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5.  SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 
5.1  Inleiding 
 
In de relevante onderzoeksliteratuur over de jodenvervolging tijdens de tweede wereldoorlog was 
tot nu toe, wanneer verschillen in percentages slachtoffers tussen landen aan de orde kwamen, 
sprake van veelal fragmentarische vergelijkingen. Een systematische, internationaal-
comparatieve aanpak ontbrak. Voor een evenwichtige, historische vergelijking is gebruik 
gemaakt van de volgende ordeningsprincipes: chronologie en periodisering, indeling in bezetters, 
omgeving, joodse bevolkingsgroepen, en uniform gedefinieerde vergelijkingskenmerken voor 
elke periode, groep en niveau. De hoofdzakelijk aan de onderzoeksliteratuur ontleende 35 
kenmerken (zie fig. 5 op p. 71) zijn direct van toepassing in Frankrijk, België en Nederland. Op 
basis hiervan wordt gestreefd naar toepassing van de vergelijkende oorzakelijke verklaring. Door 
de geconstateerde overeenkomsten en verschillen en het isoleren van oorzakelijke factoren in 
vergelijkende overzichten kan worden aangetoond of deze van primaire of secondaire betekenis, 
dan wel als mogelijk doorslaggevende oorzaak niet van belang waren. Op deze wijze wordt een 
nadere precisering mogelijk van de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van de grote 
verschillen in percentage joodse slachtoffers in de drie landen. 
 
5.2  Uitgangssituatie, mei-juni 1940 
 
Met de veroveringen in West-Europa van 1940 was voor de machthebbers in Berlijn een 
tweeledige situatie ontstaan. Enerzijds beschikte Duitsland niet over voldoende personele en 
financiële middelen om alle tot dan toe bezette gebieden zelf rechtstreeks te besturen. Om orde en 
rust te handhaven en de economieën in te schakelen ten behoeve van de Duitse oorlogvoering 
werd wat bezettingsconceptie (kenmerk 1) betreft – anders dan het terreurconcept in bezet Polen 
– in de bezette West-Europese landen gekozen voor een heerschappijconcept waarbij het bestuur 
zo veel mogelijk werd overgelaten aan de overheden van deze landen zelf (Aufsichtsverwaltung). 
Anderzijds was het ‘vraagstuk’ ontstaan dat er door de veroveringen van mei-juni 1940 
honderdduizenden joden onder Duitse heerschappij waren bijgekomen. Tot dan toe was in 
Duitsland een politiek gevoerd van massale, gedwongen emigratie van joden. De oorlogssituatie 
belemmerde echter de internationale scheepvaart en veel landen hadden hun grenzen gesloten. 
Maar gewelddadig optreden tegen de joden, zoals in Polen, paste evenmin in het bezettingsbeleid 
voor West-Europa, omdat dit de nagestreefde samenwerking met de autochtone autoriteiten in 
gevaar zou brengen. 
   De top van het Duitse leger, de nazi-partij en het SS- en politieapparaat voerden een strijd om 
zoveel mogelijk invloed te krijgen in de bezettingsregimes. Een belangrijk verschil met 
Nederland en België was dat Frankrijk gedeeltelijk onbezet bleef met een eigen regering in het 
stadje Vichy. Omdat Frankrijk dus staatkundig bleef bestaan en het bovendien als uitvalsbasis 
diende voor de verovering van het nog niet verslagen Engeland, werd het bezette deel onder 
militair  bestuur geplaatst. Ook in België werd om laatstgenoemde reden voor deze bestuursvorm 
(kenmerk 2) gekozen, waarbij tevens een rol speelde dat de aanvankelijk tegemoetkomende 
houding van de koning een eventueel in te stellen civiel bezettingsbestuur vooralsnog uitsloot. 
Daarentegen was de interne Duitse machtsstrijd in Nederland in het nadeel van het Duitse leger 
beslist. In dit land was een door de nazi-partij en SS gedomineerd civiel bezettingsbestuur 
ingesteld, evenals in Noorwegen een maand eerder. Anders dan Frankrijk en België, werden 
Noorwegen en Nederland door Duitsland als ‘Germaanse’ regio’s beschouwd en moesten de 
bevolkingen van deze landen voor het nationaal-socialisme worden gewonnen. Naast 
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economische exploitatie hield de opdracht bij vestiging (kenmerk 3) van het bezettingsregime 
hier dus ook nazificatie in. 
   De kort voor de wapenstilstand van juni 1940 benoemde Franse premier Pétain had, na de 
nederlaag en verplaatsing van de regering naar Vichy, met instemming van het parlement het 
democratische stelsel afgeschaft en volmacht gekregen als staatshoofd het land te besturen. In de 
door hem samengestelde regering werden maar weinig politici uit de Derde Republiek 
opgenomen. De macht kwam voornamelijk in handen van voormalige topambtenaren, die het nu 
ook politiek voor het zeggen kregen. In de praktijk betekende dit een conservatief-autoritair 
regime, dat bewust koos voor een politique de collaboration met de bezetter, gericht op een zo 
zelfstandig mogelijke positie van Frankrijk in een door Duitsland gedomineerd Europa. Wat de 
binnenlandse politiek betreft, kwam het Vichy-bewind met een nationalistisch en corporatistisch 
programma, de Révolution nationale. Het gezin en traditionele christelijke beginselen moesten 
worden versterkt door wetgeving, bureaucratie, onderwijs, lokale notabelen en kerkelijke 
gezagsdragers. Voor sommige groepen, zoals communisten, vrijmetselaars, vreemdelingen en 
niet in het minst joden, was volgens het nieuwe regime in Frankrijk geen plaats meer. 
   In België en Nederland had de overheidsbureaucratie bij het begin van de bezetting opdracht 
gekregen in functie te blijven en een samenwerking aan te gaan met de Duitse machthebbers. 
Deze uitgangssituatie (kenmerk 18) gold ook voor het bezette deel van Frankrijk, zij het dat dit 
plaatsvond in het kader van de wapenstilstand en de nieuw gevormde regering. In de zomer van 
1940 beschouwde een groot deel van de politiek-bestuurlijke elites in de drie landen de 
bezettingssituatie als een gegeven. Naast de schok van de snelle en totale nederlaag werd de 
algemene houding van aanpassing bepaald door de opvatting dat consequenties uit de Duitse 
heerschappij in Europa moesten worden getrokken, wilde men politiek en economisch kunnen 
overleven. Daarbij kwam dat de autochtone bestuurders de vooroorlogse, eigen fascistische en 
nationaal-socialistische partijen buiten de politiek-bestuurlijke macht wilden houden. Terwijl dit 
in Frankrijk kon leiden tot het ontstaan van de Vichy-regering, was dit in België en Nederland 
niet het geval. Hoewel ook daar initiatieven waren ondernomen voor autoritaire en 
corporatistische hervormingen, kregen deze niet veel kans en werd door de bezetter in beide 
landen de top van de autochtone overheidsbureaucratie als uitvoerend instrument gehandhaafd. 
   De joodse bevolkingsgroepen voor en bij begin van de bezetting (kenmerken 24–27) vormden 
in geen van de drie landen hechte gemeenschappen; er bestonden onderling grote verschillen – 
economisch, sociaal, cultureel en godsdienstig. Ook waren zij méér verstedelijkt dan de rest van 
de bevolking. Dit gold in nog sterkere mate voor de immigranten en vluchtelingen. In Frankrijk 
maakten laatstgenoemde groepen ongeveer de helft uit van de naar schatting 320.000 joden in dit 
land. In België waren van de ca. 66.000 joden meer dan 90 procent immigranten en 
vluchtelingen. In Nederland daarentegen bestond 85 procent van de 140.000 joden uit al 
generaties in het land wonende en grotendeels geïntegreerde medeburgers. Een meerderheid van 
de joden in de drie landen identificeerde zich met de arbeidersbeweging en linkse ideologieën, 
maar terwijl dit in Frankrijk en België hoofdzakelijk de immigranten betrof, ging het daarbij in 
Nederland juist om de autochtone joodse bevolking. 
   Zowel in Frankrijk als België poogden joden in mei-juni 1940 in grote getale te vluchten 
(kenmerk 28). De geografische ligging en het feit dat de strijd twee tot vijf weken duurde, 
maakten dit mogelijk. Nederland was echter spoedig van België afgesneden en moest na vijf 
dagen capituleren. Naar schatting maximaal vierhonderd joden waren erin geslaagd naar 
Engeland te ontkomen. De massale vluchtreactie in België en Frankrijk lag in het verlengde van 
de in het algemeen onder de burgerbevolking heersende paniek, maar had daarnaast ook te maken 
met de Oost-Europese of Duitse achtergrond van de joden, waardoor zij de gevolgen van 
antisemitisme kenden. De meeste gevluchte joden uit België zagen zich echter spoedig 
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gedwongen naar huis terug te keren (kenmerk 29). Belangrijkste redenen waren dat hun vlucht 
door de chaos in bezet gebied was blijven steken, alsmede de afwezigheid van direct tegen joden 
gerichte maatregelen in de eerste weken van de bezetting. Daarnaast werden omstreeks 
zesduizend uit België naar Frankrijk gevluchte joden door de autoriteiten aldaar geïnterneerd. 
Uiteindelijk wisten in mei-juni 1940 van de in totaal circa 66.000 joden in België er vier- tot 
vijfduizend (maximaal negen procent) wèl blijvend aan bezetting en vervolging te ontkomen. 
Van de ongeveer 320.000 joden in Frankrijk slaagden circa dertigduizend (eveneens maximaal 
negen procent) erin tijdens de Duitse aanval en eerste weken na de wapenstilstand blijvend 
neutraal of geallieerd gebied te bereiken. 
 

Figuur 21: Uitgangssituatie 1940: overeenkomsten en verschillen, onderscheidende kenmerken  
       vet gedrukt 

 

  Kenmerken Frankrijk     

 
België Nederland 

Overeenkomsten 
Bezetter: 
1) bezettingsconceptie 
 
 
3) opdracht bij vestiging 
 
Omgeving: 
18) uitgangssituatie 1940 
 
Joodse bevolkingsgroepen: 
24) geografische spreiding 
25/26) nationaliteit en mate  
      van integratie 

 
 
bezetting mei-juni 1940 
heerschappijconcept 
Aufsichtsverwaltung 
orde en rust, economische 
exploitatie 
 
autochtoon bestuur intact 
 
 
verstedelijkt  
Franse joden: sterk 
immigranten: zwak 

 
 
bezetting mei 1940 
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exploitatie 
 
autochtoon bestuur intact 
 
 
verstedelijkt 
Nederlandse joden: sterk 
immigranten: zwak 

Overeenkomsten / verschillen 
Bezetter: 
1) bezettingsconceptie 
2) bestuursvorm 
3) opdracht bij vestiging 
4) officiële onderschikking 
5/6) institutionele positie  
    van Partei en SS 
 
 
Omgeving: 
18) uitgangssituatie 
   hoogste niveau autochtone  
   bestuur 
 
Joodse bevolkingsgroepen: 
24) aantal 
25) nationaliteit 
 
26/27) mate van integratie van  
    meerderheid 
28/29) vluchtmogelijkheden  
    bij Duitse inval 

 
 
gedeeltelijke bezetting 
Militärverwaltung 
 
indirect via legertop 
middelmatig 
- Partei: ambassade: sterk 
- SS: middelmatig 
- geen HSSPF 
 
Vichy-regering 
 
 
 
 
ca. 320.000  
ca. 50 procent Frans 
ca. 50 procent immigranten 
 
middelmatig 
max. 30.000 blijvend gevlucht 
naar Spanje, Zwitserland en  
Engeland 

 
 
algehele bezetting 
Militärverwaltung 
 
indirect via legertop 
zwak 
- geen Partei-vertegenw.  
- SS: zwak 
- geen HSSPF 
 
secretarissen-generaal (s.g.’s) 
 
 
 
 
ca. 66.000  
ca. 7 procent Belgisch 
ca. 93 procent immigranten  
 
zwak 
6.000 geïnterneerd in Frankrijk 
4.000 à 5.000 blijvend gevlucht  
naar Spanje, Zwitserland en  
Engeland 

 
 
algehele bezetting 
Zivilverwaltung 
nazificatie 
rechtstreeks aan Hitler 
sterk 
- Reichskommis./Partei: sterk 
- SS: sterk/middelmatig 
- HSSPF 
 
secretarissen-generaal (s.g.’s) 
 
 
 
 
ca. 140.000  
ca. 85 procent Nederlands 
ca. 15 procent immigranten  
 
sterk 
ca. 400 blijvend gevlucht naar 
Engeland 

 
Figuur 21 laat allereerst zien dat de overeenkomsten van de drie landen geen noodzakelijke 
voorwaarden kunnen zijn voor het later ontstaan van de grote nationale verschillen in percentage 
slachtoffers. Alleen de verschillen kunnen de uiteenlopende uitkomsten helpen verklaren. Welke 
van deze verschillen zijn in dit stadium mogelijk bepalend voor – d.w.z. empirisch in verband te 



