoriteiten en omdat het in Rauters belang was 
teveel weerstand bij de bestaande korpsen te voorkomen, had de voorgenomen reorganisatie bij de 
politie vooralsnog een beperkt karakter. 
   Rauter wilde de Nederlandse politie echter niet alleen centraliseren, hij wilde deze ook uitbreiden. 
Dit laatste kwam overeen met de opvatting van de Nederlandse secretarissen-generaal zèlf, die hun 
gezag wilden versterken. Door een wervingscampagne werd de omvang van de gemeentelijke politie 
vergroot; zij nam toe van 11.000 tot ongeveer 14.000 man begin 1941, zodat het Nederlandse 
politiewezen als geheel toen ruim 18.000 man telde. Binnen dit algemene kader ontwikkelde zich 
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tussen Duitse en Nederlandse politieautoriteiten een praktische samenwerking die over het algemeen 
zakelijk en zonder conflicten verliep.773 
   De razzia’s en staking van februari 1941 gaven Rauter echter de gelegenheid het tempo van de 
reorganisatie op te voeren.774 Seyss-Inquart en Rauter besloten de burgemeester en hoofdcommissaris 
van politie in Amsterdam en enkele andere steden te ontslaan. Zij werden begin maart vervangen 
door NSB-leden of anderszins pro-Duitse figuren. Ook op centraal niveau in Den Haag vonden 
veranderingen plaats. Secretaris-generaal van Justitie Tenkink nam 18 maart 1941 ontslag en dit 
maakte de weg vrij voor de benoeming van een pro-Duitse secretaris-generaal: de in mei 1940 lid van 
de NSB geworden Leidse hoogleraar Nederlands-Indisch recht, Jacobus J. Schrieke.775 Al tegen het 
eind van 1940 had Rauter rapporten ontvangen van Orpo-verbindingsofficieren, waaruit bleek dat er 
weliswaar een praktische samenwerking was ontstaan met de Nederlandse politie, maar dat het onder 
de Nederlandse politieofficieren en agenten ontbrak aan een ‘Nieuwe Orde’ geest. Daarom besloot 
Rauter tot oprichting van nationaal-socialistische politiescholen, niet alleen voor opleiding van 
rekruten, maar ook voor ideologische bijscholing van ervaren agenten. Bovendien nam hij het 
initiatief tot vorming van Nederlandse politiebataljons volgens Duits model, die werden 
geconcentreerd in kazernes in de grote steden.776 Deze bataljons waren op militaire leest geschoeid en 
zouden later een belangrijke rol spelen bij het oppakken van joden voor deportatie. 
   Naast de benoeming van NSB’er Schrieke tot secretaris-generaal van Justitie in juli, werd op 
initiatief van Rauter de jonge jurist en NSB-’er Leo J. Broersen in de top van dit ministerie benoemd 
tot ‘gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandse politie’. Het werd zijn taak alle politie-
aangelegenheden te concentreren in een afzonderlijke afdeling.777 Rauter wilde ook de gemeentelijke 
politie aan het gezag van de burgemeesters en het Departement van Binnenlandse Zaken onttrekken. 
Het lag voor de hand dat Frederiks hiertegen gekant was. Hij ontving in deze zaak steun van de 
Generalkommissare Wimmer en Schmidt, omdat zij wilden voorkomen dat Rauter te machtig zou 
worden. Tijdens Chefsitzungen uitte ook Seyss-Inquart herhaaldelijk bezwaren tegen Rauters 
verreikende politie-reorganisatie.778 Deze interne belangentegenstelling bij de bezetter had in dit 
geval aanvankelijk een vertragend effect op de reorganisatie en centralisatie van de Nederlandse 
politie. Uiteindelijk echter bleek de rechtstreekse verbinding tussen Himmler en Rauter 
doorslaggevend en waren Seyss-Inquarts bezwaren tevergeefs. In april 1942 kreeg Rauter in feite 
directe controle over de gehele Nederlandse politie: zijn protégé Broersen werd toen tevens benoemd 
tot gevolmachtigde voor de reorganisatie van de politie in het Departement van Binnenlandse Zaken, 
waarmee hij dus een dubbelfunctie kreeg.779 Tegen die tijd waren in alle grote steden NSB-leden 
benoemd als hoofdcommissaris of commissaris van politie. Zij werden allen door Rauter als 
bijzonder betrouwbaar beschouwd. Op 14 december 1942 zou de reorganisatie via een verordening 
van Seyss-Inquart resulteren in een gecentraliseerde staatspolitie, die los stond van de Nederlandse 
departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken. De politie-bevoegdheden van beide 
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departementen werden in hun geheel aan het directoraat-generaal van politie overgedragen. Dit 
directoraat-generaal werd van het departement van Justitie losgemaakt en kreeg de status van een 
zelfstandige instantie, waarvan niet Broersen maar Schrieke het hoofd werd, terwijl hij secretaris-
generaal van Justitie bleef. Door deze centralisatie werd de zeggenschap van de burgemeesters over 
de plaatselijke politiekorpsen sterk beperkt. Tevens verloren de procureurs-generaal in de provincies 
hun politionele bevoegdheden aan vijf gewestelijke ‘politie-presidenten’ van Amsterdam, Rotterdam, 
Groningen, Arnhem en Eindhoven, die naast hun gemeentelijke taken ook het hoogste politietoezicht 
kregen over één of twee provincies.780 Broersen werd weliswaar in maart 1943 benoemd tot ‘chef van 
de algemene staf van de directeur-generaal van politie’, maar in feite had hij zijn functie vervuld, de 
reorganisatie was voltooid; persoonlijke misstappen leidden kort daarna tot zijn schorsing en 
vervolgens ontslag uit dit ambt.781 
   Tot zover, in hoofdlijnen, de reorganisatie en centralisatie van de Nederlandse politie in het 
algemeen. Het is duidelijk dat de politie een belangrijk instrument was geworden in handen van de 
bezetter. Wat waren de gevolgen van genoemde veranderingen voor de rol van de politie bij de 
vervolging en deportatie van de joden? 
 
Met betrekking tot anti-joodse politiek in Nederland was de rol van Rauter en de SS vóór februari 
1941 niet van grote betekenis. Belangrijkste reden hiervan is dat tot dan toe het beleid een 
hoofdzakelijk administratief-bestuurlijk karakter had: verwijdering van de joden uit het ambtelijk 
apparaat, registratie van joodse personen en ondernemingen. Met de toenemende provocaties door 
leden van de NSB en kleinere nazi-splinterpartijtjes in januari 1941 veranderde dit echter. Hun 
straatgeweld werd niet gesteund door Rauter, maar door Generalkommissar Schmidt. Hij was – mede 
als officieel hoogste vertegenwoordiger van de NSDAP in het bezettingsregime – tot dan toe de 
belangrijkste drijvende kracht achter de anti-joodse politiek. Schmidt en Seyss-Inquarts 
vertegenwoordiger in Amsterdam, Böhmcker (eveneens een partij-activist) streefden naar oprichting 
van een getto in Amsterdam.782 Rauter was hier geen voorstander van, maar streefde in plaats 
daarvan naar permanent, strikt politietoezicht over de joden, zoals in Duitsland.783 Seyss-Inquart was 
evenmin enthousiast, maar als tijdelijk compromis kreeg Böhmcker toestemming de Amsterdamse 
gemeentelijke autoriteiten opdracht te geven informatie te verstrekken over de verspreiding van joden 
in de stad.784 De Amsterdamse burgemeester Willem de Vlugt voldeed formeel aan deze instructie en 
liet een onderzoek hiernaar uitvoeren, maar tegelijkertijd begon hij een lobby tegen het getto-plan 
door secretaris-generaal Frederiks in Den Haag te alarmeren.785 Schmidt en Böhmcker beschouwden 
de provocaties door Nederlandse nazi’s als een geschikt middel om de segregatie tussen joden en 
niet-joden op straat en in openbare ruimten af te dwingen. De Amsterdamse politie stond onder 
toenemende Duitse druk niet krachtdadig op te treden tegen deze provocaties.786 Na verdere escalatie 
van het geweld gaf Böhmcker 12 februari 1941 bevel aan de Amsterdamse politie de oude joodse 
buurt in het centrum van de stad af te sluiten. Orpo hield toezicht op uitvoering van deze opdracht. 
Dezelfde dag gaf hij bevel tot oprichting van een joodse raad.787  
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  Door onenigheid binnen het Reichskommissariat en oppositie van Nederlandse autoriteiten in zowel 
Den Haag als Amsterdam, hadden Schmidt en Böhmcker onvoldoende steun en hun poging een getto 
op te richten mislukte.788 Na verdere incidenten in Amsterdam, trok Rauter het initiatief naar zich toe 
en – met instemming van Himmler en Seyss-Inquart – gaf hij opdracht voor een eerste razzia op 
joden. Aangezien het nu directe politieactie betrof, uitgevoerd door Orpo, was nu voor het eerst ook 
Rauter zelf actief in de anti-joodse politiek. De razzia’s van 22 en 23 februari 1941 werden buiten de 
Amsterdamse politie om uitgevoerd en leidden tot de bekende algemene proteststaking van 25–26 
februari. De staking en daarop volgende repressie hadden ook belangrijke gevolgen voor de 
Nederlandse politie. In de eerste plaats hadden Böhmcker en Rauter tevergeefs geprobeerd de staking 
te beëindigen met behulp van de Amsterdamse politie. Rauter was daarop gedwongen geweest, onder 
zijn rechtstreekse supervisie de staking met geweld te onderdrukken door Duitse politie-eenheden.789 
Na de staking nam Rauter binnen het Reichskommissariat een openlijker en radicaler standpunt in, 
zowel met betrekking tot de anti-joodse politiek, als ten aanzien van de politie-reorganisatie. Op 2 
april 1941 liet hij het Amsterdamse gemeentebestuur weten dat het de in Amsterdam wonende joden 
niet langer was toegestaan zich buiten de stad te vestigen. Vergunningen voor verhuizing naar een 
andere gemeente konden uitsluitend worden verstrekt door het Amsterdamse bureau van de Sipo-SD. 
Van de Amsterdamse politie werd verwacht de naleving van deze maatregel te controleren en – 
indien nodig – overtreders naar de stad terug te brengen.790 In de praktijk werd deze maatregel 
nauwelijks of niet gehandhaafd, bij gebrek aan nadere instructies en vanwege het feit dat joden in dit 
stadium (nog) geen gemarkeerde identiteitsbewijzen hadden.791 Wel blijkt uit dit initiatief dat Rauter 
en de SS actiever werden ten aanzien van de anti-joodse politiek op lokaal niveau. Een ander teken 
hiervan was de vestiging door de Sipo-SD van een Zentralstelle für jüdische Auswanderung in 
Amsterdam, eind maart 1941. De daarop volgende interne Duitse competentiegeschillen werden al 
eerder beschreven. 
   In Amsterdam was de hoofdcommissaris van politie door Rauter begin maart tijdelijk vervangen 
door een Duitse Besondere Beauftragte: de Oberführer (SS-kolonel) Walter Schröder. Hij had 
opdracht een begin te maken met de omvorming van de Amsterdamse politie tot ‘eine 
schlagkräftigen und disziplinierten Organisation.’792 Hij richtte onder andere een Bureau 
Inlichtingendienst op met een politie-inspecteur aan het hoofd die een actief NSB-lid was. Hetzelfde 
gold voor het merendeel van zijn staf.793 In april 1941 vond Rauter een geschikte kandidaat als 
nieuwe hoofdcommissaris van politie voor Amsterdam: Sybren Tulp. Hij was een gepensioneerde 
luitenant-kolonel uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, voorjaar 1940 (nog vóór de Duitse 
inval) lid van de NSB en later dat jaar aanhanger van de Nederlandse SS geworden. Hij werd 7 mei 
1941 officieel geïnstalleerd als Amsterdams hoofdcommissaris van politie en bij die gelegenheid 
bevorderd tot kolonel.794 Zijn taak werd het een einde te maken aan de overwegend anti-Duitse 
stemming die onder het politiekorps heerste.795 Daartoe introduceerde hij een nieuwe stijl van 
leidinggeven. Anders dan zijn voorganger pleegde Tulp veelvuldig overleg met zijn ondergeschikten 
en was hij vaak persoonlijk aanwezig wanneer de politie op straat handelend optrad. Daarnaast 
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verving hij met betrekking tot politieofficieren de tot dan toe gebruikelijke ambtelijke procedures 
door een persoonlijke band en direct, mondeling contact. Met andere woorden, hij hechtte vooralsnog 
méér waarde aan collegiale verhoudingen in een militair-kameraadschappelijke stijl, dan aan 
ingrijpende veranderingen in de politieorganisatie. Belangrijke reden was dat Tulp zèlf geen 
professioneel politieman was en hij aangewezen was op de steun en expertise van het hogere 
kader.796 
   Daarnaast poogde Tulp ook het vertrouwen en de steun van Rauter te winnen. Tulp hoopte dat de 
HSSPF hem als ‘zijn eerste politie-officier’ in de hoofdstad zou beschouwen. Behalve van 
Nederlandse autoriteiten, accepteerde hij instructies van het hoofd van de plaatselijke Sipo-SD, de 
Sturmbannführer (SS-majoor) Willi Lages, in rang lager dan kolonel Tulp. Zo stelde hij op verzoek 
van Lages 247 agenten ter beschikking van de Sipo-SD voor de arrestatie van driehonderd 
merendeels Duits-joodse jongeren op 11 juni 1941. De officiële reden was dat de 
vreemdelingenstatus van deze groep onderzocht diende te worden, alvorens de betrokkenen zouden 
terugkeren naar het centrum voor beroepsomscholing in de Wieringermeer ter voorbereiding van 
emigratie. In werkelijkheid echter betrof het een actie ter vergelding van een bomaanslag door 
Nederlands verzet en werden de 280 daadwerkelijk gearresteerden, onder wie ook velen met de 
Nederlandse nationaliteit, weggevoerd naar het concentratiekamp Mauthausen. De Amsterdamse 
agenten, die de opdracht tot arrestatie van hun eigen superieuren hadden ontvangen, voelden zich 
misleid en deden hun beklag. Tulp beloofde hen dat hij hier in het vervolg rekening mee zou 
houden.797 
   De hoofdcommissaris besefte dat, om zijn gezag onder het eigen personeel te bewaren èn een 
directe band met Rauter te kweken, hij de andere betrokken Duitse en Nederlandse autoriteiten, zoals 
Lages, burgemeester Voûte en de procureur-generaal, moest zien te overvleugelen. Tijdens de eerste 
maanden na zijn benoeming slaagde hij er echter niet in een persoonlijke band met Rauter tot stand te 
brengen.798 Dit bleek onder andere uit het feit dat hij niet van tevoren was ingelicht over Rauters 
beschikking (Anordnung) van 15 september 1941. Volgens deze ‘Bekendmaking over optreden van 
Joden in het openbaar’ was een hele reeks van openbare gelegenheden voortaan voor joden verboden. 
De hoofdcommissaris moest dit uit de krant vernemen. Hoewel expliciete instructies voor de precieze 
uitvoering van deze maatregel – en eventuele uitzonderingen daarop – nog ontbraken, gaf hij het 
politiepersoneel alvast opdracht deze maatregel strikt toe te passen. Maar tot dit laatste waren veel 
agenten weinig geneigd. Daarom stelde Tulp een politie-inspecteur aan die de speciale opdracht 
kreeg erop toe te zien dat de anti-joodse bepalingen ook werden nageleefd en daaromtrent contact 
moest onderhouden met de plaatselijke Sicherheitspolizei.799 Tijdens een ontmoeting met Rauter eind 
september 1941 leek Tulp de Duitse politie- en SS-chef ervan te overtuigen dat de Amsterdamse 
politie beter in staat was naleving van de nieuwe bepalingen te controleren dan de Duitse politie. Ook 
kwam toen voor het eerst de mogelijke oprichting van een apart bureau voor joodse zaken binnen de 
Amsterdamse politie ter sprake. Om redenen die voor Tulp onduidelijk waren, kwam van dit 
voornemen maandenlang niets terecht omdat Rauter hem er geen toestemming voor gaf. Dit uitstel 
moet worden verklaard tegen de achtergrond van de competentiegeschillen binnen het 
Reichskommissariat, waarbij Seyss-Inquart in oktober 1941 had besloten een onderscheid te maken 
tussen politionele en niet-politionele maatregelen met als uitvloeisel daarvan op lokaal niveau in 
Amsterdam een gedeelde verantwoordelijkheid tussen zijn Beauftragte Böhmcker en de Sipo-SD.800 
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Afhankelijk van de aard van een anti-joodse maatregel en de respectievelijke betrokken Duitse 
autoriteiten, waren ook bij de Amsterdamse gemeente en politie verschillende afdelingen bij de 
uitvoering betrokken. Deze situatie leidde herhaaldelijk tot verwarring en Tulp realiseerde zich, dat 
hij met betrekking tot anti-joodse maatregelen zowel met Böhmcker en zijn medewerkers als met de 
Sipo-SD contacten moest onderhouden. Dit was voor hem een reden te meer om te streven naar een 
Bureau Joodse Zaken.801 
   Herfst 1941 was er ook elders in Nederland een escalatie in de anti-joodse politiek. Als represaille 
voor sabotagedaden door onbekenden, pakte de Orpo in verspreide acties in verschillende steden en 
dorpen in het oosten van het land in totaal tweehonderd joodse mannen op. Plaatselijke Nederlandse 
politieagenten, van wie de overgrote meerderheid geen NSB-lid was, kregen opdracht hierbij te 
assisteren. Veel agenten waren geschokt en dienden na afloop klachten in bij hun superieuren. Deze 
laatsten – onder wie de waarnemend Inspecteur-Generaal der Nederlandse Politie, H.W.B. Croiset 
van Uchelen en de Enschedese burgemeester mede namens zijn Twentse ambtgenoten – poogden de 
agenten te vrijwaren van toekomstige betrokkenheid bij soortgelijke arrestaties van onschuldige 
joodse burgers. Daartoe stelden zij deze kwestie in Den Haag expliciet aan de orde. Maar zij kregen 
hiervoor geen steun van secretaris-generaal van Justitie, Schrieke, die zoals gezegd lid was van de 
NSB en Nederlandse SS.802 Frederiks daarentegen deed wèl een poging bij Rauter de gemeentelijke 
politie te vrijwaren van soortgelijke arrestaties. Aanvankelijk deed Rauter hem de gevraagde 
toezegging maar deze trok hij spoedig weer in. Op lokaal niveau bleef echter onduidelijkheid 
bestaan, totdat uiteindelijk in de herfst van 1942 de Nederlandse politie overal in het land van 
Broersen de definitieve instructie ontving dat aan elke Duitse opdracht tot arrestatie prompt gevolg 
moest worden gegeven.803 
   Terugkerend naar de situatie in Amsterdam, voltrokken zich hier tijdens het eerste halfjaar van 
1942 een aantal belangrijke ontwikkelingen. Vanaf begin februari slaagde Tulp er gaandeweg in – via 
maandelijkse besprekingen, correspondentie en rechtstreekse telefoongesprekken – de door hem 
begeerde vertrouwensrelatie met Rauter op de bouwen. Het direct contact met de HSSPF werd in de 
praktijk belangrijker dan Tulps formele onderschikking aan de burgemeester Voûte en de procureur-
generaal. Verder begon de algemene reorganisatie van de Nederlandse politie, de opleiding van 
nieuw en bijscholing van zittend personeel, toenemende effecten te sorteren op het politiekorps. Zo 
arriveerden in maart twee compagnieën – samen ongeveer 400 man – afkomstig van het Politie-
Opleidingsbataljon (POB) uit Schalkhaar in Amsterdam en werden gelegerd in een aparte 
politiekazerne. Tulp kreeg nu van Rauter opdracht dit Politie-Bataljon Amsterdam (PBA) uitsluitend 
in overleg met met de commandant van de plaatselijke Orpo in te zetten. Vooralsnog hielden de 
mannen van de PBA zich bezig met bewakingsopdrachten en de controle van identiteitspapieren.804 
Ook in andere opzichten kreeg Tulp zijn zin. Tijdens het bezoek van Himmler aan Amsterdam op 18 
mei 1942, waar hij de manschappen van het PBA inspecteerde, had de hoogste SS-chef een bijzonder 
goede indruk gekregen van Tulp en zijn politiebataljon.805 Diezelfde maand kreeg Tulp van Rauter 
eindelijk toestemming om binnen het Amsterdamse politiekorps een ‘Bureau Joodsche Zaken’ op te 
richten. Chef hiervan werd per 1 juni Rudolf W. Dahmen von Buchholz, een fanatiek, antisemitisch 
lid van de Nederlandse SS. Hij was van huis uit geen politieman, maar oud-militair, die nog maar kort 
in dienst was van de Amsterdamse politie. Als bureauchef was hij direct ondergeschikt aan 
hoofdcommissaris Tulp zelf. Het bureau telde twintig man personeel, overwegend NSB-leden, en 
kreeg tot taak de daadwerkelijke naleving van de vele anti-joodse verbodsbepalingen te controleren, 
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overtreders te arresteren en over te dragen aan de Duitse politie.806 Veel officieren en agenten van het 
reguliere Amsterdamse politiekorps was de komst van het Bureau Joodsche Zaken niet 
onwelgevallig, omdat men verwachtte dat de rest van het korps op deze wijze zou worden 
gevrijwaard van taken op dit terrein.807 
   Met de komst van PBA en Bureau Joodsche Zaken waren, aan de vooravond van de deportaties, 
twee aparte instanties ingevoegd in het Amsterdamse politiekorps. Soortgelijke afdelingen of groepen 
met personeel van dezelfde signatuur als Bureau Joodsche Zaken waren intussen ook opgericht 
binnen de gemeentelijke politiekorpsen van andere grote steden waar naar verhouding veel joden 
woonden, zoals de ‘Documentatiedienst’ in Den Haag (ruim zestig man, merendeels NSB’ers), 
‘Centrale Contrôle’ in Utrecht (aanvankelijk vijftien, later dertig man) en in Rotterdam ‘Groep 10’ 
(dertig Nederlandse politiemensen, eveneens vooral NSB’ers).808 Alleen al in deze vier steden 
woonde meer dan driekwart van alle joden in Nederland. 
   Tijdens de eerste weken van juli 1942 maakte de Zentralstelle zoals bekend gebruik van per post 
verstuurde oproepingsbevelen om de joden ertoe te bewegen zich te melden. Slechts ongeveer de 
helft van hen gaf hieraan ook gehoor. Tulp, die overigens pas kort voor het daadwerkelijke begin van 
de deportaties hierover was geïnformeerd809, gaf nu opdracht aan Bureau Joodse Zaken de oproepen 
over de verschillende wijkbureaus te verspreiden en deze door agenten van het reguliere korps aan 
huis te laten bezorgen; dit was bedoeld als extra drukmiddel, maar bleek onvoldoende effect te 
hebben.810 De daarna uitgevoerde drie, betrekkelijk kleinschalige straatrazzia’s van 14 juli, 6 en 9 
augustus waren het werk van uitsluitend Duitse politie en eveneens in hoofdzaak bedoeld als 
intimidatie om de opgeroepen joden te dwingen zich alsnog te melden. Niettemin nam in de loop van 
augustus het aantal joden dat zich meldde verder af.811  
   De Zentralstelle bereidde nu een andere methode voor. In een overleg tussen Rauter en Tulp werd 
besloten de Amsterdamse politie rechtstreeks in te zetten bij het ophalen van de joden uit hun huizen. 
In de laatste twee weken van augustus organiseerde Tulp grote bijeenkomsten van politiepersoneel 
om hen alvast op deze taak voor te bereiden. Overigens werd hij pas heel laat, op 2 september, de dag 
waarop ’s avonds de arrestaties van joden moesten beginnen, door Lages hieromtrent geïnformeerd. 
De Zentralstelle leverde oproepingsbevelen en lijsten met namen en adressen aan de Amsterdamse 
politie en liet de uitvoering vervolgens geheel over aan Tulp en zijn ondergeschikten. Merendeels 
jonge agenten, die vaak nog maar kort in dienst waren, werden uitgekozen voor uitvoering van deze 
taak. Het was duidelijk dat zij onder het politiepersoneel de meest plooibare groep vormden. 
Inspecteur Hendrik A. Bessem liet vanuit het hoofdbureau van politie een telegram uitgaan naar de 
betrokken wijkbureaus betreffende ‘een bijzondere opdracht’. In afwijking van de gangbare praktijk 
werd geen melding gemaakt wat deze opdracht precies inhield.812 Vervolgens werden de betrokken 
agenten door hem op het hoofdbureau mondeling ingelicht over de werkwijze. Spoedig was in het 
korps bekend wat een ‘bijzondere opdracht’ betekende.813 Na begin van de avondklok voor joden 
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dienden de agenten – buiten hun reguliere dienstrooster om – de arrestaties uit te voeren. Er bestond 
veel weerzin onder het personeel en deze werd ook geuit. Twee inspecteurs weigerden mee te werken 
aan het oppakken van joden. Zij werden op staande voet ontslagen (dit was het zwaarste disciplinaire 
strafmiddel dat Tulp op dat moment ter beschikking stond). De ontslagen hadden een intimiderend 
effect op elke verdere oppositie onder het personeel van lagere rang.814 Op 9 september, precies een 
week nadat het korps met het dagelijks in de avonduren ophalen van joden was begonnen, stuurde 
echter een van de agenten onder pseudoniem een brief naar de procureur-generaal waarin hij zich 
beklaagde over de gegeven opdracht en de grote gewetensconflicten die hierdoor waren ontstaan bij 
hemzelf en vele collega’s: 
 

‘Ik ga de laatste dagen, gelijk zeer vele leden van ons corps, gebukt onder de lasten die ons worden 
opgelegd en die ik trouw aan mijn plicht naar eer en geweten wil vervullen. Het stuit ons tegen de 
borst wat we nu te doen hebben en wat we met een bloedend hart verrichten. Het meewerken aan het 
deporteren van Joden die in onze stad wonen, is steeds voor ons zeer bezwarend, maar nu we al enige 
avonden zelfs oude, zwakke en ongelukkige mannen en vrouwen moeten uit hun huizen halen, wordt 
het ons te erg. Menigeen onzer voelt het aan als een beleediging van ons Nederlandsch corps dit werk 
te doen te krijgen. Moeders met kleine kindertjes moeten we in de nacht meenemen. We doen het, 
maar vraag niet hoe. Zoudt U niet kunnen zorgen dat er spoedig een einde aan komt. U edele Heer 
zoudt ons allen in het Recht dat wij moeten dienen, een grote dienst bewijzen.’815 
 
Tulp reageerde fel op dit protest en liet onmiddellijk een onderzoek instellen, maar de schrijver werd 
niet gevonden. De politie werd niet ontheven van deze taak. Omdat de afkeer en klachten onder de 
gewone agenten echter toenamen en sommigen de opdracht traag uitvoerden of terugrapporteerden 
dat de betrokken joden niet thuis waren aangetroffen, besloot Tulp vanaf 10 september ook leden van 
het PBA in toenemende mate te belasten met het ophalen van joden. Vanwege hun opleiding in 
Schalkhaar verwachtte Tulp van hen minder of geen weerstand tegen deze taak. Als gevolg van de 
nieuwe methode – ophalen uit de huizen met naam- en adreslijsten – konden gemiddeld vierhonderd 
joden per avond worden opgepakt en dat vijf avonden per week gedurende de maand september 
1942.816 
   In de laatste twee weken van september werden voorbereidingen getroffen voor de evacuatie van de 
joodse mannen in de Nederlandse werkkampen, met inbegrip van hun gezinsleden, die verspreid in 
85 gemeenten woonden. Uitvoering van deze opdracht – door Rauter aangekondigd in een 
vertrouwelijk bericht aan Himmler, terwijl Harster instructies liet uitgaan817 – vereiste de inzet van 
alle beschikbare Duitse en Nederlandse politie in Amsterdam op vrijdagavond 2 oktober 1942. Van 
de bijna 5.100 Amsterdamse joden die moesten worden opgepakt, diende de reguliere 
gemeentepolitie er minstens tweeduizend op te halen en van het PBA werd een zelfde aantal 
verwacht.818 In werkelijkheid echter brachten de Nederlandse eenheden – die meer dan de helft van 
de totale mankracht leverden – niet meer dan ongeveer zevenhonderd joden binnen en moest de 
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Duitse politie (Orpo, Sipo-SD) het meeste werk doen. Volgens een Duits rapport was de belangrijkste 
oorzaak dat de Nederlanders ‘nicht mit inniger Überzeugung ihre Aufträge ausführten und deshalb 
die nötige Energie und Schärfe vermissen liessen.’819 Dit was een van de redenen waarom de actie de 
volgende dag, 3 oktober, werd voortgezet. Tulp moest wegens ziekte de leiding nog tijdens de 
uitvoering overdragen aan plaatsvervangers, maar deze bleken door gebrek aan overwicht niet in 
staat de operatie te leiden. Als gevolg hiervan, alsmede door logistieke problemen, moest de actie 
voortijdig worden afgebroken. Uiteindelijk werden van de beoogde 5.100 joden uit Amsterdam 
tijdens deze dagen 3.256 opgepakt en naar kamp Westerbork overgebracht. Op 3 oktober kwam een 
einde aan de inzet van het reguliere Amsterdamse politiekorps bij het dagelijks ophalen van joden 
voor deportatie. Tulps ziekte verergerde in de weken daarna en hij overleed op 22 oktober 1942. 
Rauter slaagde er vooralsnog niet in een geschikte opvolger te vinden.820 
   In eerste instantie was er dus, vanwege gebrek aan effectieve coördinatie, sprake van stagnatie bij 
het oppakken van joden in Amsterdam. Vanaf 10 november werden evenwel speciale politie-teams 
ingezet, bestaande uit uitsluitend leden van het PBA. Zij voerden drie weken achtereen vijf avonden 
in de week met naam- en adreslijsten ophaalacties uit. Vaak was sprake van ernstig wangedrag en 
mishandeling: 
 
‘Am Donnerstag, dem 19. November [1942], Abends gegen 9 Uhr wurde bei den Eheleuten 
Peereboom, Nieuwe Keizersgracht 19, die beide über 70 Jahr sind, geläutet. Als geöffnet wurde, 
kamen drei Polizeibeamte herein, die für den Mann und die Frau Einberufungen mithatten. Die 
Eheleute, die beide im Bett lagen, mussten sich ankleiden. Die Frau, die sich zwei Monate vorher 
einer schweren Operation (Entfernung der Brust) hatte unterziehen müssen, durfte zu Hause bleiben, 
aber die Beamten übergossen sie mit Wasser, sodass sie völlig durchnässt wurde. Auch ihr Bett 
wurde mit Wasser begossen. Der Ehemann aber musste mitkommen. Er hat ein verkrümmtes Bein. 
Deshalb legten ihn die Beamten auf den Boden und versuchten, mit Fusstritten das Bein gerade zu 
richten. (…) Als sie weggingen und den 75-jährigen Mann mitnahmen, zogen sie noch die 
Sicherungen aus der Lichtanlage. Die alte Frau musste infolgedessen die ganze Nacht hindurch in 
ihrem durchnässten Bett im Dunkeln liegen. (…).’821 
 
Over zulk gedrag van ophaalploegen werden door de leiding van de Joodsche Raad klachten 
ingediend bij de Amsterdamse Sipo-SD chef Lages. Deze verzocht de joodse leiders hem 
‘vertrouwelijk’ en ‘persoonlijk’ meer in bijzonderheden hierover te informeren. Uiteindelijk leverden 
zulke klachten echter geen enkel resultaat op. Behalve bovengenoemde mishandeling, bleek zeer 
spoedig dat de mannen van het bataljon bij het ophalen van joden uit hun woningen van de 
gelegenheid gebruik maakten joods bezit te stelen. Maatregelen om diefstal te beperken sorteerden 
weinig effect en de discipline verslechterde. Als gevolg hiervan werd van 9 december 1942 tot 7 
januari 1943 het ophalen uit de huizen in Amsterdam stopgezet. Later die maand speelde ook het 
kerstreces een rol hierbij.822  
   In Den Haag en andere plaatsen werd echter in deze periode het oppakken voortgezet.823 De 
inschakeling van het Haagse gemeentelijk politiekorps, dat de NSB-er Petrus M.C.J. Hamer als 
hoofdcommissaris had, ging langer door dan in Amsterdam of Rotterdam.824 Daarnaast was in Den 
Haag echter de ‘Documentatiedienst’ bijzonder actief. De personeelsleden hiervan, allen NSB-ers of 
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anderszins pro-Duits – kregen hun instructies vaak regelrecht van de Sipo-SD. Onder de 561 
arrestanten die deze dienst in 1942 maakte, waren 151 joden die een overtreding hadden begaan, 231 
joodse onderduikers en 49 ‘jodenbegunstigers’.825 In andere grote steden werden al eerder in 
toenemende mate speciale afdelingen ingezet bij het oppakken, in plaats van het reguliere korps. In 
Rotterdam werden in de periode september–december 1942 door leden van ‘Groep 10’ 274 joden 
opgepakt; in 1943 bedroeg dit aantal 417 en het jaar daarna 254. Soortgelijke uit NSB-ers bestaande 
groepen en afdelingen opereerden zoals gezegd ook binnen de gemeentepolitie van Utrecht en 
Groningen.826 
   Buiten de grote steden werd langer doorgegaan met het gebruik van schriftelijke oproepen. Zo 
riepen in verschillende provincies de hoofden van de Sipo-SD Aussenstellen de burgemeesters en 
politiechefs bij elkaar om ze instructies te geven. De plaatselijke politie kreeg opdracht om met naam 
en adres bekende joden aan te zeggen, dat ze zich op een bepaald tijdstip moesten melden bij een 
station of op een plein. Daar vandaan zouden ze op transport worden gesteld, naar Amsterdam, maar 
later ook wel rechtstreeks naar Westerbork of Vught. Toen de bereidheid zich te melden in 
plattelandsgemeenten eveneens afnam, werden ook hier politieagenten langs de deur gestuurd. Soms 
– in gevallen van traineren of weigering – arriveerden Duitse politieofficieren met Nederlandse 
marechaussees uit andere plaatsen in de betreffende gemeente om de druk op de plaatselijke 
burgemeester en korpschef op te voeren een arrestatielijst op te stellen. In gevallen dat dit niet of niet 
tijdig lukte, zorgde de Sipo-SD zelf voor de arrestatielijsten op basis van de cartotheek die via de 
Rijksinspectie van de bevolkingsregisters bij de Zentralstelle in Amsterdam beschikbaar was. In vele 
plattelandsgemeenten was uitsluitend de plaatselijke politie verantwoordelijk voor het opbrengen van 
het relatief geringe aantal joodse inwoners naar de aangewezen verzamelpunten. Verontruste 
burgemeesters wendden zich om advies en leiding tot Binnenlandse Zaken. Secretaris-generaal 
Frederiks deed op 7 september 1942 een poging bij Generalkommissar Wimmer de politie van deze 
taak te ontheffen en wilde dat deze uitsluitend aan de marechaussee zou worden opgedragen. Hoewel 
hij al in april 1942 feitelijk zijn gezag over de gemeentelijke politie had verloren, oefende hij nog wel 
controle uit over de burgemeesters, die op hun beurt nog altijd formeel hoofd van politie in hun 
gemeente waren. Hij vreesde oppositie van burgemeesters tegen het ophalen van joden. Door 
uitsluitend de marechaussee te belasten met deze taak trachtte hij eventuele problemen met 
burgemeesters te voorkomen, want de marechaussee viel immers direct onder het departement van 
Justitie. Op deze wijze poogde Frederiks zich te ontdoen van bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de 
arrestatie en deportatie van joden.827 Rauter wees dit echter van de hand: 
   ‘Ob staatliche oder Gemeindepolizei - die polizeiliche Funktion muss bei beiden die gleiche sein. 
Ich werde gegen jeden niederländischen Polizisten vorgehen, der sich einem Befehl der deutschen 
Polizei, Juden zu verhaften, widersetzt. Solche Polizisten, gleichgültig ob Staats- oder 
Gemeindepolizei, werden nicht nur aus dem Dienst entlassen, sondern es müsste gegen sie auch 
disziplinär vorgegangen werden.’828 
   Deze aangelegenheid vormde een laatste achterhoedegevecht dat door Frederiks werd verloren. 
Hiermee was de ontkoppeling tussen de Duitse en Nederlandse autoriteiten op centraal niveau – met 
betrekking tot zowel de anti-joodse politiek als de zeggenschap over de Nederlandse politie – 
definitief bevestigd. Dit werd in oktober 1942 eens te meer duidelijk uit een serie schriftelijke 
instructies van Broersen. Zowel Rijks- als Gemeentepolitie hadden alle opdrachten uit te voeren ‘van 
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Duitse instanties tot arrestatie, transport en voorgeleiding van Joden, gijzelaars en andere 
personen’.829 
   In Amsterdam namen echter omstreeks midden januari 1943 de problemen bij het ophalen van 
joden verder toe. Wangedrag en diefstal van joods bezit door de leden van het PBA hielden aan. 
Daarbij kwam nog dat de acties vaak tot diep in de nacht duurden terwijl het werk overdag, zoals 
corvee- en bewakingsdiensten, gewoon doorging. Gevolg was oververmoeidheid, toenemend gebrek 
aan discipline en vervuiling van de kazerne. De toestand van het bataljon verslechterde zodanig dat 
Harster en Lages zich gedwongen zagen andere eenheden in te zetten. Vanaf 14 februari werd de taak 
van het PBA overgenomen door de Vrijwillige Hulppolitie (VHP).830 De VHP, een reserve politie-
eenheid, was op initiatief van Rauter in mei 1942 opgericht en telde in het hele land ongeveer 
tweeduizend leden.831 Hoewel toetreding tot deze formatie officieel open stond voor elke pro-Duitse 
Nederlander, werden in werkelijkheid uitsluitend leden van de NSB en/of Nederlandse SS toegelaten. 
In Amsterdam maakten de 205 leden van de VHP samen met leden van Orpo-bataljon 68 deel uit van 
de ploegen die de joden dagelijks uit hun huis haalden. Zij stonden daarbij onder rechtstreeks bevel 
van Major Hans Kärgel, de commandant dit bataljon. De methode als zodanig bleef dezelfde: 
gerichte ophaalacties tijdens de avondklok met behulp van naam- en adreslijsten afkomstig van de 
Zentralstelle. Ook de leden van de VHP ontpopten zich evenwel spoedig als dieven van huisraad en 
ander joods bezit.832 Tijdens deze periode – medio februari tot begin mei 1943 – nam de 
Amsterdamse reguliere politie geen deel aan het uit hun woningen ophalen van joden. Wel 
assisteerde zij soms bij afzettingen van straten, individuele arrestatie van (vermeende) overtreders 
van anti-joodse bepalingen en hield toezicht op het vervoer van huisraad uit joodse woningen.833 
   Een andere groep, die actief betrokken was bij het oppakken van joden, was de zogenoemde 
Kolonne Henneicke. Deze groep, genoemd naar hun chef, ressorteerde formeel onder de Zentralstelle 
en bestond uit Nederlands personeel. Aanvankelijk waren de leden als onderdeel van de 
Hausraterfassungstelle belast met opsporing van bezit dat door joden niet was ingeleverd of niet was 
aangemeld voor registratie. Van maart tot eind september 1943 echter waren de 54 leden van 
Kolonne Henneicke hoofdzakelijk actief in het opsporen en oppakken van joden – in hun huizen, op 
onderduikadressen of op straat. Dit werk werd gedaan veelal op basis van verklikkers en de leden 
ontvingen premiegeld per opgepakte jood. De mannen van de Kolonne Henneicke waren van huis uit 
geen politiemensen, maar wel bijna allemaal NSB-leden. Sommigen waren rechtstreeks afkomstig uit 
het Amsterdamse criminele milieu.834 Het totale aantal joden dat van 4 maart tot 1 oktober 1943 door 
Kolonne Henneicke werd opgepakt, wordt geschat op ruim 8.000.835 
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vandaan veel opgepakte joden naar de doorgangskampen Westerbork en Vught werden vervoerd. Johannes Houwink ten Cate, ‘Macht 
en machteloosheid. De bewakers van de Hollandse Schouwburg en het door hen gepleegde geweld’, in: C. Kristel (eindred.), Met alle 
geweld. Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland (Amsterdam: Balans, 2003), pp. 128–143. 
835

 Precieze aantallen zijn beschikbaar voor de periode 4 maart–8 juni 1943: 6.834, en voor augustus en september 1943: 720, is bij 
elkaar: 7.554. Met een schatting voor de tussenliggende periode lijkt een totaal aantal van circa 8.032 niet ver bezijden de waarheid. 
Van Liempt, Kopgeld, 11–17, 37–47, 53–54, 89–111; Croes/Tammes, ‘Gif’, 183–186. Vergel. Presser, Ashes, 349–356, 366, 392; De 
Jong, Koninkrijk, VI, 361–364, 441–446. 
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   Begin mei 1943 kwam een einde aan de methode van dagelijkse ophaalacties in de avonduren op 
basis van naam- en adreslijsten. De nog overgebleven, legaal op hun adressen wonende, Nederlandse 
joden verbleven toen bijna allemaal in drie daartoe aangewezen wijken in Amsterdam: in totaal circa 
33.000.836 Van toen af tot eind september 1943 maakte de Duitse politie voornamelijk gebruik 
grootscheepse razzia’s, waarbij hele wijken in hun geheel werden afgesloten en de woningen 
systematisch doorzocht. Deze razzia’s – georganiseerd door de Sipo-SD – vonden plaats op 26 mei, 
20 juni, 22-23 juli, 13 augustus en 29 september 1943. De uitvoering was in hoofdzaak in handen van 
de Orpo, met aanzienlijke steun van PBA en VHP, alle onder direct Duits bevel. De rol van de 
reguliere Amsterdamse gemeentepolitie bleef beperkt tot assistentie bij het afzetten van straten. Op 
26 mei en 20 juni werden, op ad hoc basis en tegen extra betaling, bovendien ongeveer driehonderd 
agenten van de Haagse gemeentepolitie ingezet. De razzia van 20 juni was de grootste razzia die ooit 
werd uitgevoerd.837 
   Van het totale aantal van tussen 55.000 en 56.000 Amsterdamse joden die in hun huizen of op 
straat werden opgepakt voor deportatie (degenen die zich meldden na een schriftelijke oproep niet 
meegeteld), werden naar schatting maximaal 8.000 binnengebracht door uitsluitend agenten van het 
reguliere gemeentelijke politiekorps, voornamelijk in september 1942. Dit aantal wordt echter 
ongeveer verdubbeld wanneer het oppakken door ophaalploegen die gemengd samengesteld waren 
uit leden van het gewone korps èn PBA worden meegeteld (september–oktober 1942 en incidenteel in 
januari-februari 1943). De overgrote meerderheid werd daarentegen gegrepen door Ordnungspolizei, 
Sipo-SD, Politiebataljon Amsterdam, Vrijwillige Hulppolitie en Kolonne Henneicke.838 In Rotterdam, 
Utrecht en Groningen werd het ophalen uit de huizen eveneens voor een belangrijk deel uitgevoerd 
door formeel van de gemeentepolitie deel uitmakende speciale afdelingen, die echter in meerderheid 
door NSB-ers werden bemand en hun instructies veelal rechtstreeks van de Sipo-SD ontvingen. 
Anders dan in grote steden, bleef in kleinere gemeenten vaak de plaatselijke politie of marechaussee 
betrokken bij het ophalen van de meestal weinige joodse inwoners. De aantallen voor heel 
Nederland, alsmede de betrokken eenheden zijn in onderstaand overzicht opgenomen. 
 

Figuur 17: Overzicht van wanneer en op welke wijze joden in Duitse handen zijn gekomen,  
      Nederlandse overheidsinstanties en Nederlandse reguliere politie vet gedrukt: 

Methoden    Instanties / eenheden     Aantal   Percentage van   
                                                                                                                                               totale aantal gedep.      
Incidentele razzia’s, 1941839:  
    - Amsterdam, 22–23 februari  Ordnungspolizei (Orpo)       389 
    - Amsterdam, 11 juni            Sipo-SD, gemeentepolitie       280 
    - oosten van het land, sept.–okt.  Orpo met assistentie van   
       gemeentepolitie en 
       marechaussee        200 
              869    0,7 
Oproepen, Amsterdam, juli–aug. 1942 Sipo-SD, Zentralstelle, 
       Joodsche Raad (JR)840    5.434 
                                                           
836

 Meershoek, Dienaren, 291. 
837

 Presser, Ondergang, I, 367–387; De Jong, Koninkrijk, VII, 304–306; Van der Boom, Den Haag, 92; Meershoek, Dienaren, 289–
291; Spieker, ‘Enttäuschte Liebe: Funktionswandel der Ordnungspolizei in den Niederlanden’; Idem, ‘Von der Germanisierung zur 
Repression: Funktion und Politik der deutschen Ordnungspolizei in den Niederlanden 1943’, in: N. Fasse, J. Houwink ten Cate, H. 
Lademacher (Hg.), Nationalsozialistische Herrschaft und Besatzungszeit. Historische Erfahrung und Verarbeitung aus 
niederländischer und deutscher Sicht (Münster etc.: Waxmann, 2000), pp. 179–190. 
838

 J. Houwink ten Cate, ‘Alfons Zündler en de bewaking van het gevangenkamp aan de Plantage Middenlaan 24 te Amsterdam – 
volgens de geschreven bronnen’; ongepubl. rapport (Amsterdam: RvO, augustus 1994/januari 1995; exemplaar ook in Yad Vashem, 
Jerusalem), statistische bijlage; Houwink ten Cate, ‘Mangelnde Solidarität?’, 101 n. 81, p. 102 n. 83, p. 105; Idem, ‘Massacriminaliteit 
uit hebzucht’, Historisch Nieuwsblad jrg. 8, no.2 (mei 1999), 52–53; Idem, ‘Der Judenmord als NS-Staatskriminalität unter 
massenhafter einheimischer Beteiligung. Forschungsstand und Ausblick auf Grund des Einzelbeispiels Niederlande’, in: Deutsche und 
holländische Polizei in den besetzten niederländischen Gebieten. Dokumentation einer Arbeitstagung, 118–130, m.n. 126–128; Guus 
Meershoek, ‘Motive der niederländische Beihilfe an der Deportation der Juden: Pflichtbewusstsein oder Habgier und Opportunismus?’, 
in: Deutsche und holländische Polizei, 104–117, aldaar p. 105 n. 5. 
839

 Voor februari 1941, zie: De Jong, Koninkrijk, IV, 829 (pop.ed.); Presser, Ondergang, I, 87. Voor juni 1941, zie: L.E. Visser, ‘Nota 
over mijn pogingen betreffende de Joodsche gijzelaars’ (11 dec. 1941), p. 2, en brief Visser, 14 okt. 1941, aan het college van 
secretarissen-generaal, beide in: NIOD: Doc. I-1798A; Meershoek, Dienaren, 169. Voor september–oktober 1941, zie: De Jong, 
Koninkrijk, V, 558–561 (wetensch.ed.). 
840

 De Jong, Koninkrijk, VI, 4 –7, 29–31; Houwink ten Cate, ‘Mangelnde Solidarität’, p. 102 n. 83, p. 105. 
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Razzia’s: Amsterdam, 14 juli, 6, 9 aug.’42 Sipo-SD, Orpo841       880  
Oproepen, Rotterdam, 30 juli, 2, 7 aug.’42 Sipo-SD, Zentralstelle842    2.440 
Oproepen, Den Haag, 28 aug.’42  Sipo-SD, IV  B4-DenHaag8431.200    
Oproepen, elders, juli-aug.’42        Sipo-SD, Zentralstelle844    3.538 
          13.492  12,6 
Ophalen uit huizen: 
    - Amsterdam, sept.’42       Sipo-SD, Zentralstelle, 
       gemeentepolitie, PBA845   6.673       
    - buiten Amsterdam, sept.’42  Zentralstelle, gemeente- 

  politie, marechaussee846   1.140 
          7.813          7,3  
 
Ophaalactie werkkampen, 2–3 okt.’42:  
     - Tewerkgestelden   Orpo847      5.242 
     - Gezinsleden, Amsterdam  Sipo-SD, Zentralstelle, 

  Orpo, gemeentepolitie,   
  PBA, met assistentie van 
  leden van NSDAP en 
  Nederlandse SS848    3.256 

     - Gezinsleden, buiten Amsterdam gemeentepolitie, 
  marechaussee849    3.798     

     12.296  11,5 
Overige ophaalacties buiten  gemeentepolitie850, 
    Amsterdam, okt.’42       marechaussee851     2.669     2,5 
Ophalen uit huizen:       
     - Amsterdam, 7 nov.–18 dec.’42 Sipo-SD, Zentralstelle, PBA, 
       beperkte ondersteuning 
       van gemeentepolitie852    4.974 

                                                           
841

 Er werden tijdens de razzia van 14 juli 540 joden opgepakt; zie Meershoek, Dienaren, 236–237; De Jong, Koninkrijk, VI, 7–10; 
Presser, Ondergang, I, 258; van de 540 werden maximaal vijftig direct gedeporteerd, de anderen vrijgelaten. Over het precieze aantal 
opgepakte joden tijdens de razzia van 6 augustus lopen de berichten uiteen. Presser vermeldt 2.000 (Ondergang, I, 268, 270–273; 
Idem, Ashes, 152–153), De Jong 1.600 (Koninkrijk, VI, 26–27) en Meershoek 2.200 (Dienaren, 239–240). De Jong vermeldt dat van 
degenen die tijdens deze razzia waren opgepakt, ongeveer zeshonderd naar Westerbork werden overgebracht; de anderen werden 
vrijgelaten. Van de joden die op 9 augustus waren gegrepen, werden 230 naar Westerbork gebracht en veertig vrijgelaten; De Jong, 
Koninkrijk, VI, 28–29; Meershoek, Dienaren, 240. 
842

 De Jong, Koninkrijk, VI, 33–34, 37; Van der Pauw, Rotterdam, 359–360. 
843 In Den Haag verschenen van 4.000 voor 28 augustus opgeroepenen er 1.200; Van der Boom, Den Haag, 163. 
844

 In totaal werden in juli–augustus 13.492 joden kamp Westerbork binnengebracht; de eveneens vaststaande bovengenoemde 
aantallen voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn hierop in mindering gebracht. Polak/Van Weezel (ed.), Documents, p. 108: 
‘Transportbewegung’. 
845

 Voor het aantal, zie Houwink ten Cate, ‘Alfons Zündler’, p. 82: Tabel 1, kolommen JR en HtC. Voor betrokken instanties/ 
eenheden, zie Meershoek, Dienaren, 245–249; De Jong, Koninkrijk, VI, 31–36.  
846

 Polak/Van Weezel (ed.), Documents, p. 108: ‘Transportbewegung’; Van der Boom, Den Haag, 93, 163–165. In totaal werden in 
september 7.733 joden kamp Westerbork binnengebracht; het eveneens vaststaande bovengenoemde aantal voor Amsterdam is hierop 
in mindering gebracht. Ongeveer tachtig personen werden buiten Westerbork om naar Amersfoort en/of Mauthausen weggevoerd. 
Voor de betrokken instanties en politie-eenheden, zie De Jong, Koninkrijk, VI, 240–250; Romijn, Burgemeesters, 441–464; G. 
Hirschfeld, Fremdherrschaft, 112–114. 
847

 Presser, Ondergang, I, 194, 298–305; Idem, Ashes, 105; De Jong, Koninkrijk, V, 1058; VI, 237–240.  
848

 Voor betrokken eenheden, zie: Meershoek, Dienaren, 248–249; Croes/Tammes, ‘Gif’, 267. Voor het aantal opgepakte gezinsleden 
in Amsterdam, Croes/Tammes, ibid., p. 251 n. 741. Van de 3.256 werden er ongeveer 700 opgehaald door gemeentepolitie en PBA 
samen; zie rapport, 6 okt. 1942, opgesteld door H. Kärgel, commandant Orpo-bataljon 68, als bijlage 13n toegevoegd aan J.H. Heyink, 
‘Kort chronologisch verslag’, NIOD, coll. 249: Doc II-363, dossier a-5. 
849 Het totaal aantal binnenkomsten in kamp Westerbork op 2–3 oktober was 12.296, De Jong, Koninkrijk, VI, 240; bevestiging van 
dit aantal in Croes/Tammes, ‘Gif’, 250. Ook bovengenoemde aantallen tewerkgestelden in de werkkampen en gezinsleden in 
Amsterdam staan vast. Zie bovenstaande twee noten. Door deze aantallen af te trekken van het totaal aantal binnenkomsten, komt het 
aantal gezinsleden buiten Amsterdam tot stand. Voor betrokken eenheden: De Jong, Koninkrijk, VI, 236–244; Van der Boom, Den 
Haag, 92, 165; Van der Pauw, Rotterdam, 360; Romijn, Burgemeesters, 441–464; G. Hirschfeld, Fremdherrschaft, 112–114. 
850

 De Jong, Koninkrijk, VI, 250–251; Van der Boom, Den Haag, 164–165. 
851

 Dit aantal is tot stand gekomen door van het totaal aantal binnenkomsten in kamp Westerbork van heel oktober 1942 – 15.113 – de 
op 2 en 3 oktober binnengekomen bovengenoemde aantallen van tewerkgestelden in werkkampen en de gezinsleden in en buiten 
Amsterdam af te trekken. Polak/Van Weezel (ed.), Documents, p. 108: ‘Transportbewegung’. 
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     - buiten Amsterdam, nov.–dec.’42 gemeentepolitie, 
       marechaussee853    4.869    

   9.843    9,2 
Ophalen uit huizen: 
     - Amsterdam, 7 jan.–14 febr.’43 Sipo-SD, Zentralstelle, PBA, 

 OD uit Westerbork854      980 
     - buiten Amsterdam, jan.–14 febr.’43 gemeentepolitie,     
       marechaussee855    3.381    

 4.361    4,1 
Leeghalen joodse tehuizen, inrichtingen, Sipo-SD, Zentralstelle, 
weeshuizen, ziekenhuizen, jan.–apr.’43 856   Orpo, leden Ned. SS, 
       OD uit Westerbork 
     - Amsterdam, 18-19, 20, 23 jan., 1, 3, 9 en 
       10 febr.’43      o.a. gemeentepolitie857    1.520 
     - Amsterdam,  18, 22 febr., 1, 3, 22 maart ’43      1.736 
     - Apeldoorn, 22 jan.’43           921      
     - Den Haag/Scheveningen/Leiden, 18-19, 22 febr., 17 maart ’43    1.057 
     - Rotterdam, 26 febr.’43           269 
     - Groningen/Friesland, 9 maart ’43          503 
     - overig/elders           1.994 
          8.000    7,5 
Ophalen uit huizen, febr.–30 apr.’43: 
     - uit Amsterdam naar Westerbork, Sipo-SD, Zentralstelle, Orpo 
       15 febr.–30 apr.’43     Vrijwillige Hulppolitie 
       (VHP)858     6.393 
     - uit Amsterdam naar Vught  Sipo-SD, Zentralstelle, 
        16 jan.–3 mrt.’43     PBA, VHP859     3.089 
     - buiten Amsterdam naar Westerbork gemeentepolitie, 
        15 febr.–30 apr.’43     marechaussee860    2.127 
         11.609  10,9 
                                                                                                                                                                                                    
852

 Meershoek, Dienaren, 269–270; De Jong, Koninkrijk, VI, 245. 
853

 In Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen werd het ophalen uit de huizen voor een belangrijk deel uitgevoerd door formeel 
van de gemeentepolitie deel uitmakende speciale afdelingen, die echter in meerderheid door NSB-ers en Duitsgezinden werden 
bemand en hun instructies rechtstreeks van de Sipo-SD ontvingen: in Den Haag de ‘Documentatiedienst’, in Rotterdam ‘Groep 10’, in 
Utrecht ‘Centrale Contrôle’, in Groningen ‘Bijzondere Recherche’, zie: De Jong, Koninkrijk, VI, 226, 248–249; Van der Boom, Den 
Haag, 99–107; Van der Pauw, Rotterdam, 338–339, 361–363; Van Riet, Handhaven; Vernooij, Grenzen, 66–69; Croes/Tammes, ‘Gif’, 
192–193, 253–256, 471–477; G. Hirschfeld, Fremdherrschaft, 113; Idem, Nazi Rule, 175–176. Buiten genoemde steden werd langer 
doorgegaan met oproepen i.p.v. ophalen uit de huizen. Voor de aantallen, zie: ‘Transportbewegung’, in: Polak/Van Gennep (ed.), 
Documents, 108. In totaal werden in nov.–dec. 9.843 joden kamp Westerbork binnengebracht; om het aantal voor de rest van het land 
vast te stellen is het eveneens vaststaande bovengenoemde aantal voor Amsterdam hierop in mindering gebracht. 
854

 Het aantal opgepakten voor januari 1943 werd door Meershoek gesteld op 1.998, zie zijn opgave in Houwink ten Cate, ‘Alfons 
Zündler’, p. 82: Tabel 1, de kolom OD/Pol. Hiervan is met zekerheid bekend het aantal voor 18 t/m 28 januari: 1.286; zie hiervoor 
Croes/Tammes, ‘Gif’, 270. Van eind januari tot 14 februari nam het aantal sterk af. In totaal werden toen maximaal naar schatting 500 
joden opgehaald uit hun huizen. Voor de inzet van PBA zie ook: Meershoek, Dienaren, 265–266, 272. Bij de vaststelling van het 
uiteindelijke aantal zijn de 1.520 joden uit Amsterdamse weeshuizen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen die in deze periode werden 
weggevoerd, hier niet meegerekend. Deze zijn hieronder apart vermeld. 
855

 Voor de aantallen, zie: ‘Transportbewegung’, in: Polak/Van Gennep (ed.), Documents, 108. In totaal werden van 7 jan. t/m 14 febr. 
5.881 joden kamp Westerbork binnengebracht. Om het aantal voor de rest van het land vast te stellen zijn het aantal 980 van 
ophalingen uit huizen in Amsterdam en de 1.520 van de tehuizen, inrichtingen etc. op het bovengenoemde aantal in mindering 
gebracht. 
856

 Presser, Ondergang, I, 320–351, 412, 415; De Jong, Koninkrijk, VI, 318–329; Meershoek, Dienaren, 266, 288; Van der Boom, 
Den Haag, 165; Cahen, ‘Een hoofdstuk’, 253–254; Van der Pauw, Rotterdam, 362–363; J. Michman et al., Pinkas (1999), 197–198, 
361, 385, 434, 459, 529–530; Houwink ten Cate, ‘Mangelnde Solidarität’, 106. 
857

 De Amsterdamse gemeentepolitie was belast met de ontruiming van een weeshuis met 250 kinderen op 9 februari 1943. 
Meershoek, Dienaren, 266. 
858

 Voor de totale aantallen, zie: ‘Transportbewegung’, in: Polak/Van Gennep (ed.), Documents, 108. Er werden van 15 februari t/m 
30 april ca. 15.000 joden kamp Westerbork binnengebracht. Het aandeel van Amsterdam in deze periode was bijzonder hoog: 
gemiddeld werden per week ruim duizend joden door VHP en Orpo opgehaald, Meershoek, Dienaren, 287–289. Het aantal van 6.393 
is gebaseerd op Houwink ten Cate, ‘Alfons Zündler’, p. 82: Tabel 1, de kolom OD/Pol (half februari t/m april). Om het aantal voor de 
rest van het land van 2.127 vast te stellen zijn het Amsterdamse aantal en de 6.480 van de ontruiming van tehuizen etc. voor dezelfde 
periode op het bovengenoemde totaal in mindering gebracht. 
859

 De Jong, Koninkrijk, VI, pp. 330–331 n. 3. 
860

 Zie noot 860. 
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Ontruiming provincies, rechtstreeks 
naar kamp Vught, 9 april en 22–23 april ’43861     4.187    3,9 
 
Amsterdam, mei–sept.’43: 
     - oproepen en melding, 20 mei ’43: Zentralstelle, JR862       943 
     - oproepen en melding, 25 mei ’43: Zentralstelle, JR863       546 
     - grote razzia, 26 mei ’43:  Orpo, PBA, VHP, met 
       assistentie van 300    3.435 
       agenten gemeentepolitie 
       Den Haag en OD uit  

  Westerbork864 
     - grote razzia, 20 juni ’43:  Orpo, Sipo-SD, Zentralstelle 
       Hausraterfassung, VHP, met 

  assistentie van gemeente- 
  politie uit Den Haag en Dor-  
  drecht, OD Westerbork865   5.524 

     - razzia, 22–23 juli ’43:  Orpo, VHP866        600 
     - ontruiming ziekenhuis (NIZ), 13 aug.: Orpo, VHP867        400 
     - onruiming Joodse Invalide, 17 sept.: Orpo, VHP        250  
     - grote razzia, 29 september ’43: Orpo, VHP868     2.000 
         13.698  12,8 
Opsporing joodse onderduikers, individuele arrestaties: 
     - individuele arrestaties, maart–sept. verklikkers, V-Leute 
       1943, m.n. door ‘Kolonnes’, vnl.:   Kolonne Henneicke869    8.032   
     - overige individuele strafgevallen,  verklikkers, V-Leute 
       aug. 1942–sept. 1944:     Sipo-SD, Orpo, VHP870    3.863 
         11.895  11,1 
Overige individuele arrestaties en arrestaties in  
kleine groepen: 
     - mislukte vluchtpogingen via België en N.-Frankrijk871   2.000 
     - afgewezen door Calmeyer (herziening van registratie als jood)872  1.958 
     - protestants-gedoopten (Westerbork / Theresienstadt)873   1.572 
     - ‘Barnevelders’ (Westerbork / Theresienstadt of Bergen-Belsen)874    686 
     - Portugese joden (laatste groep met tijdelijke vrijstelling)875     340 
                      6.556 +     6,1 + 
  
Totaal aantal gedeporteerden:               107.288  100 
 

                                                           
861

 Het aantal binnengekomen in kamp Vught op 9 april bedroeg 670; het aantal voor 22–23 april 3.517. Zie: Opgave van de 
zogenaamde sterkte, bijlage 2 in Janneke de Moei, Joodse kinderen in kamp Vught (1999), pp. 107–108. De Jong vermeldt een totaal 
aantal van ca. 4.000, zie: De Jong, Koninkrijk, VI, 331–333. 
862

 Meershoek, Dienaren, 289. 
863

 De Jong, Koninkrijk, VII, 301 vermeldt dat 546 joden op 25 mei Westerbork werden binnengebracht; Meershoek, Dienaren, 289 
spreekt echter van 1.600 personen die zich op 25 mei in Amsterdam zouden hebben gemeld. 
864

 De Jong, Koninkrijk, VII, p. 302 n. 1: ‘drieduizendvierhonderdvijf-en-dertig’. Meershoek, Dienaren, p. 290 meldt  4.353. 
865

 De Jong, Koninkrijk, VII, 304–307. 
866 Ibid., VII, 307–308. 
867

 Ibid. 
868

 Ibid., VII, 308–312 
869

 Kolonne Henneicke, zie: De Jong, Koninkrijk, VI, 361–364; Van Liempt, Kopgeld, 11–17, 53–54; Croes/Tammes, ‘Gif’, 185–186. 
870

 Het totale aantal van 11.895 opgespoorde joodse onderduikers is gebaseerd op Croes/Tammes, ‘Gif’ , 195. Om het aantal overige 
individuele strafgevallen vast te stellen is het aantal 8.032 van de Kolonne Henneicke afgetrokken van het genoemde totale aantal. 
871 De Jong, Koninkrijk, VIII, 698–709 en Tabel IX op 708.  
872

 Von Frijtag Drabbe Künzel, ‘Zwischen Tätern, Zuschauern und Opfern: Hans Georg Calmeyer und die Judenverfolgung in den 
besetzten Niederlanden’, 132; Idem, Het geval Calmeyer, p. 143: ‘de andere 1.958 personen konden (…) wel worden weggevoerd’; p. 
266: ‘Wat tegen Calmeyer sprak, was (…) zijn gewoonte om negatieve beslissingen onmiddellijk aan de SS door te geven.’ 
873 De Jong, Koninkrijk, VI, 292; Houwink ten Cate, ‘Het jongere deel’, 20. 
874

 B. de Munnick, Uitverkoren in uitzondering, 72 
875

 De Jong, Koninkrijk, VII, 405–406. 
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Uit bovenstaand overzicht is af te leiden dat van het totale aantal van ruim 107.000 joden, die uit 
Nederland werden weggevoerd, het aantal dat aantoonbaar werd opgepakt door uitsluitend of 
hoofdzakelijk Nederlandse reguliere politie (gemeentepolitie, marechaussee) tenminste 26.000 
bedroeg. Dit is ruim 24 procent van het totale deportatiecijfer. Circa 80.000 joden (76 procent) 
kwamen op andere wijze in Duitse handen: door Duitse politie (Ordnungspolizei, Sipo-SD, 
Zentralstelle), door schriftelijke oproepen, door leden van veelal door NSB’ers bemande pro-Duitse 
eenheden, afdelingen en groepen (PBA, VHP, ‘Documentatiedienst’, ‘Centrale Controle’ etc.), alsook 
door individuele Nederlandse verklikkers. Al deze groepen of personen vielen buiten de reguliere 
Nederlandse overheidsinstanties en opereerden in de praktijk onder direct Duits bevel. Hiermee 
waren ze in feite onderdeel geworden van het vervolgingsapparaat van de bezetter. Deze situatie gold 
vooral voor Amsterdam en andere grote steden waar meer dan driekwart van de Nederlandse joden 
woonde. 
   Dat aansturing van de ophaalacties en deportaties in Amsterdam, Den Haag en de meeste andere 
steden – en de gedeeltelijke inschakeling van Nederlandse politie daarbij – geheel in handen was van 
Duitse politie, bleek mogelijk doordat de bezetter er al in de loop van 1941 en eerste helft 1942 in 
was geslaagd de anti-joodse politiek volledig en de Nederlandse politie voor bepaalde taken te 
onttrekken aan het centrale gezag van de Nederlandse autoriteiten. De burgemeesters waren als 
hoofden van politie in veel opzichten uitgeschakeld en in plaats hiervan kwamen de instructies uit 
‘Den Haag’: van de ‘Chef-staf van de Nederlandse Politie’. Wanneer het echter aankwam op 
deportatie van joden gaf de Duitse politieleiding er de voorkeur aan lange bevelslijnen te vermijden 
en direct op lokaal niveau te opereren, buiten de formeel gecentraliseerde Nederlandse 
politieorganisatie om. 
   De motieven achter de handelwijze van achtereenvolgens bij uitvoering betrokken Nederlandse 
eenheden liepen sterk uiteen. Zo bleef de directe inzet van de reguliere gemeentepolitie in 
Amsterdam bij het uit huis halen van joden voor deportatie feitelijk beperkt tot één maand (2 
september t/m 3 oktober 1942). Hun handelen werd voornamelijk bepaald door hiërarchische druk 
van de nazi-gezinde hoofdcommissaris en angst voor ontslag en straf in geval van weigering, niet 
door plichtsbesef of gezagsgetrouwheid als zodanig. Het in meerdere gevallen daadwerkelijke 
ontslag bij weigering had een intimiderend effect. Dat veel gewone agenten grote weerzin hadden 
tegen de opgelegde taak, blijkt onder andere uit het feit dat tijdens de ophaalacties van 2-3 oktober 
1942 de Amsterdamse politie en PBA, die samen meer dan de helft van de totale ingezette mankracht 
leverden, in plaats van de beoogde tweeduizend niet meer dan ongeveer 700 joden opbrachten. 
Duitse politie had toen veruit het meeste werk moeten doen.876 Ook in andere plaatsen heerste onder 
agenten van meet af weerzin tegen het ophalen van joden en vonden gedwongen ontslagen plaats bij 
weigering.877 De leden van het PBA werden spoedig na begin van hun betrokkenheid bij het 
oppakken van joden mede gedreven door hebzucht, aangezien de gelegenheid hen tot dief van joods 
bezit maakte. Handhaving van de discipline werd een onoplosbaar probleem. Dit was de reden dat de 
Duitse politieleiding zich genoodzaakt zag bij het oppakken van joden de PBA te vervangen door de 
VHP. De leden hiervan – uitsluitend NSB’ers en/of Nederlandse SS’ers – waren uit ideologische 
motieven tot deze eenheid toegetreden. Ook zij echter vervielen bij het ophalen van joden al snel tot 
hebzucht. Dit laatste gold in de praktijk ook steeds meer voor de NSB-leden van de speciale 
afdelingen van gemeentepolitie in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen, die zich 
hoofdzakelijk richtten op het oppakken van joden. Leden van Kolonne Henneicke, V-Leute en andere 
verklikkers werden bijna uitsluitend gedreven door het relatief hoge premiegeld.878 
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4.3.3.2  Maatschappelijke reacties, verzet en onderduikmogelijkheden  
De eerste massale en openlijke uiting van verzet tegen de jodenvervolging was de staking van 25-26 
februari 1941 in Amsterdam, Zaandam en omgeving geweest. Nadat op de  tweede dag ook in 
Haarlem, Hilversum en Utrecht een stakingsbeweging was ontstaan, had de Duitse politie hardhandig 
ingegrepen met dodelijke slachtoffers onder de bevolking.879 Na de staking was de bezetter in het 
hele jaar 1941 en eerste helft 1942 over het algemeen zelden tot soortgelijk gewelddadig ingrijpen 

tegen de joden overgegaan, dat opnieuw tot heftige reacties had kunnen leiden. Uitzonderingen waren 
weliswaar de razzia van juni 1941 in Amsterdam en het oppakken van joden in september-oktober 
1941 in het oosten van het land, maar deze acties werden op een andere manier uitgevoerd: daarbij 
was voor het eerst – door overrompeling en misleiding van Duitse kant – de Nederlandse politie bij 
uitvoering van deze arrestaties betrokken geraakt. Bovendien bleven verdere heftige reacties van 
Nederlandse kant op de jodenvervolging uit, omdat de harde repressie die op de Februaristaking was 
gevolgd, natuurlijk ook een afschrikwekkende uitwerking had op degenen die opnieuw openlijk iets 
tegen de bezetter wilden ondernemen. Daarbij kwam dat de bezetter de joden in hoofdzaak door een 
geheel van voornamelijk bestuurlijk-administratieve, ‘geruisloze’ maatregelen in een economisch en 
maatschappelijk isolement bracht, zodanig dat dit zo weinig mogelijk aanleiding zou geven tot 
nieuwe onrust onder de niet-joodse bevolking.880  
   Voor zover de anti-Duitse stemming zich uitte, was dit in de vorm van eerder genoemde 
clandestiene bladen die in aantal en omvang toenamen; de jodenvervolging en deportaties kwamen 
niet veelvuldig ter sprake in de clandestiene pers. Sommige bladen hielden zich – naast het verloop 
van de strijd aan de fronten en verzet tegen het nazisme in het algemeen – ook bezig met 
noodzakelijk geachte hervormingen van bestuur en maatschappij in Nederland na de oorlog.881 Bij 
het begin van de deportaties van de joden in juli 1942 werd in de ondergrondse pers fel gereageerd. 
Zo stelde Het Parool toen al vast: ‘Ruim honderdduizend Nederlanders, aanvankelijk misschien 
alleen de mannen, maar daarna ook grijsaards, vrouwen en kinderen, Nederlanders als wij allen (…), 
zullen aanstonds als vee worden weggevoerd om in een ontredderde omgeving te worden opgesloten 
in kampen waar geen menswaardig bestaan meer mogelijk is (…). Hoon en schande zullen ons deel 
zijn als wij dit alles zouden toestaan.’ Ook Vrij Nederland, De Vonk en De Waarheid riepen de 
bevolking, met name spoorwegpersoneel en politieagenten, op geen medewerking te verlenen bij de 
wegvoeringen. Na de razzia van 14 juli en het vertrek van de eerste deportatietreinen, werden 
uitingen van verontwaardiging en oproepen tot hulpverlening herhaald. Vanaf eind 1942 zouden 
berichten over de deportaties van joden in de ondergrondse pers echter verminderen. In Het Parool 
bijvoorbeeld zouden er in 1943 en 1944 geen uitvoerige beschouwingen over het lot van de joden 
meer verschijnen. Pas in september 1943, toen de ophaalacties van joden al bijna geheel ten einde 
waren, werden in de ondergrondse pers voor het eerst betrouwbaar geachte bronnen aangehaald, die 
in detail de vernietiging van de joden beschreven. Over het algemeen echter eisten van toen af tot het 
einde van de bezetting in de ondergrondse pers de toenemende gedwongen tewerkstelling van 
Nederlanders in Duitsland, de strijd aan de fronten, de verslechterende levensstandaard en het 
gewenste naoorlogse Nederland méér aandacht op.882 
   Nadat Generalkommissar Schmidt eind juni 1942 de komende deportaties had aangekondigd, 
stuurden de katholieke en protestantse kerken op 11 juli een gezamenlijk protesttelegram naar de 
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hoogste Duitse autoriteiten: niet alleen Reichskommissar Seyss-Inquart, ook Rauter, Schmidt en 
generaal Christiansen. Gesteld werd:  
 
‘De hieronder vermelde Nederlandse Kerken, reeds diep geschokt door de maatregelen tegen de 
Joden in Nederland, waardoor zij uitgesloten worden van het deelnemen aan het normale volksleven, 
hebben met ontzetting kennis genomen van de nieuwe maatregelen, waardoor mannen, vrouwen, 
kinderen en gehele gezinnen zullen worden weggevoerd naar het Duitse Rijksgebied en 
onderhorigheden. Het leed dat hiermede over tienduizenden gebracht wordt, de wetenschap dat deze 
maatregelen tegen het diepste zedelijk besef van het Nederlandse volk strijden, bovenal het indruisen 
van deze maatregelen tegen hetgeen ons van Godswege als eis van gerechtigheid en barmhartigheid 
gesteld wordt, nopen de Kerken tot U de dringende bede te richten, aan deze maatregelen geen 
uitvoering te geven. Voor de Christenen onder de Joden wordt ons deze dringende bede tot U 
bovendien ingegeven door de overweging, dat hun door deze maatregelen het deelnemen aan het 
kerkelijk leven wordt afgesneden.’883 
 
Tien kerkgenootschappen hadden het telegram ondertekend, het hoogste aantal dat ooit een tot de 
bezetter gericht stuk ondertekende, waaronder ook die welke niet in het Interkerkelijk Overleg waren 
vertegenwoordigd.884 Daarop deed Schmidt namens Seyss-Inquart aan de kerken de toezegging dat 
de christelijke joden niet weggevoerd zouden worden, voor zover zij vóór januari 1941 tot een der 
christelijke kerken behoorden. Door deze uitzondering, waar van kerkelijke zijde niet om was 
gevraagd, werden de bezwaren van de kerken tegen de deportaties echter niet weggenomen. Daarom 
besloten zij tot voorlezing van een gezamenlijke protestverklaring in alle kerken op zondag 26 juli, 
waarin ook het telegram aan Seyss-Inquart woordelijk zou worden opgenomen. De bezetter, die de 
laatste zin van het telegram als aanknopingspunt gebruikte, dreigde met onmiddellijke deportatie van 
de gedoopte joden, als de kerken hun voornemen zouden uitvoeren. Hierop besloot de Hervormde 
Kerk van voorlezing van het telegram af te zien, waarna de in eerste instantie circa vierhonderd als 
zodanig geregistreerde protestantse joden voorlopig werden vrijgesteld van deportatie.885 Het 
episcopaat en de Gereformeerde Kerken echter weigerden zich te laten intimideren: de 
protestverklaring, met inbegrip van het telegram, werd op 26 juli in alle rooms-katholieke en bijna 
alle gereformeerde kerken voorgelezen. De bezetter reageerde snel: op 2 augustus werden 245 
katholieke joden (van de 694 joden in Nederland die tot het katholieke geloof waren overgegaan) 
door Duitse politie gearresteerd. De 32 die in Amsterdam waren opgepakt, gingen rechtstreeks naar 
Westerbork, de overigen eerst naar kamp Amersfoort. De volgende dag werden 44 van hen 
vrijgelaten omdat was gebleken dat ze een niet-joodse huwelijkspartner hadden. Alle anderen werden 
naar Westerbork overgebracht en 92 van hen nog in augustus met voorrang naar Auschwitz 
weggevoerd en vermoord.886 Ondanks de houding van de Gereformeerde Kerken bleven protestants-
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gedoopte joden voorlopig van deportatie vrijgesteld. Een belangrijke reden waarom de kerken daarna 
lange tijd geen protesten lieten horen, was ‘de vrees dat wat nu voor de christen-Joden bereikt was, 
dan weer verloren zou gaan.’887 Door middel van doop- en belijdenisattesten zou het aantal 
protestantse joden tot eind september 1943 groeien tot ongeveer duizend. Seyss-Inquart kon 
uiteindelijk concluderen: ‘Ich habe bekanntlich die Einmischung der Kirchen in die gesammte 
Judenfrage im wesentlichen dadurch abgewehrt, dass ich die Konfessionsjuden (...) in den 
Niederlanden behielt.’888 
   Na de publieke verklaring van juli 1942 werd op 21 februari 1943 voor het eerst weer in alle 
protestantse en katholieke kerken de tekst voorgelezen van een protest dat de kerken vier dagen 
eerder hadden ingediend bij Seyss-Inquart en waarin onder andere ook de jodenvervolging aan de 
kaak werd gesteld. Eerder die maand waren, na moordaanslagen door het verzet op de pro-Duitse 
generaal H.A. Seyffardt (commandant van het Vrijwilligers-Legioen Nederland) en de pas benoemde 
secretaris-generaal van volksvoorlichting en kunsten H. Reydon, door de bezetter represaille-razzia’s 
op studenten en andere jongeren gehouden. In de kerkelijke verklaring werd al het tot dan toe door de 
bezetter begane onrecht opgesomd, waaronder ‘het ten dode vervolgen van Joodse medeburgers’ 
(…). ‘Thans moet zij [de Kerk] opkomen tegen het opjagen, grijpen en wegvoeren van duizenden 
jonge mensen’. Benadrukt werd dat het verboden was ‘medewerking te verlenen aan daden van 
onrecht, waardoor men zich mede aan dat onrecht schuldig zou maken.’889 In feite riepen de kerken 
op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. In mei 1943 kwamen de kerken opnieuw en nu heel 
nadrukkelijk voor de joden op. Aanleiding was de Duitse eis waarbij joden die een niet-joodse 
huwelijkspartner hadden, werden gedwongen te kiezen tussen deportatie of sterilisatie. De 
protestverklaring van de gezamenlijke kerken op 19 mei was in tot dan toe ongekend scherpe 
bewoordingen vervat.890 Uiteindelijk verbood Seyss-Inquart de sterilisatie van gemengd gehuwde 
joden.891 
   De bezetters waren er in geslaagd het eventuele verzet van de hoogste autoriteiten tegen de 
deportaties in te dammen892 door eerdergenoemde Barneveld-groep vooralsnog hiervan vrij te stellen 
en voor de kerken vervulde de kleine groep protestantse joden in feite dezelfde functie. 
 
Door boven geschetste ontwikkelingen en doordat de economische situatie, waaronder de 
voedselvoorziening – anders dan in Frankrijk en België – naar omstandigheden nog niet al te 
ongunstig was, was in de zomer van 1942 in Nederland geen goed georganiseerd en landelijk 
verzetsnetwerk tot ontwikkeling gekomen.893 Dit betekende dat joden die probeerden onder te 
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duiken, lange tijd vooràl afhankelijk waren van individuele Nederlanders, die op een of andere wijze 
een onderduikplaats beschikbaar stelden.894 Toch ging het niet om een gering aantal. Zo werd in een 
verslag van IV B 4-Den Haag van april 1943 het aantal joodse onderduikers op dat moment op 
maximaal 15.000 geschat.895 Dit getal lag waarschijnlijk niet ver van de werkelijkheid, aangezien in 
de periode hierna – de derde fase van de deportaties toen de grote razzia’s plaatsvonden – nog naar 
schatting ongeveer tienduizend joden konden onderduiken; De Jong vermeldde dat de Duitse 
schatting, eind september 1943 (toen de laatste grote razzia’s voorbij waren), van het aantal joodse 
onderduikers van 20.000 nog als te laag moet worden beschouwd; zelf stelde hij het totale aantal 
joodse onderduikers op 25.000 tot 27.000, van wie 8.000 tot 9.000 alsnog werden gegrepen, zodat 
16.000 tot 19.000 joden aan deportatie wisten te ontkomen.896 In recenter onderzoek wordt op goede 
gronden het totale aantal joodse onderduikers – met inbegrip van degenen die alsnog werden 
verraden of ontdekt en weggevoerd – geschat op minstens 28.000, van hen zouden maximaal 16.100 
de oorlog in de onderduik hebben overleefd.897 
   Dat het aantal joodse onderduikers tussen mei en september 1943, vergeleken bij de periode 
daarvóór, naar verhouding sterk toenam, kwam niet alleen doordat in deze fase van de deportaties de 
bezetter nog vrijwel uitsluitend gebruik maakte van grote razzia’s, maar ook omdat het Nederlandse 
verzet toen beter georganiseerd raakte. Dit had weer te maken met de april/mei-stakingen van 1943, 
die als een keerpunt in de ontwikkeling van het georganiseerde verzet worden beschouwd. Directe 
aanleiding voor deze proteststakingen, die in Twente begonnen en zich over het hele land uitbreidden 
(behalve Amsterdam), was de bekendmaking op 29 april dat alle voormalige (dienstplichtige) 
Nederlandse militairen – circa 300.000 man898 – zouden worden teruggevoerd in 
krijgsgevangenschap naar Duitsland. In werkelijkheid ging het de bezetter erom de betrokkenen te 
kunnen inschakelen in de door Sauckel vanaf voorjaar 1942 georganiseerde gedwongen 
tewerkstelling (Arbeitseinsatz). De stakingen waren een uiting van een veranderde mentaliteit onder 
de Nederlandse bevolking en doordat zij met standrechtelijke executies werden bedwongen droegen 
ze bij aan toenemend verzet en steun daaraan.899 Dat de oorlog steeds ongunstiger voor Duitsland 
verliep speelde ook een rol. Het merendeel van de voormalige militairen dook onder; ook meer in het 
algemeen nam de neiging zich aan de maatregelen van de Arbeitseinsatz te onttrekken toe. Dit alles 
noodzaakte tot het uitbreiden van de organisaties die onderduik mogelijk maakten.900  
   Een belangrijke rol hierbij speelde de al eerder in het oosten van het land opgerichte Landelijke 
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Deze kwam vanaf mei 1943 duidelijk van de grond. 
De initiatiefnemers tot oprichting van de LO in de herfst van 1942 waren Helena Th. Kuipers-
Rietberg en Frits Slomp. Kuipers-Rietberg uit Winterswijk was hoofdbestuurslid van de Bond van 
Gereformeerde Vrouwenverenigingen en Slomp gereformeerd dominee in het dorp Heemse in 
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Overijssel. Een van de aanleidingen tot de door hen opgerichte organisatie was de invoering eind 
september 1942 van de verplichting voor alle mannelijke 18-jarigen om zes maanden te dienen in de 
Arbeidsdienst in Nederland. Degenen die zich hieraan wilden onttrekken hadden een onderduikadres 
nodig. De LO bleef in eerste instantie hoofdzakelijk een aangelegenheid van het platteland in het 
oosten. Na de april/mei-stakingen van 1943 echter breidde het netwerk zich sneller uit. De 
stakingsbeweging was nog maar nauwelijks door Rauter onderdrukt of hij bepaalde op 5 mei 1943 
dat alle studenten zich binnen 24 uur moesten melden voor werk in Duitsland, met uitzondering van 
degenen die een paar weken eerder de loyaliteitsverklaring hadden getekend. Van de ongeveer 
tienduizend studenten die niet hadden getekend, meldden ongeveer zevenduizend zich evenmin voor 
Duitsland. Het werd voor hen, alsook voor degenen die clandestien van de tewerkstelling uit 
Duitsland terugkeerden of na verlof weigerden terug te gaan, een steeds dringender noodzaak onder 
te duiken. Dit laatste werd definitief acuut toen eveneens in mei werd bekendgemaakt dat in principe 
alle mannen tussen de 18 en 35 jaar opgeroepen zouden worden voor de Arbeitseinsatz in Duitsland, 
waarbij begonnen zou worden bij de jongsten. De LO kreeg vertakkingen over bijna het hele land 
toen katholieke groepen ten zuiden van de grote rivieren zich in augustus 1943 met de overwegend 
protestantse organisaties in het noorden en oosten verenigden. De LO was vanaf toen de grootste 
organisatie in het verzet. Haar grote kracht lag in het werk van plaatselijke vertegenwoordigers en 
afdelingen en dan vooral op het platteland en niet zozeer in de steden. Men steunde daarbij in de 
praktijk vaak op reeds bestaande contacten op lokaal kerkelijk niveau. De organisatie verschafte 
onderduikadressen, vervalste identiteitspapieren en voorzag in bonkaarten voor eerste 
levensbehoeften. Deze documenten wist men te verkrijgen via een eigen falsificatiecentrale of door 
gewapende overvallen op distributiekantoren door de veelal met de LO verbonden Landelijke 
Knokploegen (LKP).901  
   De LO was ontstaan en gegroeid uit de behoefte aan betere coördinatie tussen de vele afzonderlijke 
personen en kleine groepen die zich bezig hielden met onderduikhulp. Zij waren niet alleen 
belangrijk voor het vinden van schuiladressen, maar vooral bij het vervoer van de onderduikers naar 
die adressen en vaak ook daarna de blijvende verzorging. Bij het vragen aan gewone burgers of ze 
bereid waren iemand onderdak te verschaffen, traden vaak bepaalde leden van groepen of netwerken 
op als tussenpersoon: goede bekenden van degenen die een onderduikplaats boden of een persoon 
met prestige en gezag in de lokale samenleving, zoals een dominee, ouderling, pastoor of 
schoolmeester.902 Grote delen van de plattelandsbevolking hadden zich lange tijd niet of weinig 
betrokken gevoeld bij de jodenvervolging. Bekend zijn voorbeelden dat men pas geschokt reageerde 
wanneer bleek dat eigen joodse plaatsgenoten ineens ’s nachts waren opgehaald.903 Zo werden begin 
oktober 1942, tegelijk met de ontruiming van de joodse werkkampen, de meeste joden in Friesland 
weggevoerd; de plaatselijke bevolking was hierover dermate verontwaardigd dat mede hierdoor later 
naar verhouding veel joden uit Amsterdam en andere steden in het westen in Friesland een 
onderduikplaats vonden.904 
   De georganiseerde onderduikhulp richtte zich zoals gezegd op het onderbrengen van degenen die 
zich aan verplichte tewerkstelling in Duitsland wilden onttrekken, zoals bepaalde beroepsgroepen, 
                                                           
901

 H. van Riessen, R.G. van der Haar, Rogier van Aerde (ps. van A.J.H.F. van Rijen) et al., Het Grote Gebod. Gedenkboek van het 
verzet in LO en LKP (2 delen; Kampen/Bilthoven: J.H. Kok/H. Nelissen, 1951; herdruk: 1989); Warmbrunn, Dutch, 73–74, 187–190; 
Idem, Nederlanders, 72–73, 186–188; B.A. Sijes, De Arbeidsinzet: de gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland 1940–1945 
(’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966); De Jong, Koninkrijk, VII, 733–796. 
902

 Zie bijv.: B.J. Flim, ‘Joodse onderduikers en de drievoudige tragiek van de onderduikorganisaties’, in: Flap/Croes (red.), Wat 
toeval leek, 145–160; B.J. Flim, ‘The possibilities for Dutch Jews to hide from the Nazis, 1942-1945’, in: Ch. Brasz, Y. Kaplan (eds.), 
Dutch Jews as perceived by themselves and by others. Proceedings of the Eighth International Symposium on the History of the Jews in 
the Netherlands, Jerusalem, November 1998 (Leiden etc.: Brill, 2001), pp. 289–305; Max Léons en Arnold Douwes, Mitswa en 
christenplicht. Bescheiden helden uit de illegaliteit (Den Haag: uitgeverij BZZTôH, 2000). 
903

 Anna Timmerman, Machteloos? Ooggetuigen van de Jodenvervolging (Amsterdam: Athenaeum, 2007); Dick van Zomeren, 
Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp. ‘Ze waren gewoon ineens weg’ (Weesp: Boekhandel De Ark/Uitgeverij Heureka, 
1983). 
904

 ‘Meerburg, Piet’, in: J. Michman, B.J. Flim (red.), Rechtvaardigen onder de Volkeren. Nederlanders met een Yad Vashem-
onderscheiding, 589–591; Bert Jan Flim, ‘The possibilities for Dutch Jews to hide from the Nazis, 1942–1945’, unpublished paper, NIOD, 
1999; adapted version published in: Ch. Brasz, Y. Kaplan (eds.), Dutch Jews as perceived by themselves and by others, 289–305; Flim, 
‘Joodse onderduikers en de drievoudige tragiek van de onderduikorganisaties’, 149–150; H. Hageman, ‘Leeuwarder joden of joodse 
Leeuwarders. Jodenvervolging en ambtenarenapparaat in Leeuwarden’, in: Leeuwarder Historische Reeks 4 (1993), pp. 168–216; De 
Jong, Koninkrijk, VI, 347, 354. 