 614 

brengen met – de uiteindelijke uitkomst in percentages gedeporteerden van 25 voor Frankrijk, 40 
voor België en 75 voor Nederland? Bepalend is dat de verschillen systematisch met de oplopende 
percentages slachtoffers moeten variëren. In fig. 21 is geen systematisch verband te constateren 
tussen enerzijds de landenverschillen van de kenmerken 5/6 (positie Partei/SS) en 24 tot en met 
27 (omvang, nationaliteit en mate van integratie van joodse bevolkingsgroepen) en anderzijds de 
verschillen in percentage gedeporteerden. Immers, de positie van Partei/SS (kenmerken 5/6) lijkt 
op zichzelf mogelijk voldoende onderscheidend voor Nederland (sterk), maar dit geldt niet voor 
de onderlinge vergelijking tussen Frankrijk (middelmatig) en België (zwak) omdat het onderlinge 
verschil hier niet in overeenstemming is met het later hogere percentage slachtoffers in België 
dan in Frankrijk. Van kenmerk 24 (omvang joodse bevolking) zijn voor Frankrijk, België en 
Nederland de achtereenvolgende absolute aantallen 320.000 (hoogst), 66.000 (laagst) en 140.000 
(middelmatig) niet in verband te brengen met de oplopende deportatiepercentages van resp. 25, 
40 en 75. De mate van integratie (kenmerken 26/27) valt ook af omdat de opeenvolging van resp. 
middelmatig, zwak en sterk evenmin correspondeert met genoemde oplopende percentages.  
   Kenmerk 28 (vluchtmogelijkheden bij Duitse inval) is niet van toepassing op de pas veel latere 
totstandkoming van de verschillen in aantallen en percentages gedeporteerden, al kunnen deze 
vluchtmogelijkheden wel betrokken worden bij de uiteindelijke percentages overlevenden. In 
Frankrijk lijkt deze factor met 30.000 geslaagde ontsnappingen voor negen procent te kunnen 
bijdragen aan het percentage overlevenden van 75 in dit land. Daar staat echter tegenover dat 
rekening moeten worden gehouden met de zesduizend in mei 1940 uit België afkomstige maar 
vanaf najaar 1940 in Frankrijk geïnterneerde joden. Van hen zouden twee jaar later ruim 
vijfduizend worden gedeporteerd. Zij worden als zodanig meegeteld in het aantal en het 
percentage gedeporteerden van Frankrijk, niet België. Bovendien werden niet lang na het begin 
van de bezetting, in oktober 1940, ruim 6.500 joden uit Duitse grensprovincies (Saarpfalz, 
Baden) naar Zuid-Frankrijk gevoerd en eveneens geïnterneerd; ook zij zouden later grotendeels 
worden gedeporteerd. Enerzijds hadden ca. 30.000 joden Frankrijk in 1940 blijvend verlaten, 
anderzijds waren er dus weer ca. 12.500 bijgekomen. Het aantal joden in dit land was per saldo 
met niet meer dan 17.500 afgenomen, ofwel 5½ procent van 320.000. 
   De vluchtmogelijkheden bij de Duitse inval (kenmerk 28) kunnen voor België, met vier- à 
vijfduizend blijvend aan bezetting en vervolging ontsnapte joden, voor maximaal negen procent 
het overlevingspercentage van ongeveer zestig in dit land verklaren. Omdat het onderlinge 
verschil in vluchtmogelijkheden tussen Frankrijk (5½ procent) en België (9 procent) niet meer 
dan 3½ procent is, kan dit kenmerk voor minder dan een kwart het totale verschil in percentage 
overlevenden van vijftien tussen Frankrijk (75) en België (60) verklaren. Voor het overgrote deel 
moet het procentuele verschil tussen deze twee landen dus door een of meer 
vergelijkingskenmerken in volgende fasen worden verklaard. Aangezien in Nederland de 
vluchtmogelijkheden bijna nihil bleken, kan dit kenmerk het verschil in overlevingspercentage 
vergeleken met Frankrijk voor 5½ procent en vergeleken met België voor 9 procent verklaren. 
   Voor de vergelijkende oorzakelijke verklaring kunnen vooralsnog niet worden uitgesloten als 
mogelijk doorslaggevende verschillen de kenmerken 1 tot en met 4 en 18: enerzijds gedeeltelijke 
bezetting van Frankrijk en direct daarmee verbonden ontstaan van de Vichy-regering, anderzijds 
de Zivilverwaltung in Nederland met daarbij behorende opdracht bij vestiging en onderschikking. 
Of deze kenmerken van blijvende betekenis zijn, moet blijken uit vergelijking van volgende fasen. 
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5.3  Anti-joodse politiek, 1940–1942 
 
5.3.1  Zomer 1940–voorjaar 1941 
 
In Frankrijk en België stelden de militaire besturen zich voor wat betreft begin en aard van anti-
joodse politiek (kenmerk 7) terughoudend op. Reden hiervan was de richtlijn van de legerleiding 
uit Berlijn dat om bezettingspolitieke redenen hiertoe geen initiatieven mochten worden genomen. 
In het licht van het toen nog actuele Madagascar-plan van Buitenlandse Zaken in Berlijn, was het 
de vertegenwoordiger van dit ministerie in Parijs, Abetz (Partei), die in augustus 1940 het 
militair bestuur verzocht om medewerking bij de voorbereiding van gedwongen emigratie van 
joden. Hij en Best – het enige SS-lid in de top van het militair bestuur – slaagden er in september 
1940 in toch een anti-joodse politiek in gang te zetten. Voor België bleek druk van de hoogste SS-
chefs Himmler en Heydrich op de legertop in Berlijn nodig om het militair bestuur in Brussel 
ertoe te bewegen de eerste anti-joodse verordeningen uit te vaardigen. In Nederland daarentegen 
kwamen de eerste initiatieven voor een anti-joodse politiek uit het civiel bezettingsbestuur zèlf 
voort. Onder leiding van Reichskommissar Seyss-Inquart (Partei en SS) waren daarbij vooral 
Schmidt (Partei) en Wimmer (Partei en SS) in de eerste maanden het meest actief. 
   In alle drie landen hadden de eerste anti-joodse verordeningen betrekking op de definitie van 
het begrip jood en de registratie van joodse personen en ondernemingen, alsmede het ontslag van 
joden uit publieke diensten. Dit laatste gebeurde in Frankrijk door de Vichy-regering zelf, die 
onder leiding van Pétain en eerste minister Laval tegelijkertijd eveneens was begonnen met 
voorbereiding en uitvaardiging van anti-joodse wetgeving. Het Statut des Juifs van oktober 1940, 
dat voor geheel Frankrijk gold en vooral een ontwerp was van minister van justitie Alibert, 
maakte een begin met de uitsluiting (exclusion) van de joodse bevolkingsgroep uit de 
maatschappij. Bovendien besloot Vichy buitenlandse joden in het onbezette gebied te interneren 
in kampen. De Franse anti-joodse politiek kwam niet voort uit expliciet Duitse druk, maar was 
onderdeel van de Révolution nationale en de wil de Franse zeggenschap ook in de bezette zone 
zoveel mogelijk te behouden. Op het terrein van economische maatregelen tegen joden bleef het 
militair bestuur vooralsnog wel initiatiefnemer, totdat Vichy in juli 1941 met een eigen wet 
kwam, die nauwkeurig de onteigening van joods bezit omschreef. De Fransen wilden daarmee 
niet alleen laten zien dat zij in beide zones tot een effectieve economische zuivering in staat 
waren, maar vooral de opbrengsten in eigen handen houden.  
   Toen in België en Nederland de eerste anti-joodse verordeningen werden uitgevaardigd leidde 
dit binnenskamers tot protesten van het autochtoon bestuur. In beide landen verwezen de 
secretarissen-generaal, als hoogste autoriteiten (kenmerk 19), naar de grondwet die onderscheid 
op basis van ras of godsdienst verbood. Aangezien het militair bestuur in België de algemene 
samenwerking met de ambtelijke top – vooral op economisch terrein – niet in gevaar wilde 
brengen, werd besloten uitvoering van de verordeningen zo veel mogelijk te delegeren naar 
Belgische autoriteiten op lokaal niveau. Zo was de registratie van joden uitsluitend in handen van 
gemeentebesturen en werd deze niet altijd even zorgvuldig uitgevoerd. Dit had mede te maken 
met het feit dat het direct Duitse orders betrof en geen normale, gebruikelijke directieven van de 
eigen Belgische superieuren. In Nederland reageerde de bezetter anders op de aanvankelijke 
bezwaren van de ambtelijke top. Seyss-Inquart besloot per verordening de betreffende 
grondwetsartikelen in te trekken. De secretarissen-generaal legden zich hier uiteindelijk bij neer. 
Hun motieven daarbij waren, dat zij in functie wilden blijven om te kunnen doorgaan met het zo 
goed mogelijk behartigen van de Nederlandse belangen in het algemeen (economie, openbare 
orde, de NSB buiten het landsbestuur houden). Tijdens deze eerste fase had de houding van de 
hoogste autoriteiten in Nederland een voorbeeldwerking voor de rest van het ambtelijk apparaat 
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bij uitvoering van de anti-joodse politiek. Een bekend voorbeeld van efficiënte uitvoering door de 
bureaucratie aan eisen van de bezetter (kenmerk 20) is de registratie van de joden door de 
Rijksinspectie voor de gemeentelijke bevolkingsregisters vanaf januari 1941. 
   Voor wat betreft de maatschappelijke reacties (kenmerk 21), veroorzaakten de eerste anti-
joodse wetten en verordeningen in Frankrijk en België weinig opschudding onder de bevolking. 
In beide landen overheerste aanvankelijk onverschilligheid en passiviteit. Belangrijkste oorzaken 
hiervan in Frankrijk waren de enorme schok van de nederlaag van het land als grootmacht, het 
feit dat de anti-joodse politiek grotendeels afkomstig was van de eigen regering en deze zich 
vooral leek te richten tegen de buitenlandse joden, die vanwege hun gebrekkige integratie toch al 
als buitenstaanders werden beschouwd. Frans antisemitisme in het algemeen speelde eveneens 
een rol, niet alleen in overheidskringen, maar ook bij bepaalde groepen zoals 
middenstandsorganisaties die belang hadden bij uitschakeling van joden uit bepaalde 
economische sectoren. Dat er in België eveneens weinig reacties waren op het begin van de anti-
joodse politiek, had hier nog méér dan in Frankrijk te maken met de positie van buitenlander die 
gold voor 93% van de joden in België. Ook werd de heersende onverschilligheid onder de 
publieke opinie in België bepaald door het feit dat het optreden van de bezetter – in tegenstelling 
tot tijdens de eerste wereldoorlog – over het algemeen gematigd en terughoudend was. Anders 
dan in Frankrijk en België waren in Nederland de maatschappelijke reacties heftiger, omdat het 
hier om geïntegreerde medeburgers ging. Er werd herfst 1940 geprotesteerd door kerkleiders, aan 
universiteiten staakten studenten en kwamen hoogleraren met publieke verklaringen. De bezetter 
legde echter, onder dreiging met sluiting van universiteiten, de protesten naast zich neer. 
   In Frankrijk en België hadden Duitse inval en vluchtelingenstromen geleid tot ontwrichting van  
joodse organisaties. Achtergebleven joodse leiders waren door de omstandigheden genoodzaakt 
hun hulpwerk meer op elkaar af te stemmen. In alle drie landen hadden de anti-joodse 
verordeningen van najaar 1940 ertoe bijgedragen dat joden zelf koepelorganisaties oprichtten om 
de eigen belangen beter te kunnen behartigen (kenmerk 30). Vanwege de algemene aversie tegen 
vreemdelingen in Frankrijk direct na de nederlaag, weigerden Franse joden in eerste instantie om 
openlijk samen te werken met immigrantenorganisaties. Dat in januari 1941 in Parijs toch een 
coördinatie-comité tot stand kwam, waaraan maatschappelijke hulporganisaties van zowel Franse 
als buitenlandse joden deelnamen, was gevolg van enerzijds druk door de Sipo-SD, anderzijds 
van de voor alle betrokken joodse partijen snel verslechterende financiële situatie. Om dezelfde 
reden was ook in België voorjaar 1941 een landelijk joods coördinatie-comité ontstaan. Dat in 
beide landen deze comités geen werktuig in Duitse handen werden, had als oorzaak het gebrek 
aan medewerking van de militaire besturen, waardoor de Sipo-SD haar gezag niet kon afdwingen 
bij een weigerachtige houding van betrokken joodse leiders. In de eind 1940 in Nederland door 
joden opgerichte Joodsche Coördinatie-Commissie heerste verdeeldheid over de te volgen koers. 
Zou men uitsluitend met Nederlandse autoriteiten contact hebben, of ook met Duitse instanties? 
Al kort na oprichting veranderde de situatie echter volkomen door het bevel van de bezetter aan 
Amsterdams-joodse leiders tot vorming van een joodse raad in die stad medio februari 1941. 
Directe aanleiding waren de knokploegen van joodse jongeren, die daarmee hadden gereageerd 
op rellen uitgelokt door Nederlandse nationaal-socialisten, die op hun beurt weer heimelijk 
werden gesteund door bepaalde Duitse bezettingsautoriteiten, m.n. Generalkommissar Schmidt. 
 