 554

studenten en voormalig dienstplichtig militairen, alsook illegale werkers en joden. De hulp bij 
onderduik van specifiek of uitsluitend joden is echter nooit landelijk georganiseerd geweest.905 Ook 
in Amsterdam, waar vóór het begin van de deportaties circa 80.000 joden woonden en daarmee 
ongeveer zestig procent van de joodse bevolking, bestond geen speciale organisatie of netwerk tot 
massale onderduik van joden. Zoals eerder beschreven was de partij waar de meeste joden zich mee 
identificeerden – de SDAP – al in de zomer van 1940 ontbonden na een mislukte poging van de kant 
van de Duitsers en NSB om de partijorganisatie over te nemen. De verzetsactiviteiten van individuele 
leden van de SDAP kwamen voort uit eigen initiatief. Er was geen partij of organisatie die ze daarin 
openlijk steunde of stimuleerde.906 De plaats die Amsterdam in het geheel van de LO zou innemen, 
was geheel eigensoortig. Rekruteerde de LO – ontstaan als deze was in het oosten en zuiden van het 
land – haar medewerkers uit protestantse en katholieke kringen, een bij de LO aangesloten tak in de 
hoofdstad ontstond niet alleen pas veel later, ook was hierin het niet-kerkelijke, ‘humanistische’ 
element veel sterker vertegenwoordigd dan elders. Dit laatste was niet verwonderlijk gezien de 
vanouds dominerende positie van socialistische en liberale partijen in deze stad. Het verschil in 
uitgangspunt tussen de bestaande, landelijke LO en die in Amsterdam was een oorzaak van het veel 
later ontstaan van de LO-Amsterdam. Dit verschil in uitgangspunt had als gevolg dat er meermalen 
ernstige spanningen waren, omdat de niet-confessionele medewerkers zich vaak moeilijk konden 
schikken in de principiële koers van de leiding.907 In de periode juli 1942–september 1943, toen de 
massale wegvoeringen van joden uit hun woningen plaatsvonden, bestond de LO-Amsterdam nog 
niet. In plaats daarvan telde de stad begin 1943 dertien verschillende verzetskernen, waarvan een deel 
later zou opgaan in de LO-Amsterdam. In dit opzicht volgde de hoofdstad tweede helft 1942 en de 
eerste maanden van 1943 het landelijke beeld: hier en daar verzamelde een initiatiefnemer een 
groepje gelijkgestemde medewerkers om zich heen en geheel volgens eigen methoden hield elk van 
deze groepjes zich bezig met het vervalsen van papieren, het zoeken van schuiladressen en hulp aan 
verschillende soorten onderduikers.908 Van de dertien verzetskernen waren er in dit opzicht voor de 
latere LO vier vooral van belang; een vijfde (de zgn. Ambtenarengroep die zich op vervalsingswerk 
richtte) werd in september 1943 door Duitse politie opgerold. Geen van de vier groepen, die om 
veiligheidsredenen gescheiden van elkaar werkten, stelde zich uitsluitend of hoofdzakelijk tot doel 
joden te helpen onderduiken. De ene groep hield zich aanvankelijk vooral bezig met het onderdak 
brengen van studenten die de loyaliteitsverklaring weigerden te tekenen en daardoor onmiddellijk 
bedreigd werden met verplichte tewerkstelling in Duitsland. Een andere groep richtte zich in 
hoofdzaak op pilotenhulp; een derde groep op hulp aan Nederlandse (dienstplichtig) militairen die 
zich in april–mei 1943 aan terugvoering in Duitse krijgsgevangenschap wilden onttrekken. Mede op 
aandrang van de verzetsgroep van Hendrik Dienske (schuilnaam: De Ridder), een leidende figuur van 
de protestantse ARP in Amsterdam, ontstonden er toch nauwere contacten tussen de verschillende 
Amsterdamse groepen, die in de tweede helft van 1943 werden geïntensiveerd. Vanaf oktober 1943 
was Dienske tevens LO-leider Noord-Holland.909 In april 1944 werd hij echter gearresteerd en door 
de zeer dominerende plaats die hij en zijn groep innamen, was dit een ernstige tegenslag. Het was de 
leider van de katholieke verzetsgroep, de zakenman Fernhout, die eind mei 1944 een reorganisatie 
wist door te voeren. Hierdoor werden de uiteenlopende groepen, die zich met het verzorgen van 
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onderduikers bezig hielden, gecoördineerd tot één geheel. Op deze manier werden naast de 
katholieke en protestantse groepen, ook de socialistische en liberaal gezinde elementen uiteindelijk 
verenigd en ontstond de eigenlijke LO-Amsterdam.910 Van toen af was sprake van van een tamelijk 
straf doorgevoerde werkverdeling. Ten tijde van de arrestatie van Dienske verzorgde zijn groep 
18.000 bonkaarten voor onderduikers, na de reorganisatie en het definitieve ontstaan van de LO-
Amsterdam liep dit aantal op tot 80.000.911 
   Een andere ondergrondse organisatie, het Nationaal Steunfonds (NSF), was de belangrijkste 
financierder van hulp aan onderduikers, onder wie joden. Het NSF was onder die naam vanaf april 
1943 ontstaan uit een al anderhalf jaar bestaand fonds ‘de Zeemanspot’, dat zich richtte op de zorg 
voor inkomenloze familieleden van opvarenden van de Nederlandse koopvaardij die met de 
geallieerden streden tegen Duitsland. Het NSF was de enige nationale organisatie – ook door de 
Nederlandse regering in Londen erkend – die zich onder andere bezighield met financiële hulp aan 
niet-joodse en joodse onderduikers. Voor dit laatste doel werd een onderafdeling opgericht, 
‘Vakgroep J’, geleid door een van de belangrijkste stichters van het NSF, Walraven van Hall, een 
jonge bankier uit Zaandam. Hij werd bijgestaan door A. Krouwer, oud-voorzitter van de financiële 
commissie van de Joodsche Raad voor Amsterdam, die op gezag van de Duitse functionaris 
Calmeyer was ‘geariseerd’ en dus niet langer als jood werd vervolgd. Hij werd in de praktijk de 
centrale figuur in ‘Vakgroep J’. Deze onderafdeling van het NSF stond aanvankelijk vooral in contact 
met groepen die voor hulp aan joodse onderduikers in Amsterdam zorgden, later ook met groepen in 
de Zuid-Hollandse steden en de rest van het land. Deze hulp raakte pas vanaf eind 1943 goed 
georganiseerd, alhoewel naar verhouding slechts een gering deel van de financiële steun naar de LO 
en daarvan een nog kleiner deel naar joodse onderduikers ging. De top van de LO kwam niet eerder 
dan in oktober 1943 met Walraven van Hall in contact. Het was ook niet eerder dan eind 1943 dat de 
eerste verzorgingsgroepen die joodse onderduikers onder hun hoede hadden, bij het NSF aanhaakten. 
In december 1943 gaf het NSF 75 gulden per persoon per maand uit, maar verhoogde dit in de loop 
van 1944 tot honderd gulden. Dit laatste hield een erkenning in dat de joodse onderduik meer kostte, 
dan de onderduik van een student, militair, werkweigeraar of verzetstrijder. Van de in totaal bijna 
dertig miljoen gulden die door het NSF werd betaald voor steun aan onderduikers ging ruim 4,5 
miljoen gulden naar groepen en particulieren die joden hielpen. In het algemeen betaalden joden, 
indien zij daartoe in staat waren, zelf mee aan de onkosten van hun onderduik, maar naarmate deze 
vele maanden en zelfs jaren ging duren, raakte vaak hun geld op. Wanneer de verhoudingen tussen de 
joodse onderduikers en hun niet-joodse onderdakgevers goed waren, werd meestal niet aangedrongen 
op betaling. In andere gevallen moesten de joden naar andere onderduikadressen, werden op straat 
gezet of soms zelfs uiteindelijk alsnog aangegeven bij de bezetter.912 
   Twee andere belangrijke financiële bronnen van hulp aan joden waren kerkelijke instanties en de 
publicatie en verkoop van illegale geschriften. Zo schonk aartsbisschop Johannes de Jong 15.000 
gulden aan het Utrechts Kindercomité (UKC) dat – voornamelijk bestaande uit studenten en studentes 
– zich specialiseerde in het onderbrengen van joodse kinderen in niet-joodse pleeggezinnen. Dit door 
Jan Meulenbelt geleide comité en de soortgelijke door Piet Meerburg opgerichte Amsterdamse 
Studentengroep (ASG) verzorgden naast onderduik van joodse kinderen ook de distributie van 
verzetsgedichten en andere ondergrondse lectuur om het onderduikwerk te financieren. Beide 
groepen maakten onder andere gebruik van contacten in reeds bestaande studentenverenigingen om 
onderduikadressen te vinden. In totaal zaten minstens vierduizend joodse kinderen ondergedoken, 
van wie meer dan duizend via een van de vier verzetsgroepen die zich speciaal met dit werk 
bezighielden. Hun onderduikhulp was zomer 1942 geïmproviseerd begonnen en in april–mei 1943 
uitgegroeid tot professioneel functionerende netwerken. Veel van het werk, zowel het overbrengen 
naar schuiladressen als de zorg voor de onderduikers, was in handen van vrouwen, zoals bijvoorbeeld 
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de studentes Hetty Voûte en Gisela Söhnlein.913 Bij onderbrengen van de kinderen werd erop gelet of 
zij er ‘typisch joods’ uitzagen. In dat geval werden zij bij voorkeur naar het zuiden, met name Zuid-
Limburg, gebracht, aangezien men in de mijnstreek meer gewend was aan de aanwezigheid van 
buitenlandse arbeiders met een donkerder uiterlijk. In andere gevallen gingen de kinderen naar 
gastgezinnen op het platteland in het noorden en oosten.914 Over het algemeen was de verzorging van 
ondergedoken joodse kinderen goed te noemen, hoewel er soms wel misstanden voorkwamen; bij 
ongeveer vijf procent was sprake van slechte tot zeer slechte behandeling.915 
   Tot januari 2008 werden door de staat Israël in totaal 4.863 niet-joodse Nederlanders (postuum) 
onderscheiden als ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’, omdat zij hun leven op het spel hadden gezet 
om joden te redden. Dit is na Polen het hoogste aantal per land, terwijl echter zoals bekend in een 
land als Frankrijk zowel procentueel, alsook in absolute aantallen veel meer joden de oorlog 
overleefden.916 Het niettemin opvallend hoge aantal onderscheidingen voor Nederland lijkt vooral te 
maken te hebben met enerzijds het feit dat de onderduik hier lange tijd in hoofdzaak plaatsvond via 
individuele hulp van niet-joden (in plaats van via ondergrondse organisaties), waardoor langdurige 
persoonlijke banden ontstonden917 en anderzijds het feit dat de overgrote meerderheid van de joden in 
Nederland – anders dan in veel andere West-Europese landen – vanouds in hoge mate geïntegreerd 
was.918  
   Van de in totaal circa 28.000 joodse onderduikers werd evenwel ruim een derde deel verraden of 
ontdekt en alsnog gedeporteerd. Tussen twee- en drieduizend joden slaagden erin tijdens de bezetting 
met of zonder toestemming van Duitse autoriteiten – o.a. via ontsnappingslijnen door België en 
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Frankrijk – neutraal of geallieerd gebied te bereiken.919 Het totale aantal joodse en niet-joodse 
onderduikers dat in Nederland door LO, NSF, andere organisaties en particulieren tussen midden 
1943 en het einde van de bezetting werd geholpen, bedroeg 330.000 à 350.000. De deportaties waren 
in die periode echter al zo lang gaande dat het voor de meeste Nederlandse joden toen te laat was.920  
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4.3.4  Vergelijkend overzicht 
 

Figuur 18:  Omgeving, 1942–1945 
          Kenmerk    
 

  Frankrijk   België   Nederland 

19/20) Houding en rol van   
            hoogste autoriteiten/  
            bureaucratie 

- Vichy-regering: actieve mede-   
  werking aan deportaties van joden  
  zonder Franse nationaliteit uit  
  beide zones: Oberg-Bousquet  
  politieakkoord, juli–aug. 1942 
- minder coöperatieve houding  
  vanaf sept.’42  
- Franse druk om joden uit Ital.zone  
  uit te leveren, dec.’42–juni ’43 
- stagnatie deportaties door   
  denaturalisatieonderhandelingen, 
  maart–aug.’43 
- bureaucratie: coöperatief,  
  invoering aanduiding Juif op  
  identiteitspapieren in zuidelijke  
  zone, dec.’42; minder coöperatief  
  vanaf sept.’43 

- Koningin-moeder, kardinaal en  
  secretarissen-generaal: interven- 
  tiepogingen t.b.v. joden met  
  Belgische nationaliteit, juli– 
  aug. 1942 
- secretarissen-generaal: geen  
  medewerking van politie aan  
  vervolging 
- secretarissen-generaal: ooglui- 
  kende financiële steun aan hulp- 
  organisaties t.b.v. onderduik, 
  vanaf jan.’43 
- initiatief secr.gen.Schuind m.b.t. 
  AJB-tehuizen, maart–april ’43 
- protesten na actie Iltis, sept.’43 
- bureaucratie: in beperkte  
  mate coöperatief  

- Secretarissen-generaal: interventie- 
  pogingen t.b.v. beperkte groep 
  joden (Barnevelders): ‘Lijsten  
  Frederiks-Van Dam’, vanaf nov.’42 
 
- secretarissen-generaal: mislukte  
  poging van Frederiks tot ontheffing   
  van gemeentepolitie van betrokken-  
  heid bij deportaties van joden,  
  sept.’42 
 
 
- geen protesten tegen betrokkenheid  
  van bureaucratie: op centraal niveau  
  o.a. voortzetting van registratie, op  
  lokaal niveau: voortgaande concen- 
  tratie in Amsterdam, 1942–43 

21)  Maatschappelijke 
        reacties 

- RK en prot. kerken: publieke 
  protestverklaringen in onbezette  
  zone, aug.–sept.’42 
- maatschappelijke organisaties: 
  protesten van humanitaire hulp- 
  organisaties, oproep oorlogs- 
  veteranen onderscheidingen terug 
  te sturen, aug.’42 
- clandestiene pers: verontwaardig-  
  ing, juli–sept.’42 
- bevolking: verontwaardiging,  
  vooral in steden van onbezette 
  zone, aug.–sept.’42, maar bij  
  meerderheid onverschilligheid;  
  groeiende steun voor vervolgings- 
  slachtoffers na STO vanaf febr.’43 

- RK kerk: geen  protest- 
  verklaring, juli–aug.’42 
 
- maatschappelijke organisaties:  
  geen openlijke protesten 
 
 
 
- clandestiene pers: verontwaar- 
  diging, aug.’42 
- bevolking: bij meerderheid 
  onverschilligheid, wel groeiende 
  steun voor vervolgings- 
  slachtoffers door gedwongen  
  arbeidsinzet, vanaf okt.’42  

- RK en prot.kerken: publieke protest- 
  verklaringen, juli ’42, febr./mei ’43 
 
- maatschappelijke organisaties:  
  geen openlijke protesten 
 
 
 
- clandestiene pers: felle verontwaar- 
  diging, juli–okt.’42 
- bevolking: bij meerderheid passivi- 
  teit, wel begin van individuele 
  onderduikhulp, juli ’42 
 
 

22)  Rol van politie - bezette zone, m.n. in Parijs: sterk, 
  juli–nov.’42 
- onbezette zone, m.n. internerings-  
  kampen en steden, o.a. Lyon,  
  Grenoble, Nice: sterk, aug.’42 
- bezette zone: zwak nov.’42-jan’43 
- onbezette zone: zwak van  
  sept.’42 tot febr.’43 
- beide zones: sterk in febr.’43,  
  hierna overwegend zwak 
- dominantie van speciale eenheden:  
  SEC, Service Permilleux, vanaf  
  maart’43  
- inzet van leden van Milice, PPF en  
  andere Fr. fascisten, vanaf jan.’44 

- geen, met uitzondering van  
  Antwerpen, aug.’42 
 
- inzet van Vlaamse SS’ers bij 
  aanhouding van joden, vanaf 
  aug.’42 

- Amsterdam: sterk in sept.’42; daarna 
  inzet speciale eenheden: PBA, VHP,  
  Kolonne Henneicke 
- Den Haag: sterk in aug.’42-april ’43, 
  daarna dominantie van speciale   
  afdeling: ‘Documentatiedienst’ 
- Rotterdam: beperkt in sept.-okt.’42;  
  daarna dominantie van speciale 
  afdeling: ‘Groep 10’ 
- andere grote steden: dominantie van  
  speciale afdelingen vanaf sept./okt.  
  ’42 
- plattelandsgemeenten: relatief sterk  
  van sept.’42 tot april ’43 

23) Verzet, onderduik- en  
       en ontsnappings- 
       mogelijkheden  voor   
       joden 

- opkomst georganiseerd verzet: 
  vanaf juni ’41 
- christelijke en humanitaire hulp- 
  organisaties actief in onderduik- 
  hulp, vooral t.b.v. kinderen, vanaf 
  sept.’42, o.a.: CIMADE, Amitié  
  Chrétienne, Quakers 
- professionalisering reddings- 
  netwerken, vanaf febr.’43 
- omvang onderduik: ca.170.000 
  van de ca. 320.000 joden 
- geslaagde ontsnappingen: ca.  
  20.000 joden, naar Zwitserland, 
  Italië, Spanje en verder 

- opkomst  georganiseerd verzet: 
  vanaf maart ’41 
- christelijke en humanitaire hulp- 
  organisaties o.a. NWK actief in  
  onderduikhulp, vnl. t.b.v.  
  kinderen, vanaf okt.’42 
- professionalisering reddings- 
  netwerken, o.a. OF, CDJ,    
  vanaf febr.’43 
- omvang onderduik: max. ca.  
  25.000 van de 66.000 joden 
- geslaagde ontsnappingen: ca   
  3.000 joden, naar Frankrijk, 
  Zwitserland, Spanje en verder 

- opkomst georganiseerd verzet: 
  vooral vanaf april-meistakingen’43 
- kerkelijke instanties actief met  
  financiële steun aan onderduikhulp, 
  vooral t.b.v. kinderen (UKC), 
  vanaf aug.’42 
- professionalisering reddings-  
  netwerken, m.n. LO, NSF, vanaf 
  aug.–sept.’43 
- onderduik: max. ca. 28.000 van de   
  140.000 joden 
- geslaagde ontsnappingen: ca. 
  2.000 joden, naar België, Frankrijk  
  en verder 

 
Overeenkomsten en verschillen: 
 
Ad 19/20) De belangrijkste overweging van de Vichy-regering bij actieve medewerking aan de 
deportaties was het terugwinnen van zelfstandige bestuurlijke en politionele bevoegdheden in de 
bezette zone. Om op dit terrein Duitse concessies los te krijgen, was men aan Franse kant bereid tot 
een akkoord dat niet alleen voorzag in een grotere autonomie voor de Franse politie en bestrijding 
van gemeenschappelijke tegenstanders (communisten, gaullisten, het verzet in het algemeen), maar 
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ook in de directe inzet van Franse politie bij de arrestatie en deportatie van joden. Laval en Bousquet 
werden hierbij méér geleid door het Franse soevereiniteitsstreven, dan door ideologisch 
antisemitisme. Een bijkomende drijfveer was dat de Franse staat zich op deze manier kon ontdoen 
van een groot aantal als ongewenst beschouwde immigranten en vluchtelingen. Dit maakte de grote 
razzia’s en massale deportaties in Frankrijk in juli–augustus 1942 mogelijk. 
   Anders dan in Frankrijk was in België en Nederland de joodse bevolkingsgroep bij het begin van de 
deportaties feitelijk aan het gezag van het autochtoon bestuur onttrokken. Een uitzondering hierop 
vormden in België de leiding en medewerkers van de AJB, de circa 4.000 joden met Belgische 
nationaliteit, alsmede gemengd gehuwden. Omdat het militair bestuur een openlijke confrontatie met 
de Belgische autoriteiten en de kerk wilde vermijden, had Reeder al begin juli via onderhandelingen 
in Berlijn weten te bereiken dat genoemde groepen voorlopig niet zouden worden gedeporteerd. 
Aangezien men aan Belgische zijde niet op de hoogte was van de uitkomst van deze 
onderhandelingen, ondernamen koningin-moeder Elisabeth, kardinaal Van Roey en secretaris-
generaal van Justitie Schuind interventiepogingen om de deportaties tegen te houden of anders 
tenminste vrijstelling voor minderjarigen, gedoopten en de Belgische staatsburgers te 
bewerkstelligen. Het militair bestuur kon hun wat dit laatste betreft bepaalde toezeggingen doen, 
waardoor de indruk ontstond dat deze concessies aan hun interventie te danken waren. Om wat 
bereikt was niet in gevaar te brengen, kozen de Belgische bestuurders en kardinaal na het 
daadwerkelijk begin van de deportaties niet voor openlijke protestverklaringen richting bezetter. 
Bovendien kregen zij te horen dat de organisatie en uitvoering van de deportaties buiten de 
competentie van het militair bestuur vielen en een zaak waren van de Sipo-SD. Mede omdat het 
hierbij uitsluitend om buitenlanders ging, gaven Belgische instanties van toen af de AJB-leiding 
herhaaldelijk te kennen alleen nog te kunnen interveniëren ten gunste van Belgische joden en 
individuele gevallen. 
   In Nederland hadden de autochtone autoriteiten al in een veel eerder stadium dan in België hun 
gezag over de joodse bevolkingsgroep verloren. In maart 1942 had secretaris-generaal Frederiks van 
Binnenlandse Zaken van de HSSPF in een mondeling onderhoud duidelijk te verstaan gekregen dat 
joden geen Nederlanders waren en dat dientengevolge van Duitse kant voortaan geen interventies van 
hem of zijn ambtgenoten zouden worden getolereerd. Dit sloot aan op de al gangbaar geworden 
praktijk voor wat betreft de anti-joodse politiek waarbij Nederlandse autoriteiten slechts zeer weinig 
ruimte werd gelaten voor overleg en onderhandelingen. Daar waar het de joodse bevolking betrof, 
was niet alleen sprake van uitschakeling van het centrale gezag, maar had de bezetter ter wille van de 
doelstreffendheid een verschuiving doorgevoerd van het nationale naar het lokale niveau waarbij de 
Duitse politie de doorvoering van maatregelen en deportaties zèlf dirigeerde en daarbij de Joodsche 
Raad als instrument gebruikte. Alleen in de marge werd iets bereikt: Frederiks en zijn ambtgenoot 
Van Dam slaagden erin vrijstelling van deportatie te bewerkstelligen voor een betrekkelijk kleine 
groep, circa 680 joden, voornamelijk uit de maatschappelijke bovenlaag (de ‘Barnevelders’). Deze 
vrijstelling kwam tot stand omdat Seyss-Inquart en Schmidt de HSSPF Rauter niet te machtig wilden 
laten worden en omdat zij de spanningen met de Nederlandse ambtelijke top niet te hoog wilden laten 
oplopen. 
   Dat in Frankrijk vanaf begin september 1942 sprake was van een minder coöperatieve houding van 
de regering bij de deportaties, was een gevolg van enerzijds Amerikaanse druk op Vichy en weerslag 
in de internationale pers, en anderzijds kerkelijke protesten en verontwaardiging onder de bevolking 
in het land zelf. De Amerikaanse regering had via de diplomatieke kanalen Vichy laten weten dat 
beslag zou worden gelegd op Frans bezit in de Verenigde Staten wanneer niet een einde kwam aan de 
aantasting van het vermogen van Amerikaanse joden in Frankrijk. Bovendien werd gewezen op de 
effecten van de deportatie van vrouwen, kinderen en ouderen op de publieke opinie in Amerika. Dat 
Vichy ook gevoelig voor kerkelijke protesten in eigen land was, had te maken met het feit dat met 
name de Rooms-katholieke kerk tot dan toe een belangrijke steunpilaar was van het regime. Dit alles 
was de reden dat Laval begin september aan de HSSPF in Parijs liet weten, dat van Duitse kant 
voorlopig geen nieuwe eisen moesten worden gesteld ten aanzien van grote aantallen te deporteren 
joden. 
   Bij het begin van de deportaties in België was duidelijk dat de secretarissen-generaal van 
Binnenlandse Zaken en Justitie niet bereid waren de politie opdracht te geven hieraan mee te werken. 
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Dit kwam omdat zij het advies hadden overgenomen van de Raad van Wetgeving uit februari 1942, 
dat inhield dat Belgische politie alleen ingezet kon worden bij maatregelen van de bezetter wanneer 
die ook in het belang van het land waren. Was dit niet het geval, dan konden politiediensten niet 
worden verplicht hieraan mee te werken. Aanhoudingen door Belgische politie waren alleen 
rechtsgeldig bij verdenking van een gepleegd misdrijf of bij handhaving van de openbare orde. Voor 
arrestaties van mensen uitsluitend omdat zij joden waren, bestond geen enkele rechtsgrond. In 
Nederland was een soortgelijke houding en reactie al bij voorbaat onmogelijk, omdat hier de politie 
in de loop van 1941 en begin 1942, door centralisatie en reorganisatie, aan het gezag van de 
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken was onttrokken, terwijl zijn ambtgenoot van Justitie toen 
inmiddels was vervangen door een NSB-er, die tevens lid was van de Nederlandse SS. 
   In Frankrijk was tegelijk met de Duitse bezetting van het zuiden in november 1942 ook een 
Italiaanse bezettingszone ontstaan. Vrijwel onmiddellijk bleek dat de Italiaanse militaire autoriteiten 
geen toestemming gaven aan het Franse plaatselijk bestuur om de door hen opgepakte buitenlandse 
joden uit te leveren. Er ontstond een politiek steekspel waarbij Vichy in eerste instantie druk 
uitoefende op de Italianen om hun medewerking te verlenen. Toen deze hiertoe niet bereid waren, 
beklaagde Laval zich bij de Duitsers over hun bondgenoten. De zaak liep hoog op en kwam ter 
sprake tijdens een topoverleg tussen de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Ribbentrop en 
Mussolini in Rome in februari 1943. De laatste zegde zijn medewerking toe en stuurde een afgezant 
naar de Italiaanse zone in Frankrijk, die zich expliciet met de joodse kwestie moest gaan 
bezighouden. Tot grote woede van de Duitsers en Fransen ontpopte deze inspecteur-generaal van 
politie zich als beschermer van joden. Achterliggende reden van de weigerachtige houding van de 
Italianen was dat antisemitisme nooit een centrale plaats had ingenomen in het fascisme. Toen bleek 
dat het Duits-Italiaanse conflict over deze kwestie blijvend was, zag Laval in dat hij hieruit politiek 
voordeel kon halen door de beide bondgenoten tegen elkaar uit te spelen. De antisemitische prefect in 
Nice werd door hem vervangen door een meer gematigde. De Franse autoriteiten hadden zich 
overigens van meet af aan door de Italiaanse inmenging ernstig aangetast gevoeld in hun gezag. Dit 
temeer aangezien Italiaanse troepen in mei–juni 1940 geen enkele overwinning hadden behaald op 
het Franse leger. Door de Italiaanse houding zochten minstens 30.000 joden uit de rest van het land 
hun toevlucht in Zuidoost-Frankrijk. Nadat Italië in september 1943 de strijd tegen de geallieerden 
staakte, volgden onmiddellijk Duitse bezetting van de Italiaanse zone en alsnog brute acties om joden 
op te pakken. Uiteindelijk echter zou het overgrote deel van de joden in dit gebied erin slagen door 
onderduik of ontsnapping te overleven. 
   De Franse regering was aanvankelijk in maart 1943 bereid de Duitse verzoeken tot denaturalisatie 
van grote groepen joden in overweging te nemen en de noodzakelijke wetgeving voor te bereiden. 
Men verlangde echter in ruil Duitse concessies op economisch en politiek terrein, zoals verbetering 
van de voedselvoorziening, verlaging van bezettingskosten en vrijlating van grotere aantallen 
krijgsgevangenen. De onderhandelingen hierover duurden, mede door interne Franse geschillen, 
maanden en uiteindelijk kwam de beoogde denaturalisatiewet niet tot stand. De belangrijkste redenen 
voor de Franse weigering waren het voor Duitsland ongunstige verloop van de oorlog, het gebrek aan 
Duitse concessies en de vrees voor hernieuwde kerkelijke protesten en publieke verontwaardiging in 
binnen- en buitenland. 
   Toen in België in maart 1943 bekend werd dat na de winterstop de deportaties zouden worden 
hervat, deed secretaris-generaal Schuind met succes een beroep op het militair bestuur om joodse 
kinderen en ouderen niet langer in doorgangskamp Mechelen vast te houden, maar om humanitaire 
redenen onder te brengen in tehuizen van de AJB. Daarbij werd van Belgische kant gewezen op het 
feit dat deze groepen niet in aanmerking konden komen voor de ‘tewerkstelling’. Om dezelfde 
redenen stonden Belgische autoriteiten toe dat de subsidies verhoogd werden aan allerlei sociale 
instellingen, die op een of andere manier bij hulp aan joden en vooral joodse kinderen betrokken 
waren. 
   In alle drie landen bleef de bureaucratie in meer of mindere mate betrokken bij uitvoering van anti-
joodse maatregelen. Met uitzondering van het CGQJ verminderde deze betrokkenheid in Frankrijk in 
de loop van 1943 als gevolg van het afnemende gezag van de Vichy-regering en de omslag in de 
Franse publieke opinie. Ook in België nam tijdens de deportatiefase de bereidheid tot medewerking 
bij het ambtelijk apparaat af. Evenals in Nederland bleef men weliswaar bijvoorbeeld betrokken bij 
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de joodse registratie en identiteitspapieren, maar gaandeweg kwam ook steeds meer heimelijke, 
ambtelijke tegenwerking en vervalsing van documenten voor. 
 
Ad 21) In Frankrijk en Nederland leidde het begin van de deportaties tot openlijke protesten en 
publieke verklaringen, vooral van de kerken. In België was dit niet het geval. Oorzaken van dit 
laatste waren dat de betrokken bevolkingsgroepen over het algemeen werden beschouwd als 
‘buitenlanders’ die zich niet wilden aanpassen en daar kwam bij dat de katholieke kerk geen 
openlijke confrontatie met het militair bestuur wilde, nadat duidelijk was geworden dat joden die wèl 
de Belgische nationaliteit hadden, waren vrijgesteld. Dat er in Frankrijk wijdverbreide 
verontwaardiging en openlijke protesten van humanitaire hulporganisaties waren, vooral in het 
onbezette gebied, terwijl het hier eveneens om buitenlanders ging, was een gevolg van het feit dat de 
razzia’s veelal met bruutheid gepaard gingen, ook vrouwen en kinderen betroffen en de 
wegvoeringen uit het onbezette zuiden in handen waren van uitsluitend Franse politie. In de ogen van 
de bevolking kon de bezetter er niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Bovendien waren er 
onder de buitenlandse joden gedecoreerde oorlogsveteranen, waardoor ze in de Franse maatschappij 
een zekere status hadden. Alleen in Nederland ging het bij de deportaties van meet af aan om joden 
met de inheemse nationaliteit, wat de kerkelijke protesten mede verklaart. Deze hadden echter een 
deels averechts effect, omdat de bezetter besloot als represaille de katholieke joden met voorrang te 
deporteren. Dat er in Nederland voor het overige weinig openlijke protesten waren, had te maken met 
de harde repressie na de Februaristaking van 1941, die een intimiderende werking had, alsook met de 
vrees dat de bereikte vrijstelling van protestants gedoopte joden dan weer verloren zou gaan. 
   In alle drie landen reageerde de clandestiene pers fel op het begin van de deportaties. Tot dan toe 
was er – anders dan in Nederland – in de Franse en Belgische ondergrondse pers weinig of geen 
aandacht geweest voor de vervolging. Voor zover erover was bericht, was dit met een zekere 
ambivalentie. Hoewel de bevolking mede door zulke berichten zich meer bewust werd van het 
specifieke lot van de joden, was de aandacht hiervoor tijdelijk. Spoedig eisten in de drie landen 
andere onderwerpen de aandacht op, zoals de gedwongen tewerkstelling, voedselschaarste en het 
verloop van de strijd. 
   De razzia’s en deportaties van zomer 1942 hadden tot een omslag geleid in de Franse publieke 
opinie. Tot dan toe had de Franse anti-joodse politiek onder de bevolking over het algemeen een 
houding van onverschilligheid ontmoet. Dat het massaal oppakken van joden in Frankrijk 
maatschappelijke protesten opriep, met name van de kant van de kerken, kwam onder andere omdat – 
anders dan tot dan toe – nu voor het eerst vrouwen, kinderen en ouderen werden opgepakt en 
weggevoerd. Terwijl de wegvoering van reeds geïnterneerde joden uit kampen in de bezette en 
onbezette zone nog min of meer voor het publiek verborgen kon blijven, waren veel Fransen 
ooggetuige van de ophaalacties in steden. Bovendien gingen de acties zoals vermeld gepaard met 
openlijk, bruut geweld. Een ander belangrijk verschil was dat de wegvoeringen in heel Frankrijk 
plaatsvonden, dus ook in het onbezette zuiden, waar in de ogen van de bevolking de eigen Franse 
autoriteiten verantwoordelijk waren. Toch was de opschudding van tijdelijke aard. Al in september 
verschoof de aandacht van het publiek naar de verplichte tewerkstelling van jonge mannen in 
Duitsland, die per Franse wet van 4 september van kracht was geworden. In de beleving en het 
spraakgebruik van veel Fransen was toen pas sprake van déportation in de eigenlijke zin van het 
woord. 
   Het begin van de wegvoeringen in België leidde tot weinig openlijke protesten. Evenals zoals 
vermeld bij Belgische autoriteiten waren ook in de ogen van de bevolking de meeste joden 
buitenlanders, die niet geïntegreerd waren in de Belgische maatschappij. Wel veroorzaakte – net als 
in Frankrijk – het massaal oppakken van vrouwen, kinderen en ouderen een wijdverbreid medelijden. 
De afwijzende houding had overigens ook te maken met steeds heftiger anti-Duitse ressentimenten. 
De verontwaardiging over invoering van de verplichte tewerkstelling in oktober 1942 kwam in 
zekere zin de joodse bevolking ten goede, omdat nu ook de Belgen beseften wat wegvoering naar 
Duitsland en vervolging bij werkweigering betekenden. Anders dan in Frankrijk en België was de 
verplichte tewerkstelling in Nederland niet alleen veel eerder ingevoerd – vanaf maart 1942 – maar 
belangrijker was dat deze hier niet een soortgelijk schokeffect had als in de andere twee landen. 
Belangrijkste reden hiervan was dat in Nederland de verplichte tewerkstelling in fasen geleidelijk 
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werd opgevoerd. Een schokeffect ontstond pas toen alle voormalige (dienstplichtig) militairen in 
gevangenschap zouden worden weggevoerd, feitelijk voor de gedwongen tewerkstelling in Duitsland, 
wat de directe aanleiding was voor de april-mei stakingen van 1943. De deportaties van joden waren 
toen al tien maanden aan de gang. Anders dan in Frankrijk en België heeft de invoering van de 
verplichte tewerkstelling in Nederland tot mei 1943 géén gunstig effect gehad voor hulp aan joden. 
 
Ad 22) Betrokkenheid van autochtone overheidsinstanties bij de deportaties gold vooral de politie. 
Anders dan in België was zowel in Frankrijk als in Nederland de politie al vanaf 1940 object van 
reorganisatie, centralisatie en nieuwe benoemingen, zij het dat dit in Frankrijk uitging van de Vichy-
regering zelf, terwijl dit in Nederland door de HSSPF werd bewerkstelligd. Alleen in Nederland zou 
hierdoor de politie feitelijk rechtstreeks aan de bezetter ondergeschikt worden gemaakt. In alle drie 
landen trachtte de bezetter de reguliere politiekorpsen in de zomer van 1942 te betrekken bij 
uitvoering van ophaalacties. In Frankrijk gebeurde dit in het kader van het politieakkoord, in België 
verleende de politie in principe geen medewerking met uitzondering van Antwerpen in augustus 1942 
en in Nederland kon om bovengenoemde reden de politie worden ingezet. 
   In Frankrijk was de reguliere politie niet zondermeer verlengstuk van de bezetter, maar werd 
gedurende de hele bezettingstijd gekenmerkt door een nationalistische grondhouding. Dit gold zowel 
voor politiechef Bousquet als voor de gemiddelde agent. In de praktijk hield dit in dat mensen uit de 
meerderheid van de gewone bevolking, zoals gevluchte krijgsgevangenen, vluchtelingen uit Elzas-
Lotharingen en degenen die zich aan de verplichte tewerkstelling wilden onttrekken, in het algmeen 
op sympathie en bescherming van de reguliere politie konden rekenen. Maatschappelijke 
randgroepen, zoals communisten, buitenlandse en in beperktere mate ook Franse joden werden buiten 
gesloten. Ondanks nieuwe benoemingen en reorganisaties bleek het evenwel heel moeilijk om de 
gewone Franse agenten op grote schaal tot blijvende uitvoering van taken te dwingen, wanneer deze 
op interne afkeer en tegenstand stuitten. De overheidspolitiek tot harde bestrijding van de 
communisten werd door de reguliere politie energiek en met volle overtuiging, de arrestatie van 
joodse burgers met groeiende weerzin, en de opsporing van werkweigeraars en ontsnapte 
krijgsgevangenen helemaal niet uitgevoerd.  
   Van de alle uit Frankrijk weggevoerde joden werd de meerderheid gearresteerd door Franse 
reguliere politie (Service Permilleux, SEC en Milice niet meegerekend). Het ging daarbij in 
hoofdzaak om de zomer van 1942: de grote Parijse razzia en de daarop volgende landelijke 
ophaalacties in beide zones. Dat de inzet van de politie na de zomer sterk verminderde kwam niet 
alleen door maatschappelijke protesten en buitenlandse druk die de Vichy-regering van koers deden 
veranderen, maar ook door de groeiende weerzin van gewone agenten tegen het oppakken van niet 
alleen buitenlandse mannen van weerbare leeftijd, maar hele families. Bovendien raakten agenten in 
het algemeen in toenemende mate gedemotiveerd, aangezien van de Vichy-toezegging uit 1940 om 
van de politie een elite-organisatie met betere arbeidsvoorwaarden te maken, nog altijd niets terecht 
was gekomen. Drijfveer bij de eenmalige grote ophaalactie van februari 1943 was vooral om door het 
oppakken van buitenlandse joden de deportatie van reeds geïnterneerde Franse joden te verhinderen. 
Dat de politie hierna lange tijd geen verdere grootschalige ophaalacties uitvoerde, was vooral het 
gevolg van de maandenlange denaturalisatie-onderhandelingen. Nadat deze definitief waren gestrand, 
vond van Duitse zijde een escalatie plaats waarbij – veelal buiten de Franse autoriteiten en politie om 
– op lokaal niveau kleinschalige ophaalacties en individuele arrestaties plaatsvonden. Deze werden 
uitgevoerd door ploegen van de Sipo-SD, bestaande uit leden van radicale collaboratiepartijen. In 
deze periode was de Franse politie door de totale bezetting, de verplichte tewerkstelling (STO) en het 
verloop van de oorlog, tot toenemende passiviteit en desintegratie vervallen. Dit neemt niet weg dat 
van de in totaal bijna 76.000 joden, die uit Frankrijk werden weggevoerd, minimaal circa 46.000 (61 
procent) aantoonbaar waren opgepakt door uitsluitend of hoofdzakelijk Franse reguliere politie. 
   In België werd al kort na het begin van de deportaties duidelijk dat de Belgische autoriteiten niet 
bereid waren de politie opdracht te geven hieraan mee te werken. Deze houding, zoals die vooral in 
Brussel, Charleroi en Luik tot uiting kwam, was mede mogelijk omdat de politie niet van meet af aan 
door de bezetter via centralisatie en reorganisaties aan het Belgische bestuur op nationaal, provinciaal 
of gemeentelijk niveau was onttrokken, zoals dat in Nederland door de HSSPF was gedaan. 
Bovendien hadden de secretarissen-generaal zoals gezegd al in 1941 een advies van de Raad van 
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Wetgeving overgenomen, dat de Belgische politie alleen mocht meewerken aan Duitse 
verordeningen en maatregelen wanneer deze ook in het belang van België waren, zoals handhaving 
van de openbare orde en bestrijding van criminaliteit. Wanneer arrestaties echter uitsluitend in het 
belang van de bezetter waren, zoals het oppakken van onschuldige burgers, in dit geval joden, 
waarvoor geen enkele grondslag bestond in het Belgische recht, mocht de politie daar in principe niet 
aan meewerken. Dat in Antwerpen in augustus 1942 de politie toch bij razzia’s op joden werd 
ingezet, had te maken met enerzijds de plaatselijke Sipo-SD aanpak waarbij de politie werd 
overrompeld en geïntimideerd en anderzijds de ambivalente houding van de Antwerpse autoriteiten, 
die wel al eerder toestemming hadden verleend tot politieassistentie bij de evacuties van joden naar 
Limburg eind 1940 en de wegvoering van joodse mannen naar werkkampen in Noord-Frankrijk in 
juni–juli 1942. Dat in oktober 1942 door het militair bestuur nadrukkelijk werd bepaald dat Belgische 
politie niet mocht worden ingezet bij het oppakken van joden, had niet alleen te maken met protesten 
van Belgische autoriteiten, maar ook met het streven van het militair bestuur de invloed van de Sipo-
SD beperkt te houden. Van het totale aantal van ruim 25.000 joden, die uit België werden 
weggevoerd, bedroeg het aantal waarbij Belgische overheidsinstanties en reguliere politie op een of 
andere wijze betrokken zijn geweest, maximaal ca. 4.300 (17 procent). 
   Hoewel in Nederland – anders dan in Frankrijk en België – de politie organisatorisch een 
verlengstuk van de bezetter was geworden, bleef het aandeel van de reguliere politie op het totale 
aantal van 107.000 joden, die uit Nederland werden gedeporteerd, verhoudingsgewijs veel beperkter 
dan in Frankrijk. Het aantal joden dat werd opgepakt door uitsluitend of hoofdzakelijk Nederlandse 
reguliere politie (gemeentepolitie, marechaussee) bedroeg tenminste 26.000 (24 procent van het 
totale deportatiecijfer). Ruim 80.000 joden (76 procent) kwamen op andere wijze in Duitse handen: 
door oproepen, door Duitse politie (Ordnungspolizei, Sipo-SD, Zentralstelle), door leden van pro-
Duitse eenheden, afdelingen en groepen (PBA, Vrijwillige Hulppolitie etc.), alsook door individuele 
Nederlandse verklikkers. De bezetter was tot inschakeling van genoemde groepen overgegaan, omdat 
al snel was gebleken dat onder de reguliere politie groeiende weerzin bestond tegen de ophaalacties. 
Deze situatie gold vooral voor Amsterdam en andere grote steden waar meer dan driekwart van de 
Nederlandse joden woonde. In plattelandsgemeenten bleef de reguliere politie wel langer bij 
wegvoeringen betrokken. 
 