In bezet Frankrijk had het militair bestuur de eerste tegen joden gerichte verordeningen 
uitgevaardigd, terwijl Franse autoriteiten volgens de bepalingen van de wapenstilstand aan de 
uitvoering moesten meewerken. Al in september 1940 had Heydrich als hoofd van het RSHA in 
Berlijn echter gesteld dat de Sipo-SD in Frankrijk direct betrokken moest worden bij de anti-
joodse politiek. Zeggenschap hierover moest in het algemeen de positie van de SS ten opzichte 



 617 

van leger en partij versterken. Formeel viel de chef van de Sipo-SD in Parijs, Knochen, onder 
Heydrich, maar voor uitvoering van zijn taken was hij gebonden aan het militair bestuur dat 
echter weigerde zelfstandige uitvoerende bevoegdheden toe te kennen. Deze dubbele 
onderschikking leverde in de praktijk problemen op, omdat de belangen van het militair bestuur 
niet altijd strookten met die van Sipo-SD. Volgens het RSHA moest de algehele leiding van de 
anti-joodse politiek in bezet Frankrijk in handen komen van de nieuw aangestelde Judenreferent 
Dannecker in Parijs. Hij viel hiërarchisch onder Knochen maar kreeg zijn instructies van 
Heydrichs Judenreferent in Berlijn: Eichmann. Doel was de joodse bevolking in Frankrijk zo snel 
mogelijk in een maatschappelijk isolement te brengen en verwijdering uit de bezette zone voor te 
bereiden. Door een geheim akkoord tussen de hoogste SS-chef Himmler en de opperbevelhebber 
van de Duitse landmacht werd het Judenreferat in Parijs in oktober 1940 formeel belast met 
joodse aangelegenheden (m.u.v. van de onteigening van joods bezit), al bleef het voor 
daadwerkelijke uitvoering van maatregelen gebonden aan goedkeuring door het militair bestuur. 
Daarnaast moest Dannecker ook nauw samenwerken met de Duitse ambassade in Parijs en Franse 
autoriteiten. Ambassadeur Abetz en zijn staf waren van meet af bereid het Judenreferat te 
steunen en actief te bemiddelen bij de Franse regering. Daarna ontwikkelde Dannecker zich 
spoedig tot belangrijkste initiator van de anti-joodse politiek in bezet Frankrijk. 
   Ook in België was er vanaf najaar 1940 een vestiging van de Sipo-SD met daarbinnen een 
Judenreferat onder leiding van Asche. Na de eerste verordeningen van herfst 1940 gebeurde er 
tot mei 1941 op het terrein van de anti-joodse politiek nauwelijks iets. De belangrijkste reden 
hiervoor was dat Reeder als chef van het militair bestuur er bijzonder op lette dat de Sipo-SD 
geen zelfstandige ‘Judenpolitik’ ging voeren. Immers, elke uitbreiding van bevoegdheden zou 
betekenen dat de invloed van de SS in België in het algemeen steeds groter zou worden. Dit gold 
vooral voor de politionele taken die de Sipo-SD steeds meer naar zich toe wilde halen. Om dit 
tegen te gaan had Reeder al in januari 1941 laten vastleggen dat arrestaties door de Sipo-SD 
alleen dan rechtsgeldig waren, wanneer deze door het militair bestuur waren opgedragen of 
achteraf werden goedgekeurd. Hiermee werd de handelingsvrijheid van de Sipo-SD ingeperkt en 
werd deze gedwongen nauw samen te werken met het militair bestuur, ook voor wat betreft de 
anti-joodse politiek. 
   Anders dan in Frankrijk en België bestond er in Nederland binnen de Sipo-SD géén 
Judenreferat. Seyss-Inquart achtte dit niet nodig omdat hij de anti-joodse politiek met alle 
betrokken afdelingen binnen het Reichskommissariat onder zijn leiding wilde uitvoeren. In 
betrekkelijk hoog tempo kwamen de anti-joodse verordeningen vanuit de verschillende 
Generalkommissariate tot stand. 
 
Voor de fase van zomer 1940 tot voorjaar 1941 toont de vergelijking allereerst aan dat in alle drie 
landen de anti-joodse politiek in bestuurlijk opzicht opvallend snel was ingezet. Mede door de 
houding van de hoogste autoriteiten ten opzichte van de bezetter en de rol van de 
overheidsbureaucratieën was slechts drie maanden na de chaos van strijd, vluchtelingenstromen 
en instelling van bezettingsbesturen, het begin van de ontrechting en segregatie van de joodse 
bevolkingsgroepen een feit. Het betrof in totaal meer dan een half miljoen mensen. De 
betrekkelijke snelheid van het beleid aan Duitse kant kan worden verklaard doordat de nazi’s in 
Duitsland zelf al zeven jaar ervaring hadden met de ontwikkeling en uitvoering van anti-joodse 
politiek. De afwezigheid van ernstige oppositie door nationale en lokale overheden in de bezette 
landen zelf had te maken met de schok van de nederlaag en de algemene bereidheid zich aan te 
passen. Bovendien had in de drie landen het tegen de joden gerichte beleid in deze fase een 
hoofdzakelijk administratief en betrekkelijk gematigd karakter. Tot zover waren de 
ontwikkelingen in veel opzichten overeenkomstig. Het meest opvallende verschil in deze fase is 
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dat in Frankrijk het Vichy-regime een eigen anti-joodse politiek begon (kenmerk 19), die deels 
parallel liep met die van de bezetter, maar daarnaast ook een heel eigen karakter had, met name 
de interneringskampen van de onbezette zone. Van de drie landen was Nederland het eerste waar 
aan het betrekkelijk gematigde karakter van deze fase een einde kwam. In februari 1941 werden, 
na groeiende algemene arbeidsonrust en verzet van joden tegen provocaties door Nederlandse 
nationaal-socialisten, in Amsterdam door de bezetter razzia’s op joden gehouden. Deze leidden 
weer tot een algemene proteststaking – later bekend geworden als de Februaristaking – die door 
de bezetter met geweld werd onderdrukt (kenmerk 21). 
 
5.3.2  Voorjaar–najaar 1941 
 
In de loop van 1941 ondernam de Sipo-SD in de drie landen steeds hardnekkiger pogingen meer 
greep te krijgen op de joodse bevolkingsgroepen. Daartoe wilde men de anti-joodse politiek 
centraliseren en verzelfstandigen, los van zowel het reguliere bezettingsapparaat als van de 
bestaande overheidsbureaucratie van elk van de landen. Om dit te bewerkstelligen streefde de 
Sipo-SD naar oprichting van aparte instanties met bij voorkeur directe of anders indirecte SS-
controle.  
   In Frankrijk kwam dit streven tot uiting in het Commissariat Général aux Questions Juives 
(CGQJ), opgericht in maart 1941. Deze instantie onder leiding van de Franse antisemiet Vallat 
moest een samenwerking aangaan met de bezetter. Daarnaast kreeg Vallat van Vichy de opdracht 
de Duitse invloed op de anti-joodse politiek in de bezette zone zoveel mogelijk te beperken en 
deze in overeenstemming te brengen met Franse wetgeving. Spoedig kwamen tegengestelde 
belangen aan het licht. Terwijl van Duitse kant werd aangedrongen op grootschalige internering 
en uitzetting van joden uit Frankrijk, gaven Vichy en CGQJ prioriteit aan de onteigening van 
joodse bedrijven in de bezette en later ook onbezette zone. Dit was een tegenslag voor de 
bezetter, omdat men het meest zichtbare en radicale deel van de anti-joodse politiek toch zèlf zou 
moeten uitvoeren. 
   Het voorstel van de Sipo-SD in België om tot oprichting van een soortgelijk commissariaat als 
in Frankrijk te komen, werd door het militair bestuur afgewezen, niet alleen vanwege de 
dreigende SS-invloed, maar ook omdat het Belgisch bestuur elke medewerking hieraan weigerde. 
   Na de Februaristaking van 1941 ondernam Heydrich een poging ook in Nederland meer greep 
te krijgen op de anti-joodse politiek en de joodse bevolkingsgroep. In maart werd op zijn initiatief 
en met steun van HSSPF Rauter alsnog een soort Judenreferat opgericht, zij het in verkapte 
vorm: de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam. Met dit bureau wilde de Sipo-
SD greep krijgen op de joodse bevolking en het joodse bezit in Nederland. Seyss-Inquart, die de 
zeggenschap hierover in handen wilde houden, slaagde er evenwel in de taken en bevoegdheden 
van de Zentralstelle van meet af aan sterk in te perken, mede door deze instantie de controle over 
de opbrengsten van de voorgenomen onteigening van joods bezit te onthouden. 
   In Frankrijk werd het definitief einde van een betrekkelijk gematigde anti-joodse politiek in 
bezet gebied gemarkeerd door de onder Duitse druk door Franse politie uitgevoerde interneringen 
van mei en augustus 1941, alsmede de kort daarna plaatsvindende aanslagen op leden van de 
bezettingsmacht, die weer gevolgd werden door Duitse represaille-executies van gijzelaars, onder 
wie veel joden, vanaf oktober. In december 1941 werd een Duitse razzia op joden gehouden en 
werd een boete van een miljard franc aan de joden opgelegd. De door Hitler en de legertop in 
Berlijn geëiste represaille-executies hadden volgens het militair bestuur in Parijs echter een 
averechts effect aangezien ze het verzet zouden aanwakkeren. Om zowel Berlijn als de Sipo-SD 
in Parijs tevreden te stellen èn de anti-Duitse stemming in Frankrijk binnen de perken te houden, 
besloot het militair bestuur, op voorstel van Best, in december 1941, in plaats van de executies op 
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te voeren, 700 joden door Duitse politie op te pakken en voor dwangarbeid in Polen te 
bestemmen. De joden zouden, zo was de redenering van het militair bestuur, van de bevolking 
minder solidariteit hebben te verwachten dan niet-joodse Franse burgers. Samen met 300 al 
eerder geïnterneerden zouden de opgepakte joden in maart 1942 naar Polen worden weggevoerd. 
In juni zouden soortgelijke represaille-deportaties plaatsvinden van nog eens 4.000 al eerder in de 
bezette zone geïnterneerde joden. Hitler en de legerleiding waren weliswaar akkoord gegaan met 
deze wegvoeringen, maar bleven voortgaande executies eisen. De crisis die hierover vanaf najaar 
1941 ontstond betekende niet alleen een voorlopig einde van de zakelijk-correcte Duits-Franse 
politiesamenwerking uit het eerste jaar van de bezetting, maar zou uiteindelijk ook leiden tot het 
ontslag van het hoofd van het militair bestuur en de benoeming van een HSSPF in Frankrijk in het 
voorjaar van 1942. 
   Vanaf mei 1941 volgde in België een duidelijke intensivering van de anti-joodse politiek, 
vooral op economisch terrein. De onteigening was hoofdzakelijk in handen van het militair 
bestuur zelf. Tijdens deze fase werd de houding van de Belgische autoriteiten en bevolking in 
belangrijke mate bepaald door het feit dat zoals vermeld meer dan negentig procent van de joden 
buitenlanders waren en niet meer dan ongeveer vierduizend de Belgische nationaliteit bezaten. 
   In Nederland volgde na de registratie van joodse bedrijven najaar 1940 en van alle joden vanaf 
begin 1941 in de loop van dat jaar een scala van verordeningen en maatregelen waardoor de 
joodse bevolking steeds verder in een maatschappelijk en economisch isolement werd gebracht. 
Onderdrukking van de protesten uit november 1940 en van de Februaristaking in 1941 had een 
intimiderende werking op degenen die potentieel iets tegen de bezetter wilden ondernemen. In de 
rest van 1941 en begin 1942 voelden betrekkelijk weinig mensen zich geroepen daadwerkelijk 
een houding van solidariteit aan te nemen. 
   Zowel in Frankrijk als in België en Nederland bleken de pogingen van de Sipo-SD uit voorjaar 
1941 om het primaat van de anti-joodse politiek te verwerven geheel of grotendeels mislukt 
(kenmerk 10). Dit neemt niet weg dat in alle drie landen het proces van segregatie en beroving 
werd voortgezet. 
 