Ad 23) Dat van de drie landen in België georganiseerd verzet het vroegst van de grond kwam, was 
vooral gevolg van de snel verslechterde economische situatie. Het sterk geïndustrialiseerde land was 
niet in staat voldoende in de eigen voedselbehoefte te voorzien en was hiervoor aangewezen op 
import uit of via Duitsland, dat door de oorlog de rantsoenen niet op peil kon houden. Al tijdens de 
eerste oorlogswinter 1940-’41 had dit ernstige voedseltekorten veroorzaakt in België. Dit leidde mede 
tot de oprichting – op instigatie van de communistische partij – van het Onafhankelijkheidsfront, dat 
zich aanvankelijk vooral bezig hield met clandestiene pers en stakingsacties om betere 
voedselrantsoenen af te dwingen. Na de Duitse aanval op Rusland ging men ook over op sabotage en 
gewapend verzet. Verschillende groepen sloten zich aan, zodat het Onafhankelijksfront als 
organisatie vanaf herfst 1941 meer vorm en draagvlak kreeg. Daarnaast speelde in België 
patriottisme ook een rol bij het ontstaan van niet-links georganiseerd verzet, dat zich vooral richtte op 
inlichtingenwerk en clandestiene pers. Vooral onder de Franstalige hogere middenklasse – onder wie 
zich veel oudstrijders van 1914-1918 bevonden – heerste een sterke anti-Duitse inslag. Ervaringen uit 
de bijna totale Duitse bezetting tijdens de eerste wereldoorlog speelden een belangrijke rol bij het 
vroeg ontstaan van een ondergrondse organisatie als het Belgisch Legioen. 
   De Duitse aanval op Rusland was de belangrijkste aanleiding voor de opkomst van georganiseerd 
verzet in Frankrijk. Vooral de communisten werden niet langer verlamd door de tweeslachtige positie 
die een gevolg was geweest van het Duits-Russische niet-aanvalsverdrag uit augustus 1939. Ze 
werden door Moskou opgeroepen de vijand in de rug aan te vallen. 
   Het later ontstaan van landelijk georganiseerd verzet in Nederland had voor een belangrijk deel te 
maken met het feit dat het hier in economisch opzicht – vergeleken met België en Frankrijk – lange 
tijd nog niet zo slecht ging en dat de bevolking voor wat betreft de levensstandaard minder 
rechtstreeks werd getroffen door de gevolgen van de oorlogssituatie. In tegenstelling tot België kon 
Nederland in de eigen voedselbehoefte voorzien en daarnaast zelfs nog exporteren. Pas in januari 
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1942 werden de Nederlandse voedselrantsoenen voor het eerst tot onder het Duitse peil verlaagd. 
Kort daarna werd begonnen met de eerste fase van de gedwongen tewerkstellingspolitiek van niet-
werklozen naar Duitsland. Daarmee werd ook in Nederland de voedingsbodem voor georganiseerd 
verzet groter, ontstonden er verzetskernen en breidde de clandestiene pers zich uit. Toch zou het nog 
tot april–mei 1943 duren voordat landelijk, georganiseerd verzet goed van de grond kwam. 
   Nadat in de zomer van 1942 de deportaties waren begonnen, richtten in alle drie landen de eerste 
vormen van georganiseerde onderduikhulp zich vooral op joodse kinderen. Alleen in Frankrijk en 
België lag deze deels in het verlengde van al eerder in 1940-41 op gang gekomen humanitaire hulp in 
het algemeen, zoals de opvang in kinderkolonies. Deze hulp was toen nog erop gericht geweest 
ondervoede kinderen te laten aansterken. Vanaf augustus–september 1942 werd deze al bestaande 
infrastructuur gebruikt voor het onderbrengen van joodse kinderen. In Nederland, waar zoals gezegd 
nog niet in soortgelijke mate gebrek werd geleden, waren de eerste initiatieven voor hulp aan 
onderduik van joodse kinderen afkomstig van particulieren; sommige studenten namen hier het 
voortouw in. Het zou nog maanden duren voordat zij een professionele organisatie hadden 
ontwikkeld. 
   Vanaf september–oktober 1942, toen zowel in Frankrijk als in België de verplichte tewerkstelling 
in Duitsland werd ingevoerd, werd de bevolking in het algemeen – mannen van weerbare leeftijd en 
ongehuwde vrouwen zonder kinderen – geconfronteerd met een situatie waarin de joden al enkele 
maanden langer verkeerden: ze werden rechtstreeks bedreigd met deportatie; joden die onderdoken 
kregen als het ware gezelschap van Fransen en Belgen, die nu beter beseften wat vervolging 
betekende. Effect was dat de verontwaardiging over de verplichte tewerkstelling in bepaalde 
opzichten de joodse bevolking ten goede kwam. Netwerken, waarin niet-joodse en joodse 
organisaties en personen samenwerkten, kregen gaandeweg een steeds belangrijker en uiteindelijk 
beslissende betekenis voor de hulp aan (reeds eerder) ondergedoken joden. In Frankrijk gebeurde dit 
veelal via samenwerking tussen humanitaire hulporganisaties, kerkelijke instanties en personen 
enerzijds en joodse hulporganisaties anderzijds. In België verliep dit via steun van het 
Onafhankelijkheidsfront aan het door joden zelf opgerichte CDJ. Vele duizenden particulieren – zij 
het een minderheid en vaak tegen een financiële vergoeding – waren bereid direct joden te helpen 
met onderduikplaatsen. Nog veel meer mensen verleenden vooral indirect steun, door joden te helpen 
om met valse identiteits- en distributiepapieren zo onopvallend mogelijk op te gaan in de bevolking 
en door te helpen bij de materiële steun, vooral voedsel en kleding. 
   Een soortgelijke schok als in Frankrijk en België in september–oktober 1942 ontstond in Nederland 
pas in april–mei 1943. In de maanden daarna werd de onderduik geprofessionaliseerd via organisaties 
als LO en NSF. Zodoende werden de onderduikmogelijkheden ook voor de overgebleven joden 
aanzienlijk vergroot. Aangezien de deportaties toen al ruim een jaar onafgebroken aan de gang 
waren, en er inmiddels 80.000 joden waren weggevoerd (75 procent van de uiteindelijk 107.000 
gedeporteerden), is duidelijk dat de onderduikmogelijkheden – anders dan in Frankrijk en België – 
voor de overlevingskansen van joden in Nederland tot dan toe van relatief beperkter betekenis waren 
geweest. Onderduikhulp aan joden verliep in Nederland lange tijd in hoofdzaak via individuele 
contacten met niet-joden, in Frankrijk en België daarentegen in een eerder stadium en in 
verhoudingsgewijs grotere omvang via collectieve netwerken en organisaties. Dit laatste gold vooral 
in Frankrijk ook voor de ontsnappingslijnen naar Zwitserland en Spanje, al waren deze moeilijk 
begaanbare routes eigenlijk alleen geschikt voor jongeren en moesten hoge bedragen betaald worden 
aan berggidsen; bovendien kwam verraad en bedrog veel voor. Het vergeleken bij Frankrijk niet 
alleen in absolute maar ook in relatieve zin lagere aantal geslaagde ontsnappingen uit België en 
Nederland had te maken met de strenger bewaakte grenzen van deze landen en het feit dat ze geen 
neutraal buurland hadden. 
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4.4  Joodse bevolkingsgroepen 
 
4.4.1  Frankrijk 
 
4.4.1.1  Bezette, c.q. noordelijke zone, juni 1942 – augustus 1944 
André Baur en andere bestuursleden van UGIF-N werden na de vervanging Vallat als hoofd van het 
CGQJ door Darquier in mei 1942 veel dwingender en vijandiger bejegend. Voor de joden in 
Frankrijk, vooràl voor de UGIF in het bezette gebied, vormde de nieuwe CGQJ-leiding een ernstiger 
bedreiging dan de oude. Vallat en de kring om hem heen hadden gepoogd tenminste de schijn van 
Franse soevereiniteit over de joden te handhaven en hadden zich verzet tegen totale Duitse 
heerschappij op dit terrein. Nu echter was er onder Darquier en zijn belangrijkste man voor de bezette 
zone, Joseph Galien, in het CGQJ een hele andere wind gaan waaien, die meer in de lijn lag van Sipo-
SD en Judenreferat. Toch wedijverde Galien in zekere zin ook met de Duitsers: in zijn streven meer 
greep te krijgen op de joodse dwangorganisatie liet hij de UGIF-N eind mei 1942 weten, dat het CGQJ 
weigerde individuele verzoeken van joden in behandeling te nemen tenzij deze via de UGIF waren 
ingediend. Begin juni kreeg de leiding van UGIF-N van Galien bevel een speciaal verbindingsbureau 
met het CGQJ op te richten. Verder was hij  van plan een nauwere band tussen UGIF-N en UGIF-S te 
creëren, omdat zonder voldoende financiële steun uit het zuiden de noordelijke UGIF-raad volgens 
hem spoedig zou inzakken. Volgens Galien zou van Franse kant de zuidelijke UGIF-raad er desnoods 
toe gedwongen moeten worden om materieel bij te springen ten behoeve van UGIF-N. Door deze 
ontwikkelingen verwachtte Judenreferent Dannecker te kunnen steunen op Franse 
overheidsfunctionarissen voor uitvoering van zijn politiek met betrekking tot de UGIF tijdens de 
komende deportaties, terwijl hij tegelijkertijd de noodzaak tot direct en openlijk Duits ingrijpen 
zoveel mogelijk hoopte te beperken.921 
   Concreet betekende dit in de eerste plaats, zo opperde Galien bij voorzitter Baur van UGIF-N op 1 
juli, dat kleding en dekens geregeld moesten worden voor zevenduizend mensen om zo tegemoet te 
komen aan ‘een dringende behoefte’. Galien liet Baur weten dat de UGIF-N gebruik kon maken van 
bemiddeling door het CGQJ om aan deze omvangrijke eis te voldoen, terwijl hij benadrukte dat het 
CGQJ de ‘gehele joodse gemeenschap’ (dus ook die in het onbezette gebied) verantwoordelijk stelde 
voor de uitvoering. Het ging hierbij om een eis waaraan zonder hulp uit het zuiden niet kon worden 
voldaan. Van deze enorme opdracht, die overduidelijk verband hield met de voor de deur staande 
deportaties van midden juli, werd de UGIF in kennis gesteld nauwelijks twee weken voor de massale 
arrestaties in Parijs.922 
   Deze gang van zaken betekende een nieuwe fase niet alleen in de betrekkingen tussen Duitsers en 
CGQJ, maar vooral tussen CGQJ en UGIF. Het werd de Fransen toegestaan deze zaak direct zèlf af te 
handelen (zonder Duitse betrokkenheid), wat wees op een zeker vertrouwen van Duitse kant in 
Galien en – op zijn beurt – van deze laatste in Baur en andere leidinggevenden van de joodse 
dwangorganisatie. Na intern beraad antwoordde Baur, namens de raad van UGIF-N, een week later 
op het verzoek van Galien. Baur liet doorschemeren deze opdracht te interpreteren als een manier om 
de UGIF vertrouwelijk in te lichten over de ophanden zijnde nieuwe grote deportatie (er waren 
immers in juni reeds eerder geïnterneerde joden uit kampen in de bezette zone weggevoerd). Hij zat 
nu in een lastig parket, was omzichtig en weigerde de opdracht te aanvaarden of te verwerpen. In 
plaats daarvan beriep hij zich op wettelijke en technische moeilijkheden in verband met de enorme 
hoeveelheid gevraagde hulpgoederen. Zo stelde hij dat een dergelijke omvangrijke opdracht in 
tegenspraak was met de Franse wet van 4 oktober 1940, volgens welke zulke oproepen tot massale 
leverantie uitsluitend mochten worden uitgevoerd door Secours National (d.w.z. het door de Franse 
centrale overheid georganiseerde maatschappelijk hulpwerk). Daarnaast was volgens hem de joodse 
gemeenschap eenvoudig niet in staat aan deze gigantische materiële eis te voldoen. Het belangrijkste 
was echter dat hij nog méér verontrust werd over de psychologische impact, want het leek hem 
onmogelijk openlijk op te roepen tot inzameling van de gevraagde goederen zonder daarmee 
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onmiddellijk grote onrust, paniek en chaos teweeg te brengen. Hij stelde dat de joodse gemeenschap 
de goederen niet zou leveren zonder kennis omtrent de uiteindelijke bestemming. In de 
veronderstelling te corresponderen met een mede-Fransman die – anders dan de Duitsers – hiervoor 
begrip zou kunnen opbrengen, merkte Baur op dat daadwerkelijke uitvoering van deze opdracht ‘zeer 
ernstige verantwoordelijkheid’ met zich mee bracht. Hij schreef: ‘We kunnen dit niet op ons nemen 
en uw informatie bekend maken, tenzij u ons dat schriftelijk verzoekt met de toestemming van de 
bezettingsautoriteiten.’ Hij voegde er echter aan toe dat de UGIF – en niet de joodse gemeenschap – 
in dat geval aan het verzoek zou pogen te voldoen ‘met dezelfde competentie en dezelfde inzet die 
het tot nu toe heeft getoond.’923 Net als eerder in maart en mei, kwam het er dus op neer dat Baur 
nadrukkelijk zijn oppositie uitte, de bezwaren uiteenzette, maar mocht de opdracht onvermijdelijk 
zijn, zegde hij toe zich noodgedwongen te zullen schikken. Op deze manier besloot de UGIF-N de 
opdracht van Galien en de ingrijpende consequenties daarvan vooralsnog vertrouwelijk te houden. 
Wel werden op beperkte schaal individuen informeel gewaarschuwd voor de komende 
gebeurtenissen. Mede hierdoor ontstonden geruchten over een op handen zijnde grote razzia.924 Op 6 
juli 1942 begon het CGQJ-bureau in Parijs UGIF-personeel te voorzien van cartes de légitimation 
waarin werd verklaard dat de houder medewerker was van de UGIF. Twee dagen vóór de grote 
ophaalacties van 14 juli (Vel d’Hiv) reikte UGIF-N zulke legitimatiekaarten uit aan bepaalde 
medewerkers van het half-clandestiene Amelot-comité in een poging hen te behoeden voor 
arrestatie.925 
   Baurs benadrukken van juridische bijzonderheden, net als in zijn reactie richting Vallat in maart, is 
alleen te verklaren binnen de Franse context: Baur en andere autochtone joodse leiders – nog steeds 
onvoldoende bewust van de moorddadige doelstellingen van Nazi-Duitsland – voelden zich als 
Fransen verplicht op deze toon en op deze manier te werk te gaan in hun contacten met ‘Franse 
medeburgers’ (Darquier, Galien). Het lijkt er echter niet op dat Baur verwachtte hierdoor ook 
werkelijk het gewenste effect te sorteren, want hij kwam tot de conclusie dat de betreffende afdeling 
van de UGIF toch zou pogen te zorgen voor de goederen. Baur en andere leden van de noordelijke 
UGIF-raad zaten, ondanks twee jaar Franse anti-joodse politiek, als het ware gevangen in legalisme 
dat het resultaat was van generaties emancipatie en integratie in Frankrijk. Het alternatief – het 
verschrikkelijke nieuws van de naderende grote razzia onmiddellijk verspreiden onder de bevolking 
en daarmee een geweldige golf van paniek teweegbrengen – stond op dat moment buiten hun 
psychologisch vermogen. Ze gaven de voorkeur aan vermijden van paniek door de schokkende 
informatie vertrouwelijk te houden.926 
   Er is weinig twijfel over de specifieke rol die de autoriteiten aan de UGIF-N toedachten. In een voor 
het overige omvangrijke operatie, werd aan de UGIF een zeer ondergeschikte en minimale rol 
toebedeeld tijdens het overleg tussen Duitse machthebbers en hun Franse tegenspelers. Aan Duitse 
kant ging het daarbij om de HSSPF/Sipo-SD (met name het Judenreferat); aan Franse kant om de 
hoogste functionarissen van de politie (Bousquet, Leguay), het CGQJ (Darquier, Galien), de 
politieprefect van groot-Parijs en zijn ondergeschikten (Bussière, Hennequin), en bovenal Laval zèlf. 
Dat van Duitse of Franse kant geen beroep werd gedaan op UGIF-N om in enigerlei vorm 
politiemaatregelen te helpen uitvoeren (zoals wèl het geval was ten aanzien van de AJB in België en 
de Joodsche Raad in Nederland), had te maken met het hoge politiek-politionele niveau dat de 
samenwerking tussen Franse en Duitse autoriteiten in juli 1942 had bereikt. 
   Tijdens de grote razzia van 16–17 juli in groot-Parijs en in de dagen daarna ging UGIF-N te werk 
volgens de beperkte taak die het CGQJ aan de organisatie had toebedeeld: voedselvoorziening, 
sociale en medische hulp aan de opgepakte joden in de verzamelcentra Vel d’Hiv en Drancy. De 
UGIF-medewerkers spanden zich tot het uiterste in om onder de moeilijke omstandigheden toch zo 
goed mogelijk zorg te verlenen, terwijl de leiding het belang benadrukte tenminste nog iets ten gunste 
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van de joodse gevangenen te kunnen doen.927 De eerder genoemde Israelowicz, die in 1941 door 
Dannecker uit Oostenrijk naar Parijs was gehaald, had de leiding over het verbindingskantoor van 
UGIF-N met de Duitse autoriteiten. Hij werd door raadsleden van UGIF-N en anderen ervan verdacht 
een informant voor de Duitsers te zijn. Dit neemt niet weg dat hij zich in honderden individuele 
gevallen inzette om vrijstelling van deportatie of vrijlating uit gevangenschap te verkrijgen en de 
moeilijkheden te verlichten. Van juni tot december 1942 zou hij van de 900 individuele gevallen 
waarbij hij poogde te interveniëren in 817 daarvan een gunstig effect hebben weten te bereiken. In 
het geheel van de deportaties tijdens bovengenoemde maanden (bijna 42.000 weggevoerden) was dit 
echter niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat.928  
   Een andere belangrijke functie die UGIF-N in deze periode vervulde lag op het terrein van 
kindertehuizen. Aanleiding was de kwestie van deportatie van joodse minderjarigen. Zoals vermeld 
had Laval al vóór de grote Parijse razzia van juli zijn goedkeuring verleend aan de deportatie van 
kinderen beneden 16 jaar, maar definitieve toestemming uit Berlijn liet nog op zich wachten. Terwijl 
de beslissing aanstaande was, besloten de autoriteiten in Frankrijk kinderen van gedeporteerden 
voorlopig onder te brengen in tehuizen van de UGIF. Daarom informeerde het CGQJ naar de toestand 
en capaciteit van deze tehuizen. De UGIF antwoordde dat 300 plaatsen direct beschikbaar waren en 
dat nog eens 1.250 kinderen konden worden ondergebracht wanneer Franse en Duitse autoriteiten 
bereid waren om door hen gevorderde of inbeslaggenomen joodse gebouwen te ontruimen en 
hiervoor beschikbaar te stellen. Enkele honderden kinderen werden inderdaad ondergebracht in 
tehuizen onder verantwoordelijkheid van de UGIF. Tegen het eind van 1942 zou UGIF-N het beheer 
voeren over zeven tehuizen met in totaal ongeveer 400 kinderen.929 De kinderen die in plaats van in 
tehuizen tijdelijk waren geïnterneerd in de kampen Pithiviers en Beaune-la-Rolande, werden echter in 
augustus 1942 alsnog gedeporteerd. Dit was mede aanleiding voor de betrokken afdeling van UGIF-N 
en leden van Amelot om kinderen te gaan onderbrengen – naast UGIF-tehuizen – in niet-joodse 
gezinnen. De ‘gastouders’ (nourrices) ontvingen voor de zorg geld van UGIF-N en niet-joodse 
hulporganisaties. Tussen juli en november 1942 werden door UGIF-N op deze wijze 1.081 kinderen 
geplaatst.930 Het CGQJ was hiervan op de hoogte, maar gedoogde deze situatie voorlopig, mede 
vanwege onvoldoende capaciteit van de bestaande UGIF-tehuizen en om niet zelf met de financiële 
lasten te worden geconfronteerd. Baur en andere raadsleden van UGIF-N drongen bij Franse 
autoriteiten aan op onmiddellijke vrijlating van twee categorieën: familieleden en nakomelingen van 
oorlogsveteranen, en kinderen met de Franse nationaliteit die met hun buitenlandse ouders waren 
opgepakt. De leiding van UGIF-N ging daarbij uit van de veronderstelling dat de Franse autoriteiten 
begrip en een zekere sympathie zouden hebben voor deze ‘autochtone Franse’ gevallen. Inderdaad 
werden begin augustus, na interventie van Franse zijde, sommige joden met het Franse 
staatsburgerschap vrijgelaten. Velen van hen waren oorlogsveteranen uit de eerste wereldoorlog of 
uit 1939-’40, die in augustus en december 1941 waren opgepakt en geïnterneerd. Deze unieke 
ontwikkeling gaf Baur aanleiding om in een schrijven rechtstreeks aan Laval hem te bedanken voor 
zijn kennelijke inspanningen ten behoeve van opgepakte Fransen.931 Daarnaast diende Baur bij 
maarschalk Pétain een verzoek in tot vrijlating van de overige, nog wel vastgehouden ‘onschuldige 
Franse burgers’, van wie velen eveneens oorlogsveteranen waren die in augustus en december 1941 
waren gearresteerd.932 In het betreffende schrijven van 21 augustus 1942, betuigde Baur tevens dank 
voor Pétains eerdere interventie die er voor had gezorgd dat ‘de Franse [joden] niet in die 
maatregelen [de razzia] waren inbegrepen, en dat degenen die per vergissing waren gearresteerd 
onmiddellijk waren vrijgelaten.’933 De leiding van UGIF-N besefte dat de ophaalacties en deportaties 
kennelijk vooral waren gericht tegen de groepen joodse immigranten en vluchtelingen. 
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Verzoekschriften en protesten leken uitsluitend nog kans van slagen te hebben wanneer ze betrekking 
hadden op Franse joden, met name degenen die zich aantoonbaar verdienstelijk hadden gemaakt voor 
Frankrijk (veteranen) en de meest kwetsbaren (kinderen). In die kwesties waarvan de top van UGIF-N 
geloofde dat ze juridisch en patriottisch gerechtvaardigd waren, nam zij positie in en werden 
interventiepogingen ondernomen, maar wanneer er geen enkele kans op succes leek te zijn, deed men 
er het zwijgen toe en paste zich aan.934 
 
Door de massale razzia van 16–17 juli werden, mede door het uitblijven van een formeel protest door 
de UGIF-leiding, de overgebleven immigranten, maar ook grote delen van de autochtone joodse 
bevolking blijvend vervreemd van de opgelegde centrale organisatie, al bleven ze daarvan vaak toch 
afhankelijk voor financiële en materiële steun. Binnen de joodse bevolking ontstond een diepe breuk 
tussen enerzijds die groepen en organisaties die illegale activiteit voortaan als enig mogelijke juiste 
reactie zagen, en anderzijds de UGIF en het indirect daarmee verbonden Consistoire Central, die 
doorgingen openlijk en legaal te functioneren, daarbij in wezen dezelfde lijn volgend als vóór de 
grote deportaties van juli.935 
   Amelot en Solidarité ontwikkelden zich na het begin van de ophaalacties in juli definitief tot de 
enige vertegenwoordigers van de joodse immigranten in groot-Parijs, die zich niet wensten neer te 
leggen bij de grootschalige wegvoeringen. Zij hadden al eerder – bij de arrestaties en interneringen 
van mei, augustus en december 1941 – blijk gegeven te onderkennen welk gevaar de joden 
bedreigde. Toen in de tweede week van juli 1942 geruchten over een ophanden zijnde razzia zich 
verspreiden, ondernamen leden van Amelot en Solidarité serieuze pogingen de joden te waarschuwen 
voor de komende arrestaties. Zo verspreiden communisten in het Jiddisch gestelde pamfletten, 
bestemd voor de ‘massa’s van het joodse volk’: ‘Volgens informatie, ontvangen uit een betrouwbare 
bron, gaan de Duitsers een massale razzia van joden uitvoeren met het oog op hun deportatie.’ Iedere 
jood werd nadrukkelijk opgeroepen tot het volgende: 
 
‘1. Wacht deze bandieten niet thuis af. Neem alle noodzakelijke maatregelen om onder te duiken en 
laat in de eerste plaats de kinderen onderduiken met hulp van sympathieke Fransen. 
2. Nadat je eigen vrijheid hebt veiliggesteld, sluit je aan bij een organisatie voor de patriottische strijd 
om de bloeddorstige vijand te verslaan en zijn misdaden te wreken. 
3. Wanneer men toch in handen van deze bandieten valt, pleeg verzet met alle middelen. Barricadeer 
deuren, roep om hulp, bevecht de politie. Men heeft niets te verliezen. Men kan alleen pogen het 
eigen leven te behouden. Probeer elk moment te vluchten. Niet één jood zou ten prooi moeten vallen 
aan het bloeddorstige Hitleriaanse beest. Iedere jood die in leven en vrij blijft, is een overwinning op 
onze vijand. We moeten, mogen en willen het onszelf niet toestaan te worden uitgeroeid.’936 
 
Mede hierdoor waren tijdens de grote ophaalacties van midden juli bijna tienduizend joden niet thuis 
toen Franse politie bij hun woning kwam om hen op te pakken. Ze hadden voorlopig onderdak 
gevonden bij vrienden, kennissen, Franse joden en niet-joden, of zwierven over straat. Velen wilden 
zich nu tot Amelot en Solidarité wenden voor advies. Beide organisaties gingen al vóór het begin van 
de deportaties op verschillende wijze te werk. Het helemaal in de clandestiniteit, vanuit particuliere 
woningen opererende, strak georganiseerde Solidarité richtte zich als onderdeel van de 
communistische partij al een jaar lang hoofdzakelijk op gewapend verzet tegen de Duitse bezetting. 
Daarentegen hield het semi-legale Amelot, dat zoals gezegd als los samenwerkingsverband 
verschillende groepen omvatte, zich tot dan toe vooral bezig met het ontwikkelen van technieken en 
netwerken voor het levensonderhoud van joodse immigranten. Wel waren beide organisaties 
vastbesloten de deportatiepolitiek van Nazi-Duitsland als een moorddadige opzet te ontmaskeren en 
de medeplichtigheid van de UGIF daarin aan de kaak te stellen.937 De grote ophaalacties van juli 
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hadden echter niet alleen een diep ingrijpend effect op de overgebleven joden onder de Parijse 
immigrantenbevolking, óók waren Amelot en Solidarité als organisatie door de klap van de massale 
arrestaties in eerste instantie verlamd. Solidarité had veel leden verloren, de plaatselijke takken waren 
geheel ontwricht en een reorganisatie was dringend nodig. Binnen enkele dagen slaagde het er 
evenwel in ongeveer honderd joodse vrouwen op de been te brengen die bij UGIF-kantoren 
opheldering eisten over het lot van de opgepakte kinderen. Tegelijkertijd trok een andere groep 
vrouwen, in gezelschap van niet-joden, naar Drancy om bij de uit Franse politieambtenaren bestaande 
kampleiding het recht op te eisen de geïnterneerden te voorzien van voedselpakketten. Amelot leek 
door de grote ophaalacties weggevaagd, haar kantoren werden niet eerder dan 5 augustus heropend. 
Het zag zich voorlopig gedwongen gebruik te maken van vergunningen en legitimatiekaarten die op 
naam van de UGIF werden verstrekt. Het dringendste probleem waar men zich mee bezig hield, was 
de zorg voor kinderen die tijdens de ophaalacties door hun ouders thuis waren achtergelaten. Een 
deel van deze kinderen werd door UGIF en Amelot opgevangen, een ander deel werd door joodse en 
niet-joodse leden van Solidarité en eerdergenoemde Mouvement national contre le racisme (MNCR) 
ondergebracht in christelijke instellingen en niet-joodse gastgezinnen, zowel in als buiten Parijs. 
Daarnaast stelde Amelot, onmiddellijk nadat het haar activiteiten had hervat, een commissie in die 
werd geleid door Henri Bulawko van de socialistisch-zionistische jongerenbeweging Hashomér 
Hatsaïr (De Jonge Wachter). Deze ging zich eveneens bezighouden met het plaatsen van kinderen en 
tieners in niet-joodse gezinnen, in samenwerking met niet-joodse maatschappelijk werkers. 
Bovendien richtten Bulawko en zijn mensen zich op de vervaardiging en distributie van vervalste 
identiteitspapieren. Na de arrestatie van Bulawko midden november 1942 nam David Rapoport van 
Amelot zelf de leiding van de inmiddels functionerende falsificatiecentrale op zich. Verder slaagde 
Amelot er veel méér dan Solidarité in om materiële steun te geven aan de immigrantenbevolking. Dit 
was mogelijk omdat Amelot financiële hulp ontving van de FSJF in de zuidelijke zone, die deze op 
haar beurt kreeg via Zwitserland van de Joint uit New York.938 In de noordelijke zone zelf werkte 
Rapoport op basis van een overeenkomst met de Joint en zamelde fondsen in door te lenen van 
bepaalde, veelal welgestelde, joden die dreigende inbeslagneming door Franse maatregelen wilden 
ontlopen en hun spaargeld wilden veiligstellen. Degenen die geld leenden, ontvingen een kwitantie 
die vermeldde dat het betreffende bedrag, dat werd gebruikt voor de redding van joodse kinderen, aan 
hen zou worden ‘remboursée à New York, au plus tard trois mois après la fin officielle de la guerre 
et le rétablissement des relations postales normales avec les États-Unis’.939 
   Het begin van de massale ophaalacties en deportaties leidde tot een zekere mate van toenadering 
tussen verschillende groepen onder de immigrantenbevolking, zowel de communisten onder hen als 
de politiek andersgeoriënteerden (Bund, socialistisch zionisten, algemeen-zionisten). Zij waren na 
oprichting van de UGIF en het vertrek van de eerste deportatietrein uit Frankrijk in maart 1942 al 
actiever geworden op het terrein van de clandestiene pers, terwijl de communisten reeds een jaar lang 
aanslagen pleegden. Nù echter, stond hen niets langer meer in de weg: elke illusie dat de Franse 
regering haar beleid misschien toch nog fundamenteel zou wijzigen, dat zij ten opzichte van de 
Duitsers een minder kwaad vertegenwoordigde, was voor de immigranten definitief verdwenen. Wel 
echter werd steeds duidelijker dat onder degenen die zich wilden verzetten, verschil van opvatting 
bestond over waar de eerste prioriteit diende te liggen: gewapend verzet of onderduikhulp. Binnen de 
immigrantengroepen ontwikkelde zich een sterke vertegenwoordiging van militante jongeren met een 
Oost-Europese achtergrond. De deportaties stimuleerden de saamhorigheid onder hen. Behalve hun 
eventuele ideologische uitgangssituatie (communistisch, socialistisch of zionistisch), was ook de 
toegenomen gevoeligheid voor het lot van de buitenlandse joden onder twee jaar bezetting een 
belangrijke factor in hun motivatie om zich aan te sluiten bij georganiseerde ondergrondse 
activiteiten. Sommigen, vooral de ongebonden jongeren, kozen voor gewapend verzet in reactie op 
hun vervolging of uit wraakgevoelens nadat familieleden waren opgepakt en gedeporteerd.940 In het 
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toenemende aantal clandestiene pamfletten en ondergrondse kranten, zowel in Jiddisch als in Frans, 
werd het legalistische karakter en optreden van autochtone joodse organisaties en leiders steeds meer 
doelwit van felle kritiek. De Franse joden en hun – althans in de ogen van de immigranten – 
kennelijke vertegenwoordiger, de UGIF, werden opgeroepen de ware, antisemitische aard van de 
Franse regeringspolitiek openlijk te erkennen en zich voor te bereiden op eenzelfde tragedie die de 
joodse immigranten reeds had getroffen. Hoewel de onderlinge contacten tussen communistische en 
verschillende andere linkse groepen waaronder zionisten intensiveerden, zou het uiteindelijk toch nog 
tien maanden duren voordat zij in staat waren hun ideologische tegenstellingen en verschillen in 
etnische herkomst (Polen, Duitsland, Rusland, andere Oost-Europese landen) te overwinnen om zich 
te verenigen tot één overkoepelende verzetsorganisatie.941 De belangrijkste reden was het 
hardnekkige verschil in werkwijze en prioriteiten tussen de joodse communisten en overige joodse 
immigrantengroepen. 
   Degenen die tijdens de grote ophaalacties van juli aan arrestatie waren ontkomen, konden niet 
eenvoudig naar hun woningen terugkeren, aangezien deze door Parijse politie waren verzegeld om te 
worden ontruimd. Zij konden niet langer een beroep doen op de UGIF omdat hiervoor een legaal 
adres nodig was. Daarom konden de betrokkenen alleen nog terecht bij Amelot en Solidarité. 
Amelot-voorzitter Rapoport nam het initiatief de tot dan toe gebruikelijke formele procedures en 
bureaucratische plichtplegingen opzij te zetten. Voortaan werd door Amelot onmiddellijk hulp 
geboden zonder navraag te doen naar adressen of anderszins persoonlijke achtergrond. Hierna 
begonnen ook UGIF-kantoren hun werkwijze enigszins in deze richting aan te passen.942  
   De ophaalacties van juli maakten onder de overgebleven joodse immigrantenbevolking 
uiteenlopende reacties los om aan deportatie te ontkomen. Allereerst begonnen grote aantallen joodse 
immigranten Parijs te verlaten, ze trachtten de onbezette zone te bereiken.943 In de tweede plaats 
gingen velen op zoek naar onderduikplaatsen bij niet-joden in Parijs of op het platteland. Een derde 
reactie was dat velen poogden valse papieren te bemachtigen om onder een niet-joodse identiteit in 
pensions of gehuurde kamers zo onopvallend mogelijk op te gaan in de bevolking. De vierde reactie 
was het zoeken van werk bij de UGIF of in een fabriek die werkte voor het Duitse leger, alhoewel 
vrijwel onmiddellijk duidelijk werd dat deze mogelijkheid door het geringe aantal nieuwe vacatures 
heel beperkt was. Er werden grote bedragen betaald aan werkgevers om een baan in deze bedrijven – 
en dus vrijstelling van deportatie – te krijgen.944 Het ging bij het begin van de deportaties om 
ongeveer twintig bedrijven, voornamelijk bont- en kledingindustrie, die zelf immigranten in dienst 
hadden of tientallen naaiateliers van werk voorzagen. De grootste bedrijven waren hetzij Duits of 
voormalig joods en stonden onder een Franse voorlopige bewindvoerder (administrateur provisoire). 
De bontwerkers vormden het grootste aandeel van de immigrantenarbeiders in deze bedrijfstakken, 
die veelal produceerden ten behoeve van het Duitse leger aan het oostfront. Degenen die hier 
werkzaam waren en hun directe familie, hadden kort na de ophaalacties van 16–17 juli Ausweise 
gekregen die hen vrijwaarden van deportatie vanwege hun ‘kriegswichtige’ arbeid. Onmiddellijke 
aanleiding voor uitreiking van deze documenten waren genoemde ophaalacties als gevolg waarvan 
een groot aantal geschoolde arbeiders was opgepakt en de productie ernstig stagneerde. De 
werkgevers hadden daarop gevraagd om bescherming van hun personeel. In december 1942 waren in 
totaal bijna drieduizend joden in deze bedrijven werkzaam en zij hadden een Ausweis ontvangen. De 
door Israelowicz geleide verbindingsafdeling van UGIF-N, die in deze kwestie de betrokken 
werknemers vertegenwoordigde bij Duitse instanties, wist tot februari 1943 in geval van individuele 
arrestatie vrijlating van joodse werknemers met een Ausweis te bewerkstellingen. Daarna echter bleek 
snel dat zulke tewerkstelling niet langer meer bescherming bood tegen deportatie. Achtergrond 
hiervan was de Duitse nederlaag bij Stalingrad en het feit dat de winter goeddeels voorbij was, zodat 
                                                                                                                                                                                                    
Ravine, La Résistance organisée des Juifs en France 1940–1944 (Paris: Julliard, 1973); Annie Kriegel, ‘Résistants communistes et 
Juifs persécutés’, Histoire 3 (1979), 93–123; Adler, Jews of Paris, 194–195, 200. 
941

 Dit verwijst naar de oprichting van de Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE) in mei 1943. Knout, Contribution, 
93–94; Adler, Jews of Paris, 209–210. 
942

 Adler, Jews of Paris, 198. 
943

 Éric Alary, ‘Les Juifs et la ligne de démarcation, 1940–1943’, Les Cahiers de la Shoah (2001), no. 5, pp. 13–49; Éric Alary, La 
ligne de démarcation, 1940–1944 (Paris: Perrin, 2003). 
944

 Annie Kriegel, ‘De la résistance juive’, in: Pardes, no. 2. (Paris 1985), pp. 191–209, aldaar 202; Adler, Jews of Paris, p. 199 n. 23. 



 571

aan het oostfront minder behoefte was aan bont en andere extra warme kleding. Tot dan toe dankten 
de meeste overgebleven buitenlandse joden in Parijs hun ‘legale’ bestaan aan het werk in deze 
beschermde bedrijven. Het Judenreferat besloot echter hun aantal in één keer met een derde te 
verminderen en gaf op 15 maart 1943 opdracht tot hun arrestatie over te gaan.945 
   Anders dan de UGIF, die uitsluitend legaal werkte en een Frans-joods karakter had, was Amelot 
veel toegankelijker voor de immigranten. Amelot werkte formeel nog altijd legaal en had eigen 
kantoren, maar staf en personeel waren zelf eveneens immigranten. Zij hadden hierdoor niet alleen 
meer begrip voor de situatie, maar waren bovendien veel eerder geneigd alle beschikbare middelen, 
ook clandestiene, aan te wenden om hulp te verlenen. Onder de legale dekmantel werd iedereen 
geholpen of geadviseerd, ook degenen die een betrouwbare gids zochten die hen over de 
demarcatielijn naar de onbezette zone kon brengen, of degenen die op zoek waren naar valse 
identiteitspapieren, een onderduikadres of een niet-joodse familie die bereid was een joods kind op te 
nemen. Door financiële steun van de Joint – via Zwitserland naar de onbezette zone en daarna veelal 
per koerier naar Parijs gebracht – kon Amelot blijven functioneren. Het richtte zich geheel op 
concrete hulp, waar alle middelen aan werden besteed. Anders dan Solidarité gaf Amelot geen eigen 
clandestien blad uit omdat dit als te duur en riskant werd beschouwd; bovendien was Amelot zoals 
vermeld een samenwerkingsverband van hulpgroepen met uiteenlopende politieke achtergronden.946 
   Solidarité was daarentegen zoals gezegd in de eerste plaats een politiek-homogene, hiërarchische 
organisatie van communistische signatuur en het beschouwde hulpwerk niet als zijn eerste taak. Dit 
laatste werd ook bemoeilijkt omdat het over minder financiële bronnen beschikte en bovendien alleen 
voldoende draagvlak had onder de joodse communisten, niet onder de overige immigranten. Terwijl 
voor Amelot hulpwerk het hoofddoel was, was dit voor Solidarité niet meer dan een middel, geheel 
conform de algemene politieke lijn van de Franse communistische partij die was gericht op de 
gewapende strijd met als doel vernietiging van het nazisme. Redding kon alleen komen door de 
militaire nederlaag van Duitsland en door hulp van de Franse bevolking. Solidarité was verbonden 
met de Main d’œuvre immigré (MOI), die een voortzetting was van de vooroorlogse Mouvement 
ouvrier immigré. Deze was door de Franse communistische partij georganiseerd om buitenlanders, 
die niet of slecht Frans spraken, aan te trekken en in de partij te integreren. Om die reden was de MOI 
niet gegroepeerd per nationaliteit, maar in taalsecties (Pools, Roemeens, Russisch, Jiddisch, 
Hongaars, Duits). De Jiddische groep was tijdens de bezetting de belangrijkste met ongeveer 250 
kaderleden, al waren er ook joden verspreid over andere taalgroepen.947 De MOI, waarvan in Parijs 
Louis Gronowski een van de leiders was, publiceerde in samenwerking met Solidarité een eigen 
ondergrondse krant in het Jiddisch, Unzer Wort. Vooral vanuit deze kringen waren begin juli 1942 
boven geciteerde waarschuwingen verspreid met de oproep aan joden in Parijs om onder te duiken. 
Al eerder, in mei, waren door de MOI, binnen haar gewapende tak Franc-tireurs et partisans (FTP-
MOI), detachementen gevormd, die grotendeels uit joden bestonden. De vijftig à zestig leden hiervan 
voerden aanslagen uit op Duitse militairen en gebouwen in Parijs, maar als gevolg van arrestaties in 
juni–juli dreigden hun gelederen ernstig uitgedund te raken.948 Na de eerste grote ophaalacties sloten 
echter tientallen joodse jongeren van 17 tot 25 jaar zich aan bij deze partizanen. Het Eerste 
Detachment van de FTP-MOI was formeel Hongaars en Roemeens, maar bestond voor driekwart uit 
joden. Van het Tweede Detachement, formeel Pools, waren bijna alle tachtig leden joods. Het Derde 
Detachment bestond uit Italiaanse communisten in ballingschap, en het Vierde, een gemengde groep, 
was grotendeels Spaans en Armeens. De vijfde eenheid, te klein om als detachement aangeduid te 
worden, was Bulgaars. Van augustus tot oktober 1942 voerden leden van het eerste en tweede 
detachement 32 aanslagen en sabotagedaden uit tegen Duitse militaire doelwitten in en rond Parijs. 