5.3.3  Najaar 1941–juni/juli 1942 
 
De beslissingen die in de laatste maanden van 1941 op het hoogste niveau in Berlijn werden 
genomen, markeerden het begin van een nieuwe periode. Na de aanval op Rusland en het begin 
van massa-executies door SS-Einsatzgruppen waren zomer en herfst dat jaar plannen ontwikkeld 
om de joden uit Duitsland en bezette landen naar de nieuw veroverde gebieden in Oost-Europa te 
deporteren. Uiteindelijk werden tijdens de vergadering van Wannsee van 20 januari 1942 – 
oorspronkelijk gepland voor 9 december 1941 – definitief de bevoegdheden van het RSHA 
bepaald ten aanzien van de organisatie van de deportaties van de Europese joden naar 
vernietigingskampen in Polen.  
   In de maanden daarvoor was het de Judenreferate in België en Frankrijk, na langdurige 
onderhandelingen met respectievelijk militair bestuur en Vichy-regering, gelukt alsnog verplichte 
eenheidsorganisaties aan de joden op te leggen (kenmerk 11). In België resulteerde dit per Duitse 
verordening in de Association des Juifs en Belgique (AJB) in november 1941. Deze werd evenwel 
niet ondergeschikt aan de Sipo-SD, maar aan het militair bestuur en voor bepaalde taken ook aan 
de Belgische overheid. In Frankrijk waren CGQJ-chef Vallat en de Franse regering aanvankelijk 
niet bereid tot oprichting van een soortgelijke joodse organisatie. Daarom voerde Dannecker 
vanaf eind augustus 1941 de druk op en dreigde later desnoods zelf in de bezette zone een 
‘Zwangsorganisation’ aan de joden op te leggen, buiten de Fransen om. Daarop reageerde Vichy 
in november 1941 alsnog met de oprichting, per wet, van de Union Générale des Israélites de 



 620 

France (UGIF). Deze was verdeeld in UGIF-Nord (bezette zone) en UGIF-Sud (onbezette zone), 
beide ondergeschikt aan het CGQJ. Dit had voor wat betreft de bezette zone de instemming van 
het militair bestuur.  
   In Nederland werd de al veel eerder opgerichte Joodsche Raad van Amsterdam gedurende deze 
periode in toenemende mate gebruikt als instrument bij de uitvoering van maatregelen. In oktober 
1941 werden de taken uitgebreid over het hele land, terwijl de Raad daarentegen uitsluitend aan 
lokale Duitse civiele en politieautoriteiten in Amsterdam ondergeschikt bleef. Dit paste in het 
streven van de bezetter om in joodse kwesties lange hiërarchische lijnen zoveel mogelijk te 
vermijden en anti-joodse maatregelen zèlf op lokaal niveau te dirigeren. Op deze manier kon de 
centrale overheidsbureaucratie in Den Haag er zoveel mogelijk buiten gehouden worden. Dit 
werd des te meer duidelijk toen een van de weinige, overgebleven vooroorlogse secretarissen-
generaal, Frederiks van Binnenlandse Zaken, in maart 1942 van HSSPF Rauter te horen kreeg dat 
joden niet langer onder Nederlands overheidsgezag vielen. Interventiepogingen van deze kant 
werden niet langer getolereerd. Frederiks protesteerde binnenskamers, maar hij en zijn 
ambtgenoten legden zich erbij neer dat de joden aan hun gezag waren onttrokken. In dit opzicht 
was de ontkoppeling tussen Duitse en Nederlandse autoriteiten op nationaal niveau een feit. De 
anti-joodse politiek was een direct Duitse zaak geworden. Wel bleven Nederlandse instanties 
betrokken bij uitvoering van bepaalde maatregelen, zoals beheer en toezicht over de werkkampen 
voor joden, die vanaf januari 1942 werden opgericht. Andere maatregelen werden opgelegd aan 
de Joodsche Raad, zoals verspreiding van de jodenster in april 1942. Daarmee werden de joden, 
volgens het eerder in bezet Polen en in Duitsland gegeven voorbeeld, zichtbaar afgescheiden van 
de rest van de bevolking. Ook de interne Duitse competentiestrijd werd in deze fase na Wannsee, 
met uitzondering van de economische kant, definitief in het voordeel van de Sipo-SD beslecht. 
Begin februari 1942 werd in Den Haag alsnog een Judenreferat opgericht waardoor het RSHA 
(Heydrich, Eichmann) rechtstreeks invloed kreeg op de anti-joodse politiek en voorgenomen 
deportaties in Nederland. Terwijl deze afdeling, met nu eindelijk evenals in Frankrijk en België 
een officiële Judenreferent, Zöpf, aan het hoofd, als organiserend centrum voor het hele land ging 
fungeren, konden één niveau lager de Sipo-SD en Zentralstelle in Amsterdam direct bevelen 
geven aan de Joodsche Raad. Hoewel Reichskommissar Seyss-Inquart formeel verantwoordelijk 
bleef, verloor hij voorjaar 1942 feitelijk zijn zeggenschap over de komende deportaties aan de 
Sipo-SD. Met de instelling van een avondklok voor joden en omvorming van het bestaande 
vluchtelingenkamp bij Westerbork tot een onder SS-bevel staand doorvoerkamp begin juli, kon 
nog diezelfde maand een begin worden gemaakt met de deportaties in Nederland.  
   In Frankrijk en België waren de effecten van Wannsee eveneens merkbaar. Vanaf februari 1942 
drong Dannecker in Frankrijk aan op invoering van de jodenster. Om verwachte bezwaren van 
Vichy en militair bestuur te ondervangen, stelde hij aan de Judenreferenten in België en 
Nederland voor om gelijktijdig een dergelijk kenteken in te voeren. Dit zou het draagvlak voor 
‘eenheid van beleid’ in de drie landen vergroten. Omdat Vichy weigerde mee te werken en de 
militaire besturen in Parijs en Brussel aanvankelijk bezwaren maakten, duurde het – in 
tegenstelling tot Nederland – tot begin juni 1942 voordat de ster in België en Frankrijk 
daadwerkelijk werd ingevoerd; in laatstgenoemd land alleen in de bezette zone. In beide landen 
reageerde het publiek over het algemeen vijandig op de Duitse verordening dat joden een ster 
moesten dragen, vooral waar het ging om reeds lang gevestigde joden, oorlogsveteranen en 
kinderen. Met deze maatregel werd de jodenvervolging in deze landen voor het eerst heel 
zichtbaar en pijnlijk duidelijk voor de bevolking, vooral in de grote steden.  
   Eveneens vanaf begin 1942 drong Dannecker er op aan dat CGQJ-chef Vallat zou worden 
vervangen. De laatste had niet alleen felle kritiek op bepaalde Duitse anti-joodse maatregelen, 
maar had ook bij zijn eigen regering aan geloofwaardigheid ingeboet omdat hij er niet in was 
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geslaagd de Duitse invloed op de anti-joodse politiek te beperken. Uiteindelijk lukte het 
Dannecker, met steun van de ambassade, Vallat begin mei 1942 te laten vervangen door de fel 
antisemitische Darquier, een sterk Duitsgezinde figuur die bereid was nauw met het Judenreferat 
samen te werken. Aan het CGQJ was een al eerder opgerichte speciale jodenpolitie, Police aux 
Questions Juives (PQJ), verbonden. Dannecker en Darquier wilden deze eenheid, buiten de 
reguliere Franse politie om, kunnen inzetten bij het grootschalig oppakken van joden voor de 
komende deportaties. Het leek er aanvankelijk op dat uitsluitend deze twee mannen nu de 
zeggenschap zouden krijgen over de organisatie en uitvoering van de deportaties. Op hoger 
niveau werd echter aan zowel Duitse als Franse kant anders besloten. Eveneens in mei kwam de 
nieuwbenoemde Franse secretaris-generaal van politie, Bousquet, in onderhandelingen met de 
pas aangetreden HSSPF Oberg overeen, dat in het kader van een nieuwe vorm van algemene 
politiesamenwerking de PQJ zou worden opgeheven. De directe zeggenschap over het oppakken 
van joden werd daarmee een zaak van hogere echelons. De strategie van Dannecker om de 
uitvoering van de deportaties in nauwe samenwerking met Darquier en PQJ geheel in handen te 
krijgen, was tenietgedaan. Dit betekende dat aan de vooravond van de deportaties het 
Judenreferat in Frankrijk feitelijk door de eigen SS-politietop was ingeperkt en niet over de 
gewenste handelingsvrijheid beschikte (kenmerk 9). De leiding van het tot dan toe als 
interneringscentrum gebruikte gebouwencomplex Drancy in Parijs, dat doorvoerkamp van de 
deportaties zou worden, bleef in handen van de Franse reguliere politie. 
   In België bleven ordehandhaving en zaken betreffende Duitse en Belgische politie in het 
algemeen in handen van het militair bestuur resp. Belgische autoriteiten. Wel kreeg de Sipo-SD 
tegelijk met invoering van de jodenster zelfstandige arrestatiebevoegdheden ten aanzien van 
joden. Kort daarop werd op bevel van de Sipo-SD binnen de AJB een aparte dienst voor 
‘tewerkstelling’ opgericht die direct gebonden werd aan de instructies van het Judenreferat en 
opdracht kreeg in hoog tempo een kaartsysteem met persoonsgegevens van de joden te 
vervaardigen. In die zin werd nu ook in België de te deporteren joodse bevolkingsgroep feitelijk 
aan het gezag van zowel militair bestuur als Belgische overheid onttrokken. Na invoering van een 
avondklok voor joden en instelling van een doorvoerkamp in een kazerne te Mechelen onder SS-
leiding, waren de voorbereidingen voor deportaties in juli 1942 in België voltooid. 
   De voorbereidingen voor deportaties waren in Frankrijk en België weliswaar moeizamer en 
trager verlopen dan in Nederland, dit neemt niet weg dat in juli 1942 in alle drie landen de door 
Eichmann in Berlijn geplande grootschalige deportaties konden beginnen. Door de effecten van 
de competentiegeschillen (kenmerk 10) was de uitgangspositie van de Judenreferate in de drie 
landen aan de vooravond van de deportaties echter duidelijk verschillend: in Frankrijk had met de 
benoeming van een HSSPF de Sipo-SD als geheel weliswaar meer vrijheid van handelen 
gekregen, maar al in mei 1942 bleek dat de HSSPF en BdS zoals vermeld méér waarde hechtten 
aan een goede algemene politionele samenwerking met Vichy in het belang van bestrijding van 
het toegenomen (communistisch) verzet. In tegenstelling tot Frankrijk bleef de Sipo-SD in België 
ondergeschikt aan het militair bestuur dat zelf de zeggenschap behield over Duitse politiezaken in 
het algemeen. Wel kreeg het Judenreferat de nodige bevoegdheden, o.a. ten aanzien van de AJB, 
om de deportaties te organiseren. 
 
In alle drie landen waren zoals vermeld kort na het begin van de bezetting door joden zèlf nieuwe 
organisaties opgericht om hun bedreigde belangen als groep beter te behartigen. In België en 
bezet Frankrijk waren deze organisaties vanaf herfst 1941 in aangepaste vorm voortgezet in resp. 
AJB en UGIF-N, waarbij deze aanvankelijk een bepaalde mate van zelfstandigheid hadden. In de 
onbezette zone was de zelfstandigheid van UGIF-S nog groter. In beide zones was deze 
organisatie onderschikt aan het CGQJ, niet aan de Duitsers. In Nederland daarentegen werd de in 
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eerste instantie door joden zelf opgerichte coördinatie-commissie gemarginaliseerd en haar plaats 
uiteindelijk volledig ingenomen door de op Duits bevel opgerichte Joodsche Raad voor 
Amsterdam, die direct gebonden was aan instructies van Duitse autoriteiten op lokaal niveau. De 
status, positie en functie van aan de joden opgelegde organisaties (kenmerk 32) en daarmee in 
veel opzichten ook van de joodse bevolkingsgroepen in de drie landen was daarmee duidelijk 
verschillend. Doordat in bezet Frankrijk uiteenlopende Duitse èn Franse partijen zowel politiek 
als politioneel bij voorbereiding van de deportaties betrokken waren, werd de UGIF-N slechts 
heel beperkt hierbij ingeschakeld. De functie bleef beperkt tot maatschappelijke steun. De greep 
van de SS op de aan de joden opgelegde organisatie en daarmee op de joodse bevolkingsgroepen 
was veel geringer dan in Nederland. Daar kon de Joodsche Raad al betrekkelijk vroeg effectief 
worden ingeschakeld bij uitvoering van anti-joodse bepalingen en voorbereidingen van de 
wegvoeringen. In België nam de AJB door zijn onderschikking aan het militair bestuur in dit 
opzicht lange tijd een tussenpositie in. Pas kort voor het begin van de transporten kreeg de Sipo-
SD meer invloed op de AJB, waardoor deze daadwerkelijk bij de administratieve voorbereiding 
daarvan kon worden betrokken. 
   Terwijl in Nederland en België de joodse bevolkingsgroepen voor het begin van de deportaties 
feitelijk aan het gezag van de nationale autoriteiten waren onttrokken, was dit in Frankrijk niet 
het geval. Juist in dit opzicht kwam begin juli 1942 een nieuwe samenwerking tussen de Franse 
en Duitse autoriteiten op nationaal niveau tot stand. 
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Figuur 22: Anti-joodse politiek tot juli 1942: overeenkomsten en verschillen 
   Kenmerken Frankrijk België Nederland 

Overgebleven relevante  
verschillen, vorige fase:  
Bezetter: 
1) bezettingsconceptie 
2) bestuursvorm 
3) opdracht bij vestiging 
4) officiële onderschikking 
Omgeving: 
18) uitgangssituatie 1940 

 
 
 
- gedeeltelijke bezetting 
 
 
 
 
- Vichy-regering 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Zivilverwaltung 
- nazificatie 
- rechtstreeks aan Hitler 
 

Bezetter: 
7/8) Begin en aard anti-joodse  
        politiek 
 

- september-oktober 1940 
- administratief-bestuurlijk  
- gericht op segregatie en  
  economische beroving 

- oktober 1940 
- administratief-bestuurlijk  
- gericht op segregatie en  
  economische beroving 

- oktober 1940 
- administratief-bestuurlijk 
- gericht op segregatie en  
  economische beroving 

11) Instanties / maatregelen 
       in kader van anti-joodse    
       politiek en voorbereiding  
       deportaties (functionele  
       equivalenten) 

- Judenreferat (IV J) 
- Commissariat Général aux 
  Questions Juives (CGQJ) 
 
- SCAP, DAE, CDC 
- IEQJ  
- Union Générale des Israélites  
  de France (UGIF) 
- juni 1942: segregatie voltooid,  
  economische beroving verge- 
  vorderd 

- Judenreferat (II C) 
- geen ‘commissariat royal aux  
  questions juives’ 
 
- BTG / SFBD 
- Anti-joodse Centrale  
- Association des Juifs en  
   Belgique (AJB) 
- juni 1942: segregatie  
  voltooid, economische  
  beroving vergevorderd 

- spreiding over Generalkomm. 
- Zentralstelle für jüd. Ausw. 
- Sonderreferat Juden (SRJ) 
- alsnog Judenreferat (IV B 4) 
- WPS, NAGU, VVRA, Liro 
- Generalkommissariat z.b.V. 
- Joodse Raad van Amsterdam  
  krijgt landelijke reikwijdte  
- juni 1942: segregatie  
  voltooid, economische  
  beroving nagenoeg voltooid 

9/10) Handelingsvrijheid /  
    effect van competentie- 
    geschillen 
  
 
 
    positie van Judenreferate  
    aan vooravond deportaties  
 

- vertraging bij voorbereiding  
  deportaties 
- HSSPF: zeggenschap over  
  Duitse politie en deportaties ten   
  koste van militair bestuur  
 
- zwak, als gevolg van akkoord  
  HSSPF–Franse politie  geen  
  zeggenschap over joodse  
  ‘dwangorganisatie’ 

- vertraging bij voorbereiding  
  deportaties 
- geen HSSPF, militair bestuur  
  behoudt zeggenschap over  
  politie 
 
- middelmatig: zeggenschap  
  over deportaties, gedeeltelijke 
  zeggenschap over joodse 
  ‘dwangorganisatie’ 

- geen vertraging bij voorbe- 
   reiding deportaties 
- HSSPF: zeggenschap over  
  Duitse en Nederlandse politie  
  en deportaties ten koste van  
  autochtoon bestuur 
- sterk: volledige zeggenschap  
  over deportaties en joodse  
  ‘dwangorganisatie’ ten koste  
  van Reichskommissariat 

Omgeving: 
19/22) Positie  autochtoon  
     bestuur  en  politie  aan  
     vooravond  deportaties  
  

 
sterk  
- blijvende betrokkenheid van  
  Vichy en politie bij anti-joodse  
  politiek 
- alleen  buitenlandse joden te  
  arresteren voor deportatie 

 
middelmatig  
- joden aan gezag van s.g.’s  
  onttrokken, m.u.v. AJB- 
  leiding en joden met Belg.nat. 
- geen medewerking Belgische  
  politie bij arrestaties joden 

 
zwak  
- joden aan gezag van s.g.’s  
  onttrokken 
 
- Nederlandse politie onder- 
  geschikt aan HSSPF 

21) Maatschappelijke reacties - tot juni ’42: geen protesten,  
  onverschilligheid  
- juni ’42: protesten  n.a.v.  
                  jodenster (bez. zone) 

- tot juni ’42: geen protesten, 
  onverschilligheid 
- juni ’42: protesten  n.a.v.  
                  jodenster 

- nov.’40, febr.’41: protesten,  
  daarna zwak 
- mei ’42: protesten  n.a.v.  
                  jodenster 

Joodse bevolkingsgroepen: 
32) Positie van opgelegde  
      organisatie aan vooravond  
      van deportaties 

 
relatief sterk 
- UGIF ondergeschikt aan CGQJ,  
   niet aan SS 

 
middelmatig  
- AJB: SS-onderschikking  
  beperkt tot AJB-afdeling  
  ‘tewerkstelling’ 

 
zwak  
- Joodse Raad: volledig onder- 
  geschikt aan SS en lokale  
  Duitse autoriteiten 

30/33) Houding / reacties  
     joodse bevolkingsgroepen 

- Franse joden: overwegend aan- 
  passing, legale interventiepo- 
  gingen t.o.v. Vichy (Comité de 
  Coordination, UGIF, 
  Consistoire Central) 
- Immigranten: groei zelfhulp- 
  organisaties, clandestiene pers  

- Belgische joden: overwegend  
  aanpassing, legalisme  
  (Comité de Coordination,  
  AJB, Consistoire)  
 
- Immigranten: zelfhulporgani- 
  ties, clandestiene pers 

- Nederlandse joden: aan- 
  passing, legalisme: Joodsche  
  Coördinatie-Commissie  
  versus Joodsche Raad  
- bevolking: toenemende  
  afhankelijkheid van  
  Joodsche Raad  

 
Uit de eerdere vergelijking van de uitgangssituatie bleven, zoals in bovenstaand figuur 22 
samengevat, als bepalend de kenmerken 1 tot en met 4 en 18 over: in Frankrijk gedeeltelijke 
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bezetting met Vichy-regering en in Nederland Zivilverwaltung met bijhorende opdracht en 
onderschikking. Uit de vergelijking van de anti-joodse politiek 1940–’42 kan worden afgeleid dat 
voor Frankrijk–Nederland de kenmerken 2, 3 en 4 – militair versus civiel bezettingsbestuur – 
uiteindelijk niet van beslissende betekenis waren. Dit kan worden geconcludeerd uit het effect 
van de competentiegeschillen (kenmerk 10): niet alleen in Nederland maar ook in Frankrijk had 
de SS in het algemeen en de Sipo-SD in het bijzonder met de invoering van de functie van HSSPF 
in Frankrijk voorjaar 1942 volledige zeggenschap gekregen zowel over politiezaken als over de 
organisatie van de deportaties van joden, grotendeels buiten de reguliere bezettingsbesturen om. 
Wat de zeggenschap over de deportaties betreft, was hiervoor de vergadering in Wannsee van 
januari 1942 beslissend, niet het militaire of civiele karakter van het bezettingsbestuur met 
bijbehorende opdracht en onderschikking. Ook voor België was Wannsee beslissend, al bleven 
daar, bij gebrek aan een HSSPF, de politiezaken wèl in handen van het militair bestuur. Van de 
uitgangssituatie blijven dus als bepalende factoren gedeeltelijke bezetting (kenmerk 1) en Vichy-
regering (kenmerk 18) in Frankrijk over. Hoewel de voorbereidingen in Frankrijk en België 
trager waren verlopen dan in Nederland, neemt dit niet weg dat zoals eerder vermeld in juli 1942 
in alle drie landen de deportaties konden beginnen. Van de maatschappelijke reacties (kenmerk 
21) valt op dat in Nederland protesten tegen de anti-joodse politiek, culminerend in de 
Februaristaking van 1941, veel heftiger waren dan in Frankrijk of België waar onverschilligheid 
en passiviteit overheersten. De protesten en staking in Nederland hadden evenwel geen enkel 
vertragend effect op het verloop van de anti-joodse politiek, zij het dat de bezetter zich 
realiseerde dat gebruik van openlijk, bruut geweld in het vervolg zo veel mogelijk achterwege 
moest blijven. De maatschappelijke reacties (kenmerk 21) zijn dus tot nu toe niet van verklarende 
betekenis in de vergelijking. Ook op de joodse Nederlanders misten onderdrukking van de 
Februaristaking en daarop volgende intimidatie hun uitwerking niet. Deze bevorderden mede hun 
toenemende afhankelijkheid van de Joodsche Raad (kenmerken 32 en 33) die steeds meer diende 
als instrument in handen van de bezetter bij uitvoering van segregatiemaatregelen. Voor de fase 
van anti-joodse politiek 1940–’42 blijven dus als onderscheidende factoren voor de drie landen 
over: bij de bezetter effect van competentiegeschillen met gevolgen voor positie van de 
Judenreferate (kenmerken 9 en 10),  bij de omgeving de positie van autochtoon bestuur en politie 
(kenmerken 19 en 22), en bij de joodse bevolkingsgroepen positie van opgelegde organisatie 
(kenmerk 32), alsmede houding en reacties van de bevolking (kenmerken 30 en 33). In welke 
mate deze factoren – in figuur 22 vet gedrukt – blijvend van verklarende betekenis zijn, moet 
blijken uit vergelijking van de deportatiefasen. 
 