                                                           
945

 Adler, Jews of Paris, p. 204 n. 45–48, p. 208 n. 61: Röthke aan Précture de Police, 15 maart 1943, CDJC doc. XXVI -72. 
946

 Adler, Jews of Paris, p. 199 n. 24. 
947

 Voor een algemene geschiedenis van de MOI, m.n. in het gewapend verzet, zie: Stéphane Courtois, Denis Peschanski, Adam 
Rayski, Le Sang de l’étranger: les immigrés de la MOI dans la résistance (Paris: Fayard, 1989). 
948

 Adler, Jews of Paris, p. 203 n. 38–39. 



 572

Het ging daarbij niet alleen om sabotage van Duitse gebouwen en voertuigen, maar ook om 
moordaanslagen op geüniformeerde Duitsers.949  
   Behalve gewapende strijd richtten leden van MOI en Solidarité zich op de verspreiding van 
clandestiene pamfletten in Jiddisch en Frans waarin werd opgeroepen tot menselijke 
gelijkwaardigheid en mensenrechten. Enkele leden van Solidarité waren er in juli in geslaagd het 
Vélodrome d’Hiver binnen te dringen en weer te ontsnappen. In een clandestien pamflet beschreven 
zij de omstandigheden in het stadion. Dit was een van de zeer weinige toen al door het verzet 
verspreide publicaties over de grote razzia van Vel d’Hiv. Het was vooral via J’Accuse, gepubliceerd 
door de MNCR, dat Solidarité doelbewust campagne voerde om solidariteit tussen joden en niet-joden 
te ontwikkelen. De oplage was niet groot en van algemene verspreiding was geen sprake; in plaats 
daarvan werden de exemplaren in gesloten enveloppen gestuurd aan of bezorgd bij intellectuelen, 
journalisten en geestelijken. Op deze manier wilde MNCR de opinion leaders van de niet-joodse 
bevolking informeren over de gebeurtenissen en hen ertoe brengen meer steun te geven aan het 
overleven van joden. Verder dienden de ondergrondse publicaties van Solidarité – evenals de overige 
clandestiene pers – als middel om aan de politieke opvattingen en koers van de eigen organisatie 
bekendheid te geven, de eigen achterban te bereiken en de lezers te informeren over gebeurtenissen 
die anders niet in wijde kring bekend konden worden.950 Zo publiceerden Unzer Wort en J’Accuse in 
november 1942 het van een Poolse communist ontvangen nieuws dat gas werd gebruikt bij de 
massamoord op joden. De communistische leiders hadden eerst getwijfeld of dit bericht de waarheid 
bevatte en gepubliceerd moest worden, maar de doorslag gaf de noodzaak niet alleen de joodse 
bevolking te waarschuwen maar ook de niet-joden te overtuigen van het ware lot van de 
gedeporteerde joden. Amelot ging er in eerste instantie van uit dat sprake was van communistische – 
uit Moskou gestuurde – gruwelpropaganda en weigerde het waarheidsgehalte te aanvaarden. Het 
Consistoire en de UGIF bevestigden noch ontkenden het bericht en hulden zich in stilzwijgen, omdat 
zij ten opzichte van Vichy en de Duitsers niet op een negatieve manier aandacht op zichzelf wilden 
vestigen.951 
 
Het duurde na de grote razzia van 16–17 juli twee maanden voordat in Parijs weer ophaalacties van 
enige omvang plaatsvonden. In de tussentijd hield UGIF-N zich hoofdzakelijk bezig met het 
dagelijkse maatschappelijke werk, met inbegrip van de Duitse eisen tot levering van goederen en 
verzorging van joden in Drancy en andere kampen in de bezette zone. Daarnaast hadden Baur en de 
zijnen te maken met de verzoeken van het CGQJ in financieel-economische aangelegenheden, zoals 
de voortgaande betaling in termijnen van de boete van een miljard franc, kosten van kindertehuizen en 
eventuele invoering van belastingheffing. De leiding van UGIF-N besloot de weg van legalisme te 
blijven volgen. In juli, augustus en september poogde het CGQJ zijn greep op UGIF-N te vergroten, 
geheel in het verlengde van de eisen en opdrachten van Galien uit begin juli. Dit gold vooral voor de 
levering van goederen: van de UGIF werd verwacht te zorgen voor een onafgebroken bevoorrading 
van circa 1.500 mensen en elke order af te stemmen met het CGQJ. De dwingende werkwijze van 
Galien richting UGIF werd bepaald door zijn wens dat aan Duitse kant niet de indruk zou ontstaan dat 
hij onvoldoende greep had op de joodse organisatie. Hij wilde de voorziening van goederen door de 
UGIF opvoeren, telkens ruimschoots vóór vertrek van een nieuwe deportatietrein uit Drancy, om zo 
indruk te kunnen maken op het Judenreferat. Baur liet Galien 13 augustus weten dat UGIF-N zijn 
best deed aan de gestelde eisen te voldoen, maar dat het hoge tempo van de gevraagde leveranties en 
de daarmee gepaard gaande hoge kosten grote moeilijkheden veroorzaakten.952 Een van de meest 
cruciale, blijvende problemen van de UGIF – in beide zones – waren de financiën van de organisatie. 
Een omvangrijk budget moest worden aangewend om de vele taken te kunnen uitvoeren. Het werd 
steeds moeilijker om van individuele joden zelf fondsen te verkrijgen, aangezien Vichy-wetgeving uit 
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1941 en 1942 gaandeweg resulteerde in een bijna totale inbeslagneming van joodse tegoeden en 
activa. Overigens waren de Vichy-wetten en uitvoeringsvoorschriften zo opgesteld dat formeel geen 
inbreuk werd gemaakt op de rechten van de eigenaars, maar in de praktijk werden de bankrekeningen 
bevroren en waren bewindvoerders aangesteld over winkels en bedrijven. De Franse autoriteiten 
hoopten op deze manier te voorkomen dat de Duitsers zich meester zouden maken van joodse 
bezittingen. Na intensieve onderhandelingen van Baur en andere bestuursleden van UGIF-N met 
Franse autoriteiten, waaronder Galien, werd 28 augustus 1942 een wet uitgevaardigd die de UGIF 
toestemming verleende een bepaald percentage van de geblokkeerde joodse rekeningen in beide 
zones aan te wenden voor de eigen werkzaamheden.953 In de praktijk was dit vooral van toepassing 
voor UGIF-N omdat deze in een veel moeilijker positie verkeerde dan UGIF-S, waardoor hier de 
inkomsten het geringst en de tekorten het grootst waren. Wel was het bestuur van UGIF-N verplicht 
elke maand een gedetailleerd financieel verslag aan het CGQJ te overleggen.954  
   Begin september werden Baur en de andere raadsleden van UGIF-N geconfronteerd met nieuwe 
dwingende eisen van Galien. Deze stelde dat de UGIF hem in het vervolg dagelijks per koerier moest 
informeren over alle activiteiten en correspondentie. Op deze manier wilde hij zijn greep op de UGIF-
N – met name de financiën van de organisatie – versterken. Baur reageerde op Galiens 
eigengereidheid door bij Darquier een verzoek om een onderhoud in te dienen. Dit was een poging 
om buiten Galien om de algemene betrekkingen tussen UGIF en CGQJ te verbeteren. Het ging Baur 
daarbij vooral om verbetering van de financiële positie van de UGIF, aangezien de organisatie te 
maken had met toenemende verarming van de joodse bevolking, slinkende eigen geldelijke middelen 
en een Galien die er kennelijk naar streefde dat de Franse en overgebleven buitenlandse joden 
volkomen afhankelijk zouden worden van de UGIF. Een van de brandendste kwesties in de 
betrekkingen tussen CGQJ en UGIF bleef de al genoemde betaling in termijnen van de boete van een 
miljard franc. Hieraan was weliswaar in betrekkelijk korte tijd voldaan via leningen van een 
consortium van Franse banken, maar de UGIF was verplicht de Franse banken in termijnen terug te 
betalen, nadat het hiervoor op gecontroleerde wijze de beschikking had gekregen over de benodigde 
bedragen afkomstig van de geblokkeerde joodse rekeningen in de Caisse des Dépôts et 
Consignations. Galien eiste echter dat UGIF-N de verdere afbetaling via een verplichte 
belastingafdracht zou verdelen over de joodse gezinshoofden in de bezette zone. Baur beriep zich op 
de ingewikkelde en tijdrovende administratieve voorbereidingen en traineerde deze. Bovendien stelde 
hij dat men eenvoudig te arm was. Pogingen van het CGQJ om in deze zaak tot resultaat te komen 
waren tevergeefs, wat overigens mede te maken had met de zwakke positie en het gebrek aan gezag 
van het CGQJ binnen de Franse overheidsbureaucratie. Uiteindelijk liet Darquier in december 1942 
aan Baur weten dat de Franse commissaris voor ‘arisering’, Lucien Boué, bereid was bepaalde joden 
toestemming te geven bij te dragen aan de UGIF uit geblokkeerde bankrekeningen om zo uitvoering 
van de wet van 28 augustus 1942 alsnog mogelijk te maken. Boué was evenwel heel wantrouwend en 
vreesde dat de UGIF-leiding dezelfde bedragen als compensatie weer zou terugbetalen aan de 
betreffende welgestelde joden zèlf. Volgens hem mocht het geld als ‘joodse solidariteit’ uitsluitend 
ten goede komen aan arme joden en niet aan de rekeninghouders zelf. Ondanks de strenge 
voorwaarden en het wantrouwen van de kant van Darquier en Boué, was Baur niet geheel ontevreden 
met de bereikte regeling: hij had hiermee als voorzitter van UGIF-N onder bijzonder moeilijke 
omstandigheden tenminste toch concreet iets positiefs bereikt. Als gevolg van de boete, de dekking 
van kosten voor leveranties aan Drancy, de kindertehuizen en de kosten van materiële hulpverlening 
aan de armen, zouden in het algemeen financiële kwesties – niet allereerst de deportaties zelf – de 
contacten tussen UGIF-N en Franse autoriteiten tot in de zomer van 1943 blijven domineren. Terwijl 
de joden werden opgepakt en weggevoerd naar Drancy–Auschwitz, was de UGIF vooral verwikkeld 
in een lange, moeizame bureaucratische strijd met het CGQJ om de financiële basis van de organisatie 
en het hulpwerk te waarborgen.955  
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   Een andere kwestie in najaar 1942 was de opdracht aan de UGIF, zowel in het noorden als het 
zuiden, al het personeel zonder de Franse nationaliteit te ontslaan. Het initiatief hiertoe kwam van 
Darquier, maar de Sipo-SD in Parijs bracht het bevel over aan UGIF-N. Om deze opdracht geheel of 
tenminste gedeeltelijk ingetrokken te krijgen, poogde Baur het CGQJ en de Duitsers tegen elkaar uit 
te spelen door erop te wijzen dat de laatsten bij oprichting van de UGIF nadrukkelijk een gelijke 
vertegenwoordiging van Franse en buitenlandse joden hadden geëist. Hij vertraagde de zaak en 
zinspeelde op een collectief ontslag van de leiding. Hierop werd de datum waarop het ontslag van 
personeel zonder Franse nationaliteit uiterlijk moest zijn uitgevoerd, uitgesteld. Baur en 
Judenreferent Röthke kwamen in november overeen dat veertien joodse immigranten zouden worden 
ontslagen, terwijl UGIF-N er ongeveer vijftig in dienst mocht houden. Waar mogelijk werden 
degenen die werden ontslagen vervangen door een familielid dat wèl de Franse nationaliteit bezat, 
zodat de betrokken familie toch vrijgesteld van deportatie kon blijven. Overigens had UGIF-N in 
december 1942 niet meer dan 815 medewerkers. Deze beschikten over een tweetalige carte de 
légitimation met CGQJ-stempel, dat hen ‘vrij stelde van alle interneringsmaatregelen’. Deze 
bescherming gold ook voor alle familieleden in hetzelfde huishouden.956 
   Na de bezetting van de zuidelijke zone en onder druk van de slepende geldproblemen nam Baur 
met steun van de overige raadsleden van UGIF-N medio februari 1943 het initiatief tot reorganisatie 
van de UGIF in haar geheel. Bedoeling was de oprichting van één raad, zetelend in Parijs, met 
vertegenwoordigers uit het zuiden en noorden, maar met een meerderheid van het noorden. Zijn plan 
had de goedkeuring van het CGQJ en het Judenreferat. Aangezien dit voorstel zeer bedreigend was 
voor de federatieve structuur en autonomie van UGIF-S, was deze laatste daartegen gekant. Lambert 
en andere bestuurders van UGIF-S verzetten zich fel en door gebrek aan steun van het CGQJ, dat zelf 
gaandeweg een steeds zwakkere positie innam in de Franse overheidsbureaucratie, kwam er niets van 
het plan terecht.957 
 
Als gevolg van de arrestaties, deportaties, migratiestroom naar onbezet gebied en onderduik was het 
aantal buitenlandse joden dat nog op hun legale adressen in groot-Parijs woonde omstreeks oktober 
1942 sterk gedaald. Het aantal immigrantenhuishoudens bedroeg toen nog 7.926 tegenover een 
geschat aantal van 25.646 in oktober 1940.958 De organisaties van immigranten leden eveneens 
aanzienlijke verliezen, onder andere door individuele arrestaties van leiders en verzetsstrijders door 
Duitse en Franse politie. Terwijl Solidarité de verliezen gedeeltelijk kon compenseren door 
ledenaanwas van jongeren, zag Amelot het eigen kader slinken. Tegen het eind van 1942 waren van 
het oorspronkelijke Amelot-comité nog slechts een paar leiders over. De grote meerderheid was niet 
langer in Parijs of elders in de bezette zone. Sommigen waren opgepakt en gedeporteerd, terwijl 
anderen naar de zuidelijke zone waren gegaan. Alleen Rapoport en Jakoubowicz waren nog over van 
het Amelot-comité uit 1940. Eveneens eind 1942 was het reeds bestaande verschil tussen twee 
methoden van werken bij de immigrantenorganisaties nog duidelijker geworden. Amelot kon onder 
de paraplu en met steun van de UGIF vooralsnog in de legaliteit blijven werken en was in de positie 
immigranten materieel te helpen, vooral door de verstrekking van goedkope of gratis maaltijden. De 
binding met de UGIF weerhield de leiding van Amelot er echter niet van om daarnaast ook illegaal 
hulp te verlenen. Een speciale commissie, waarin onder anderen Rapoport en UGIF-lid Fernand 
Musnik zaten, organiseerde een vervalsingscentrale van identiteitspapieren. Voor voedseldistributie-
bonnen kregen zij steun van Parijse gemeente-ambtenaren. Fondsen voor uitvoering van het werk 
kwamen binnen per koerier uit de zuidelijke zone (van de Joint, via Zwitserland) of werden zoals 
vermeld van particulieren geleend met een garantstelling door vertegenwoordigers van de Joint. Door 
de almaar toenemende vraag naar valse papieren en hulp bij ontsnapping uit Parijs naar het zuiden, 
nam de druk op Amelot toe. Men raakte steeds dieper betrokken in illegale activiteiten, waaronder de 
smokkel van kinderen naar het zuiden, en men liep door dit alles steeds grotere risico’s van 
verraad.959 
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   De kloof tussen Amelot en de joodse communisten van Solidarité verbreedde zich omdat de 
laatsten de eerste het verwijt maakten door voortgaand legaal opereren de immigranten in gevaar te 
brengen. De kantoren en gaarkeukens van Amelot, waar honderden immigranten dagelijks kwamen, 
maakten hen immers kwetsbaar voor politiecontroles en arrestaties. De betrokken Amelot-leden 
realiseerden zich dit, maar wisten anderzijds dat de betrokken immigranten niet buiten de dagelijkse 
maaltijden konden. Toch bleven de communisten op sluiting van de gaarkeukens aandringen. 
Volgens hen was het beslist nodig dat het hulpwerk in zijn geheel ondergronds ging, hoe moeilijk dit 
ook was. Aangezien de communisten dus elke vorm van legaliteit als schadelijk en gevaarlijk 
afwezen, terwijl Amelot vooralsnog bleef vasthouden aan een subtiel beleid ten gunste van zowel 
legale als illegale hulp aan degenen die deze het meest nodig hadden, bleven pogingen tot dialoog en 
samenwerking zonder resultaat. Amelot bleef in die zin een middenpositie innemen tussen de 
communisten en de UGIF. Tot aan de eerste arrestaties van Frans-joodse families in Rouen en 
omgeving in januari 1943, de daaropvolgende Parijse ophaalactie van 10–11 februari en deportatie 
van de opgepakte buitenlandse èn Franse joden, ging de UGIF-leiding er van uit dat de joden met de 
Franse nationaliteit als groep blijvend voordeel zouden hebben van bescherming door Vichy, zodat 
een andere dan legale strategie niet overwogen hoefde te worden. Daar kwam bij dat degenen onder 
de Franse joden die waren aangewezen op gemeenschapshulp voorlopig voldoende hadden aan door 
de UGIF verleende steun. Anders dan de buitenlanders hoefden de Franse joden tijdens de eerste zes 
maanden van de deportaties als groep niet direct te vrezen voor arrestatie en wegvoering op 
voorwaarde echter dat zij zich stipt hielden aan de voor hen geldende bepalingen, zoals het dragen 
van de ster, de beperkte winkeltijden, de avondklok en de uitsluiting uit openbare gelegenheden. 
Voor zover in deze periode toch joden met de Franse nationaliteit werden gedeporteerd, betrof het 
drie groepen: degenen die bij de represaille-razzia van december 1941 door Duitse politie waren 
opgepakt, de in Frankrijk geboren minderjarige kinderen van buitenlandse ouders die veelal bij 
geboorte-aangifte de Franse nationaliteit hadden gekregen, en tenslotte de individuele strafgevallen 
naar aanleiding van (vermeende) overtreding van anti-joodse bepalingen. Tot eind 1942 werden in 
totaal ongeveer zevenduizend joden met het Franse staatsburgerschap gedeporteerd.960 
   Nadat echter begin 1943 duidelijk werd dat gaandeweg ook Franse joden werden weggevoerd, 
terwijl alom bekend was geworden dat alle joden in de Italiaanse zone gevrijwaard bleven van 
deportatie, begonnen leiders van UGIF en vooral van immigrantenorganisaties, met name de joodse 
communisten, hun positie aan te passen. Enerzijds beseften de laatsten dat zij zich – door hun 
politieke lijn – ten opzichte van de andere immigranten in een ongewenst isolement bevonden. 
Anderzijds werden zij in hun heroverweging van de tot dan toe gevolgde koers en de noodzaak tot 
verandering beïnvloed door wat gaande was in het niet-joodse, georganiseerde verzet in het 
algemeen. De Franse communistische partij PCF had sinds juni 1941 een ‘front national’-politiek 
gevoerd om tot een eensgezinde strijd tegen bezetter en Vichy te komen en het eigen isolement (o.a. 
gevolg van het Russisch-Duitse verdrag uit augustus 1939) in de algemene verzetsbeweging te boven 
te komen. Vanuit dit communistische perspectief ging het in zekere zin om een door de noodsituatie 
ingegeven hervatting van de Volksfrontpolitiek uit de jaren dertig. Nadat in november 1942 ook de 
onbezette zone was bezet en tot ‘zuidelijke zone’ was geworden, begonnen in het kader van 
toenadering tussen Franse communisten en andere verzetsgroepen waaronder de gaullisten in het 
algemeen, vanaf februari 1943 ook de joodse communisten pogingen te ondernemen tot meer overleg 
en samenwerking met niet-communistische joodse immigrantenorganisaties, zoals de in Amelot 
vertegenwoordigde zionisten, Bundisten en andere niet-communisten.961 
   De al lang bestaande kloof tussen communisten en niet-communisten was echter moeilijk te 
overwinnen. Door hun niet-joodse politieke agenda – het communisme en de gewapende strijd – 
stonden de leden van Solidarité in de ogen van de niet-communistische joodse immigranten te ver af 
van de eigenlijke, meest urgente behoeften van de joden: het vinden van onderduik- en 
ontsnappingsmogelijkheden en het levensonderhoud van joden in de illegaliteit. Het verschil kwam in 
wezen neer op de vraag wat belangrijker was: het bestrijden van de Duitsers (en Vichy), of het 
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redden van joden. Als communistische organisatie moest Solidarité de partijlijn van de PCF uitdragen 
(die op zijn beurt weer was gebonden aan de richtlijnen uit Moskou) en deze zo goed mogelijk 
aanpassen aan wat voor de joodse bevolking relevant en aanvaardbaar was. Alleen dan immers zou 
Solidarité door de joden worden geaccepteerd. Dit onderscheid in strategieën tussen joodse 
communisten en niet-communistische joodse immigranten was niet alleen gevolg van uiteenlopende 
ideologische opvattingen, politieke interpretaties van de actuele situatie en onenigheid over de 
belangrijkste prioriteit van wat gedaan moest worden, ook organisatorische verschillen en 
persoonlijke tegenstellingen speelden een rol.  
   Anders dan Solidarité was het Amelot-comité zoals gezegd in feite een los verband, bestaande uit 
vertegenwoordigers van verschillende politieke en sociale organisaties, alsmede 
gemeenschapswerkers die partijloos waren. Amelot was daardoor altijd vatbaar voor onderlinge 
verdeeldheid, het beleid was meestal resultaat van compromissen. Eveneens anders dan Solidarité 
bestond de basisconsensus voor bestaan en activiteiten van Amelot uit de gedeelde opvatting van een 
joodse nationaal-culturele identiteit. Deze omvatte niet alleen verschillende zionistische stromingen, 
maar ook de socialistische, niet-zionistische arbeidersorganisatie Bund, die in de jaren twintig en 
dertig onder joden uit Oost-Europa veel aanhang had. Deze basisconsensus en het feit van de 
gemeenschappelijke vijand (bezetter, Vichy) hielpen de onderlinge politieke geschillen tussen 
zionisten en Bundisten overwinnen juist omdat die gezamenlijke identiteit dodelijk werd bedreigd en 
dus alle aandacht diende uit te gaan naar hulp aan joden. Amelot beschikte, anders dan Solidarité, 
niet over een politiek apparaat, gebaseerd op lidmaatschap, dat aanhangers voor demonstraties of 
verzetsacties kon mobiliseren. Amelot kon alleen steunen op de goodwill van de aangesloten 
organisaties en op zeer gemotiveerde individuele activisten.  
   In de loop van voorjaar 1943 ontstond onder invloed van hun achterban bij de communistische 
leiding meer begrip voor de noodzaak het accent te verschuiven van algemene communistische 
beleidspunten naar specifieke joodse aandachtspunten. Dit had ook te maken met het door de 
vervolging en het verzet ontstaan van een gevoel van nationale trots onder de joodse leden, iets dat 
eerder geheel ondergeschikt was gemaakt aan ideologische opvattingen volgens welke joods 
nationalisme werd gedefinieerd als bourgeois-verschijnsel en dus verwerpelijk. Voor de vanaf juli 
1942 toegetreden nieuwe leden van Solidarité (militante joodse jongeren) stonden het verzet en de 
onderduikhulp centraal en kwam communistische ideologie op de derde plaats. Eind april 1943 vond 
in Parijs een nationale vergadering plaats van het communistische leiderschap om de kwestie van 
eenheid en taken te bespreken.962 Iedereen was het erover eens dat dringend behoefte bestond aan een 
ondergrondse, joodse eenheidsorganisatie. Om de voorwaarden hiervoor te scheppen, werd mede op 
aandrang van Adam Rayski besloten Solidarité om te vormen en uit te breiden tot een organisatie 
waarin voortaan veel méér aandacht zou zijn voor onderduikhulp en niet langer uitsluitend de 
gewapende strijd centraal zou staan. Om dit tot uitdrukking te brengen kreeg de organisatie begin mei 
de nieuwe naam Union des Juifs pour la Résistance et l’Entr’aide (UJRE), die ook voor niet-
communisten open stond, al bleef de leiding in handen van communisten. Het programma van actie 
van de UJRE, waarvan Rayski een van de belangrijkste leiders werd, bestond uit drie punten: de 
eerste prioriteit lag voortaan bij onderlinge hulp en vervalsing van papieren, vooral gericht op 
kinderen, ouderen en zieken; tweede prioriteit was het gewapend verzet door de mensen die daartoe 
in staat waren; het derde doel was te komen tot een centrale vertegenwoordiging die alle joden kon 
representeren in onderhandelingen met de Nationale Verzetsraad van Frankrijk (CNR) en toekomstige 
Franse voorlopige regering.963 
   Men hoopte via de UJRE effectieve samenwerking met het Amelot-comité te bereiken en toegang te 
krijgen tot het niet-communistische deel van de overgebleven immigrantenbevolking. Binnen enkele 
weken echter kregen de immigrantenorganisaties in Parijs te maken met ernstige tegenslagen. De 
secretaris van Amelot, Jakoubowicz, zag zich in verband met dreigende arrestatie gedwongen naar de 
zuidelijke zone uit te wijken. De enige andere leider van het comité, Rapoport, werd 1 juni 1943 
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gearresteerd op beschuldiging van de verspreiding van vervalste identiteitspapieren. Hij werd 7 
oktober naar Auschwiz weggevoerd. De meeste overige kaderleden besloten na de arrestatie van 
Rapoport tot ontbinding van Amelot en helemaal ondergronds te gaan, al waren er ook die op hun 
post bleven. Een week later werden na een politie-inval de kantoren van Amelot gesloten, de 
aangetroffen leden gearresteerd en in Drancy gevangengezet. Daarna werd het comité in opdracht 
van het CGQJ formeel opgeheven en de gebouwen overgedragen aan de UGIF. Deze heropende 
enkele Amelot-gaarkeukens met uitsluitend eigen UGIF-personeelsleden die de Franse nationaliteit 
bezaten. De UJRE had te kampen met nog ernstiger tegenslagen. De door deportaties, onderduik en 
vlucht naar het zuiden afnemende joodse immigrantenbevolking in Parijs, alsmede het verlies van 
eigen leden door arrestatie of doordat zij werden gedood tijdens verzetsacties zoals aanslagen op 
Duitse militairen, maakten dat de UJRE niet langer kon rekenen op nieuwe aanwas. Na de aankomst 
in Parijs in juni van Alois Brunner en zijn SS-mannen, die de leiding over Drancy in handen namen, 
vonden nieuwe arrestaties van joden plaats. Agenten en handlangers van de Sipo-SD slaagden erin 
veel leden op te sporen en delen van de UJRE te infiltreren. Een arrestatiegolf in juli verlamde de 
organisatie bijna geheel. Een van de oorzaken van dit laatste was dat de leiding van FTP-MOI had 
geweigerd om de eigen joodse leden, die tegelijk betrokken waren bij de UJRE, tenminste tijdelijk de 
gewapende strijd te laten staken en buiten Parijs onder te brengen om zo de infiltratie en arrestaties 
door Sipo-SD en Franse Brigades spéciales te stoppen. Kort hierna besloot de overgebleven leiding 
van MOI alsnog om het centrum van communistische activiteiten te verplaatsen naar Lyon in de 
zuidelijke zone.964 De hierna nog legaal in Parijs verblijvende joden waren bijna uitsluitend Fransen. 
De overgebleven immigranten leefden nagenoeg allemaal in de clandestiniteit of waren naar de 
zuidelijke zone gevlucht. De laatste groepen immigranten, die voorzien van Ausweise werkzaam 
waren in bedrijven die produceerden voor het Duitse leger, werden in juli 1943 slachtoffer van door 
Brunner georganiseerde ophaalacties: zij werden vanuit de werkplaatsen en kledingateliers 
rechtstreeks naar Drancy overgebracht.965 
   Onder de joodse gevangenen in Drancy stond alles in het teken van de deportaties, mogelijkheden 
daaraan te ontkomen en de onbekendheid omtrent de bestemming van de gedeporteerden. Georges 
Wellers, een arts die meer dan twee jaar in Drancy werkzaam was, eind juni 1944 toch nog naar 
Auschwitz werd weggevoerd, maar overleefde, schreef onder andere: ‘Les optimistes étaient ceux 
qui, pour une raison quelconque, espéraient le ralentissement ou même l’arrêt des déportations’.966 
Deze optimisten leken soms het gelijk aan hun kant te hebben, want er waren maanden dat geen 
deportaties plaatsvonden, zoals oktober en december 1942 en januari, april, mei en augustus 1943. 
Aan het indrukwekkende getuigenis van Wellers over het verblijf in Drancy is ook het volgende 
treffende citaat ontleend: 
 
‘Le drame de milliers de mères consistait dans la réussite ou l’échec de leurs démarches en vue de 
faire confier leurs enfants à l’UGIF et d’être déportées seules; l’angoise de milliers de malades était, 
à certaines époques, la perspective de se trouver malheureusement guéris au moment de la 
déportation; d’autres acceptaient de gros risques et de grosses dépenses pour essayer d’avertir 
clandestinement leur famille ou des amis afin de pouvoir recevoir à temps les objet jugés nécessaires 
pour la déportation; d’autres se contentaient d’une partie de leur maigre ordinaire pour constituer 
une misérable réserve de vivres pour la future déportation. D’autres encore provoquaient l’ironie 
des camarades par les platitudes qu’ils accomplissaient devant un inspecteur ou même un simple 
gendarme dans le naïf espoir de trouver une protection contre la déportation; d’autres, en revanche, 
forçaient l’admiration par leur attitude digne et calme devant l’imminence de leur déportation, ou 
même se présentaient comme volontaires pour ne pas se séparer de parents ou d’amis. On agissait et 
on jugeait les gens avec l’idée de la déportation toujours présente dans les esprits. Toutes les autres 
préoccupations restaient loin derrière celle-là. On supportait courageusement la faim, la saleté, les 
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punaises, la promiscuité, le voisin désagréable, même le manque de nouvelles des siens. Mais, la 
déportation, c’était le saut vertigineux dans l’inconnu.’967 
 
Door de arrestaties en wegvoeringen van juni–juli 1943 werden Amelot en UJRE dus nagenoeg 
weggevaagd. Er bleven niet meer dan enkele restanten over, die wat Amelot betrof ofwel alsnog 
helemaal ondergronds gingen, ofwel direct onderdeel van UGIF-N werden. Ook deze laatste 
organisatie kromp echter in dezelfde maanden blijvend ineen. Voorzitter Baur en veel andere 
raadsleden werden – op instigatie van Brunner – gearresteerd. Aanleiding was hun weigering mee te 
werken aan het op bevel van Brunner binnen de joodse kampstaf van Drancy opgerichte bureau des 
missions.968 De leden hiervan werden onder dreiging van deportatie van reeds geïnterneerde 
familieleden ertoe gedwongen in Parijs op zoek te gaan naar ondergedoken joden en hen over te 
halen zich bij hun al in Drancy verblijvende verwanten te voegen in het kader van familiehereniging. 
Al in augustus bleek deze opzet overigens een mislukking. Bij hun weigering hieraan mee te werken, 
hadden Baur en andere raadsleden zich erop beroepen dat genoemd ‘missieplan’ maatregelen met een 
‘politioneel karakter’ (caractère policier) met zich meebracht, die dus in strijd waren met de taken 
van de UGIF volgens de oprichtingswet van november 1941.969 Baur diende naar aanleiding hiervan 
op 13 juli bij het CGQJ een schriftelijk verzoek in tot een ontmoeting met Laval.970 Dit was de eerste 
en tevens laatste keer in de geschiedenis van UGIF-N dat de leiding ervan besloot zich rechtstreeks te 
wenden tot de politieke arm van Vichy. Het verzoek van Baur bleef onbeantwoord. Toen kort daarna 
bovendien twee joodse gevangenen, van wie één een neef was van Baur, uit Drancy ontsnapten, liet 
Brunner uit wraak Baur onmiddellijk arresteren als gijzelaar en gaf de UGIF acht dagen de tijd om de 
ontsnapten naar Drancy te laten terugkeren. De overgebleven bestuursleden van UGIF-N ondernamen 
pogingen in deze richting en deden daartoe tegelijkertijd een beroep op UGIF-S en Consistoire 
Central. De twee ontsnapten werden echter niet gevonden en Brunner liet vervolgens een overval 
uitvoeren op Parijse kantoren van laatstgenoemde organisatie: 56 medewerkers van het Comité de 
Bienfaisance israélite (CBI) werden gearresteerd. De UGIF en het Consistoire bevonden zich in de 
ernstigste crisis tot dan toe toen eveneens arrestaties volgden van Baurs familie, Israelowicz en zijn 
familie en de secretaris van UGIF-N, Armand Katz. Zij allen zouden uiteindelijk in december 1943 
worden gedeporteerd en niet overleven.971 
   Toch betekenden al deze snelle verslechteringen niet het einde van UGIF-N. Dit kwam enerzijds 
omdat de organisatie als zodanig en de joodse bevolking – zeker degenen met Franse nationaliteit – 
formeel nog altijd onder het CGQJ en de Vichy-regering ressorteerden (niet rechtstreeks onder de 
bezetter c.q. SS), anderzijds omdat de leiding van UGIF-N begin september 1943 in handen kwam van 
de twee belangrijkste overgebleven raadsleden, Georges Edinger en Juliette Stern. Zowel zij als het 
CGQJ streefden – zij het om verschillende redenen – naar voortbestaan van de UGIF. Het CGQJ wilde 
vermijden dat de kosten voor joodse armenzorg direct ten laste van de Franse overheid zèlf zouden 
komen. De UGIF-N was overtuigd van de noodzaak het hulpwerk in stand te houden en de 
geïnterneerden in Drancy te helpen met voedsel, medicijnen, kleding etc. Hoewel het werk van UGIF-
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N formeel gericht bleef op materiële steun aan armen, verzorging van weeskinderen en ouderen in 
tehuizen, en de bevoorrading ten behoeve van in Drancy geïnterneerden, kwam veel hulp via 
onderafdelingen ook ten goede aan joden in de clandestiniteit. Deze handelwijze van ondergeschikte 
personen en afdelingen van UGIF-N lag in het verlengde van het legale karakter van de organisatie en 
haar centrale prioriteit een netwerk van ondersteuningswerk te handhaven. Tegelijkertijd evenwel 
sloot de praktijk van het hulpwerk steeds meer aan op het feit dat joden in de legaliteit die steun 
nodig hadden steeds minder in aantal werden, terwijl de degenen die niet langer in de legaliteit maar 
nog uitsluitend in de illegaliteit konden overleven in aantal toenamen.972 
   Er waren onder het kader van UGIF-N na de arrestatiegolf van juli-augustus 1943 steeds meer 
voorstanders om helemaal ondergronds te gaan. Zij – onder andere afkomstig van Amelot – gingen in 
de praktijk, naast het legale maatschappelijk werk, zo omzichtig mogelijk steeds verder in allerlei 
vormen van clandestiene, materiële hulp. Deze was bestemd voor joden die waren ondergedoken bij 
niet-joden, die met valse papieren in pensions en goedkope hotels verbleven of kamers huurden bij 
particulieren. De deels van Amelot, deels van OSE afkomstige joodse maatschappelijk werkers in 
dienst van UGIF-N maakten hierbij, met medeweten en medewerking van Juliette Stern, gebruik van 
gebouwen en middelen van deze organisatie, terwijl zij ook via Zwitserland en uit de zuidelijke zone 
van de Joint, alsmede van niet-joodse hulporganisaties, financiële steun bleven ontvangen. Deze 
bedroeg 600.000 franc per maand tussen juli 1943 en de bevrijding in augustus 1944.973 In januari 
1944, ruim een half jaar nadat in de zuidelijke zone door joodse ondergrondse groepen een 
clandestien eenheidscomité was opgericht, kwam mede op hun instigatie ook in Parijs eindelijk een 
soortgelijke organisatie tot stand. Dit Comité d’Union et de Défense des Juifs (CUDJ) werd geleid 
door Abraham Alperine (voorheen Amelot), Eugène Minkowski (OSE), Toni Stern (UGIF-N raadslid) 
en Gaston Gruner (UJRE). Anders dan bij eerder opgerichte UJRE, was het initiatief nu niet afkomstig 
van joodse communisten, maar van andere immigranten, met name zionisten. Het CUDJ vormde in 
veel opzichten een schaduworganisatie die min of meer parallel liep met de afdelingen van UGIF-N 
en zich helemaal richtte op de verzorging van reeds eerder ondergedoken joden en hun eventuele 
ontsnapping naar het zuiden. Andere doelen waren regelmatige betalingen en huisbezoeken aan 
kinderen die in niet-joodse pleeggezinnen waren geplaatst. Het CUDJ trachtte de overgebleven leiders 
van UGIF-N ervan te overtuigen de legale organisatie te ontbinden en helemaal ondergronds te gaan. 
Edinger en de zijnen weigerden uit angst dat dit onmiddellijk vergeldingsacties zou uitlokken tegen 
de overgebleven joden in Parijs. Het debat hierover – verergerd na overvallen door Franse politie op 
UGIF-tehuizen en het Rothschild ziekenhuis, en wegvoering van honderden kinderen, ouderen en 
zieken begin februari 1944 – sleepte zich maandenlang voort. Met de geallieerde landing in 
Normandië in juni verhevigde de eis van het CUDJ tot onmiddellijke sluiting van de UGIF. Edinger 
weigerde echter een massale onderduik van de laatste vijfhonderd kinderen uit UGIF-tehuizen te 
steunen uit angst voor onmiddellijke Duitse wraakacties tegen de legale Frans-joodse organisaties en 
de nog op hun legale adressen wonende joden met Franse nationaliteit in het algemeen. Een gevolg 
was dat de kinderen bij een van de allerlaatste acties van het door de SS-er Brunner geleide 
commando in juli werden opgepakt en gedeporteerd. Hoewel de organisatie begon te desintegreren 
en niet of nauwelijks contact kon worden gehouden met UGIF-S, zou zij in de legaliteit blijven 
voortbestaan tot het einde van de bezetting en de bevrijding van Parijs in augustus 1944.974 
 