5.4  Deportaties, onderduik, ontsnapping, 1942–1945 
 

5.4.1  Uitgangssituatie, juni-juli 1942 
 

De transportmogelijkheden (kenmerk 12) en daarmee verbonden planning van deportatieaantallen 
(kenmerk 13) zag Eichmann in Frankrijk, België en Nederland als een eenheid. Begin juni 1942 
was in Berlijn met de Judenreferenten uit Parijs, Brussel en Den Haag overeengekomen dat in 
acht maanden 100.000 joden uit Frankrijk, 10.000 uit België en 15.000 uit Nederland zouden 
worden gedeporteerd. Al snel was echter het aantal voor Frankrijk niet haalbaar gebleken, omdat 
in diezelfde periode een deel van het beschikbare Duitse treinmaterieel moest worden ingezet 
voor militaire transporten naar het front in Rusland en vervoer van Franse arbeiders voor 
tewerkstelling in Duitsland. Dit laatste was een gevolg van de eveneens in juni door Laval met de 
Duitsers overeengekomen zgn. relève, waarbij volgens plan 150.000 geschoolde arbeidskrachten 
tegen normale beloning in Duitsland zouden gaan werken en in ruil 50.000 Franse militairen uit 
krijgsgevangenschap naar hun land zouden mogen terugkeren. Door deze samenloop besloot 
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Eichmann het totale aantal van 125.000 te verlagen naar 90.000, waarbij de spreiding over de 
landen eveneens werd veranderd: Frankrijk 40.000, België 10.000 en Nederland 40.000. Hiervoor 
waren voor de komende maanden wèl voldoende Duitse treinen beschikbaar. De Judenreferenten 
moesten de transporten naar de doorgangskampen organiseren. Buitenlandse Zaken in Berlijn 
was er eveneens bij betrokken en moest goedkeuring geven in verband met de nationaliteit van de 
te deporteren joden.  
   Het Duitse politie- en opsporingsapparaat (kenmerk 14) in Frankrijk bestond voornamelijk uit 
Sipo-SD met ongeveer 2.400 personeelsleden en ca. 3.000 man Ordnungspolizei. Door deze 
relatief beperkte omvang in een uitgestrekt gebied als bezet Frankrijk was de Duitse politietop 
aangewezen op samenwerking met de Franse politie. Onder druk van Eichmann stelden Oberg en 
Knochen in een overleg met Bousquet begin juli 1942, dat de beoogde algemene samenwerking 
alleen tot stand kon komen wanneer de Franse politie medewerking verleende bij de deportaties 
in bezet gebied. Aangezien het Bousquet in de eerste plaats ging om zelfstandige bevoegdheden 
van de Franse politie, was hij bereid mee te werken aan arrestaties, zelfs in beide zones, onder 
voorwaarde echter dat het daarbij uitsluitend om joden zonder Franse nationaliteit zou gaan. 
Pétain en Laval hadden vooraf hun goedkeuring hiervoor verleend en stemden in met het door 
Bousquet bereikte akkoord (kenmerken 19/22). Hiermee was een potentieel van honderdduizend 
Franse agenten, waarvan dertigduizend in groot-Parijs, beschikbaar voor het oppakken van joden. 
Voor de Duitse politietop waren de personeelsproblemen voorlopig opgelost. 
   In België was de omvang van het Duitse politieapparaat (kenmerk 14) het kleinst van de drie 
landen: 300 man Sipo-SD en 1.500 man Feldgendarmerie en Geheime Feldpolizei. Bovendien 
vielen de Duitse politiebevoegdheden – anders dan in Nederland en Frankrijk – niet onder de SS 
maar onder het militair bestuur. Mede door effectieve tegenwerking van Reeder was Himmler er 
tot dan toe niet in geslaagd ook in dit land een HSSPF te benoemen. De Belgische politie kon 
formeel niet worden ingezet bij de deportaties van joden. Dit kwam omdat het Belgische bestuur 
(kenmerk 19) het advies van de Raad van Wetgeving uit februari 1942 had overgenomen. Dit 
hield in dat de reguliere politie (kenmerk 22) alleen ingezet kon worden bij maatregelen van de 
bezetter wanneer die ook in het belang waren van het land zelf. Voor arrestaties van mensen 
uitsluitend omdat zij joden waren, bestond geen enkele rechtsgrond. Daarbij kwam nog dat – 
anders dan in Nederland – in België geen reorganisatie en centralisatie van politiediensten had 
plaatsgevonden, wat eveneens vooral te maken had met het ontbreken van een HSSPF. De Sipo-
SD was in principe uitsluitend aangewezen op politie-eenheden van het militair bestuur en nazi-
gezinde collaborateurs. 
   In Nederland kon de HSSPF Rauter – naast omstreeks 4.000 man Ordnungspolizei en ongeveer 
700 man Sipo-SD (kenmerk 14) – beschikken over de Nederlandse politie (kenmerk 22). Deze 
telde ongeveer 20.000 personeelsleden en was in de eerste jaren van de bezetting door 
reorganisaties en centralisatie daadwerkelijk aan hem ondergeschikt gemaakt . In Amsterdam, 
waar zestig procent van de Nederlandse joden woonde, stond de ruim 2.600 man sterke 
gemeentepolitie al sinds mei 1941 onder gezag van een nazi-gezinde hoofdcommissaris die zich 
dienstbaar opstelde tegenover de bezetter. In Nederland kon evenals in Frankrijk een omvangrijk 
politieapparaat voor massale arrestaties van joden worden ingezet. 
   In juli 1942 beschikte de Sipo-SD in alle drie landen over voldoende handelingsvrijheid 
(kenmerk 16) om de grootschalige deportaties in gang te zetten. De uitgangssituatie daarbij van 
de drie Judenreferenten was echter zoals eerder gezegd duidelijk verschillend. In Frankrijk had 
de Sipo-SD als geheel weliswaar meer vrijheid van handelen gekregen, maar de positie van het 
Judenreferat daarbinnen was verzwakt door het samenwerkingsakkoord dat HSSPF en BdS begin 
juli met de Franse politietop overeen waren gekomen. Hierdoor werd de handelingsvrijheid van 
het Judenreferat feitelijk door de eigen SS-superieuren ingeperkt. Het akkoord viel samen met het 
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Franse streven zelfstandige bestuurlijke en politionele bevoegdheden in de bezette zone terug te 
winnen. Om dit te bereiken was men bereid tot 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. Het was dus de houding van de hoogste autoriteiten (kenmerk 19) 
in Frankrijk die de grote razzia’s en massale deportaties vanaf juli 1942 in dit land mogelijk 
maakte. Anders dan in Frankrijk was in België en Nederland de uitvoering van de deportaties een 
direct Duitse zaak en was de joodse bevolking hier feitelijk aan het gezag van het autochtone 
bestuur onttrokken. Beperkingen voor de Judenreferate zoals in Frankrijk en België, ontbraken in 
Nederland volledig. Dit had te maken met de uitkomst van de competentiegeschillen in 1941 en 
begin 1942 (kenmerk 10) en met het feit dat de top van het binnenlandse bestuur (kenmerk 19) 
door de bezetter voor wat betreft politiezaken èn de joodse bevolkingsgroep was uitgeschakeld. 
Hierdoor ontstonden, in tegenstelling tot Frankrijk, geen uiteenlopende belangen tussen HSSPF en 
BdS enerzijds en Judenreferat anderzijds met betrekking tot organisatie van de deportaties. 
 
5.4.2  Eerste deportatiefase, juli – medio november 1942 
 

Anders dan in Frankrijk werd in België en Nederland tijdens de eerste fase van de deportaties, 
voor wat betreft de methoden (kenmerk 17), aanvankelijk gebruik gemaakt van schriftelijke 
oproepen, waarbij de aan de joden opgelegde organisaties, AJB resp. Joodsche Raad, werden 
ingeschakeld (kenmerk 34). De opgeroepenen werden bijeengebracht in de doorgangskampen, 
waar de transporten bestemd voor ‘tewerkstelling in het oosten’ werden samengesteld. In beide 
landen meldde echter ongeveer de helft van de betrokkenen zich niet vrijwillig en dit aantal nam 
spoedig toe, waardoor de bezetters zich genoodzaakt zagen anders tewerk te gaan. Het feit dat in 
beide landen aanvankelijk ongeveer de helft van de joden gehoor gaf aan de oproep toont aan dat 
op dat moment de joodse reacties (kenmerk 35) méér werden bepaald door de aard van de 
methode en de bestemming dan door het verschil in nationaliteit en referentiekader van de joodse 
bevolkingsgroepen (kenmerken 25–27). Dat in Frankrijk de aan joden opgelegde organisatie, de 
UGIF, niet op soortgelijke wijze werd ingeschakeld bij uitvoering van de deportaties had vooral te 
maken met het feit dat in plaats van de UGIF de Franse autoriteiten en politie zèlf als uitvoerende 
instantie fungeerden. De rol van de UGIF, die rechtstreeks ondergeschikt was aan het CGQJ, bleef 
beperkt tot sociale steun aan de overgebleven joden en materiële hulp aan opgepakte joden die 
vanuit het doorgangskamp werden gedeporteerd. 
   In Frankrijk werd de reguliere politie (kenmerk 22) massaal ingezet bij ophaalacties, razzia’s 
en uitlevering van buitenlandse joden uit bezette en onbezette zone. De Franse autoriteiten wilden 
de wegvoeringen zoveel mogelijk voor het publiek verborgen houden, maar er volgden vrijwel 
onmiddellijk maatschappelijke reacties (kenmerk 21): kritische commentaren en veroordelingen 
in de Franse pers, protestverklaringen van kerkelijke gezagsdragers en interventiepogingen van 
humanitaire hulporganisaties. Tot begin september 1942 was echter nergens sprake van 
daadwerkelijke belemmeringen bij de uitvoering van de acties. Wel had de reactie van de joodse 
bevolking zèlf (kenmerk 35) effect op de omvang van het aantal opgepakten. Al bij de eerste 
grote razzia in Parijs op 16–17 juli werden van de in totaal 28.000 joden, die op basis van de 
Franse cartotheek met naam- en adresgegevens gearresteerd moesten worden, minder dan de helft, 
12.884, opgepakt. In de dagen daarvoor hadden zich al geruchten verspreid over een ophanden 
zijnde grote actie en hadden clandestiene joodse krantjes oproepen gedaan te vluchten en zich 
niet te laten grijpen. Sommige Franse politieagenten hadden betrokkenen vooraf gewaarschuwd, 
dat zij binnen enkele uren opgehaald zouden worden. De overgebleven buitenlandse joden 
poogden zo snel mogelijk met behulp van valse papieren op te gaan in de bevolking en velen van 
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hen probeerden onder te duiken en/of naar de onbezette zone te ontsnappen. Hoewel het daar 
evenmin veilig was, achtte men in het onbezette gebied de kans om aan deportatie te ontkomen 
groter, mede omdat verschillende niet-joodse en joodse legale organisaties, zoals CIMADE en 
onderafdelingen van UGIF-S, hulp boden aan joden die aan deportatie trachtten te ontkomen. 
Vooral door toenemende internationale druk, met name van de Verenigde Staten, liet de Vichy-
regering bij monde van Laval begin september aan de bezetter weten dat vanwege de groeiende 
kerkelijke protesten en onrust onder de bevolking voorlopig geen grote ophaalacties meer in de 
onbezette zone zouden worden uitgevoerd (kenmerk 19). Terwijl tot 5 september in totaal ruim 
27.000 joden waren uitgeleverd voor deportatie, van wie 18.000 uit de bezette en bijna 10.000 uit 
de onbezette zone, daalde voor laatstgenoemde zone dit aantal tussen 5 september en eind 
oktober tot 1.100. De HSSPF en BdS blokkeerden in september pogingen van het Judenreferat om 
op eigen houtje ophaalacties te organiseren. Hoewel tot eind oktober dagelijks een trein 
beschikbaar was (kenmerk 12), vonden er in die maand in het geheel geen transporten uit 
Frankrijk plaats. Wel werd in bezet gebied door Franse politie overgegaan tot gerichte arrestaties 
van joden met een bepaalde buitenlandse nationaliteit, die tot dan toe niet aanmerking kwamen 
voor wegvoering, zoals Roemenen en Grieken. Hierdoor konden in de eerste helft van november 
1942 alsnog vier deportatietreinen vertrekken. Mede omdat vanaf midden november een groot 
deel van de treinen moest worden afgestaan aan het leger voor de strijd in Rusland, kwam daarna 
voorlopig een einde aan de deportaties in Frankrijk. Tot medio november 1942 waren in totaal 
41.951 joden uit Frankrijk gedeporteerd: 13 procent van de 320.000 joden in 1940. 
   In België was het beschikbare Duitse politieapparaat (kenmerk 14), bestaande uit Feldgendar-
merie en Geheime Feldpolizei van het militair bestuur, in augustus en september 1942 over het 
algemeen in staat de grote razzia’s uit te voeren. In Antwerpen werd daarbij de gemeentepolitie 
(kenmerk 22) bij uitzondering tot driemaal toe gedwongen mee te werken aan uitvoering van 
ophaalacties. Zonder expliciete goedkeuring van het militair bestuur, gaf de plaatselijke Sipo-SD 
in die stad daartoe opdracht aan de leiding van de gemeentepolitie. Begin september ondernam de 
Sipo-SD een soortgelijke poging in Brussel, maar deze strandde op weigering van de 
gemeentelijke autoriteiten. In oktober werd gedwongen inzet van Belgische politiediensten bij 
ophaalacties van joden, mede op aandringen van betrokken secretarissen-generaal, door het 
militair bestuur uitdrukkelijk verboden. Daarna werd door de Sipo-SD voor de uitvoering van 
ophaalacties en arrestaties, behalve bovengenoemde Duitse politie, gebruik gemaakt van leden 
van Belgische collaboratiegroeperingen, zoals Vlaamse en Waalse SS. Tot begin november 1942, 
waarna om dezelfde reden als in Frankrijk voorlopig geen treinen beschikbaar waren, werden 
16.621 joden uit België weggevoerd: 25 procent van de 66.000 joden in 1940. 
   Terwijl in Frankrijk en ook in Nederland het begin van de deportaties had geleid tot openlijke 
protesten, vooral van de kerken, was dit in België niet het geval (kenmerk 21). Invoering van de 
ster kort daarvoor had weliswaar een zekere bewustwording op gang gebracht, maar de meeste 
Belgen beschouwden de joden toch als niet-geïntegreerde vreemdelingen. Daar kwam bij dat de 
katholieke kerk hierover geen openlijke confrontatie met het militair bestuur wilde, nadat 
duidelijk was geworden dat joden die wèl de Belgische nationaliteit hadden – circa vierduizend – 
van deportatie waren vrijgesteld. Toen de razzia’s begonnen en schriftelijke oproepen ophielden, 
nam de betekenis van de AJB voor de joden snel af (kenmerk 34). De reacties van de 
overgebleven joodse bevolking (kenmerk 35) bestonden vooral uit de weigering van velen de ster 
nog langer te dragen, pogingen individuele hulp te krijgen en met valse identiteitspapieren te 
verhuizen naar andere adressen, zoals pensions en kleine hotels. Deze reactie kan worden 
verklaard uit de Oost-Europees joodse of Duitse achtergrond van de meeste immigranten; zoals 
eerder gezegd kenden zij zowel de methoden als consequenties van het antisemitisme dat in hun 
geboorteland heerste. Joodse communisten voerden aanslagen uit op de AJB, die zij als 
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verlengstuk van de bezetter beschouwden, terwijl zij daarnaast samen met linkse zionisten in 
september een verzetscomité vormden (vanaf januari 1943 Comité de défense des Juifs, CDJ, 
geheten). Dit comité was van meet af onderdeel van de algemene Belgische, linkse 
verzetsorganisatie Onafhankelijkheidsfront (OF), dat al in 1941 was ontstaan (kenmerk 23). 
Tijdens de eerste maanden van de deportaties bleef de Belgische bevolking in meerderheid 
onverschillig en passief. Dit veranderde echter in oktober 1942 bij invoering van de gedwongen 
tewerkstelling voor Belgen in Duitsland. Ook veel niet-joden zagen zich nu gedwongen onder te 
duiken en beseften toen pas wat vervolging betekende. Legale hulporganisaties begonnen zich 
steeds meer het lot van joden aan te trekken. Zo hielp het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn 
(NWK) het CDJ bij de onderduik van duizenden joodse kinderen. Een infrastructuur hiervoor 
bestond in zekere zin al, omdat vanwege ernstige voedselschaarste tijdens de eerste twee 
oorlogswinters een groot aantal kinderkolonies op het platteland was ontstaan om ondervoede 
stadskinderen te laten aansterken.  
   Nadat in Nederland de oproepen te weinig effect hadden, ging de bezetter over op een andere 
methode (kenmerk 17). Gemeentelijke politiekorpsen en marechaussee kregen opdracht joden 
door middel van naam- en adreslijsten tijdens de avondklok van huis op te halen. In Amsterdam 
waren het in september 1942 hoofdzakelijk agenten van de gemeentepolitie (kenmerk 22) die 
deze ophaalacties uitvoerden, maar in de praktijk gebeurde dit met groeiende weerzin van 
betrokken agenten. Daarom besloot de Duitse politie het ophalen uit de huizen vanaf begin 
oktober vooral te laten uitvoeren door speciale eenheden onder Duits bevel. Deze bestonden de 
eerste maanden uit leden van het Politiebataljon Amsterdam (PBA). Daarnaast was de bezetter in 
september begonnen met het via de Joodsche Raad verstrekken van voorlopige vrijstellingen van 
deportatie. Enerzijds waren deze bestemd voor joodse arbeidskrachten die voor de Duitse 
oorlogsindustrie vooralsnog onmisbaar waren, anderzijds waren ze bedoeld om het totale aantal 
te deporteren joden over langere tijd te spreiden en onderduik tegen te gaan. Op deze wijze leken 
er ook legale wegen te ontstaan om voorlopig aan deportatie te ontkomen. Een belangrijke 
reactie onder de joodse bevolking (kenmerk 35), vooral in de grote steden, bestond dan ook uit de 
jacht op vrijstellingen. Tegelijkertijd steeg in de eerste maanden van de deportaties ook het aantal 
meldingen voor de joodse werkkampen in Nederland, omdat men ervan uitging dat degenen die 
hier werkten niet meer voor de ‘tewerkstelling naar het oosten’ in aanmerking zouden komen. 
Anders dan in België, bleef in Nederland de aan de joden opgelegde organisatie (kenmerk 34) bij 
uitvoering van de deportaties ingeschakeld. Als uitvoerder van het vrijstellingensysteem en 
bemiddelaar voor de Nederlandse werkkampen werd de Joodsche Raad een nòg belangrijker 
instantie voor de overgebleven joodse bevolking. Aangezien Rauter niet tevreden was over het 
werk van de Nederlandse politie en de aantallen opgepakten, liet hij – om het geplande 
deportatiecijfer toch te halen – begin oktober 1942 de werkkampen voor joden in één slag door 
Duitse politie ontruimen. De betrokkenen en hun gezinsleden buiten de kampen – bijna 12.000 
mensen – werden bijna allemaal nog diezelfde maand via Westerbork weggevoerd.  Mede 
hierdoor werden vanaf half juli tot half november 1942 in totaal 32.057 joden gedeporteerd: 23 
procent van 140.000 joden in 1940. 
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Figuur 23: Deportaties, onderduik, ontsnapping: eerste fase, juni – medio november 1942 
 