4.4.1.2  Onbezette c.q. zuidelijke zone, juli 1942 – augustus 1944 
Doordat de UGIF-Raad in het zuiden contact had met uitsluitend Franse autoriteiten bleef de 
werkelijke dreiging van Duitse zijde voor hen tot november 1942 verborgen. Tegenstrijdigheden 
tussen Duits en Frans beleid en interne geschillen tussen Franse autoriteiten, maakten dat Lambert en 
de andere bestuurders van UGIF-S telkens moesten proberen de ware bedoelingen in te schatten om 
een werkbare situatie in stand te houden. Hun belangrijkste prioriteit bleef daarbij de joodse 
bevolking in dit gebied, die door migratie uit het bezette noorden steeg tot circa 180.000, zo goed 
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mogelijk te beschermen en van materiële steun te voorzien. Aan het eind van juli 1942 bevond UGIF-
S zich in een soortgelijke situatie als UGIF-N aan het begin van die maand: twee bestuursleden van 
UGIF-S vernamen min of meer toevallig van de voor de deur staande wegvoeringen die de 
interneringskampen in onbezet gebied, de Groupements de travailleurs étrangers (GTE) en 
belangrijke zuidelijke steden zouden omvatten. Lambert en andere prominenten van UGIF-S 
ondernamen actie in verschillende richtingen. Ze poogden een gezamenlijke delegatie te vormen met 
het Consistoire Central naar Laval. Ze deden een beroep op de Joint hun contacten met de 
Amerikaanse regering te activeren, en ze alarmeerden vertegenwoordigers van het niet-joodse 
Nîmes-comité, dat zich o.a. bezig hield met hulp aan joodse kandidaat-emigranten en daarbij steun 
kreeg van Amerikaanse Quakers. De pogingen van UGIF-S riepen gemengde reacties op. Het 
Consistoire Central weigerde mee te werken en twijfelde aan het waarheidsgehalte van de 
informatie. Maar Joe Schwartz van de Joint stapte 31 juli 1942 naar de Amerikaanse zaakgelastigde 
in Vichy, Horace Pinkney Tuck, en bracht hem de schokkende informatie over. Tuck, die zich in 
augustus–september 1942 zou ontpoppen als een proteststem tegen de wegvoeringen, was 
pessimistisch. Hij interpreteerde de Franse toegevendheid in de deportaties als poging van Laval tot 
een politiek van appeasement richting Duitsland. Leden van het Nîmes-comité ontvingen via hun 
eigen kanalen bevestiging van de informatie over de ophanden zijnde wegvoeringen uit de onbezette 
zone. Ze kwamen in spoedzitting bijeen. De UGIF zelf diende een protest in bij de secretaris van 
Laval en vermeed een ontmoeting met Laval zelf, omdat een gezamenlijke delegatie door het 
Consistoire was afgewezen en de UGIF-leiding zichzelf onbevoegd achtte de joodse bevolking te 
vertegenwoordigen in andere kwesties dan zuiver maatschappelijk hulpwerk. In augustus, toen de 
wegvoeringen uit onbezet gebied op grote schaal daadwerkelijk plaatsvonden, had geen overleg 
plaats tussen de UGIF-top en Vichy-leiders; van een gezamenlijke poging tot interventie van UGIF en 
Consistoire Central was evenmin sprake.975 Wel werd afzonderlijk door het Consistoire Central op 
25 augustus een in scherpe bewoordingen geformuleerd schriftelijk protest ingediend bij het Franse 
staatshoofd.976 
   De eerste berichten die de UGIF en internationale hulporganisaties bereikten, spraken van 
tienduizend gedeporteerden, van wie 3.600 afkomstig uit de interneringskampen Gurs, Noé, 
Récébédou, Les Milles, Le Vernet en Rivesaltes. De UGIF-S vormde onmiddellijk speciale 
bijstandsteams voor hulp in deze kampen. De teams werkten nauw samen met internationale 
hulporganisaties en leden van Franse niet-joodse hulporganisaties, veelal van christelijke signatuur. 
Hieronder bevonden zich Amitié chrétienne, CIMADE en Secours Suisse. In overleg met regionale 
prefecten en de Franse toezichthouders van de kampen, waren ze betrokken bij de voorbereiding van 
lijsten van geïnterneerde joden bestemd voor deportatie. Volgens de lijsten van de prefecturen, o.a. 
gebaseerd op jaar van binnenkomst in Frankrijk (hoe recenter des te eerder weg te voeren), moesten 
de te deporteren joden worden gescheiden van de rest van het kamp. Het ging echter in eerste 
instantie om aantallen, de prefecten konden dus veranderingen aanbrengen in hun lijsten en stonden 
open voor verzoeken van belanghebbenden. Van deze situatie werd volop gebruik gemaakt door de 
teams van UGIF-S, de internationale hulporganisaties en de Franse christelijke hulporganisaties 
Amitié chrétienne en CIMADE. Zij pleitten voor bescherming van kinderen en houders van 
buitenlandse visa, maar wanneer de gelegenheid zich voordeed, slaagden ze erin de cirkel van 
bijzondere gevallen tot vrijstelling zo ver mogelijk uit te breiden. Vaak was sprake van verwarring en 
de praktische uitvoering ging gepaard met klemmende morele dilemma’s en heftige taferelen. Zo 
stond de UGIF erop dat de kinderen tot 15 jaar onder haar toezicht in tehuizen zouden worden 
geplaatst, al huiverde men voor de verschrikkelijke keuze waarvoor men de ouders plaatste. 
Geconfronteerd met de mogelijkheid om eigenhandig zelfs compleet alternatieve lijsten op te stellen 
ten opzichte van die van de prefectuur, wees de UGIF mede op aandrang van rabbijn René Hirschler 
deze Franse suggestie van de hand. Hieruit blijkt dat een relatieve morele code vooralsnog bewaard 
bleef. Interventie ten behoeve van bepaalde, bijzondere gevallen leek gerechtvaardigd; de namens het 
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emigratieagentschap HICEM voor de UGIF werkzame Wladimir Schah formuleerde het dilemma 
waarmee men worstelde als volgt: ‘We grepen in zonder enthousiasme, wetende dat een bepaald 
aantal personen gedeporteerd moest worden. Dit betekende dat in geval van succes de door ons 
beschermde personen vervangen dienden te worden door andere vluchtelingen die geen enkele kans 
hadden te emigreren.’977 Hoewel er in feite geen enkele rechtvaardiging bestond om zèlf te bepalen 
wie wel of niet gedeporteerd zou worden, zag men zich er in deze acute noodsituatie wel toe 
gedwongen.  
   Bij de ophaalacties van eind augustus 1942 wisten in Lyon joodse maatschappelijk werkers, die 
onder UGIF-S ressorteerden, en niet-joodse hulpverleners, met name van Amitié chrétienne veel 
joodse kinderen en tieners aan deportatie te onttrekken. In Lyon, en spoedig in het algemeen voor de 
onbezette zone, ontstond wat de bescherming van kinderen betreft een nauwe verstandhouding tussen 
enerzijds Helbronner en het bestuur van Consistoire Central en anderzijds Amitié chrétienne, 
waarvan zoals vermeld aartsbisschop Gerlier erevoorzitter was. Behalve de acute behoefte aan directe 
hulp voor een toenemend aantal kinderen, werd de toenadering van Frans-joodse kant ook ingegeven 
door het feit dat het Consistoire Central sinds oprichting van de UGIF niet langer zelf rechtstreeks 
liefdadigheidswerk mocht uitvoeren. Nu echter trad Amitié chrétienne naar voren als meest geschikte 
kanaal voor de directe aanwending van Consistoire-fondsen – afkomstig uit eigen middelen en van 
de Joint – buiten de onder Franse overheidscontrole staande dwangorganisatie UGIF om. Een 
probleem dat echter vanuit het standpunt van het Consistoire dringend om een oplossing vroeg, was 
de kwestie van bekeringen tot het christendom. Consistoire en Amitié chrétienne bereikten hierover 
een geheime, formele overeenkomst met garanties van beide kanten: het Consistoire zorgde voor 
financiële ondersteuning van de kinderhulp door Amitié chrétienne, terwijl laatstgenoemde groep en 
de daarmee in contact staande gastouders zich zouden onthouden van pogingen de kinderen tot het 
christendom te bekeren.978 
   Aangezien de deportaties plaatsvonden nauwelijks enkele maanden nadat UGIF-S daadwerkelijk 
was begonnen te functioneren (mei 1942), had de organisatie nog geen coherente werkwijze 
ontwikkeld. Mede als gevolg hiervan, alsook en vooràl door de toch al zeer losse structuur, 
ontwikkelde zich vanaf juli–augustus 1942 binnen UGIF-S een onofficiële breuk tussen de uit Franse 
joden bestaande leiding en de onderorganisaties, die vooral door immigranten werden beheerst. De 
eerste benadrukte legaliteit en overleg met Franse autoriteiten, de laatsten legden in de praktijk steeds 
meer het accent op clandestiniteit en gingen veelal hun eigen weg. Ze dienden als mantelorganisaties 
van de vroegere organisaties waarvan ze in feite de voortzetting waren. De UGIF-leiding wees dit 
formeel van de hand, maar ondernam geen stappen. Reden hiervoor was zowel het feit dat, door de 
federale opzet van UGIF-S, deze afdelingen van meet af aan een grote autonomie bezaten, alsook dat 
de Frans-joodse UGIF-bestuurders het half-legale en regelrecht clandestiene werk oogluikend 
toelieten, zolang ze er maar niet openlijk door werden gecompromitteerd, waardoor immers de legale 
koers teveel in gevaar zou komen.979  
   Zo was een van de onderorganisaties van UGIF-S, die bij de georganiseerde onderduikhulp in de 
zuidelijke zone een hoofdrol speelde het eerdergenoemde Œuvre de Secours aux Enfants (OSE). 
Deze internationale joodse organisatie was in 1912 opgericht naar aanleiding van Russische pogroms 
en had haar hoofdkantoor vanaf 1933 in Parijs. Na het begin van de bezetting had OSE zich, evenals 
veel andere organisaties, gesplitst in een noordelijke afdeling met zetel in Parijs en een zuidelijke die 
in dit geval in Montpellier was gevestigd. In de jaren 1940 en 1941 had OSE zich gericht op de 
medische en sociale verzorging van vluchtelingenkinderen en jongvolwassenen in 
interneringskampen en steden, vooral in de onbezette zone. Samen met internationale organisaties als 
HICEM, Joint en het United States Committee for the Care of European Children, geleid door 
presidentsvrouw Eleanor Roosevelt, had OSE in de eerste anderhalf jaar van het Vichy-regime de 
emigratie van joodse kinderen naar de Verenigde Staten mogelijk gemaakt. Zo waren tussen eind mei 
en begin september 1941 in totaal 202 kinderen per schip vanuit Franse Middellandse Zeehavens 
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naar Amerika vertrokken.980 Toen in de zomer van 1942 echter duidelijk werd dat de legale emigratie 
niet langer mogelijk was – circa vijfduizend kinderen met geldige visa voor de Verenigde Staten 
konden niet meer vertrekken – ging OSE, onder leiding van Joseph Millner, er op grote schaal toe 
over joodse kinderen onder te brengen in niet-joodse gastgezinnen. Ook al was OSE in maart 1942 
formeel een afdeling van de UGIF geworden, in de praktijk opereerde ze nagenoeg zelfstandig, 
volgde een eigen koers en ontving buiten de UGIF-top om financiële steun van de internationale OSE 
en de Joint. In totaal redde OSE in de jaren 1941–1944 minstens 5.000 kinderen.981 De organisatie 
was ook actief bij de opvang van joden die uit het noorden naar de zuidelijke zone waren gevlucht: 
OSE zorgde voor de kinderen; leden van de EIF en FSJF voor tieners resp. volwassenen, waarbij in de 
regio Lyon werd samengewerkt met Amitié chrétienne en in Limoges en elders met andere niet-
joodse hulpgroepen. Na een eerste, tijdelijk opvangadres poogden actieve leden van de FSJF de uit 
het noorden afkomstige joodse voorvluchtigen te verspreiden over de dunbevolkte streken van de 
zuidelijke zone, zoals de departementen Aveyron, Creuse en Lozère.982 Op plaatselijk niveau werkten 
genoemde organisaties nauw samen met clandestiene netwerken, waaronder het ‘Circuit Garel’.  
   Het ‘Circuit Garel’ was vanaf september 1942 ontstaan in de regio Lyon door het initiatief van dr. 
Joseph Weill, directeur van de medische dienst van OSE, en de jonge joodse ingenieur Georges 
Garel. Zij waren betrokken geweest bij eerdergenoemde onttrekking van joden aan deportatie in 
Vénissieux bij Lyon. Weill was er zich in toenemende mate van bewust geworden dat de 
onderbrenging van kinderen van joodse immigranten en vluchtelingen op een beter en grootschaliger 
manier moest worden georganiseerd. Garel, die tot dan toe geen bestuurlijke functies had bekleed en 
onbekend was bij Franse instanties, leek in de ogen van Weill en andere betrokkenen in OSE-kring de 
bij uitstek geschikte figuur om leiding te geven aan een clandestien netwerk. Garel bracht samen met 
de OSE-vertegenwoordiger in het kamp Rivesaltes, Charles Ledermann, en de jezuïtische priester 
Henri de Lubac (de latere kardinaal), een bezoek aan aartsbisschop Saliège in Toulouse. 
Laatstgenoemde had zoals eerder vermeld op 23 augustus als eerste hoge geestelijke een publieke 
veroordeling uitgesproken over de verdrijving van buitenlandse joden door Vichy. Daarna ontving 
Garel een aanbevelingsbrief van Saliège en ontstond met actieve steun van andere geestelijken in de 
regio Toulouse een netwerk van onderduikplaatsen voor joodse kinderen en tieners in katholieke 
internaten en andere instellingen. Nadat met de Duitse bezetting in november 1942 de ‘vrije zone’ tot 
zuidelijke zone was geworden, werd van katholieke zijde naar Garel en de zijnen toe benadrukt, dat 
er voor dit werk geen nieuwe, aparte organisatie nodig was, maar dat werd gewerkt binnen het kader 
van al bestaande, plaatselijke katholieke instellingen. In de loop van 1943 groeide ‘Circuit Garel’ uit 
tot tal van niet-joodse weeshuizen, internaten, kloosters en particuliere woningen verspreid over de 
hele zuidelijke zone. Men vond zelfs plaatsen voor joodse kinderen en tieners in instellingen die 
werden geleid door Secours national, het door de Franse centrale overheid geleide maatschappelijk 
werk. Andrée Salomon coördineerde de samenwerking tussen de legaal werkende OSE en de op 
redding gerichte ondergrondse tak die werd aangestuurd door Garel. Maatschappelijk werkers van 
OSE, vaak jonge vrouwen, besloten zelf wie zou worden toevertrouwd aan het ‘Circuit Garel’. 
Meestal kozen ze voor degenen die er niet teveel joods uitzagen. In de instelling of het internaat waar 
ze werden ondergebracht, wist doorgaans uitsluitend de directeur van de ware identiteit van de 
betrokkene. Anderen werden overgedragen aan een clandestien netwerk dat ontsnappingslijnen naar 
Zwitserland of Spanje organiseerde, of ze werden ondergebracht in niet-joodse gezinnen, waarvan de 
ouders meestal maar niet altijd wisten dat ze joods waren. Vaak gingen ze door voor vluchtelingen uit 
gebombardeerde steden in het noorden, of afkomstig uit anderszins door de oorlog uit elkaar geraakte 
families. Aangezien er in Frankrijk – met anderhalf miljoen krijgsgevangenen en tienduizenden 
geëvacueerden uit Elzas-Lotharingen en kustgebieden – veel van dit soort kinderen en tieners waren, 
werden bij een dergelijke dekmantel meestal geen verdere vragen gesteld. In september 1943, na de 
Duitse bezetting van de Italiaanse zone, realiseerde de leiding van OSE zich dat nu alle joden direct 
bloot stonden aan het gevaar van deportatie. De OSE besloot nu tot versnelde ontruiming van de 
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overgebleven eigen tehuizen en instellingen en de onderduik van de betrokken bewoners via onder 
andere het ‘Circuit Garel’. De met valse papieren rondreizende joodse leden van ‘Circuit Garel’ 
werkten op lokaal niveau nauw samen met bestuursleden van religieuze en lekenorganisaties, private 
en publieke instellingen. Gaandeweg ontwikkelde het ‘Circuit Garel’ toch een formele stuctuur, met 
vier regionale hoofdkwartieren in Lyon, Valence, Limoges en Toulouse, elk met eigen afdelingen 
voor specifieke taken. Tegen het einde de oorlog bedroeg het aantal rechtstreeks via ‘Circuit Garel’ 
ondergebrachte joden minstens 1.600.983 ‘Circuit Garel’ was het grootste, maar niet het enige vanuit 
de OSE ontstane reddingsnetwerk. Een soortgelijke, veel kleinere organisatie bestond rond Nice, 
‘Circuit Abadi’, gevolg van het initiatief van de joodse student Moussa Abadi. Mede omdat hij 
aanzienlijke steun ontving van Paul Rémond, de bisschop van Nice, werd het onderduikwerk van 
deze groep eerder beschreven in de paragraaf over onderduik- en ontsnappingsmogelijkheden in 
Frankrijk. 
   Een andere organisatie in de zuidelijke zone, waarvan de activiteiten zich in de loop van 1942 in 
toenemende mate in de clandestiniteit gingen afspelen, was de Frans-joodse padvinderij: Éclaireurs 
Israélites de France (EIF), opgericht in 1923 door Robert Gamzon (1905–1961) en sindsdien door 
hem geleid. Gamzon was een voormalig luitenant in het geniekorps en had in 1940 een 
onderscheiding gekregen voor zijn moed in de strijd tegen de Duitsers. Zijn organisatie, waarvan het 
hoofdkwartier in juni 1940 uit Parijs naar het zuiden was verplaatst, had aanvankelijk raakvlakken 
met de politieke filosofie van Vichy: uit de stad terug naar de natuur, streven naar omscholing van 
joodse jongeren in technische en agrarische beroepen. Eind 1940 en begin 1941 had EIF zelfs 
overheidssubsidie ontvangen ten behoeve van de verschillende door haar geleide 
opleidingsboerderijen, aangezien op deze wijze emigratiemogelijkheden werden vergroot. Overigens 
was de EIF in de bezette zone in 1941 op Duits bevel verboden. Vanaf zomer 1942 raakten veel 
Frans-joodse kaderleden van EIF actief betrokken bij het zoeken van onderduikplaatsen voor jeugdige 
leden van in de jaren dertig in Frankrijk aangekomen al of niet intussen geïnterneerde buitenlandse 
ouders. Daartoe werd onder leiding van Marc Haguenau een onderafdeling opgericht, die ‘La 
Sixième’ werd genoemd. Intussen was de EIF als ‘Afdeling 4: Jeugdzaken’ formeel opgegaan in 
UGIF-S. La Sixième hield zich bezig met vervalsing van identiteits- en reispapieren, het zoeken van 
onderduikadressen voor kinderen en jongeren, en het zoeken van ontsnappingsroutes naar Spanje. In 
januari 1943 werd in opdracht van het CGQJ de Afdeling 4 van UGIF-S opgeheven en daarmee in 
feite EIF definitief verboden, maar de leden ervan, onder wie ook Franse joden, werkten in de 
clandestiniteit verder of sloten zich aan bij het inmiddels opgerichte Joodse Leger (Armée Juive, 
AJ).984 
   Het AJ was begin 1942 in de regio Toulouse ontstaan uit leden van de toen nog legale organisaties 
FSJF, Mouvement des jeunesses sionistes (MJS) en EIF. Het AJ had een voorloper: de door David 
Knout al in de zomer van 1940 in Toulouse opgerichte zionistische verzetsgroep Fortresse Juive, 
toen gericht tegen Vichy. De leiding van AJ bestond uit een raad van vijf leden, onder andere 
vertegenwoordigers uit bovengenoemde organisaties. De MJS had een clandestiene tak, bekend als 
Éducation physique en bestaande uit vijftig activisten, die zich richtten op fysieke weerbaarheid en 
militaire training. Deze tak, die opging in AJ, hield zich daarnaast echter ook bezig met vervaardiging 
van valse papieren en het zodanig bewerken van originele identiteitspapieren dat het stempel Juif 
verdween en een te joodse naam werd aangepast: zo veranderde bijvoorbeeld Cohen in Colin. De 
leden AJ richten verder zich op vrijlating dan wel ontsnapping van jongeren uit interneringskampen, 
verzet tegen de wegvoeringen van augustus 1942 en vanaf de Duitse bezetting in november dat jaar: 
organisatie van ontsnappingslijnen naar Spanje en de gewapende strijd in samenwerking met het niet-
joodse gewapende verzet van de maquis. Vele honderden jongeren, vaak leden van zionistische 
organisaties, wisten in groepjes met behulp van berggidsen, die veel geld vroegen, over de Pyreneëen 
Spanje te bereiken. Tientallen van hen reisden nog tijdens de oorlog verder naar het Britse 
mandaatgebied Palestina. Daar aangekomen namen zij onmiddellijk dienst in het Britse leger – later 
in een eigen eenheid, de Jewish Brigade – en vochten tegen Duitse troepen in Italië. Achtergebleven 
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leden van AJ en verschillende kleinere joodse ondergrondse groepen in de zuidelijke zone sloten zich 
aaneen tot de Organisation Juive de Combat (OJC), die in 1944 weer een samenwerking aanging met 
het algemene Armée Secrète van De Gaulle.985 
   Terwijl OSE, EIF, MJS en AJ hielpen bij onderduik en ontsnapping van joden – vooral joodse 
jongeren – op nationaal niveau, of tenminste in de zuidelijke zone in tal van plaatsen afdelingen of 
vertegenwoordigers hadden, waren er daarnaast vele kleine groepen die lange tijd of blijvend 
uitsluitend op lokaal niveau werkten. Een voorbeeld was Service André in Marseille vanaf herfst 
1942, geleid door een uit Rusland afkomstige 34-jarige joodse ingenieur, Joseph Bass. Deze groep 
werkte op basis van vervalsing van papieren en – aanvankelijk – de onderduik van buitenlandse joden 
bij bereidwillige Franse joden, aangezien deze laatsten in eerste instantie niet voor deportatie in 
aanmerking kwamen. Later werden contacten gelegd met plaatselijke katholieke en protestantse 
geestelijkheid in Marseille, in dorpen in de directe omgeving en uiteindelijk ook met het eerder 
beschreven onderduiknetwerk van het protestantse dorp Le-Chambon-sur-Lignon en omgeving in de 
Cévennes. Bass stuurde het netwerk aan en reisde rond vermomd als Dominicaner monnik, bekend 
onder de naam ‘broeder André’. Zijn groep, die uit ongeveer dertig medewerkers bestond – joden en 
niet-joden – was betrokken bij de onderduik van naar schatting tweeduizend joden.986 
   Toen vanaf eind 1942 door Franse ambtenaren in de zuidelijke zone op grote schaal uitvoering 
werd gegeven aan de Vichy-wet volgens welke alle joodse identiteits- en voedseldistributiepapieren 
van het stempel Juif of Juive moesten zijn voorzien, leidde dit bij duizenden joden, veelal zonder de 
Franse nationaliteit, tot een reactie die een half-legaal, half-clandestien bestaan mogelijk moest 
maken. Zij meldden zich bijvoorbeeld bij hun gemeentehuis of bij het plaatselijke politiebureau en 
deden aangifte – bij voorkeur bij een ambtenaar of agent die als ‘betrouwbaar’ d.w.z. niet anti-joods 
bekend stond – van verlies of diefstal van hun identiteits- of distributiekaart. Vervolgens lieten zij de 
nieuw verstrekte documenten stempelen, maar behielden daarnaast hun oude papieren, die 
gevrijwaard bleven van het beruchte stempel. Anderen, die een niet al te joods klinkende naam 
hadden, slaagden erin op eigen naam een echte of valse niet-joodse identiteitskaart te bemachtigen of 
wisten het Juif-stempel onleesbaar te maken, terwijl zij hun wèl gestempelde distributiekaart 
vooralsnog gewoon bleven gebruiken. Weer anderen trachtten via omwegen een legale, Franse 
identiteitskaart zonder het stempel Juif/Juive voor zichzelf te regelen, bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van zeer veel voorkomende Franse voor- en achternamen. De legaal verschijnende krant Le 
Matin bood onbedoeld de oplossing door 16 september 1942 op afkeurende toon te melden met welk 
gemak joden zonder al te veel kosten hun identiteit konden veranderen: 
 
‘Quel juif n’a pas eu à son service une Marie Dupont? Rachel Lévy écrit à la mairie du lieu de 
naissance de ladite Marie pour obtenir un bulletin de naissance. Nantie de ce document, elle élit 
domicile dans un hôtel où elle se fait inscrire sous ce nouvel état civil. Quinze jour plus tard, elle se 
fait délivrer par son logeur un certificat de domicile. Il ne lui reste plus qu’à demander au 
commissariat de police de bien vouloir lui établir une carte d’identité.’987 
 
Deze methode werd veel toegepast. Buitenlandse joden konden daarbij gebruik maken van 
familienamen van niet-joodse buitenlanders, die als immigranten vóór de oorlog genaturaliseerde 
Franse burgers waren geworden. Gegevens omtrent deze niet-joodse, buitenlandse familienamen 
waren betrekkelijk eenvoudig te raadplegen in de Franse staatscourant (Journal officiel), waarvan elk 
gemeentehuis archief-exemplaren bezat. Vooral in de jaren twintig en dertig hadden zich immers 
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duizenden niet-joodse immigranten (Italianen, Polen) in Frankrijk gevestigd. Mede op instigatie van 
het CGQJ waren gegevens over het verschil tussen niet-joodse en joodse en tussen Franse en 
buitenlandse namen opgenomen in bijlagen van de staatscourant. Door deze buitenlandse, niet-joodse 
namen als dekmantel te gebruiken in hun valse identiteitspapieren, hoefden buitenlandse joden die 
gebrekkig Frans spraken zich niet als geboren Fransman voor te doen. De betreffende gegevens uit de 
staatscourant werden vermenigvuldigd en onder andere door regionale afdelingen van het Consistoire 
verspreid met bedoeling hier maximaal gebruik van te maken. Deze hele werkwijze was een treffend 
voorbeeld van hoe via legale middelen en mazen in de wetten van de antisemitische staat diezelfde 
staat met succes bestreden kon worden.988 
   Joodse immigrantenorganisaties van niet-communistische signatuur in de zuidelijke zone – het ging 
in hoofdzaak om verschillende zionistische groepen en de socialistische maar niet-zionistische Bund 
– sloten zich na langdurig overleg over prioriteiten, werkwijze en invulling van functies door 
personen, eind juli 1943 tijdens een geheime vergadering in Grenoble (Italiaanse zone) aaneen tot het 
Comité Général de Défense des Juifs (CGD). Dat de joodse communisten hier aanvankelijk buiten 
werden gehouden, kwam vooral door felle tegenstand van de Bund. Korte tijd later werd evenwel een 
compromis bereikt over de kwestie van gewapend verzet. Het werd de communistische gewapende 
groepen niet toegestaan direct als onderdeel van het CGD te opereren, maar ze kwamen wel in 
aanmerking voor financiële steun. Hoewel uit communistisch oogpunt geen volledig succes, 
betekende dit toch een belangrijke stap omdat op deze wijze de joodse communisten aanvaard 
werden bij de andere joodse ondergrondse groepen.989 Deze samenwerking betekende een belangrijke 
verbetering van de onderduikhulp en ontsnappingslijnen, terwijl ook meer contacten ontstonden met 
het Franse gewapende verzet (maquis). De Frans-joodse organisaties – zowel de traditionele 
(Consistoire Central), als de opgelegde (UGIF) – bleven in eerste instantie buiten het CGD.  
 
Aan Frans-joodse kant was naar aanleiding van de ophaalacties door Franse politie in Marseille van 
januari 1943, waarbij niet alleen buitenlandse maar ook Franse joden op grote schaal waren gegrepen 
en weggevoerd, een toenadering op gang gekomen tussen Consistoire Central en de UGIF-top in de 
zuidelijke zone. Tot dan toe was het Consistoire – althans in de richting van de Franse autoriteiten – 
om principiële redenen altijd een verklaard tegenstander geweest van deze dwangorganisatie. Voor 
de Franse joden in de zuidelijke zone was de grote razzia in Marseille een schok. In een poging de 
opgepakte Franse joden vrij te krijgen, wendde voorzitter Helbronner van het Consistoire Central 
zich schriftelijk tot Laval: 
 
‘Nous sommes douloureusement et profondément émus par les nouvelles qui nous parviennent de 
Marseille. (…) Au cours des opérations exécutées dans la ville de Marseille par les autorités de la 
police française, des milliers de citoyens français de religion israélite, parfaitement en règle avec 
toutes les lois de notre pays, ont été arrêtés. (…) Toutes ces arrestations n’auraient été effectuées 
qu’en raison de la qualité d’israélites des personnes arrêtées. (…) Nous protestons avec indignation 
contre cette violation sur la sol de la France des droits les plus élémentaires des Français qui n’ont 
même plus la sauvegarde des autorités de leur patrie et nous vous adressons un appel pathétique 
pour obtenir de vous leur libération.’990 
 

Hoewel de praktijk anders uitwees, wilde men kennelijk zoveel mogelijk blijven vasthouden aan 
legale middelen en bleek het voor Franse joden moeilijk om in te zien dat voortaan voor alle joden 
het gevaar van deportatie dreigde. Vanaf begin 1943 werd voor leiding, personeel en leden van het 
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Consistoire alsook voor UGIF-S de aanwezigheid en het optreden van Duitse politie in de zuidelijke 
zone steeds merkbaarder. Begin februari 1943 deden agenten van de Sipo-SD een inval in een van de 
afdelingskantoren van UGIF-S in Lyon, waar zij valse identiteitspapieren ontdekten en alle 
aanwezigen arresteerden, met inbegrip van het UGIF-personeel, dat vooral uit voormalig FSJF-
kaderleden bestond. Lambert wendde zich met een ander raadslid van UGIF-S, Gaston Kahn, tot de 
Duitse militaire autoriteiten in de regio Lyon met het verzoek om garanties voor UGIF-personeel en 
ongestoorde dienstverlening vanuit officiële UGIF-kantoren. Hoewel het gebouw waar eerder een 
inval was gedaan weer kon worden heropend, bleef de gevraagde toezegging omtrent de veiligheid 
van het personeel uit. Daarop besloot de raad van UGIF-S op 15 februari bijeen te komen in Nice dat 
in de veilige Italiaanse zone lag. Tijdens de vergadering werd het ontslag van UGIF-voorzitter Albert 
Lévy, die een paar weken eerder naar Zwitserland was gevlucht, officieel bekrachtigd. Belangrijker 
was dat het voorstel van Lambert om Jules Jefroykin en Maurice Brener te benoemen tot ‘sociale 
inspecteurs’ van de centrale UGIF-diensten door de raad werd goedgekeurd. Dit was vooral van 
belang omdat beide laatstgenoemden vertegenwoordigers waren van de Joint en zij in dit stadium al 
uitgebreid betrokken waren in de verschuiving van de Joint-financiering van legale naar clandestiene 
activiteiten, uitgevoerd door onderafdelingen van de UGIF, gericht op redding van joden door 
onderduik en ontsnapping. De bedoeling van hun nieuwe functie hoog in de UGIF-hiërarchie was hen 
op deze manier te voorzien van legale reisvergunningen en andere papieren, zodat ze voor hun werk 
ongehinderd en zonder gevaar voor arrestatie door Frankrijk zouden kunnen reizen. Het werk van 
UGIF-S kenmerkte zich meer en meer door het steunen van bepaalde clandestiene activiteiten en 
tegelijk de continuïteit van het legale kader waarborgen. Deze groeiende dubbelzinnigheid verklaart 
mede de hardnekkige oppositie van Lambert en de overige raadsleden van UGIF-S tegen het 
eerdergenoemde reorganisatieplan van Baur (UGIF-N).991 
   In maart werd UGIF-S gedwongen het personeel zonder Franse nationaliteit te ontslaan en een 
maand later voerden agenten van de Sipo-SD ophaalacties uit in Marseille, Nîmes, Avignon en 
andere zuidelijke steden. Naar aanleiding van een aanslag door Frans verzet op 1 mei in Marseille, 
waarbij twee Duitse SS-ers gewond raakten, kreeg Lambert bevel zich te melden bij de 
vertegenwoordiger van het Parijse Judenreferat in Marseille. Deze stelde hem voor de keus een lijst 
met namen en adressen van tweehonderd joodse notabelen in deze stad te overhandigen of tien 
procent van het UGIF-personeel uit te leveren voor deportatie. Lambert wees de eis van hand, waarna 
Sipo-SD de volgende dag invallen deed in UGIF-gebouwen in Marseille en zestig joden oppakte, 
onder wie UGIF-personeel. Van Duitse kant liet men Lambert weten dat de betrokkenen dienden als 
gijzelaars, dat elke toekomstige verzetsdaad onmiddellijk de ernstigste gevolgen zou hebben, 
waaronder nieuwe represaille-arrestaties. Lambert diende een officieel protest in tegen deze Duitse 
actie die hij beschouwde als een schending van de wapenstilstandsovereenkomst tussen Frankrijk en 
Duitsland uit juni 1940. Bovendien verzocht hij om voortaan vooraf te worden geïnformeerd over 
elke toekomstige (politionele) actie tegen UGIF-kantoren. Lambert werd in dit alles gesteund door de 
Franse politie-intendant van de regio-prefect, Robert Andrieu, die het protest van Lambert verder 
leidde naar Vichy en in deze zaak contact opnam met de Duitse autoriteiten. Opmerkelijk genoeg had 
deze interventie een gunstig resultaat: sommige van de gijzelaars werden vrijgelaten terwijl de 
dreigende, massale represaille-arrestaties in Marseille niet werden uitgevoerd. Wel volgden in de 
dagen erna enkele individuele arrestaties.992 Ook bleef Lambert in het algemeen bij Franse 
prefectorale autoriteiten pleiten voor concessies en vrijstellingen. Zo schreef hij in juni in zijn 
dagboek met voldoening over acht door hem bereikte vrijstellingen, onder wie de medicus Henri 
Abraham, hoogleraar aan de Sorbonne.993 
   In de weken en maanden daarna nam de druk van het CGQJ op UGIF-S toe. De Fransen eisten 
opheldering over het functioneren en hadden felle kritiek op het werk van verschillende afdelingen. 
Van de raad van UGIF-S werd een autoritaire aanpak geëist en strenge financiële controle van deze 
afdelingen, maar dit werd door Lambert en andere raadsleden geweigerd, omdat zij vasthielden aan 
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een louter coördinerende taak. Intussen hadden duizenden joden, met en zonder steun van joodse 
organisaties, hun weg gevonden naar de Italiaanse zone. Lambert had in juni–juli herhaaldelijk 
contact met de invloedrijke joodse Italiaan Angelo Donati bij heimelijke pogingen zoveel mogelijk 
joden, vooral kinderen en jongeren, naar Italiaans gebied en uiteindelijk naar bevrijd Noord-Afrika 
over te brengen.994 Naar aanleiding van toenemende interventies van de kant van het CGQJ, de brute 
acties van door Brunner gevormde kleine eenheden en het oppakken van zowel buitenlandse als 
Franse joden in het zuiden, diende Lambert een formeel verzoek in tot een onderhoud met Laval. Om 
tegenover de Franse regeringsleider sterker te staan namens de joodse gemeenschap, wilde hij samen 
met een bestuurslid van het Consistoire Central verschijnen, maar dit werd door laatstgenoemde 
organisatie afgewezen. Op 14 augustus 1943 had Lambert in Vichy een ontmoeting met Laval en 
diens algemeen secretaris, Jacques Guérard, en protesteerde scherp tegen het recente Duitse optreden 
in de zuidelijke zone. Hij verzocht om politieke steun bij de handhaving van het UGIF-hulpwerk. 
Onmiddellijk hierna werd Lambert op instigatie van Judenreferent Röthke gearresteerd. Hieruit bleek 
dat voortaan geen enkele vorm van interventie meer werd getolereerd. Een week later werden 
Lambert en zijn familie naar Drancy overgebracht. Eerdergenoemde Gaston Kahn volgde hem op als 
bestuurder van UGIF-S. Op 7 december 1943 werd de 49-jarige Lambert met zijn familie naar 
Auschwitz weggevoerd om nooit terug te keren.995 
   Na nieuwe arrestaties van Franse joden en zelfs – nu op initiatief van Brunner – de arrestatie en 
deportatie van Consistoire-voorzitter Helbronner en zijn echtgenote in oktober 1943, ontstond in de 
laatste maanden van dat jaar niet alleen een vast, informeel overleg tussen Consistoire en UGIF – 
geïnitieerd door Léon Meiss, die Helbronner was opgevolgd – maar kwam tevens de eerste serieuze 
toenadering op gang tussen Frans-joodse leiders en immigrantenleiders. Tegen januari 1944 was 
sprake van overeenstemming over de noodzaak van een nationale en gelijkwaardige 
vertegenwoordiging van alle joden in Frankrijk. In het belang hiervan hadden de immigrantenleiders 
hun bezwaar tegen het voortbestaan van de UGIF voorlopig opgeschort, waarbij zeker ook een rol 
speelde dat in dit stadium de immigranten een bruikbare strategie hadden ontwikkeld van 
clandestiene activiteiten tot redding van joden met gedeeltelijke gebruikmaking van de UGIF als 
legale dekmantel. Omdat het Consistoire Central als de vertegenwoordiger van het Franse Jodendom 
nu voor het eerst de gelijkwaardigheid van Franse en buitenlandse joden begon toe te geven, was de 
overeenstemming die in de eerste maanden van 1944 werd bereikt uniek in de moderne geschiedenis 
van de joden in Frankrijk. Zelfs de joodse communisten waren via CUJD in de noordelijke, alsmede 
UJRE en CGD in de zuidelijke zone vertegenwoordigd in deze overeenkomst. Hieruit bleek dat de 
beide uitersten, de communisten en het conservatieve Consistoire Central, vanuit hun traditionele 
standpunten schoorvoetend naar elkaar toe waren gegroeid. De communisten immers beschouwden 
nog kort daarvoor het Consistoire  in marxistische termen als een typische klassenvijand. Het 
Consistoire van zijn kant had het oude standpunt van een uitsluitend godsdienstige (geen nationaal-
joodse) definitie van Jodendom verlaten en in plaats daarvan, onder de toenemende druk van de 
vervolging, de noodzaak van een omvattende politieke vertegenwoordiging van de joden erkend. Het 
accepteerde dus het concept van een althans gedeeltelijk seculiere joodse identiteit.996 
   Degene die erin slaagde een ontmoeting te regelen tussen de vooraanstaande joodse communist 
Adam Rayski en de nieuwe Consistoire-voorzitter Meiss, was de prominente zionist Joseph Fischer. 
Hij bevond zich in een uitstekende positie om deze dialoog op gang te brengen en te houden door de 
functies die bekleedde. Hij was namelijk niet alleen secretaris-generaal van Organisation Sioniste de 
France (OSF, in 1942 voortgekomen uit KKL ), maar tevens het enige Oost-Europese lid in het 
bestuur van het Consistoire Central, bovendien lid van de federatie van immigrantenorganisaties 
FSJF en intussen ook nog eens gevolmachtigde van het Amerikaanse-joodse Joint Distribution 
Committee voor Frankrijk. Rayski was in staat Meiss te overtuigen van de oprechte wens van zijn 
partij om tot de beoogde nationale vertegenwoordiging toe te treden èn de bereidheid daarbij 
mogelijke (niet-communistische) meerderheidsbesluiten te respecteren. Het CGD stelde vervolgens 
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een commissie in die een ontwerphandvest opstelde en voorlegde aan het Consistoire Central. Deze 
commissie bestond uit vertegenwoordigers van FSJF (Rubin Grinberg), CGD (Léon Glaeser), UJRE 
(Adam Braun) en de zionistische organisaties (Joseph Fischer). Het eerste ontwerp kwam in april 
1944 gereed en steunde zowel de zionistische aanspraak op een joodse staat in het land Israël, als de 
beleidslijn van de gezamenlijke immigrantenorganisaties dat alle krachten moesten worden ingezet 
ten behoeve van redding van de overgebleven joden. Verder werd als naoorlogse doelstelling 
geformuleerd dat de nieuwe eenheidsorganisatie van de Franse regering volledig herstel van de 
burgerlijke rechten moest verkrijgen alsmede restitutie c.q. compensatie van de in beslag genomen en 
geroofde joodse gelden en eigendommen. Een en ander leidde uiteindelijk tot oprichting van de 
Conseil Représentatif des Israélites [later: des Juifs, nog weer later: des Institutions juives] de 
France, afgekort CRIF. Het definitieve handvest van de CRIF werd in mei 1944 aangenomen en het 
dertienkoppige bestuur, onder eerste voorzitterschap van Meiss, diende na de bevrijding zo snel 
mogelijk op democratische wijze te worden herkozen. Tijdens de resterende periode van bezetting en 
oorlog (mei–sept. 1944) ontwikkelde de CRIF zich niet tot een organisatorische of politieke factor 
van grote betekenis. Het was niet meer dan een ontmoetingsplaats van wedijverende politieke 
krachten. De CRIF zou niet direct bijgedragen aan het daadwerkelijk overleven van de joden in 
Frankrijk. Daarvoor kwam de oprichting te laat, was de organisatievorm te zwak en werden de 
overgebleven joden inmiddels minder onophoudelijk bedreigd dan in 1942, 1943 en eerste vier 
maanden van 1944. Dit was weer een gevolg van enerzijds de gegroeide georganiseerde onderduik- 
en ontsnappingsmogelijkheden voor joden en anderzijds bij Duitse en Franse politie toenemend 
onvermogen resp. onwil om nog joden op grote schaal te arresteren en deporteren. Wel betekende 
oprichting van de CRIF een belangrijke stimulans voor het moreel en de eensgezindheid onder de 
overgebleven joden in Frankrijk, vooral voor de immigranten. Zo werd de CRIF als officiële 
vertegenwoordiger van de joden opgenomen in de Conseil National de la Résistance (CNR, de 
Nationale Raad van Verzet van Frankrijk), ook werd de CRIF vertegenwoordigd in de Voorlopige 
Regering van Frankrijk, geleid door generaal De Gaulle, vlak na de bevrijding in augustus–september 
1944.997 
 

Alles welbeschouwd kan gesteld worden dat er in Frankrijk bij het begin van de deportaties reeds 
onder de joodse bevolkingsgroepen organisaties voor maatschappelijke steun bestonden, zoals 
bijvoorbeeld Amelot in Parijs, die gaandeweg veranderden in netwerken voor onderduikhulp. Deze 
hulp kende een grote diversiteit, een deel ervan was afkomstig van internationale, joodse 
hulporganisaties, m.n. de Joint, een ander deel kwam van christelijke en humane hulporganisaties, 
zoals Amitié chrétienne, CIMADE, Quakers, Rode Kruis, en weer een ander deel kwam van de UGIF 
zèlf, die – naast materiële zorg voor opgepakte joden in Drancy – via veelal autonome 
onderorganisaties eveneens steun deed toekomen aan joden in de clandestiniteit, vooral in de 
zuidelijke zone. Al vanaf augustus 1942 was  een groot deel van deze hulp gericht op kinderen en 
tieners, omdat die als de meest kwetsbaren werden beschouwd. Veel volwassenen moesten 
aanvankelijk via eigen contacten of op eigen kosten een voorlopige schuilplaats zien te vinden. Voor 
een deel lukte dit, anderen probeerden via ontsnappingslijnen naar Zwitserland of Spanje te 
ontkomen. Joden met de Franse nationaliteit, die zich aan de voor hen geldende bepalingen hielden – 
bijv. bepaalde winkeltijden – konden zich tot medio 1943 betrekkelijk veilig wanen op hun legale 
adressen. Dit gold in zekere zin ook voor een groot deel van de overgebleven buitenlandse joden in 
die periode, omdat na de maatschappelijke protesten de Franse politie vanaf september 1942 minder 
frequent en minder grootschalig ophaalacties uitvoerde. Zoals eerder vermeld leidde dit tot een 
algehele onderbreking van de deportaties gedurende oktober 1942 en van eind maart tot medio juni 
1943. 
   Van de omstreeks 320.000 joden in Frankrijk overleefden in totaal circa 80.000 de bezettingsjaren 
niet, van wie er ongeveer 76.000 werden gedeporteerd en ongeveer 4.000 in Frankrijk omkwamen 
door de slechte omstandigheden in interneringskampen of als gevolg van represaille-executies of in 
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het verzet. Van de 80.000 slachtoffers waren circa 24.500 Franse joden en 56.500 buitenlandse en 
staatloze joden. Van de gedeporteerde Franse joden waren ongeveer 8.000 in Frankrijk geboren 
kinderen van buitenlandse ouders, die bij geboorteaangifte of daarna op verzoek van hun ouders het 
Franse staatsburgerschap hadden gekregen. Nog eens omstreeks 8.000 gedeporteerde Franse joden 
waren immigranten die voornamelijk in de jaren twintig en dertig waren genaturaliseerd. Er blijven 
eveneens circa 8.000 gedeporteerde Franse joden over, van wie omstreeks 1.500 afkomstig waren uit 
Algerije en die zelf of van wie de (voor-)ouders in 1870 per wet de Franse nationaliteit hadden 
gekregen. De andere 6.500 waren Franse joden die in Frankrijk uit Franse ouders waren geboren.998 
   Voor wat betreft de gedeporteerde buitenlandse joden kan geconcludeerd worden dat het merendeel 
– bijna 35.000 van de 56.500 – vóór het einde van 1942 werd weggevoerd. Van de overgebleven 
buitenlandse joden werden ruim 20.000 nog in 1943–’44 gedeporteerd. Dit betekent dat meer dan 
100.000 buitenlandse joden via een of andere vorm van hulp konden overleven in Frankrijk. Dit 
hadden zij te danken aan drie factoren: 1) de wisselwerking tussen maatschappelijke reacties 
enerzijds en de houding van de Vichy-regering anderzijds, waardoor de inzet van de Franse politie 
aanmerkelijk verminderde en de deportaties na september 1942 stagneerden, 2) de hierdoor ontstane 
beperkte handelingsvrijheid van het Judenreferat in 1942–’43 en 3) de wisselwerking tussen niet-
joodse en joodse hulporganisaties en de mede hierdoor bepaalde onderduik- en 
ontsnappingsmogelijkheden, vooral in 1943–’44. 
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Figuur 19: Voornaamste joodse organisaties in Frankrijk, juni 1940–augustus 1944 
 