   Kenmerken   
 

Frankrijk België Nederland 

Overgebleven relevante verschillen 
Uitgangssituatie 1940 
Bezetter:     1) bezettingsconceptie 
Omgeving: 18) uitgangssituatie 

 
 
- gedeeltelijke bezetting 
- Vichy-regering 
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anti-joodse politiek 1940–’42 
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9/10) - handelingsvrijheid / effect  
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       - positie van Judenreferate aan 
         vooravond van deportaties 
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19) positie autochtoon bestuur  
22) rol van politie 
Joodse bevolkingsgroepen: 
32) positie opgelegde organisaties  
      aan vooravond van deportaties 
30/33) houding / reacties van 
      joodse bevolkingsgroepen 
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  Duitse politie en deportaties  
 
- zwak 
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- beschikbaar 
 
- relatief sterk 

 
 
 
- geen HSSPF 
 
 
- middelmatig 
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- niet beschikbaar 
 
- middelmatig 

 
 
 
- HSSPF: zeggenschap over Dui.  
  en Ned. politie en deportaties 
 
- sterk 
 
- zwak 
- beschikbaar  
 
- zwak  
 
- toenemende afhankelijkheid  
  van Joodsche  Raad 

Deportaties, eerste fase 
Bezetter: 
12) transportmogelijkheden 
13) planning deportatieaantallen 
14) beschikbaar politieapparaat 
15) capaciteit doorgangskampen 
16) handelingsvrijheid Judenreferat 
17) methoden 
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- voldoende 
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- voldoende 
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Omgeving:  
19) houding hoogste autoriteiten  
 
 
 
20) uitvoering bureaucratie 
21) maatschappelijke reacties 
 
 
22) rol van politie 
 
 
 
23) verzet / onderduikmogelijkh. 

 
- sterke  betrokkenheid: 
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- openlijke protesten (kerken) 
  clandestiene pers: veront- 
  waardiging, juli–sept.’42 
- groot: juli–aug.’42 
  onvoldoende: sept.-okt.’42 
  
  
- onvoldoende 

 
- s.g.’s: geen betrokkenheid  
   (m.u.v. AJB en joden met  
   Belgische nationaliteit) 
  
- middelmatig 
- geen openlijke protesten 
  clandestiene pers: veront- 
  waardiging, aug.’42 
- Antwerpen: beperkt, aug.-  
  sept. ’42;  
  rest van het land: geen 
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- s.g.’s: geen betrokkenheid  
  (m.u.v. lijst Frederiks-Van  
   Dam) 
  
- middelmatig 
- openlijke protesten (kerken) 
   clandestiene pers: verontwaar-  
   diging, juli–okt.’42 
- Amsterdam: groot sept.’42  
  Den Haag: groot sept.-nov.’42  
  Rotterdam: zwak   
  platteland: middelmatig  
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Joodse bevolkingsgroepen: 
34) rol van opgelegde  
       organisaties bij deportaties 
 
 
 
35) reacties bevolkingsgroepen 

 
- zwak, geen SS-greep over  
  UGIF, wel betekenis voor 
  maatschappelijke steun 
- UGIF-N: materiële hulp aan  
  opgepakte joden 
- Franse joden: legalisme 
- buitenlandse joden: vlucht   
   naar onbezette zone, 
   toenemende onderduik    

 
- middelmatig, AJB na  
  oproepen niet langer inge- 
  schakeld bij deportaties, wel  
  materiële hulp aan 
  opgepakte joden 
- Belgische joden: legalisme 
- buitenlandse joden: vlucht    
   naar Frankrijk,       
   toenemende onderduik    

 
- sterk, SS-greep over Joodsche 
   Raad  bij uitvoering  
   deportaties, maatschappelijke  
   steun en materiële hulp aan  
   opgepakte joden 
- legalisme: streven naar vrij- 
   stellingen van deportatie,   
   beperkte onderduik 

Deportatieaantal (percentage) 
juni – medio november 1942 

 
41.951  (13) 

 
16.621  (25) 

 
32.057  (23) 

 

Van de uitgangssituatie waren als onderscheidend overgebleven: gedeeltelijke bezetting (kenmerk 
1) en Vichy-regering (kenmerk 18) in Frankrijk. Voor de fase van anti-joodse politiek 1940–’42 
geldt dit voor: effect van competentiegeschillen bij de bezetter (kenmerk 10), positie van 
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autochtoon bestuur en politie bij omgeving (kenmerken 19 en 22), en positie van aan joden 
opgelegde organisaties alsmede reacties van de joodse bevolkingsgroepen (kenmerken 30, 32 en 
33). 
   Wanneer de percentages gedeporteerden tot medio november 1942 van Frankrijk (13) en 
Nederland (23) worden beoordeeld, kan op basis van bovenstaand schema het verschil van tien 
procent worden verklaard door een samengestelde oorzaak: bij de bezetter omvang 
politieapparaat, handelingsvrijheid en methoden, bij de omgeving houding hoogste autoriteiten, 
maatschappelijke reacties en rol van politie, en bij de joodse bevolkingsgroepen: positie van 
opgelegde organisaties en reacties. Welke van deze kenmerken zijn nu van primair dan wel van 
secondair belang? In Frankrijk was weliswaar de omvang van het Duitse politieapparaat 
(kenmerk 14) relatief beperkt, in figuur 24a aangeduid met (–), maar dit werd in de praktijk door 
het Duits-Franse politieakkoord ruimschoots gecompenseerd door de principiële beschikbaarheid 
van honderdduizend Franse politieagenten voor het oppakken van joden. Hierdoor is deze factor 
in feite voor de deportaties een plus geworden en als zodanig bij kenmerk 14 in figuur 24a 
aangeduid. Directe aanleiding voor de neergang van de deportaties in Frankrijk was dat de rol 
van de Franse politie (kenmerk 22) vanaf september 1942 werd beperkt, in tegenstelling tot de 
maanden daarvoor. Deze ‘dichtbij’-factor heeft echter een meer bevestigende dan verklarende 
betekenis. Het waren immers niet de plaatselijke politiechefs zèlf die hiertoe besloten, maar de 
Vichy-regering, met name in de persoon van Laval. In deze eerste fase is dus de verklarende 
factor voor Frankrijk de houding van de hoogste autoriteiten (kenmerk 19), omdat deze zowel de 
omvangrijke deportaties van juli–september mogelijk maakte, alsook door de verandering in 
houding beslissend was voor het uiteindelijk geheel stoppen ervan in de hele maand oktober. De 
stagnatie in Frankrijk van die maand en gelijktijdige piek van de wegvoering uit de werkkampen 
in Nederland verklaren het procentuele verschil tussen beide landen tot medio november 1942. 
Directe aanleiding voor de veranderde houding van de Vichy-regering waren de 
maatschappelijke reacties (kenmerk 21). De drie noodzakelijke voorwaarden voor het 
verklarende karakter van de maatschappelijke reacties – en daardoor veranderde houding van de 
hoogste autoriteiten in Frankrijk – waren: de gedeeltelijke bezetting (kenmerk 1) en ontstaan van 
Vichy-regering (kenmerk 18), en in van de fase van anti-joodse politiek (1940–’42): de blijvend 
sterke betrokkenheid van de top van het Franse bestuur (kenmerk 19). De in Frankrijk al eerder 
door bovengenoemd politieakkoord van begin juli 1942 verzwakte handelingsvrijheid van het 
Judenreferat (kenmerk 16) werd pas door de latere onderbreking van de deportaties ook 
zichtbaar. Omdat door de verandering in houding van de Vichy-regering een daadwerkelijke 
stagnatie ontstond, is het oorzakelijk gewicht van de houding van hoogste autoriteiten (kenmerk 
19) groter, dan het gewicht van de handelingsvrijheid van het Judenreferat (kenmerk 16) dat 
daarom in figuur 24a niet als cruciaal verschil is aangeduid. Dit laatste geldt om dezelfde reden 
ook voor positie van de UGIF (kenmerk 34), waarvan de functie beperkt bleef tot materiële steun 
aan joden. Van groter belang lijken de reacties van joodse immigranten (kenmerk 35) en de 
onderduik-/ontsnappingsmogelijkheden (kenmerk 23) vanaf de grote ophaalacties in Parijs in juli. 
Immers, ruim 15.000 joden wisten zich in eerste instantie hieraan te ontrekken. Om het geplande 
deportatieaantal van 40.000 toch te bereiken, werden echter door Vichy eind augustus extra 
ophaalacties in de onbezette zone georganiseerd. Omdat mede hierdoor het streefcijfer alsnog 
werd bereikt, bleken laatstgenoemde twee kenmerken in deze fase toch van beperkte betekenis. 
   Voor het veel hogere aantal en percentage gedeporteerden in Nederland zijn de gebruikte 
methoden (kenmerk 17) de meest dichtbijgelegen factor. Ook hier is evenwel meer sprake van 
een bevestigende dan van een verklarende factor. Keuze en aard van de methoden stonden 
immers niet op zichzelf, maar werden in werkelijkheid in hoofdzaak bepaald door de 
voorafgaande grote handelingsvrijheid (kenmerk 16) van direct betrokken Duitse instanties in 
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Nederland. Daarom is deze handelingsvrijheid de belangrijkste verklarende factor voor de 
omvang van de deportaties in de eerste deportatiefase. Door uitschakeling van de Nederlandse 
ambtelijke top (kenmerk 19) voor wat betreft de joden ruimschoots vóór het begin van de 
deportaties, konden maatschappelijke reacties (kenmerk 21) in Nederland onmogelijk een 
soortgelijk belemmerend effect hebben als in Frankrijk het geval was. Aangezien er zowel in 
Frankrijk als in Nederland maatschappelijke protesten waren bij het begin van de deportaties, 
maar deze alleen in Frankrijk via de veranderde houding van de Vichy-regering ook effect 
hadden, kunnen de maatschappelijke reacties (kenmerk 21) dus op zichzelf geen voldoende 
voorwaarde zijn geweest voor het ontstaan van de procentuele verschillen. Noodzakelijke 
voorwaarden voor het feit dat de maatschappelijke reacties in Nederland niet van invloed bleken, 
waren: de algehele bezetting van Nederland (kenmerk 1), en tijdens de fase van anti-joodse 
politiek (1940–’42) het effect van de competentiegeschillen (kenmerk 10) met als resultaten: 
uitschakeling van de Nederlandse ambtelijke top (kenmerk 19) en grote handelingsvrijheid 
(kenmerken 9/10) met sterke SS-greep op de aan de joden opgelegde organisatie (kenmerk 32). 
Om die reden werd de Joodsche Raad (kenmerk 34) ook daadwerkelijk door de bezetter als één 
van de instrumenten ingeschakeld in het deportatiesysteem, wat zoals vermeld met de aan de 
joden opgelegde organisaties in België en Frankrijk veel minder gebeurde. Hoewel er in dit 
opzicht dus verschillen waren, zijn toch de rol van de Vichy-regering (kenmerk 19) bij de 
stagnatie in Frankrijk en de handelingsvrijheid van de SS (kenmerk 16) bij de gelijktijdige piek 
door opheffing van de werkkampen in Nederland uiteindelijk doorslaggevend gebleken voor het 
ontstaan van het verschil in percentage gedeporteerden in de eerste fase. 
   Het verschil van twaalf procent in dezelfde fase tussen Frankrijk (13) en België (25) kan 
eveneens om dezelfde redenen door de veranderde houding van hoogste autoriteiten (kenmerk 
19) in Frankrijk worden verklaard: de deportatiestop van oktober in Frankrijk en de continuïteit 
in België als gevolg van de handelingsvrijheid (kenmerk 16) in de maanden september en oktober 
1942. In het begin leek de aanpak van de bezetter hier succesvol – het geplande deportatieaantal 
werd verhoogd van tien- naar twintigduizend – maar het was vooral door de reactie van de 
overgebleven joden (kenmerk 35), die massaal onderdoken, dat laatstgenoemd aantal eind 
oktober 1942 toch niet werd gehaald. De grotere betrokkenheid van autochtone bureaucratie en 
politie bij de deportaties (kenmerk 20 en 22) in Frankrijk was een gevolg van de Frans-Duitse 
collaboratiepolitiek, een politiek die voor wat betreft de deportaties van joden in België ontbrak 
met uitzondering van de incidentele inschakeling van de Antwerpse politie (kenmerk 22). Omdat, 
anders dan in Frankrijk, in België de top van het autochtoon bestuur ten aanzien van de 
deportaties (kenmerk 19) was uitgeschakeld, kon het verschil in maatschappelijke reacties 
(kenmerk 21) in België geen soortgelijk belemmerend effect hebben als in Frankrijk. 
   Aangezien in deze eerste fase het percentage gedeporteerden in België (25) zelfs hoger is dan 
in Nederland (23), moeten oorzaken van het uiteindelijke verschil in totale deportatiepercentage 
tussen België (40) en Nederland (75) in de tweede en/of derde fase worden gezocht. 
 