    Reeds bestaande organisaties                                        Nieuw ontstane organisaties 
                                                                   werkzaam in de legaliteit 

 

 NOORDELIJKE ZONE 
 
 
Association consistoriale israélite de Paris (ACIP) 
 
Comité de Bienfaisance israélite de Paris (CBI)*  
 
Œuvre de secours aux enfants (OSE)* /**  
 
Organisation, Reconstruction, Travail (ORT)*   
 
Alliance Israélite Universelle (AIU), hoofdzetel 
zomer 1940 naar zuidelijke zone verplaatst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOORDELIJKE ZONE 
 
 
Comité de Coordination des Œuvres de 
Bienfaisance Israélites du Grand Paris, opgericht 
onder Duitse druk jan.1941, groepeert CBI, OSE** , 
ORT, Colonie Scolaire etc. (evenals Rue Amelot**  
dat zich in juni 1941 afscheidt van het Comité) 
 
Union générale des Israélites de France (UGIF), 
per Franse wet van 29 nov.’41: UGIF-Nord neemt 
taken over van het Parijse Comité de Coordination 
dat wordt ontbonden 
  

 

 ZUIDELIJKE ZONE 
 
Consistoire Central des Israélites de France (Lyon) 
 
Fédération des sociétés juives de France (FSJF)* /**  
 
Comité d’Assistance aux réfugiés (CAR)*  
 
OSE* /**  
 
ORT*  
 
AIU *  
 
HICEM*  
 
American Jewish Joint Distribution Committee**  
 
Keren Kayemet Le-Israël (KKL)**  
 
Éclaireurs Israélites de France (EIF)* /** /***  
 

 ZUIDELIJKE ZONE  
 
Entr’aide française israélite (EFI)*  
 
Œuvre d’assistance sociale israélite (OASI)*  
 
Mouvement de la jeunesse sioniste (MJS)* /**  
 
Commission centrale des œuvres juives 
d’assistance (CCOJA)* , november 1940 
 
Comité de Nîmes (multiconfessioneel: niet-joods, 
joods), december 1940 
 
UGIF (nov.’41): na begin van functioneren van 
UGIF-Sud houdt CCOJA op te bestaan (maart’42) 
 
Organisation Sioniste de France (OSF), opgericht 
in 1942, vormt uitbreiding en deels vervanging van 
KKL in zuidelijke zone**  

 

    *  ontbonden en geïntegreerd in het kader van de UGIF 
  **  gaandeweg naast een legaal kader ook beschikkend over een parallel clandestien netwerk 
***  organisatie met na verloop van tijd gewapende tak(ken) of semi-militaire vleugel 
Gecursiveerde namen duiden hulpverlenings- en/of reddingsorganisaties aan (onderduik, ontsnapping) 
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  Reeds bestaande verboden of                                   Nieuw opgerichte organisaties 

 ontbonden organisaties                  werkzaam in de clandestiniteit 
  NOORDELIJKE ZONE 

 
Main d’œuvre immigrée (MOI)***  
 
Éclaireurs israélites de France (EIF) 
 
 
 
 

  NOORDELIJKE ZONE 
  a) vóór juli 1942: 
 
Rue Amelot 
 
Solidarité  (in mei 1943 vervangen door UJRE*** ) 
 
FTP-MOI 
 
  b) vanaf juli 1942: 
 
Entr’aide temporaire (ET) (multiconfessioneel: joods- 
niet-joods) 
 
Union des Juifs pour la résistance et l’entr’aide (UJRE), 
vanaf mei 1943 
 
Sixième (deels clandestiene voortzetting van EIF) 
 
Organisation juive de combat (OJC), deels voortzetting 
van EIF en tevens uitbreiding door AJ uit zuidelijke 
zone 
 

  ZUIDELIJKE ZONE 
 
MOI***  

  ZUIDELIJKE ZONE  
  a) vóór aug. 1942: 
 
Armée juive (AJ) (aanvankelijk in Toulouse)***  
 
  b) vanaf aug. 1942: 
 
Sixième (deels clandestiene voortzetting van EIF) 
 
Garel netwerk (Nice) 
 
Service André (Marseille)***  
 
Service d’évacuation et de regroupement (SER) 
 
Comité général de défense (CGD), juli 1943 
 
Conseil représentatif des Israélites de France (CRIF), 
mei 1944 

 
Gebaseerd op Tableau no. 2 in Lucien Lazare, La résistance juive en France (Paris: Stock, 1987), pp. 408–409. 
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4.4.2  België 
 

De leiding van de AJB had zoals vermeld op 16 juli 1942 van de Sipo-SD te horen gekregen dat op 
zeer korte termijn voor joodse volwassenen uit België de ‘verplichte tewerkstelling in het Oosten’ 
zou beginnen en dat de AJB onmiddellijk en in hoog tempo de noodzakelijke administratieve 
voorbereidingen diende uit te voeren. Nadat vanaf 25 juli dagelijks ongeveer driehonderd oproepen 
voor de ‘tewerkstelling’ werden bezorgd, bleek dat zowel joden zonder als met de Belgische 
nationaliteit en zelfs ook 16-jarige jongeren zich – los van hun ouders – vanaf 27 juli in de Dossin-
kazerne te Mechelen moesten melden. Ook de zoon van een AJB-hoofdbestuurslid kreeg een oproep. 
Op het hoogste niveau van joodse organisaties en leiders, niet alleen de AJB-top, werd koortsachtig 
beraadslaagd of en hoe men tenminste een deel van de joden voor de komende deportaties zou 
kunnen behoeden. De situatie werd nog nijpender toen al na enkele dagen bleek dat slechts ongeveer 
de helft van de opgeroepenen zich meldde in Mechelen en de opkomst verder terugliep. De Sipo-SD 
gaf aan de leiders van de AJB bevel hun gezag aan te wenden en de joden op te roepen tot 
gehoorzaamheid via een schriftelijke verklaring die voortaan bij elk ‘tewerkstellingsbevel’ moest 
worden gevoegd. Of aan deze dreigende eis van de Sipo-SD zou worden voldaan, werd als dermate 
kritieke beslissing beschouwd, dat het hoofdbestuur (Comité directeur) van de AJB deze niet alleen 
wenste te nemen. In de ochtend van 1 augustus vond crisisberaad plaats van dertig belangrijke 
vertegenwoordigers van verschillende stromingen onder de joodse bevolking, onder wie twaalf 
personen die geen AJB-bestuurslid waren. Aan dit spoedoverleg werd niet deelgenomen door de 
communisten – Main d’Oeuvre Immigrée (MOI), Solidarité juive – en de zionistische uiterst-linkse 
vleugel (Linke Poalei Sion). Zij hadden op dat moment al de strijd tegen de AJB aangebonden. 
Tijdens dit overleg realiseerde men zich dat wanneer de opgeroepen joden zich niet meldden in 
Mechelen de Sipo-SD zou overgaan tot brute razzia’s. Degenen die dit laatste tot elke prijs wilden 
vermijden, waren de leiders van de gevestigde organisaties, waarin zowel de formeel niet-
zionistische, Belgisch-Israëlitische (Consistoire Central) alsook de liberaal-zionistische stromingen 
de overhand hadden. Hoewel opperrabbijn Ullmann als AJB-voorzitter zèlf in eerste instantie 
tegenstander was, werd hij onder grote druk overgehaald de oproep tot gehoorzaamheid toch mede te 
ondertekenen, zij het nadrukkelijk zonder vermelding van zijn religieuze titel, aangezien volgens 
hem daaraan door de joodse bevolking in dit geval misplaatst gezag kon worden ontleend. De 
oproep, die de joden aanspoorde gevolg te geven aan de tewerkstellingsbevelen ontkende dat sprake 
was van een deportatiemaatregel. Verder werd de oproep niet alleen ondertekend door leden van het 
AJB-bestuur en voorzitters van de plaatselijke AJB-comités in de vier steden, maar ook door de 
voorzitters van de Israëlitische gemeenten in Brussel en Antwerpen, resp. Marcel Blum en Machel 
Majer (Max) Grätzer. Dit moest een extra gewicht geven aan de oproep. De distributie van de AJB-
oproepen als bijvoegsel bij de Arbeitseinsatzbefehlen van de Sipo-SD liep in Antwerpen overigens 
twee dagen vertraging op, omdat de aanvankelijk uitsluitend in Frans en Duits gedrukte oproepen in 
Antwerpen niet bruikbaar werden bevonden en er eerst een Nederlandstalige versie moest worden 
gemaakt.999  
   Bijna tegelijkertijd zagen joodse leiders, kort voordat dit crisisberaad plaatshad, als laatste 
redmiddel een onderhoud met koningin Elisabeth (de moeder van koning Leopold III). Het initiatief 
hiertoe kwam in eerste instantie niet van de AJB-top, maar van Lazare Liebmann. Hij was 
oorspronkelijk afkomstig uit Polen, maar al dertig jaar een vurig Belgisch patriot en intussen ook 
jarenlang voorzitter van de Amicale des Anciens Prisonniers civils de 1914–18. Via de topambtenaar 
F. Landrien, hoofd van de Dienst voor Hulp aan Krijgsgevangenen, slaagde Liebmann erin contact te 
leggen met Léon Fredericq, de kabinetchef van koning Leopold. Daarna kwam mede dankzij actieve 
betrokkenheid van Salomon Van den Berg, voorzitter van het Brusselse comité, uit naam van de AJB 
de weg vrij voor het onderhoud met de koningin. Op 31 juli werd bericht ontvangen dat men de 
volgende dag ’s middags op het paleis in Brussel zou worden ontvangen, dus onmiddellijk na het 
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eerdergenoemde spoedoverleg van die ochtend. Tijdens deze audiëntie brachten Liebmann, Van den 
Berg en Eugène Hellendall (eveneens plaatselijke AJB-comité Brussel) de acute nood van de joden 
als gevolg van de beginnende deportaties onder de aandacht van de koningin. Zij deed de toezegging 
haar invloed aan te wenden om iets voor de joden te bereiken. Aangezien kort daarna de joden met 
Belgische nationaliteit niet langer oproepen ontvingen en sommige al in Mechelen verblijvende 
joodse Belgen werden vrijgelaten, kregen de joodse leiders op dat moment de stellige indruk dat dit 
te danken was aan interventie van de koningin. Voor de joden zonder Belgische nationaliteit bleven 
de oproepingsbevelen voor Mechelen doorgaan.1000 Na de audiëntie bij de koningin en de vrijstelling 
van deportatie voor Belgische joden, poogde de Sipo-SD de consistoriale organisatie van de 
Belgisch-joodse gemeenschap definitief te breken door een volledig opgaan van de Israëlitische 
gemeente Brussel (en daarmee feitelijk van het Consistoire Central des Israélites de Belgique) in de 
AJB te eisen. De betrokken joodse leiders, m.n. Salomon Van den Berg en Edouard Rotkel, verzetten 
zich hiertegen. Van den Berg reageerde door op 24 augustus op het ministerie van Justitie een 
bezoek te brengen aan de directeur-generaal die verantwoordelijk was voor kerkelijke 
aangelegenheden. Deze zegde hem zijn steun toe. Het Consistoire Central was in de negentiende 
eeuw opgericht bij Belgische wet en kon niet zomaar geïncorporeerd worden in een andere 
organisatie, zeker niet in een door een ondergeschikte bezettingsinstantie éénzijdig opgelegde 
organisatie. De poging van de Sipo-SD op deze manier meer rechtstreeks en definitief greep te 
krijgen op de joodse leiders en bevolking mislukte. Het Consistoire Central en de daarmee 
verbonden Israëlitische gemeente-organisaties bleven formeel gescheiden van de AJB voortbestaan, 
al werden veel verschillende bestuursfuncties in de praktijk door dezelfde personen bekleed.1001 Wel 
slaagde de Sipo-SD er begin augustus in bij de AJB af te dwingen dat bezwaren tegen de 
tewerkstelling en individuele verzoeken om vrijstelling in de praktijk uitsluitend konden worden 
ingediend door Louis Rosenfeld en Hans Berlin, die aan het hoofd stonden van de Dienst 
Bemiddelingen van de AJB. Zij waren in de jaren dertig als vluchteling naar België gekomen, waarna 
ze in 1940–’41 vooraanstaande figuren waren van het comité Hilfswerk für Juden aus Deutschland. 
In die positie waren zij actief op sociaal terrein en hadden in 1941 eigen contacten ontwikkeld met 
Duitse instanties. Nu werden zij – mede vanwege hun Duitstaligheid – met betrekking tot de 
‘tewerkstelling in het Oosten’ door de Sipo-SD als enige gesprekspartners aanvaard. Daarmee kregen 
zij als niet-Belgen een invloedrijke rol in de AJB.1002  
   Reacties van de joden tijdens de deportaties in België werden bepaald door zowel de achtergrond 
van de joodse bevolking als door aard van de door de bezetter gebruikte methoden. Toen de eerste 
joden schriftelijke oproepen ontvingen en zich voor deportatie dienden te melden, probeerden joodse 
verzetsgroepen de AJB te ondermijnen door aanslagen. Aanvankelijk waren het vooral joodse 
gewapende partizanen van het communistische ‘Corps Mobile’, voortgekomen uit eerdergenoemde 
MOI en nu onderdeel van de Armée Belge des Partisans, die zich radicaal verzetten tegen de 
organisatie van de deportaties.1003 Zij richtten zich allereerst tegen de AJB en haar leiders. Tweemaal 
was deze organisatie rechtstreeks doelwit van joodse verzetsacties: op 25 juli 1942 was de al 
genoemde aanslag gepleegd op het AJB-namen- en adressenbestand dat door brand grotendeels werd 
verwoest. Omdat echter de Sipo-SD de persoonsgegevens van joden al in handen had, mislukte de 
opzet.1004 Een andere aanval vond plaats op 29 augustus. Het hoofd van de AJB-afdeling belast met 
het bezorgen van de door Sipo-SD chef Ehlers ondertekende Arbeitseinsatzbefehle, Robert Holzinger, 
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werd doodgeschoten door leden van ‘Corps Mobile’. Evenals Louis Rosenfeld en Hans Berlin, was 
de uit Oostenrijk afkomstige Holzinger eind jaren dertig als vluchteling in België aangekomen en 
actief geweest in het hulpwerk voor vluchtelingen. In juli en augustus 1942 had hij nauwgezet 
meegewerkt bij de verzending van de ‘tewerkstellingsbevelen’ en daarmee veel invloed op welke 
joden deze bevelen als eersten ontvingen; anderzijds had hij zich meerdere keren met succes 
ingespannen om individuele joden te vrijwaren van wegvoering.1005 
   Ondanks medewerking van de AJB-leiding bij de deportaties eind juli en eerste helft augustus, 
liepen de vrijwillige aanmeldingen van joden bij het ‘Sammellager’ in Mechelen binnen twee weken 
terug. Na het daadwerkelijke vertrek van de eerste deportatietrein op 4 augustus nam het aantal nog 
verder af.1006 Vanaf 15 augustus vonden de eerste grootschalige razzia’s plaats, eerst in de joodse 
wijk van Antwerpen, ruim twee weken later – op 3 september – ook in de Brusselse wijk waar veel 
joden woonden: de Marollen. De links-zionistische groepen (Poalei Sion en Secours Mutuel) en de 
joodse communisten van MOI, Corps Mobile en Solidarité juive kwamen de onderlinge ideologische 
tegenstellingen te boven en vonden elkaar in hun kritiek op de lijn die door de AJB-leiding werd 
gevolgd.1007 Het was de formeel aan geen van bovengenoemde organisaties verbonden Ghert (Hertz) 
Jospa, die aan de verschillende joodse ondergrondse groeperingen een gemeenschappelijk 
programma van actie voorstelde. Jospa, al eerder ter sprake gekomen in de paragraaf over verzet en 
onderduikmogelijkheden in België, was een 37-jarige uit het Roemeense Bessarabië afkomstige 
ingenieur met communistische sympathieën en actief in het Onafhankelijkheidsfront (OF).1008 Een 
van de belangrijkste brugfiguren naar niet-joodse, niet-communistische verzetskringen was de van 
huis uit katholieke, maar inmiddels linkse journalist Emile Hambresin. Ook hij was ingenieur van 
opleiding. Jospa en Hambresin kenden elkaar, zoals eerder vermeld, al uit de Ligue pour Combattre 
l’Antisémitisme in de jaren dertig. Hambresin was evenals Jospa actief in het OF. Samen brachten zij 
zes belangrijke vertegenwoordigers van verschillende joodse groeperingen bijeen: tijdens een 
geheime vergadering in de Brusselse voorstad Ukkel in september 1942 werd door Jospa, Hambresin, 
Robert Mandelbaum (Solidarité juive), Abusz Werber (Secours Mutuel), Chaïm Perelman (ontslagen 
hoogleraar, lid van het plaatselijk AJB-comité Brussel), Benjamin M. Nykerk (een uit Nederland 
afkomstige industrieel), Hellendall (plaatselijk AJB-comité Brussel) en Rotkel de basis gelegd van 
één gemeenschappelijke ondergrondse organisatie. Nykerk werd hiervan de penningmeester.1009 De 
kleine joodse verzetsgroepen sloten zich in de loop van die maand samen met enkele bestuursleden 
van plaatselijke AJB-vertegenwoordigingen aaneen tot de nieuwe ondergrondse organisatie, die vanaf 
januari 1943 Comité de Défense des Juifs (CDJ, ‘Joods Verdedigingskomiteit’) zou worden genoemd. 
Van meet af aan maakten zij deel uit van de algemene verzetsorganisatie OF.1010  
   In Antwerpen kwam echter een met het OF verbonden CDJ-tak voor onderduikhulp later tot stand 
dan in Brussel, Charleroi en Luik. Een belangrijke reden hiervan was het feit dat de wegvoeringen 
naar tewerkstelling aan de ‘Atlantikwall’ in Noord-Frankrijk in Antwerpen eerder en op grotere 
schaal waren begonnen dan elders. Voor het communistische MOI in die stad was hiermee duidelijk 
dat de deportaties waren begonnen. Haar reactie werd in wezen door politieke overwegingen bepaald, 

                                                           
1005

 M. Steinberg, ‘The trap of legality’, 364–365, 367; Idem, L’Étoile et le Fusil, II, 216–218; Van Doorslaer, ‘Salomon Van den 
Berg’, 125; Schreiber, ‘Tussen traditionele en verplichte gemeenschap’, 77–78; Schram, ‘De oproepen voor “tewerkstelling” in het 
Oosten’. 
1006

 M. Steinberg, L’Étoile et le Fusil, deel II, p. 180 en pp. 192–193 (noten 25–27); Schram, ‘De oproepen’, 257–260. 
1007

 M. Steinberg, Uitroeiing, redding en verzet van de Joden van België, 25; Idem, L’Étoile et le Fusil, deel III, band 1, pp. 39–56; H. 
Vandevijver et al., Het Verzet (II), 51. 
1008

 Jean-Philippe Schreiber (textes réunis par), Hertz Jospa: Juif, résistant, communist (Bruxelles: EVO, 1997). 
1009 Lucien Steinberg, Le Comité de défense des Juifs en Belgique, 1942–1944 (Bruxelles: Centre national des Hautes Études juives 
[CNHEJ], 1973), pp. 65–76; Idem, ‘Jewish Rescue Activities in Belgium and France’, in: Y. Gutman, E. Zuroff (eds.), Rescue Attempts 
during the Holocaust (Jerusalem: Yad Vashem, 1977), pp. 603–615, aldaar 604–605; M. Steinberg, Uitroeiing, redding en verzet van 
de Joden van België, 25–27; Idem, L’Étoile et le Fusil, III-1, 65–75, m.n. 70–71: de precieze datum van de oprichtingsvergadering in 
Ukkel is onbekend, maar is geweest in de eerste week van september 1942, met als belangrijkste aanleiding de Brusselse razzia van 3 
september. Voor Benjamin (‘Benno’) Nykerk (oorspr. Nijkerk), zie ook Vandepontseele, ‘De verplichte tewerkstelling’, 165 , en 
Presser, Ondergang, II, 32; Idem, Ashes, 289. Naast Nykerk werd Perelman een van de belangrijkste leidinggevende figuren van het 
CDJ. 
1010

 L. Steinberg, Le Comité de défense des Juifs en Belgique; M. Steinberg, L’Étoile et le Fusil, III-1, 75–84; J. Puttemans, De 
bezetter buiten. Beknopte historiek van het Onafhankelijkheidsfront, Nationale Verzetsbeweging 1941–1945 (Lier/Almere: NIOBA, 
1987), pp. 14, 23, 48.  



 595

namelijk: als deel van de communistische partij van België het voeren van de gewapende strijd tegen 
de bezetter. Humanitaire motieven tot directe hulpverlening aan onderduik kwamen op de tweede 
plaats. De MOI besliste dat haar kaderleden in geen geval in handen van de Duitsers mochten vallen, 
met als gevolg dat veel leden uit Antwerpen vertrokken. De meesten vestigden zich in juni, juli en 
begin augustus in Charleroi, de overigen in Brussel en Luik, waar ze korte tijd later tot de kern 
zouden behoren van het CDJ. Een ander effect hiervan was echter dat eind juli en in augustus 1942, 
toen de eerste wegvoeringen en grote razzia’s plaatsvonden, de basis voor georganiseerd joods verzet 
juist in Antwerpen grotendeels ontbrak.1011 Overigens was meer in het algemeen in juni–juli 1942 
sprake van een migratie van honderden joden niet alleen uit Antwerpen, maar spoedig ook uit Brussel 
naar de streek rond Charleroi, in de hoop aan tewerkstelling van Organisation Todt in Noord-
Frankrijk te ontkomen en werk te vinden in de metaalindustrie en kolenmijnen. Het Arbeidsambt en 
het plaatselijk AJB-comité in Charleroi hielden zich vanaf juni actief bezig met de plaatsing van 
zoveel mogelijk joodse arbeidskrachten in deze regio.1012 
   Het Belgische en joodse verzet begonnen in september en oktober 1942 een netwerk op te zetten 
ten behoeve van joodse onderduikers. Ook werden op grote schaal identiteitspapieren vervalst, wat in 
België overigens makkelijker was dan in Nederland.1013 Aan een joodse vrouw, die in België 
ondergedoken zat, werd na de oorlog gevraagd naar haar mening over de hulp bij onderduik. In het 
licht van wat hierover eerder in de paragraaf Maatschappelijke reacties, verzet en 
onderduikmogelijkheden voor België werd beschreven, kwam zij tot de opmerkelijke conclusie: ‘Ich 
weiß nicht, was man in anderen Ländern gemacht hat. Aber in Belgien hat man den Juden sehr viel 
geholfen.’1014 De na de razzia’s van augustus–september overgebleven joden kregen als het ware een 
alternatief aangeboden voor de AJB. Deze laatste speelde na de eerste fase van de deportaties, toen de 
grootschalige ophaalacties plaatsvonden, geen belangrijke rol meer voor de bezetter en had – met 
uitzondering van de kleine groep Belgisch-joodse staatsburgers tot september 1943 – ook voor de 
overgebleven joodse bevolking steeds minder betekenis.1015 Eind september besloot het AJB-comité 
in Charleroi, dat geleidelijk door joodse verzetsmensen (o.a. afkomstig uit Antwerpen) was 
geïnfiltreerd en ondermijnd, zichzelf op te heffen nadat de fondsen waren overgemaakt aan het 
georganiseerde joodse verzet.1016 Ook de AJB-afdelingen in Brussel, Antwerpen en Luik stonden aan 
dergelijke ondermijning bloot: joden die werkzaam waren bij de AJB sloten zich heimelijk aan bij het 
CDJ, terwijl zij tegelijkertijd hun functie binnen de AJB bleven vervullen. Zodoende waren zij in staat 
om van binnenuit onwetende mensen, die voor advies of bemiddeling bij een AJB-bureau aanklopten, 
te waarschuwen en de weg naar het CDJ te wijzen. In een poging druk uit te oefenen op de AJB, riep 
Judenreferent Kurt Asche twintig vooraanstaande leden van de joodse gemeenschap bijeen voor een 
vergadering op 24 september 1942 in het gebouw van de Sipo-SD te Brussel. Daarbij liet hij vijf van 
hen, onder wie Ullmann, Benedictus, Van den Berg en Hellendall arresteren en opsluiten in het 
Polizeihaftlager Breendonk. Na interventie van kardinaal Van Roey en de protestbrief van 28 
september door secretaris-generaal van Justitie Schuind aan de chef van het militair bestuur, Reeder, 
werden de betrokkenen op 3 oktober vrijgelaten. Rotkel, die eerder had geweigerd toe te treden tot de 
AJB en kort daarvoor het CDJ mede had opgericht, werd echter ongeveer tegelijkertijd met 
bovengenoemde vijf door de Sipo-SD opgepakt, in Mechelen opgesloten en met voorrang naar 
Auschwitz gedeporteerd. Bijna drie weken na zijn vrijlating uit Breendonk werd ook Hellendall, een 
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van de pleitbezorgers van de joden bij koningin Elisabeth, op beschuldiging de davidster niet te 
hebben gedragen, met zijn familie opgepakt en drie dagen later naar Auschwitz weggevoerd. De 
interventies van de secretaris van kardinaal Van Roey en van het secretariaat van de koningin konden 
dit niet verhinderden.1017 Hiermee waren twee oprichters van het CDJ, van wie één tegelijk ook AJB-
bestuurslid was, door rechtstreeks ingrijpen van de Sipo-SD van het toneel verdwenen. Naar 
aanleiding van de grote razzia’s en de tijdelijke gevangenschap in Breendonk diende opperrabbijn 
Ullmann op 8 oktober 1942 bij het militair bestuur zijn ontslag in als AJB-voorzitter. In de 
betreffende brief aan de Gruppe Politik van Reeders bestuursstaf stelde hij ‘que les évènements de 
ces dernières semaines ne lui permettraient pas d’exercer ses fonctions à la satisfaction des autorités 
supérieures’.1018  
   Uit al deze gebeurtenissen kwam de AJB te voorschijn als een veel zwakkere en kleinere 
organisatie.1019 Op 23 oktober 1942 kregen vertegenwoordigers van de AJB van Asche te horen dat 
na het einde van die maand voorlopig geen deportatietreinen meer zouden rijden, maar dat in het 
voorjaar van 1943 alle overgebleven joden uit België zouden worden ‘geëvacueerd’ en dat geen hen 
in het land zou terugkeren.1020 In december 1942 nam Benedictus ontslag, waarna hij via Frankrijk 
naar Spanje ontsnapte en Portugal bereikte. Diezelfde maand werd – na veel getouwtrek tussen 
militair bestuur en Sipo-SD – de voorzitter van de Israëlitische gemeente Brussel, Marcel Blum, door 
het militair bestuur benoemd tot opvolger van Ullmann als AJB-voorzitter. De voorkeurskandidaat 
van de Sipo-SD voor het voorzitterschap, de Duitstalige Louis Rosenfeld, werd slechts gewoon lid 
van het AJB-bestuur.1021 Na de razzia op Belgisch-joodse staatsburgers in september 1943 kwam een 
einde aan het plaatselijke comité van de AJB in Antwerpen en kromp de organisatie nog verder ineen. 
Tussen augustus en oktober 1943 werden de laatste restanten van het georganiseerde joodse 
gemeenschapsleven in Antwerpen, Charleroi, Luik en Gent definitief geliquideerd door deportatie en 
onderduik in de clandestiniteit. Medio september 1943 fuseerde het hoofdbestuur van de AJB (Comité 
Directeur) met het plaatselijk comité van Brussel. De AJB bleef niettemin tot het einde van de 
bezetting bestaan en zou pas na de bevrijding formeel worden opgeheven.1022 In dit laatste stadium 
hield de organisatie zich voornamelijk bezig met de verzorging van kinderen en ouden van dagen in 
tehuizen in Brussel. De Sipo-SD mocht op last van het militair bestuur deze tehuizen lange tijd niet 
ontruimen en de bewoners deporteren. Toen dit in de zomer van 1944 alsnog dreigde te gebeuren, 
konden de meeste bewoners – het ging toen om enkele honderden mensen – op tijd onderduiken.1023 
   De overgebleven buitenlandse joden in België maakten na oktober 1942 op grote schaal gebruik 
van door Belgische (OF) en joodse (CDJ) verzetsorganisaties gecreëerde mogelijkheden om onder te 
duiken in de clandestiniteit of naar Frankrijk te ontsnappen. Blijkbaar gebeurde dit zo effectief dat 
een Duits rapport eind december 1942 vermeldde: ‘Die noch im Lande verbliebenen Juden halten 
sich verborgen, so daß die später geplannte Durchführung weiterer Abtransporte sehr schwierig sein 
wird.’1024 
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   In de winter 1942-’43 was CDJ-oprichter Ghert Jospa in contact gekomen met Victor Martin, een 
jonge, niet-joodse econoom die in 1938 onderzoek had verricht aan Duitse universiteiten en daar 
contacten aan had overgehouden. Jospa vroeg hem op onderzoek uit te gaan en er achter te komen 
wat de bestemming was van de treinen uit Mechelen en welk lot de gedeporteerden wachtte. Martin 
slaagde erin zonder argwaan te wekken in de buurt van Auschwitz te komen en contact te maken met 
Franse arbeiders in een nabijgelegen werkkamp. Hij ving een gerucht op dat heel dicht bij de 
waarheid kwam: niet-arbeidsgeschikte joden zouden worden omgebracht met uitlaatgassen van 
vrachtwagenmotoren, de anderen moesten onder zeer slechte omstandigheden hard werken. Door 
onvoorzichtigheid werd hij gearresteerd en, na wekenlang verhoor, overgebracht naar een werkkamp, 
waaruit hij echter snel wist te ontsnappen. In mei 1943 bracht hij verslag uit aan Jospa, kort voordat 
die zelf werd gearresteerd. Al eerder had Jospa in het clandestiene blad van Onafhankelijkheidsfront 
en CDJ, Le Flambeau, geschreven: ‘Un témoin occulaire, un Belge revenant de Varsovie, nous fait 
savoir que des 500.000 Juifs qui furent concentrés dans le ghetto de Varsovie, il n’en reste plus de 
30.000. Les autres ont été déportés plus à l’Est ou bien ils sont exterminés à la mitrailleuse ou 
enfermés dans des chambres hermétiquement closes et gazés’.1025 
   Een andere opvallende actie van joodse verzetsgroepen was de aanval op een uit Mechelen 
vertrokken deportatietrein in de nacht van 19–20 april 1943 (transport nr. 20). Bij deze actie, niet 
geleid door het CDJ maar een initiatief van de joodse geneeskunde-student Youra Livchitz, konden 
van de 1.631 personen er 231 ontsnappen.1026 In totaal zijn er tijdens de deportaties 571 joodse 
gevangenen, veelal met behulp van meegesmokkelde treingereedschappen, vóór de Belgisch-Duitse 
grens uit de treinen ontsnapt. De historicus Maxime Steinberg stelt dat de actie van 19–20 april 1943 
het enige bekende geval is in Europa van een gewapende aanval op een deportatietrein die onderweg 
was naar de vernietigingskampen.1027 
   Het succes van het CDJ moet overigens niet toegeschreven worden aan soortgelijke gewelddadige 
acties, maar aan de relatief vroege oprichting van de organisatie in september 1942 en de van meet af 
aan nauwe en doeltreffende samenwerking met de overige bij het Onafhankelijkheidsfront 
aangesloten verzetsgroepen. Van deze was het CDJ in belangrijke mate afhankelijk voor 
onderduikplaatsen en deels ook geld. Andere belangrijke bronnen van financiële steun voor het CDJ 
waren de Amerikaans-joodse hulporganisatie Joint en het hoofdbureau van de protestantse 
Wereldraad van Kerken in oprichting in Zwitserland. Ter verkrijging van deze steun reisde CDJ-
penningmeester Nykerk (schuilnamen: ‘Nestor’ en ‘Pierre’) herhaaldelijk met valse papieren via 
Frankrijk naar het Zwitserse Genève; eind 1943 werd hij echter gearresteerd en gedeporteerd.1028 
Intussen was de hulp aan joodse onderduikers, die over het hele land verspreid waren, ook op 
nationaal niveau georganiseerd. Onderduikadressen in stedelijke gebieden werden vooral geregeld 
via het CDJ en Onafhankelijkheidsfront (m.n. vakbonds- en communistische netwerken in het 
mijngebied Luik-Namen-Charleroi), terwijl onderduikplaatsen op het platteland vooral via kerkelijke 
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personen (pastoors, internaatsdirecteuren, kloosterabten) tot stand kwamen. Er werden binnen het 
CDJ verschillende commissies opgericht, waaronder de afdeling voor volwassenen (Commission 
d’Adultes) en de afdeling voor kinderen (Commission d’Enfants). Begin 1944 werden rechtstreeks 
door het CDJ circa vijfduizend joodse volwassenen in de clandestiniteit verzorgd. Daarnaast waren 
toen tussen de drie- en vierduizend joodse kinderen door het CDJ ondergebracht. Dit werk werd 
vooral gedaan door vrouwen, grotendeels dankzij de hulp van Yvonne Nèvejean, directrice van het 
Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK, Oeuvre Nationale de l’Enfance, ONE).1029 Have (Eva) 
Groisman, beter bekend als Yvonne Jospa, de oorspronkelijk uit Rusland afkomstige echtgenote van 
Ghert Jospa, gebruikte haar contacten met allerlei maatschappelijke instellingen. Als sociologe had 
zij vóór de oorlog meegewerkt aan een project in de Borinage (mijnbouwstreek in Wallonië), dat de 
onderlinge verstandhouding tussen de geïmmigreerde Italiaanse mijnwerkers en de plaatselijke 
bevolking moest verbeteren. Nu reisde ze door België en zocht families en instellingen die bereid 
waren joodse kinderen en tieners op te nemen. Ze werd vrijwel overal welwillend ontvangen, door 
internaatsdirecteuren, kloosterabten en -abdissen, boeren, zowel door instellingen voor sociale 
hulpverlening en vakbondsafdelingen, alsook door rijke aristocraten die zich bezig hielden met 
liefdadigheid. Nog lang na de oorlog verbaasde ze zich over de grote bereidheid om te helpen: 
‘Nergens zei men nee’.1030 De onderduikers moesten niet alleen van een schuilplaats, maar ook van 
valse identiteitspapieren, geld, voedselbonnen en/of levensmiddelenpakketten worden voorzien. 
Daarbij coördineerde het CDJ een groot deel van de hulp, die op dit terrein door andere clandestiene 
organisaties, kerkelijke personen en legale charitatieve instellingen, alsook het Belgische Rode Kruis 
werd aangeboden.1031 
   Door de inspanningen van het Belgische verzet in het algemeen en door het ontstaan van een joodse 
verzetsorganisatie die hierbij in een betrekkelijk vroeg stadium aansluiting vond, konden in België in 
1942–1943 in totaal meer dan 25.000 joden onderduiken, terwijl maximaal circa drieduizend erin 
slaagden te ontsnappen naar Frankrijk en verder of in laatstgenoemd land de oorlog overleefden.1032 
 

4.4.3  Nederland 
 
Wat waren de reacties van de Joodsche Raad en de joodse bevolking tijdens de achtereenvolgende 
fasen van de deportaties? Toen de Zentralstelle für jüdische Auswanderung op 26 juni 1942 de 
leiding van de Joodsche Raad op de hoogte bracht van de komende wegvoering van de joden voor 
‘Arbeitseinsatz in het oosten’, werd van de Raad geëist actief mee te werken bij de administratieve 
uitvoering daarvan.1033 In ruil hiervoor zouden de medewerkers van de Raad en hun naaste 
familieleden voorlopig worden vrijgesteld van deportatie ‘daar ze Arbeitseinsatz verrichten in 
Nederland.’1034 
   De leiding van de Joodsche Raad in Amsterdam en de hoofdvertegenwoordigers uit alle andere 
plaatsen waar grotere aantallen joden woonden, kwamen onmiddellijk na het bekend worden van de 
deportaties in spoedvergadering bijeen. Met uitzondering van één aanwezige – mr. M. J. Pool uit 
Rotterdam, die opriep nu elke verdere medewerking aan het Duitse beleid te staken – overheerste 
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‘een geest van gelatenheid’ bij de vergadering.1035 De leiders van de Raad, vooral David Cohen, 
waren van mening dat men aan deportatie moest meewerken, omdat dan door ‘rekken’ en door 
middel van vrijstellingen geprobeerd kon worden een kern van joden in Nederland te houden; een 
kern die na de oorlog belangrijk zou zijn voor een heropbouw van het joodse leven. In 1956 stelde 
Cohen ‘dat ons besluit in die tijden en in die omstandigheden goed was. (…) Zou niet na de 
bevrijding een zo sterke actie tegen de Joodsche Raad zijn ontketend dat zij mij in een verdedigende 
positie heeft gebracht, ik zou zowel aan de juistheid of noodzakelijkheid (…) van het bestaan van de 
Joodsche Raad of van zijn besluit om zijn medewerking te verlenen ook bij de deportaties, nimmer 
hebben getwijfeld.’1036 
  De Joodsche Raad kreeg van de Zentralstelle niet alleen tot taak mee te helpen bij de 
administratieve voorbereiding van de Duitse deportatie-oproepen, maar men moest ook de joodse 
bevolking manen – onder andere herhaaldelijk via Het Joodsche Weekblad – aan de oproepen gehoor 
te geven. De opgeroepenen dienden zich bij de Zentralstelle te melden, waar een deportatiebevel 
werd uitgereikt en personeel van de Joodsche Raad hielp bij het invullen van formulieren in verband 
met hun persoonlijke bezittingen.1037 
  Bij de joodse bevolking leidde het bekend worden van de ‘polizeilicher Arbeitseinsatz’ tot grote 
onzekerheid en angst. Dit werd nog versterkt door de Amsterdamse razzia van 14 juli en uitspraken 
van Generalkommissar Schmidt. Al half juni had hij gezegd dat de nationaal-socialisten de algehele 
vernietiging van het Jodendom onverbiddelijk zouden nastreven. Vervolgens verklaarde hij op 2 
augustus in een toespraak: de joden ‘sollen aber drüben im verwüsteten Osten, in den leeren Städten 
mit den Aufräumungsarbeiten beginnen. Hart wird ihr Los sein; vergessen wir auch nicht, dass sie 
einstmals arm und verlaust in unsere Länder gekommen sind’. Men vermoedde dat Schmidt op Polen 
doelde.1038 Het streven om in Nederland te blijven en niet met onbekende bestemming te vertrekken, 
werd alles overheersend bij de joodse bevolking. Daarom gaven ook betrekkelijk weinig joden, niet 
meer dan ongeveer de helft, gehoor aan het schriftelijke bevel van de Zentralstelle om zich te 
melden.1039 
  Ook nadat de bezetter overging op het houden van drie straatrazzia’s in Amsterdam (14 juli, 6 en 9 
augustus), waarbij meer dan 1.300 joden als ‘gijzelaars’ werden opgepakt, bleef de Joodsche Raad 
ingeschakeld om via Het Joodsche Weekblad Duitse dreigementen door te geven en de eerste voor 
deportatie opgeroepen groepen zo tot vertrekken te dwingen. Joden die weigerden zich voor 
deportatie aan te melden of poogden onder te duiken, werden bedreigd met het beruchte 
concentratiekamp Mauthausen. Dit leidde ertoe dat aanvankelijk, tot eind juli, iets meer 
opgeroepenen zich meldden – en inderdaad een groot deel van de gijzelaars werd vrijgelaten – maar 
het doorgeven van dergelijke dreigementen van de Duitsers door de Joodsche Raad werkte bij veel 
joden vooral verlammend. Dit kwam omdat het sinds de Amsterdamse razzia’s van februari/juni 
1941 en de razzia’s van september-oktober 1941 in het oosten van het land, algemeen bekend was dat 
‘Mauthausen’ een zekere dood betekende.1040 Daarentegen dachten velen dat na deportatie 
daadwerkelijk ‘Arbeitseinsatz’ (tewerkstelling) zou volgen, weliswaar onder zeer zware 
omstandigheden, maar dragelijk voor gezonde, sterke mensen. Dit nam de angst voor deportatie 
echter zeker niet weg. G. van Reemst-de Vries, een Nederlands-joodse vrouw die tijdens de Spaanse 
burgeroorlog (1936–1939) als verpleegster in het republikeinse Spanje had gewerkt, zei hierover: ‘Ik 
had het idee, het is een verschrikkelijk kamp waar we naar toe gaan; het zou veel beroerder zijn dan 
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Westerbork. Je had het idee, ik ben jong, ik knok me er wel door.’1041 Er heerste onbekendheid over 
het werkelijke lot van de gedeporteerden: ‘Wij wisten niet wat er in het oosten gebeurde’; na haar 
arrestatie in december 1942 werd tijdens het verhoor tegen haar gezegd: ‘Du Sara fährst nach Lublin 
durch den Schornstein!’; een opmerking die zij opvatte als een belediging: ‘hij wil me beledigen en 
zegt dat ik een heks ben op een bezemsteel.’1042 Zij verbleef maandenlang in Westerbork, waar zij 
opnieuw als verpleegster werkzaam was, maar behoorde tot de naar verhouding zeer weinige – 
tenminste 210 – joden die uit dit kamp wisten te ontsnappen.1043 Anders dan in België kwamen 
ontsnappingen uit de deportatietrein tussen vertrek en de Duitse grens bijna niet voor.1044 
   Terwijl de bezetter vanaf eind augustus zijn methoden wijzigde, bleef de Joodsche Raad instrument 
in het deportatiesysteem. Door bemiddeling van de Raad werden vrijstellingen van deportatie 
uitgereikt ten behoeve van allerlei categorieën.1045 In de contacten van de Joodsche Raad hieromtrent 
met Duitse instanties, allereerst de Zentralstelle, vervulde de in 1941 op bevel van de SS-er 
Rajakowitsch opgerichte Joodsche Raad-afdeling Expositur als verbindingsbureau een cruciale 
functie. Deze afdeling werd geleid door de uit Wenen afkomstige advocaat Edwin Sluzker.1046 Niet 
alleen leiding en personeel (en hun naaste familieleden) van de Raad kregen een voorlopige 
vrijstelling van deportatie, ook talrijke andere grote groepen (arbeiders in bedrijven werkzaam voor 

de Duitse Wehrmacht, diamantbewerkers) en kleinere groepen kwamen er voor in aanmerking. Op 
deze wijze ontstond – vooràl in de drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam waar 
driekwart van alle joden in Nederland woonde – een ware jacht op vrijstellingsstempels en ‘lijsten’ 
die uitstel van deportatie beloofden. Er waren zo veel verschillende uitzonderingsgroepen en criteria, 
dat het voor veel joden een chaos leek, mede omdat de vervolgers – die de Rückstellungsgruppen wel 
degelijk als systeem hanteerden – toelieten dat sommige vrijstellingscategorieën op kunstmatige 
wijze onevenredig groot werden, zolang dit hun bedoelingen ten goede kwam. Voorbeelden hiervan 
waren de Weinreb-lijsten en de protestantse joden.1047 Van de 824 door de secretarissen-generaal 
Frederiks en Van Dam geprotegeerde joden (de ‘Barneveld-groep’) bleek dat circa zeventig procent 
buiten Amsterdam woonde, met een oververtegenwoordiging van Den Haag.1048 Na het begin van de 
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deportaties werd doorgegaan met het oproepen van mannen voor de joodse werkkampen in 
Nederland, waarmee al in januari 1942 was begonnen. Aanvankelijk hadden velen zich toen aan deze 
tewerkstelling willen onttrekken. In de maanden juli, augustus en september steeg echter het aantal 
mannen dat zich, na een oproep te hebben ontvangen, ook daadwerkelijk meldde voor deze 
Nederlandse werkkampen. Via de Joodsche Raad, die administratief betrokken was bij de uitzending 
naar deze kampen, werd de indruk gewekt dat zij die hier tewerkgesteld werden wellicht niet meer 
voor de ‘Arbeitseinsatz’ naar Polen hoefden.1049 ‘In werkkampen moet je om vijf op en om negen uur 
naar bed; weinig bikken. Jozef uit Deventer en z’n zoon zijn er ook. Eerstgenoemde is er flauw 
gevallen, maar het werkkamp valt te prefereren boven Polen.’1050 Zoals eerder beschreven werden 
deze werkkampen begin oktober 1942 ontruimd en de betrokkenen met inbegrip van hun 
familieleden via Westerbork naar Auschwitz weggevoerd. In combinatie met de herhaalde intimidatie 
met Mauthausen, leidden de vrijstellingen en Nederlandse werkkampen er tijdens de eerste drie 
maanden van de deportaties toe dat de joodse bevolking voorwerp werd van een verdeel- en 
heerspolitiek en velen zich gedwongen zagen de aanwijzingen van de Raad op te volgen, of 
besluiteloos de situatie bleven afwachten. In deze fase van de deportaties leken er bij gebrek aan 
mogelijkheden om onder te duiken in de ‘illegaliteit’, meerdere legale middelen te zijn om althans 
voorlopig aan deportatie te ontkomen.1051 
   Op het hoogtepunt van de Rückstellungsgruppen of Sperren, eind 1942, waren ruim 45.000 joden, 
d.w.z. bijna eenderde deel van alle Nederlandse joden bij het begin van de bezetting, op een of andere 
wijze voorlopig vrijgesteld van deportatie. Enkele maanden later, medio maart 1943, was dit totale 
aantal gedaald tot 30.000.1052 Veel van de betrokkenen voelden zich voorlopig nog niet al te zeer 
bedreigd. Om het stempel niet in gevaar te brengen en ook vanuit een natuurlijke gehechtheid aan een 
legaal bestaan, zochten velen tijdens deze fase van de deportaties (tot mei 1943) nog niet actief naar 
een onderduikplaats. Bovendien zagen velen, zowel met als zonder tijdelijke vrijstelling, geen 
mogelijkheid om de sprong in de illegaliteit serieus te overwegen en uit te voeren, of werden zij 
daarvan weerhouden door angst (Mauthausen), geldgebrek, onzekerheid en 
verantwoordelijkheidsgevoel voor familieleden, met name de zorg voor ouders en/of kinderen: ‘het 
zou laf van mij zijn indien ik moeder en Bep alleen liet. (…) Bep en ik zouden ook niet willen dat ze 
alleen moeder meenamen. Zolang het in ons vermogen ligt, zijn we vastbesloten onder alle 
omstandigheden bij elkaar te blijven. Geen mens weet wat ze met je doen als je eenmaal over de 
grens bent. Je moet er maar niet teveel over piekeren, dat wordt een begin zonder eind. Tot nu toe 
hebben wij gemazzeld’, zo schreef Herman Snatager, een joodse inwoner van Zutphen, in een brief 
aan zijn ondergedoken broer in januari 1943.1053 Enerzijds gaf een Sperr-stempel ‘een enkeling wat 
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speling om een onderduikadres te zoeken’, ‘anderzijds schonk het stempel zijn bezitter niet zelden 
een vals gevoel van veiligheid, wat mogelijk het onderduiken weer heeft tegengegaan’, aldus 
Presser.1054 Tegelijkertijd had het stelsel van de ‘stempels’ een demoraliserend effect op de 
(overgebleven) joodse bevolking.1055 
   Een andere belangrijke factor was dat er zoals vermeld nog geen landelijke verzetsorganisatie was, 
die grote aantallen joden kon helpen aan onderduikadressen, voedsel en valse papieren. Mede 
hierdoor bleven gedurende de tweede fase van de deportaties (september 1942–april 1943) vele niet-
‘gesperrte’ joden voorlopig thuis wachten, tot ze ’s avonds werden opgehaald.1056 ‘Lini’s ouders 
schreven gelukkig terug. Zoals allen in de vier grote steden zijn ze erg down. Men wordt nu ’s 
avonds na acht uur zo uit huis gehaald, ongeacht leeftijd of makke. Je moet wel veel mazzel hebben 
om daaraan te ontkomen. Daarom dien je alles – gelijk wij nu ook – ingepakt te hebben om zo mee te 
kunnen als dat moet. Heb je niets klaar staan, zoals kleding en dekens, dan ga je en famille mee en 
moet je maar zien wat er van komt. Als ze geen gehoor krijgen wordt de keet geforceerd. Blijkt er 
geen mens thuis te zijn dan wordt het huis verzegeld, zodat je er niet meer in kunt.’1057  
   Naast de joodse werkkampen in Nederland en het stelsel van tijdelijke vrijstellingen, werd de 
Joodsche Raad ook actief betrokken bij de transporten naar het tweede doorgangskamp Vught van 
joden van wie de vrijstelling vervallen was verklaard. Het ging daarbij in eerste instantie (januari 
1943) om degenen die tot dan toe vrijgesteld waren, omdat ze werkten in bedrijven die voor het 
Duitse leger produceerden. Vught werd aanvankelijk bewust geen doorgangskamp genoemd, maar 
een ‘Judenauffangslager’ en naar de Joodsche Raad toe werd maandenlang de indruk gewekt dat het 
een blijvend werkkamp voor vele duizenden joden zou worden. De Duitse politiechef in Amsterdam, 
Lages, liet in februari 1943 aan de leiding van de raad weten dat het de bedoeling was de staf en 
medewerkers van de raad in drieën te splitsen, zodat er behalve afdelingen in Amsterdam en 
Westerbork ook een grote afdeling in Vught zou worden gevormd. ‘Het doel van dit alles is, dat ook 
de Joden in Nederland zooveel mogelijk arbeidskrachten moeten leveren. (…) Wel echter werd de 
verzekering gegeven, dat zij, die naar Vught worden gebracht om er te werken, aldaar ook zullen 
blijven.’1058 In werkelijkheid werden echter van begin af joden uit dit kamp doorgestuurd naar 
Westerbork en daar vandaan gedeporteerd.1059 De joodse gevangene David Koker schreef op 23 april 
1943 in zijn dagboek in kamp Vught onder andere: ‘wat al eerder begonnen is, laat mij sedert die 
dagen niet meer los, zo hevig is het geworden: angst voor Polen, angst voor de dood. Tenslotte 
spreekt men de laatste maand niet meer van Auffanglager, maar van Durchgangslager. Wij hebben 
daar wel allemaal verklaringen voor en die zouden zeer geruststellend zijn, wanneer we ze geloofden, 
maar we geloven ze alleen niet.’1060  
   Met uitzondering van de betrekkelijk kleine groep zionistische jongeren (ook Palestina-pioniers 
genoemd), alsmede de ontsnappingen uit de Hollandsche Schouwburg met nabij gelegen crèche in 
Amsterdam, was van een georganiseerd groepsverzet van joden ten behoeve van massale onderduik 
of ontsnapping geen sprake. Palestina-pioniers – zionistische jongeren die zich voorbereidden op een 
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nieuw bestaan in het joodse land1061 – vormden in nauwe samenwerking met een toegewijde groep 
niet-joden een ondergronds netwerk. Binnen deze groep waren de voornaamste joodse leiders, die in 
augustus 1942 in Loosdrecht het eerste initiatief namen tot onderduik en ontsnapping: de 22-jarige 
Menachem Pinkhof en 23-jarige Joachim Simon (‘Schuschu’). Van niet-joodse kant was de 
pacifistische hoofdonderwijzer Joop Westerweel (1899–1944) uit Rotterdam de veruit voornaamste 
inspirator en organisator. De belangrijkste brugfiguur tussen de Palestina-pioniers in Loosdrecht en 
Westerweel in Rotterdam – en daarmee de basis voor het reddingsnetwerk – was de 25-jarige Mirjam 
Waterman uit Loosdrecht. Ook zij was onderwijzeres van beroep. Westerweel en Waterman kenden 
elkaar nog uit het eind van de jaren dertig van de Werkplaats Kindergemeenschap, een door Kees 
Boeke gestichte vooruitstrevende school in Bilthoven. Inmiddels was Waterman werkzaam als joods 
onderwijzeres in Loosdrecht en in contact gekomen met de ongeveer vijftig Palestina-pioniers, die 
daar sinds 1940 in een paviljoen verbleven. Het door hen opgerichte netwerk breidde zich uit naar 
pioniers in andere plaatsen, zoals Gouda, Elden en Amsterdam. Van de in totaal 716 leden van de 
pioniersbeweging – verspreid over het land – doken 387 onder, van wie er 309 (43,2 procent) de 
oorlog overleefden. Van de onderduikers wisten tientallen in de loop van 1943 via België naar 
Frankrijk te reizen. Er werd gebruik gemaakt van legale reispapieren van Organisation Todt, bestemd 
voor van verlof naar hun werk in Frankrijk terugkerende buitenlandse arbeiders. Het ging daarbij niet 
om vervalste documenten maar om originele, blanco reisvergunningen die vervolgens op naam 
werden gezet van wel vervalste persoonsbewijzen. Daarna kon men net als andere tewerkgestelden 
openlijk gebruikmaken van de reis- en verblijfvoorzieningen, waaronder kantines, van Organisation 
Todt in Frankrijk. Van degenen die naar Frankrijk reisden, slaagden tussen zeventig en tachtig er in 
samenwerking met leden van de Éclaireurs Israélites de France en Armée Juive in over de Pyreneeën 
naar Spanje te ontsnappen en zelfs nog tijdens de oorlog het Britse mandaatgebied Palestina te 
bereiken.1062  
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   Een andere uitzondering vormden de ontsnappingen, georganiseerd door personeelsleden van de 
Joodsche Raad in eerdergenoemd verzamelcentrum voor opgepakte joden in Amsterdam, de 
Hollandsche Schouwburg en de bijbehorende, daartegenover gelegen crèche. In de Schouwburg 
waren Walter Suskind en Felix Halverstad de belangrijkste betrokkenen bij de ontsnappingen en het 
daarmee gepaard gaande vervalsen van administratieve gegevens. In de crèche speelden directrice 
Henriëtte Pimentel en haar personeel een sleutelrol. In totaal konden circa duizend mensen uit beide 
gebouwen ontsnappen, van wie 600 kinderen en minstens 400 volwassenen.1063 Zowel bij deze 
activiteiten als bij de Palestina-pioniers was de nauwe samenwerking met niet-joden, die voor 
onderduikplaatsen zorgden, van cruciaal belang voor het succes. Dit laatste gold eveneens voor de 
tijdige, succesvolle onderduik van naar verhouding veel joden in Enschede, waarop hieronder nog 
wordt teruggekomen. 
   De afwezigheid van joods georganiseerd groepsverzet op nationaal niveau had verschillende 
oorzaken. Ten eerste waren de joden in Nederland geen hechte gemeenschap, maar al vóór de oorlog 
in feite deel van de omgeving geworden. Door gebrek aan eenheid en de vergaande integratie en 
acculturatie in de vooroorlogse samenleving waren er geen duidelijke organisaties of leiders met 
voldoende draagvlak en gezag van waaruit een landelijk joods verzetsnetwerk had kunnen 
ontstaan.1064 In de tweede plaats was een mogelijk begin van joods verzet al door de razzia’s van 
februari en juni 1941, de onderdrukking van de Februaristaking en de herhaaldelijke intimidatie met 
Mauthausen in de kiem gesmoord. In de derde plaats waren de joden, als gevolg van de vele tegen 
hen gerichte maatregelen, waaronder de inbeslagneming van bezit en de Nederlandse werkkampen 
voor weerbare joodse mannen, al aan de vooravond van de deportaties geïsoleerd, gestigmatiseerd en 
verarmd. Door de gedwongen verhuizingen naar en concentratie in Amsterdam beschikten velen niet 
meer over hun vroegere sociale netwerk van buren, kennissen en collega’s op het werk. De meeste 
joden in de grote steden hadden door dit alles tijdens de deportatiefase onvoldoende beschikking over 
financiële middelen of sociale contacten om te kunnen onderduiken of ontsnappen. In dit opzicht 
bestonden nog de minste belemmeringen voor ongebonden jongeren, die vastbesloten waren niet in 
handen van de bezetter te vallen.1065 Omgekeerd waren niet-joodse verzetsgroepen – m.n. in het 
oosten, noorden en zuiden van het land – lange tijd onvoldoende ontwikkeld om joden (vooral uit het 
westen), die onderduikadressen nodig hadden, te kunnen bereiken.1066 
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   Anders dan in de grote steden in het westen van het land, waar meer dan driekwart van de joden 
woonde, hadden joden uit kleine plaatsen, waar hun aantal (zeer) gering was, gemiddeld vaak grotere 
overlevingskansen.1067 Uitzonderingen waren echter de provincies Groningen en Drenthe waar de 
meeste joodse bewoners zoals vermeld al begin oktober 1942 werden weggevoerd uit hun huizen, 
tegelijk met de ontruiming van de joodse werkkampen. Zo konden alle negen joden die in Olst 
(Overijsel) woonden, de oorlog overleven. Van de 54 joden in Enkhuizen werden er niet meer dan 
twee gedeporteerd. In Aalten (Gelderland) werden van de 77 joden er 34 weggevoerd en vermoord, 
terwijl 43 de oorlog overleefden door onder te duiken, vijf doken onder maar werden alsnog gepakt, 
weggevoerd en kwamen om. Van de 84 Tielse joden zijn, mede dankzij medewerking van de politie 
die hen waarschuwde, er 57 ondergedoken. De joden uit deze kleinere plaatsen – veelal kleine 
zelfstandigen, winkeliers – werden over het algemeen geholpen door persoonlijke relaties (buren, 
niet-joodse familieleden, klanten, collega’s).1068 In Twente, met name de stad Enschede, was het 
opmerkelijk hoge aantal joodse overlevenden vooral te danken aan tijdig georganiseerde 
onderduikhulp door samenwerking tussen dominee Leendert Overduin, die over een netwerk van 
minstens veertig contactpersonen voor onderduik beschikte, de plaatselijke vertegenwoordiging van 
de Joodse Raad – S.N. (Sieg) Menko (voorzitter), I. van Dam en G.B. (Gerard) Sanders – en 
financiële hulp van Twentse niet-joodse textielfabrikanten. De plaatselijke politie waarschuwde als er 
gevaar van arrestatie of huiszoeking dreigde. Veel van de Enschedese joden die onderdoken, kwamen 
via het netwerk van Overduin in Drenthe en Friesland terecht. De contacten tussen Overduin en 
vertegenwoordigers van de joodse gemeente dateerden van oktober 1941 toen tijdens represaille-
razzia’s in het oosten van het land onder andere in Enschede joodse mannen waren opgepakt en naar 
Mauthausen waren weggevoerd. Van de ongeveer 1.300 Enschedese joden overleefde bijna 53 
procent de oorlog.1069 Zowel onder de Palestina-pioniers als onder de joden van Enschede was het 
percentage joodse overlevenden veel hoger dan in de grote steden in het westen of het nationale 
gemiddelde van ongeveer 25 procent. In beide gevallen was bij de onderduik sprake van vroegtijdige, 
nauwe samenwerking tussen joden en niet-joden. 
   Zoals vermeld ontbrak een georganiseerd joods groepsverzet op nationaal niveau, wèl echter zijn er 
sterke aanwijzingen dat verhoudingsgewijs aanzienlijk meer individuele joden dan niet-joden hebben 
deelgenomen aan het georganiseerde verzet in het algemeen.1070 De mogelijkheid evenwel om via de 
Joodsche Raad een vrijstelling te bemachtigen, of in plaats van naar doorgangskamp Westerbork, 
naar het aanvankelijk als ‘blijvend’ voorgespiegelde arbeidskamp Vught gestuurd te worden, leken in 
de periode tot mei 1943 voor velen een alternatief voor het gebrek aan onderduikmogelijkheden.1071 
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gemeenschap te Enschede 1930–1945 (Hengelo: Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam, 1983), pp. 56–69; Presser, Ondergang, I, 406–
407; De Jong, Koninkrijk, VI, 347, 356–357; J. Michman et al., Pinkas (1999), 194, 349; Houwink ten Cate, ‘Mangelnde Solidarität?’, 
107, 121–122. Van Zuylen (p. 58) citeerde uit een interview met een naaste medewerkster van Menko: ‘…Meneer Sieg [Menko], die 
heeft de fondsen georganiseerd, geld van dacht ik de niet-joodse fabrikanten… Gerard Sanders kende eigenlijk die hele joodse 
gemeente… dus Gerard Sanders leverde de joden, dominee Overduin leverde de adressen en meneer Sieg zorgde voor de money, 
voorzover al die mensen daar zelf niet voor konden zorgen, wat inderdaad op dat moment voorkwam…’. 
1070

 Presser, ‘Verzet van Joden’, in: Idem, Schrijfsels en schrifturen (1961), 138–146, aldaar 141–142; Idem, Ondergang, II, 5, 7–18; 
Idem, Ashes, 278–280; Sijes, Studies, 148; L. de Jong, ‘Verzet en illegaliteit 1940–1945’, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 39 – No. 6 (Amsterdam 1976), p. 12 n. 1; De Jong, Koninkrijk, 
VII, 1049–1050. Zie uitgebreid: Ben Braber, ‘Zelfs als wij zullen verliezen’. Joden in verzet en illegaliteit in Nederland, 1940–1945 
(Amsterdam: Balans, 1990), pp. 15–17, 139 en passim. 
1071

  D. Cohen, ‘Herinneringen’, NIW, p. 18, 3e kolom; Herzberg, Kroniek (1985), 157–158; Sijes, Studies, 139–140, 145. 
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Immers, voor het kunnen en willen onderduiken of ontsnappen1072 waren veel joden tijdens de 
belangrijkste fasen van de deportaties (tot en met mei 1943) allereerst aangewezen op een combinatie 
van eigen financiële middelen èn persoonlijke contacten met individuele niet-joodse Nederlanders (in 
plaats van een verzetsorganisatie), waar echter vooral in Amsterdam en andere grote steden veel 
joden niet of onvoldoende over beschikten. Hun afgedwongen isolement en hulpeloosheid tijdens de 
deportaties waren in de eerste plaats gevolg van de vele Duitse segregatie-maatregelen, gedwongen 
concentratie, economische beroving, intimidatie (Mauthausen) en niet primair te herleiden tot een 
veronderstelde gebrekkige integratie van de joden vóór de oorlog in verband met de typisch 
Nederlandse verzuiling en zogenoemde ‘verzuilingsmentaliteit’ van niet-joden.1073 
   Joodse reacties tijdens de deportatiefase in Nederland werden uiteindelijk vooral bepaald door de 
methoden van intimidatie, list en bedrog die de bezetter hanteerde en waarbij tot in mei 1943 de 
Joodsche Raad actief werd ingeschakeld. Onder de joodse bevolking werd lange tijd het gevaar van 
deportatie onderschat en dat van onderduik overschat. Pas tijdens de derde fase (mei–september 
1943), toen de overgebleven joden bijna allemaal in drie betrekkelijk makkelijk af te sluiten 
Amsterdamse wijken verbleven, lieten Sipo-SD en Zentralstelle de methoden van feitelijke 
misleiding vallen en gingen openlijk over op grootschalige razzia’s om de laatste groepen op te 
pakken en de deportaties gaande te houden. Het was dan ook in deze periode dat de Joodsche Raad in 
snel tempo zijn betekenis voor de bezetter verloor en omdat de vrijstellingen toen ook bijna geheel 
werden opgeheven, probeerden veel overgebleven joden in deze fase (mei–september 1943) alsnog 
snel een onderduikplaats te vinden.1074 Voor een deel lukte dit, mede omdat toen in het algemeen 
meer georganiseerd verzet was ontstaan, maar het grootste deel van de joden was toen inmiddels 
gedeporteerd. 

                                                           
1072 Voor een goed voorbeeld van een geslaagde ontsnapping naar Zwitserland, zie: Jenny Gans-Premsela, Vluchtweg (Baarn: Bosch 
& Keuning, 1990). De schrijfster was echtgenote van Mozes Heiman Gans, auteur van o.a. Memorboek: geschiedenis van het 
Nederlandse Jodendom vanaf de Renaissance tot 1940 (Baarn: Het Wereldvenster, 1971). 
1073

 Vergel. Croes/Tammes, ‘Gif’, 393–429. Ook bij hen blijft het echter een tegenstrijdig en ten onrechte verwaarloosd aandachtspunt 
dat in de Nederlandse maatschappij van de jaren twintig en dertig de joodse Nederlanders in grote meerderheid zèlf deel uitmaakten 
van de socialistische, dan wel liberaal-neutrale zuil; er bestond geen ‘joodse zuil’. Vergel. Blom, ‘Geschiedenis, sociale 
wetenschappen, bezettingstijd en jodenvervolging’, BMGN 120 (2005), pp. 562–580, aldaar 577–578 n. 50; herdruk in Blom, In de ban 
(2007), p. 91 n. 48. Blom wierp al eerder, niet zonder aarzeling, de vraag op of het apart zetten van een joodse bevolkingsgroep, voor 
welke eigen regels golden, op het eerste gezicht niet een zekere aanvaardbaarheid gehad kon hebben in de ogen van (de) niet-joodse 
Nederlanders gezien de traditie van verzuiling in de Nederlandse samenleving. Hierdoor zouden de anti-joodse maatregelen minder dan 
elders gevoelens van solidariteit hebben opgeroepen. Blom, ‘Vervolging van de joden’, De Gids, 503; herdruk in Blom, Crisis, 
bezetting en herstel, 145. Vergel. Moore, Victims, 258; Idem, Slachtoffers, 310–311. 
1074 S. de Wolff, Geschiedenis der Joden in Nederland: Laatste bedrijf (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1946), p. 99; De Jong, 
Koninkrijk, VI, 346–347; VII, 317–319; Braber, ‘Zelfs als wij zullen verliezen’, 72–74. 
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4.4.4  Vergelijkend  overzicht 
 

Figuur 20:   Joodse organisaties en bevolkingsgroepen, 1942–1945 
 

     Kenmerk   
 

  Frankrijk   België   Nederland 

34) Functioneren en reacties  
       van opgelegde 
       organisaties  

- UGIF: geen instrument in  
  handen van bezetter bij       
  uitvoering van deportaties,  
  wel grote betekenis voor    
  uitvoering van sociale  
  en materiële steun 
- UGIF-N en vooral UGIF-S  
  gedeeltelijk dekmantel  
  voor clandestiene hulp- 
  activiteiten door OSE e.a. 

- AJB:  na augustus 1942  
  geen belangrijk instrument 
  meer in handen van  
  bezetter, blijvende beteke-  
  nis voor sociale en  
  materiële steun 
- AJB  gedeeltelijk  dek- 
  mantel voor clandestiene    
  hulpactiviteiten, vooral op  
  lokaal niveau, o.a. CDJ 

- Joodsche Raad blijft  t/m  
  mei 1943 belangrijk  
  instrument in  handen van  
  bezetter, tot september  
  1943 betekenis voor  
  sociale en materiële steun 

35) Reacties  van  de  
       bevolkingsgroepen en 
       alternatieve organisaties  

- Franse joden: geen massale  
  vlucht in illegaliteit, geen  
  ontstaan van (landelijke) 
  joodse verzetsorganisatie,  
  wel relatief veel individuele  
  joden in algemeen verzet 
- buitenlandse joden: toe-  
  nemende onderduik, groei 
  van  verschillende verzets-  
  en hulpgroepen (commu-   
  nistisch, zionistisch),  
  samenwerking met niet- 
  joodse hulpgroepen  
  (Amitié chrétienne,  
  CIMADE), m.n. bij  
  georganiseerde onderduik  
  van kinderen 
- toenemende samenwerking  
  tussen communistisch en    
  zionistisch verzet, leidt in  
  noordelijke zone tot UJRE,  
  mei 1943,  in zuidelijke  
  zone tot CGD, juli 1943 
- toenadering tussen legale  
  Frans-joodse organisaties   
  (Consistoire, UGIF) en   
  georganiseerd verzet vanaf  
  okt.1943, leidt tot CRIF en       
  aan aansluiting bij algeme-   
  ne Franse verzetsraad  
  CNR, mei 1944 

- Belgische joden: geen  
  massale vlucht in  
  illegaliteit, vrijstelling van  
  deportatie, tot sept. 1943 
 
 
- buitenlandse joden:  
  massale onderduik, vnl. via      
  individuele kanalen, vanaf   
  sept. 1942 
 
- vereniging van verschil- 
  lende verzetsgroepen  
  (communistisch, zionis- 
  tisch etc.) in CDJ,  
  samenwerking met niet- 
  joodse hulporganisaties  
  (NWK), m.n. bij  
  georganiseerde onderduik  
  van kinderen, sept. 1942 
 
- CDJ vanaf begin onderdeel  
  van algemene Belgische   
  verzetsorganisatie OF,  
  sept. 1942 
 

- Nederlandse en buiten- 
  landse joden: maximaal   
  gebruik van legale midde-   
  len om aan deportatie te 
  ontkomen, tot mei 1943  
 
- naar verhouding beperkte  
  onderduik tot april 1943,  
  daarna relatief versnelde  
  onderduik 
 
- georganiseerd groepsverzet  
  tot onderduik en ontsnap- 
  ping beperkt tot zionisti- 
  sche jongeren, Hollandsche  
  Schouwburg/Crèche, en  
  Enschede, in samen- 
  werking met niet-joodse 
  hulpgroepen 
 
 
- geen ontstaan van lande-  
  lijke joodse verzets- 
  organisatie, wel relatief  
  veel individuele joden in  
  algemene verzetsorganisa- 
  ties 
 

 

Overeenkomsten en verschillen 
 

Ad 34) De belangrijkste reden dat de UGIF uitsluitend functioneerde als organisatie voor sociale steun 
en niet werd ingeschakeld als instrument in handen van de Sipo-SD bij de deportaties, was het feit dat 
de Frans-Duitse collaboratie in dit opzicht een hoog politiek en politioneel niveau had bereikt. De 
administratieve voorbereiding en uitvoering van de deportaties waren in handen van de Franse 
instanties zèlf. Daar kwam bij dat de joodse dwangorganisatie in Frankrijk – anders dan in België en 
Nederland – niet in de eerste plaats ondergeschikt was aan de bezetter, maar aan het CGQJ. Deze 
laatste legde wat de UGIF-N betreft alle prioriteit bij de verplichte bevoorrading van de in 
doorgangskamp Drancy verblijvende joden. In België en Nederland werden de joodse 
dwangorganisaties wèl door de Sipo-SD betrokken bij de oproepingsbevelen tijdens de eerste fase 
van de deportaties. In België verloor de AJB echter al binnen enkele weken – toen de razzia’s 
begonnen – grotendeels zijn betekenis voor de bezetter. Ook voor de joodse bevolking speelde de 
AJB al snel geen belangrijke rol meer, mede omdat de snel tot ontwikkeling en samenwerking 
gekomen joodse verzetsgroepen (eerst MOI, later CDJ) de AJB in feite ondermijnden. Door dit alles 
ontstond een crisis binnen de AJB-leiding en trad Ullmann als voorzitter af. Alleen voor de relatief 
kleine groep joden met Belgische nationaliteit tot september 1943 en voor enkele honderden kinderen 
en ouderen ook nog daarna, bleef de AJB tot bijna het einde van de bezetting van betekenis. In 
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Nederland daarentegen was de Joodsche Raad niet alleen tijdens de eerste fase van de deportaties, 
gekenmerkt door oproepbevelen, maar ook daarna een belangrijk instrument in handen van de 
bezetter. Zo was vanaf september 1942 het stelsel van de vrijstellingen voor een belangrijk deel via 
de Raad uitgevoerd. Op deze wijze leken ook legale wegen te ontstaan om aan deportatie te 
ontkomen. De Raad, die aan een legale beleidslijn vasthield, werd voor de slachtoffers een nog 
belangrijker instantie bij de jacht op een of andere vorm van tijdelijke vrijstelling. Eind 1942 waren 
in totaal ongeveer 45.000 joden, d.w.z. bijna een derde deel van alle Nederlandse joden in 1940, 
voorlopig vrijgesteld van deportatie. Pas toen vanaf mei 1943 grote razzia’s plaatsvonden 
verminderde de betekenis van de Raad voor zowel bezetter als overgebleven joodse bevolking. 
   Ad 35) Dat Franse joden na het begin van de deportaties niet massaal onderdoken, kwam omdat al 
snel duidelijk werd dat de ophaalacties zich vooral richtten op buitenlandse en staatloze joden, iets 
dat overigens niet officieel door Vichy was bekend gemaakt. Over het algemeen werden opgepakte 
joden met de Franse nationaliteit, doorgaans na bemiddeling van de UGIF, weer vrijgelaten, met 
uitzondering veelal van kinderen van buitenlandse ouders en individuele strafgevallen. Voor zover 
Franse joden toch iets tegen de bezetter of het Vichy-bewind wilden ondernemen, sloten zij zich aan 
bij al bestaande, algemene Franse verzetsgroepen, omdat zij zich vaak – ondanks twee jaar Frans-
Duitse anti-joodse politiek – meer Fransman dan joods voelden. In België vond een soortgelijke 
ontwikkeling plaats, al ging het hier om een veel geringer aantal autochtone joden. Voor beide landen 
gold dat wanneer individuele joden zich aansloten bij algemene verzetsgroepen, de betrokkenen bijna 
altijd de nationaliteit van het land bezaten en al sinds jaar en dag waren ingeburgerd. Zij wensten 
vaak niet openlijk in verband gebracht te worden met ongeassimileerde buitenlanders, die, zoals zij 
het zagen, antisemitisme hadden bevorderd en dus hun eigen status als gevestigde burgers in gevaar 
hadden gebracht. Dit laatste was in Nederland veel minder van belang, maar aangezien het verzet in 
het algemeen hier – anders dan in Frankrijk en België – bij het begin van de deportaties nog 
nauwelijks tot ontwikkeling was gekomen, waren de mogelijkheden voor individuele joden tot 
aansluiting bij verzetsgroepen beperkter. Dit was een belangrijke reden dat men naar legale middelen 
zocht om aan deportatie te ontkomen, zoals bijvoorbeeld tewerkstelling in voor de Duitse 
oorlogsproductie belangrijke bedrijven, plaatsing in Nederlandse werkkampen, of een functie binnen 
de bureaucratie van de Joodsche Raad. Zoals gezegd hadden eind 1942 ongeveer 45.000 joden, 
eenderde van het totaal, een of andere vorm van voorlopige vrijstelling. 
   Voor wat betreft de buitenlandse joden ging men zowel in Frankrijk als in België kort na het begin 
van de ophaalacties ertoe over om op eigen gelegenheid en op eigen kosten een schuilplaats te 
vinden; vaak was dit een pension of een gehuurde kamer bij particulieren. Ook ontstonden er vanaf 
augustus–september 1942 joodse zelfhulpgroepen, die vaak een aangepaste voortzetting waren van al 
langer bestaande hulporganisaties en ook aansluiting zochten bij reeds bestaande niet-joodse 
ondergrondse organisaties. Sprekend voorbeeld hiervan in België was het CDJ binnen het kader van 
het Onafhankelijkheidsfront. De veelal eerder ondergedoken joden werden vanaf begin 1943 
gesteund door deze zelfhulpgroepen, die in Frankrijk en België financiële steun kregen van de Joint 
uit Amerika en van niet-joodse humanitaire hulporganisaties. Er ontwikkelde zich een eigen 
dynamiek, waarbij de hulpnetwerken gaandeweg werden uitgebreid en verbreed naar 
kinderhulporganisaties, kerkelijke instanties, ontsnappingslijnen etc. In Nederland was van dit alles 
lange tijd geen of veel minder sprake. Georganiseerd groepsverzet van zowel joden als niet-joden ten 
behoeve van onderduik of ontsnapping ontbrak, met uitzondering van de betrekkelijk kleine groep 
zionistische jongeren vanaf augustus 1942. De joden die zich maandenlang nog min of meer veilig 
waanden met de felbegeerde vrijstellingen, kregen vanaf begin 1943 te maken met de afbouw 
daarvan, waarbij het geboden alternatief van Duitse kant, te weten plaatsing in het als ‘permanent’ 
voorgespiegelde arbeidskamp Vught, geen bescherming bood maar slechts een van de methoden 
bleek tot verdere concentratie en isolatie, ten einde de betrokkenen later makkelijker te kunnen 
deporteren.  
   Gesteld kan worden dat voor de joodse bevolkingsgroepen uiteindelijk vooral de reacties tijdens de 
deportaties van groot belang waren voor het ontstaan van de verschillen tussen de drie landen. In 
Nederland werden die reacties in grote mate bepaald door enerzijds de wijze waarop de deportaties 
waren georganiseerd en anderzijds het gebrek aan alternatieve organisaties en leiders met voldoende 
draagvlak en gezag onder de joodse bevolking. Mede door de langdurige afwezigheid van voldoende 
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onderduikmogelijkheden, de intimidatie met Mauthausen, de directe onderschikking van de Joodsche 
Raad aan de Sipo-SD in Amsterdam, waardoor de Raad geen enkele manoeuvreerruimte bezat, en de 
overwegend ingeburgerde achtergrond van de joodse bevolking zelf, leidde dit ertoe dat een 
passiviteit in de hand werd gewerkt. In Frankrijk en België speelde de eigen, grotendeels Oost-
Europese, achtergrond van de joodse bevolkingsgroepen een hoofdrol bij het ontstaan van joodse 
zelfhulp- en verzetsorganisaties. Zoals gezegd nam daarbij als gevolg van de razzia’s in België de 
AJB zowel voor de overgebleven joodse bevolking als voor de bezetter snel in betekenis af. 
Tegelijkertijd ontstonden onderduikmogelijkheden, waarvan de overgebleven joden grotendeels via 
de in het CDJ verenigde joodse ondergrondse in betrekkelijk korte tijd gebruik konden maken. In 
Frankrijk waren in beide zones eveneens joodse zelfhulp- en verzetsorganisaties ontstaan, maar 
anders dan in België duurde het door de grote politiek-ideologische tegenstellingen hier veel langer, 
tot medio 1943, voordat deze tot een meer doeltreffende samenwerking kwamen. Voor zover in 
Nederland geen sprake was van passiviteit, beperkten de reacties zich lange tijd, tot begin 1943, in 
hoofdzaak tot maximaal gebruik van legale ‘vluchtmogelijkheden’, die door de bezetter in feite als 
deel van het deportatiesysteem werden gecreëerd. 
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Tabel 5: Vergelijkend overzicht: lot van de joden in Frankrijk, België en Nederland in aantallen en percentages1075
 

 Frankrijk België Nederland 
 aantal percentage aantal percentage aantal percentage 
Joodse  bevolking  vóór aanvang  
van de bezettingA 

 
ca. 320.000 

 
100 

 
ca. 66.000 

 
100 

 
140.000 

 
100 

Ontsnapping tijdens de Duitse  
inval naar gebied blijvend buiten  
Duits machtsbereikB 

 
max. ca. 30.000 

  
9,4 

 

 
4.000–5.000 

 
 6,1–7,6 

 
ca. 400 

 
0,3 

Totale  deportatiecijfer, 1941–1944  
(slachtoffers  en overlevenden)C 

 
75.721–80.000 C 

 
23,7–25 

 
25.124 

 
38,1 

 
107.000 

 
76,4 

Geslaagde ontsnapping of legale 
emigratie, aug. 1940–aug.1944D 

 
ca. 20.000 D 

 
6,3 

 
ca. 3.000 

 
 4,5 

 
2.000 – 3.000 D 

 
1,4–2,1  

Vrijgesteld van deportatie en/of op 
legale adressen tot einde van de 
bezettingE 

 
minimaal 30.000 

 
9,4 

 
ca. 3.500 

 
5,3 

 
ca. 11.000 

 
7,9 

Overlevenden uit de kampenF 2.566 – 2.800 0,8–0,9 1.325 2,0 5.450 3,9 
Onderduikers, volwassenen, tot 
einde van de bezettingG 

 
140.000–150.000 

 
43,8–47 

 
max. ca. 20.000 

 
30,3 

 
max. ca. 14.000 

 
10 

Onderduikers, kinderen, vnl. met 
hulp van niet-joodse en joodse  
verzetsorganisaties ondergebracht 
tot einde van de bezettingH 

 
 

20.000 – 30.000 

 
 

6,3–9,4 

 
 

ca. 4.000 

 
 

6,1 

 
 

4.000 – 4.500 

 
 

2,9–3,2 

 
Bronnen: 
  A) Frankrijk: Klarsfeld, Vichy–Auschwitz. Le rôle de Vichy, vol. 2 (1985), 179–181; Idem, Vichy–Auschwitz. Die Zusammenarbeit 
(1989), 26–28, 320; Kaspi, Les Juifs (1991), 20; Zuccotti, Holocaust (1993), 3, 206–208; Poznanski, Être juif (1994), 23. België: M. 
Steinberg, L’Étoile et le Fusil, I, 76, 83–85, 98–100. Nederland: Presser, Ondergang, I, 64–65, 417–418; De Jong, Koninkrijk, IV, 744–
745; VI, 358; Moore, Victims and survivors, 259. 
  B) Frankrijk: zie onder d); België: M. Steinberg, L’Étoile, I, 84, 87–88. Nederland: De Jong, Koninkrijk, III, 443–444, 454–455; VI, 
358; Moore, Victims, 46–48. 
  C) Frankrijk: Klarsfeld, Vichy–Auschwitz (1989), 330–333; Benz (Hg.), Dimension, 132–133; de 80.000 is met inbegrip van tussen 
twee- en drieduizend joden die in 1940–’42 stierven door slechte omstandigheden in interneringskampen in (onbezet) Frankrijk, 
alsmede degenen die als gijzelaars of verzetsstrijders werden geëxecuteerd. Zuccotti, Holocaust, p. 308 n. 9; Poznanski, Être juif, 264–
269; Peschanski, La France des Camps, 219–239. België: M. Steinberg, L’Étoile, II, 240–243; Idem, L’Étoile, III-2, p. 259; Idem, La 
Persécution, 132; Benz (Hg.), Dimension, 134–135. Nederland: De Jong, Koninkrijk, VIII, 698–709; Presser, Ashes 539; Blom, Crisis, 
136–141; Benz (Hg.), Dimension, 162–165; Houwink ten Cate, ‘Mangelnde Solidarität’, 100. 
  D) Frankrijk is met inbegrip van de legale emigraties (ca. 6.400) uit de onbezette zone tot november 1942: Pozananski, Être juif, 256; 
Marrus/Paxton, Vichy France, 114, 164, 310; Zuccotti, Holocaust, 237, 253, 256, 259. België: M. Steinberg, L’Étoile, III-1, 179–199; 
Idem, La Persécution. Nederland (incl. max. duizend legale emigraties, vnl. in 1941): De Jong, Koninkrijk, V, 1001–1009; VI, 358; 
Braber, ‘Zelfs als wij zullen verliezen’, 78–81; Houwink ten Cate, ‘Mangelnde Solidarität’, 104, 125. 
  E) Het betreft hier o.a. ‘gemengd’ gehuwden, degenen van wie de registratie als (vol-)jood ongedaan werd gemaakt. Frankrijk: J. 
Adler, The Jews of Paris, pp. 13–14 n. 37, 47 op p. 245; Zuccotti, Holocaust, 199, 237, 246; Poznanski, Être juif, 493. België: M. 
Steinberg, L’Étoile, III-2, 230–232. Nederland: De Jong, Koninkrijk, VI, 358–360; Houwink ten Cate, ‘Het jongere deel’, 16–17; Idem, 
‘Mangelnde Solidarität’, p. 125 n. 220; Croes/Tammes, ‘Gif’, 195. 
  F) Frankrijk: Klarsfeld, Memorial 1983), p. xxvi; Idem, Vichy–Auschwitz. Die Zusammenarbeit, 331–332; Zuccotti, Holocaust, p. 344 
n. 50. België: M. Steinberg, La Persécution, 132; Idem, L’Étoile, II, 240–243. Nederland: zie c) 
  G) Frankrijk: Zuccotti, Holocaust, 237; A. Cohen, Persécutions, 390–397, 481–483; Poznanski, Jews in France, 101. België: Gutman 
(ed.), Encyclopedia, 165; Dratwa, ‘Genocide and its memories’, pp. 523–524 n. 2–4. Nederland: zie E) 
  H) Kinderen tot 16 jaar. Frankrijk: Kaspi, Les Juifs, 339–351; A. Cohen, Persécutions, 462–465; Zuccotti, Holocaust, 214, 224; 
Poznanski, Être juif, 677–679; Gordon (ed.), Historical Dictionary, 309. België: M. Steinberg, L’Étoile, III-1, 123–127, 167–172; 
Dratwa, ‘Genocide and its memories’, 523–524 n. 2–4; Paldiel, ‘The Rescue of Jewish Children in Belgium’, 310. Nederland: De Jong, 
Koninkrijk, VI, 358; Flim, Omdat hun hart sprak; Moore, Victims and survivors, 146, 234.
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 De aantallen gedeporteerden, slachtoffers, overlevenden en onderduikers onder de joden in de verschillende landen kunnen niet 
steeds met grote nauwkeurigheid worden vastgesteld. Voor de onderduikers geldt dat er per definitie geen betrouwbare, exacte cijfers, 
maar slechts schattingen beschikbaar zijn, wat natuurlijk te maken heeft met het wezen van een bestaan in de clandestiniteit. Bronnen 
en onderzoeksliteratuur vermelden niet altijd precies dezelfde cijfers, maar tellingen, schattingen en onderlinge vergelijking van 
gegevens van deelgroepen voor genoemde landen laten betrekkelijk geringe variaties zien, zodat over de orde van grootte van de cijfers 
en percentages in grote lijnen overeenstemming bestaat. Vermelding van twee aantallen heeft betrekking op de minimum- en 
maximum-schatting. 