Bovenstaande bevindingen voor de betreffende kenmerken kunnen voor de achtereenvolgende 
vergelijkingen Frankrijk-Nederland, Frankrijk-België en België-Nederland als volgt schematisch 
worden weergegeven. 
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Vergelijkende oorzakelijke verklaring, eerste deportatiefase: juni – medio nov. 1942 
 
Figuur 24a: Frankrijk – Nederland  
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+ = aanwezig, voldoende of sterk, – = afwezig, onvoldoende of zwak, +/– = middelmatig/afnemend, –/+ = 
middelmatig/toenemend. Deze definiëring geldt ook voor de vergelijkende schema’s hieronder. In werkelijkheid gaat 
het meestal méér om graduele dan om absolute verschillen. 
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 Figuur 24b: Frankrijk – België  
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Figuur 24c: België – Nederland 
 
Vergelijkingsgevallen → 
Vergelijkingskenmerken ↓ 

België  Nederland overeenkomsten 
en verschillen  

Bezetters 
12) transportmogelijkheden 
 
13) planning deportatieaantallen  
  
14) beschikbaar politieapparaat 
 
15) capaciteit doorgangskampen 
 

 
+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 
+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

  
overeenkomst 

 
overeenkomst 

 
overeenkomst 

 
overeenkomst 

16) handelingsvrijheid + + overeenkomst 
 

Omgeving 
19) hoogste autoriteiten 
 

 
– 

 

 
– 

 

 
overeenkomst 

20) uitvoering bureaucratie 
 
21) maatschappelijke reacties 
 
22) rol van politie 
 
23) verzet,  onderduik- en  
      ontsnappingsmogelijkheden 

+/– 
 
– 
 

+/– 
 

–/+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
– 

verschil 
 

verschil 
 

verschil 
 

verschil 

Joodse bevolkingsgroepen 
34) rol van aan joden opgelegde 
      organisaties bij deportaties 
35) reacties joodse bevolking: 
      - legaliteit 
      - illegaliteit (vlucht,  
        onderduik, verzet) 

 
 

+/– 
 

+ 
 

–/+ 

 
 

+ 
 

+ 
 
– 

 
 

verschil 
 

overeenkomst 
 

verschil 
 
Omvang deportatiepercentage 

 
25 

 
23 

 
verschil van 2 

 

In de procentuele vergelijking Frankrijk (13) – Nederland (23) is voor het verschil van tien in de 
eerste fase de veranderde houding van de hoogste autoriteiten in Frankrijk (kenmerk 19) de 
doorslaggevende factor. Voor Frankrijk (13) – België (25) wordt het verschil van twaalf procent 
eveneens verklaard door kenmerk 19 in Frankrijk. Dit betekent dat hiermee van het uiteindelijk 
verschil van vijftien in deportatiepercentage tussen Frankrijk en België al twaalf is verklaard. 
Omdat in deze fase het percentage van België nog hoger is dan in Nederland, liggen de oorzaken 
van het uiteindelijke verschil tussen deze twee landen in de volgende fasen.  
 
5.4.3  Tweede deportatiefase, medio november 1942 – medio juni 1943 
 
In de tweede week van november 1942 trok het Duitse leger onbezet Frankrijk binnen, omdat de 
geallieerden in Noord-Afrika waren geland en een soortgelijke landing aan de Franse 
Middellandse Zeekust werd verwacht. Italiaanse troepen bezetten tegelijkertijd het gebied 
oostelijk van de Rhône. De wapenstilstandsvoorwaarden uit 1940 bleven formeel van kracht en 
de Vichy-regering kon aanblijven. Vanaf februari 1943 waren er weer treinen voor Frankrijk 
beschikbaar (kenmerk 12). Op Duits verzoek was de Vichy-regering bereid in die maand de 
Parijse politie opdracht te geven om op basis van de cartotheek met naam- en adresgegevens van 
de joden een ophaalactie uit te voeren. De deportaties werden hervat. Volgens de geplande 
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deportatieaantallen (kenmerk 13) moesten er in de maanden april, mei en juni in totaal 90.000 tot 
100.000 joden worden weggevoerd. Omdat er onvoldoende buitenlandse joden konden worden 
opgepakt en de Franse regering onwillig bleef om de eigen politie blijvend grootschalig in te 
zetten (kenmerken 19 en 22), voorzag het Judenreferat dat deze aantallen niet gehaald konden 
worden. Daarom deed de Sipo-SD met steun van de Duitse ambassade een beroep op de Franse 
regering om grote aantallen joodse immigranten, die vanaf eind jaren twintig waren 
genaturaliseerd, het Franse staatsburgerschap weer te ontnemen. Op deze wijze konden zij in 
overeenstemming met het Frans-Duitse politieakkoord uit juli 1942 worden opgepakt en 
weggevoerd. De Vichy-regering leek hiertoe bereid en daarnaast werd het Frans-Duitse 
politieakkoord medio april 1943 formeel hernieuwd en uitgebreid tot de zuidelijke zone. Maar in 
afwachting van de onderhandelingen en betreffende wetgeving, kon het Judenreferat vooralsnog 
weinig ondernemen; de handelingsvrijheid (kenmerk 16) bleef dus zwak. Mede door interne 
Franse geschillen liet een denaturalisatiewet maanden op zich wachten en kwam uiteindelijk in 
augustus 1943 definitief niet tot stand. De belangrijkste overwegingen van Pétain en Laval waren 
het voor Duitsland ongunstige verloop van de oorlog, alsmede hun vrees voor hernieuwde 
kerkelijke protesten en wijdverbreide afwijzende reacties onder de bevolking. Tussen eind maart 
en medio juni vonden wederom in het geheel geen deportaties van joden uit Frankrijk plaats. Er 
werden in de fase van 11 november 1942 tot 10 juni 1943 in totaal 8.001 joden weggevoerd: 2,5 
procent van 320.000. 
   In deze fase maakte het georganiseerd verzet in Frankrijk een groei door en namen onderduik- 
en ontsnappingsmogelijkheden toe (kenmerk 23). De belangrijkste gangmaker hiervan was de 
invoering in februari 1943 van de STO (verplichte tewerkstelling in Duitsland voor hele 
jaarklassen Fransen). In zekere zin ontstond hierdoor evenals eerder in België een soortgelijke 
solidariteit met joden als met degenen die zich aan tewerkstelling in Duitsland poogden te 
onttrekken. Behalve dat individuele onderduikmogelijkheden voor joden toenamen, kregen ook 
netwerken, waarin niet-joodse (CIMADE) en joodse organisaties (OSE) en personen 
samenwerkten, vanaf voorjaar 1943 een gaandeweg belangrijker betekenis voor de hulp aan vaak 
reeds eerder ondergedoken joden. De financiering van voedsel, onderdak etc., kwam 
voornamelijk van de Amerikaanse-joodse hulporganisatie Joint en christelijke organisaties zoals 
van de Amerikaanse Quakers. 
   De reacties van joden (kenmerk 35) in deze fase bestonden uit toenemende onderduik, zelfhulp 
via eigen organisaties en netwerken, deels binnen deels buiten de UGIF, en ontsnappingspogingen 
zoals vlucht naar de Italiaanse zone. Deze reacties golden vooral voor de buitenlandse joden. De 
Italiaanse bezetters weigerden namelijk joden in hun zone voor deportatie uit te leveren. Hierover 
ontstonden conflicten tussen Franse en Italiaanse autoriteiten, terwijl Duitse druk op de Italiaanse 
regering geen effect sorteerde. De achterliggende reden van de houding van Italië – hoewel 
bondgenoot van Duitsland – was dat er in de Italiaanse regering, bureaucratie, fascistische partij 
en het leger, onvoldoende draagvlak bestond om antisemitisme in daden om te zetten. 
 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 (kenmerk 12) trad echter 
op 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 (kenmerk 35). Dit betekende dat al in een vroeg 
stadium de bezetter gedwongen was joodse onderduikers op te sporen, een taak waarvoor het 
Duitse beschikbare politie- en opsporingsapparaat (kenmerk 14) 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 
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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 de handelingsvrijheid van het Judenreferat dus niet 
onbeperkt (kenmerk 16). Wel werd vanuit het RSHA in Berlijn herhaaldelijk aangedrongen op 
deportatie van de circa vierduizend Belgisch-joodse staatsburgers. Dat er in België toenemende 
onderduikmogelijkheden waren (kenmerk 23), was niet alleen gevolg van het feit dat steeds meer 
Belgen, die niet naar Duitsland wilden voor de tewerkstelling, een onderduikplaats nodig hadden, 
maar had vooral ook te maken met het feit dat de samenwerking tussen de bestaande Belgische, 
linkse verzetsorganisatie (OF) en het joods verzetscomité (CDJ) steeds hechter en succesvoller 
werd. Gevolg was dat ook legale organisaties, zoals NWK, KAJ en lagere kerkelijke instanties, 
groeiende onderduikhulp voor joden boden; zelfs Belgische autoriteiten waren gaandeweg bereid 
tot heimelijke financiële steun hieraan. Bovendien konden individuele joden zich langere tijd met 
valse papieren tegen betaling schuil houden in pensions, kleine hotels en gehuurde kamers bij 
particulieren. Dit laatste werd weer gestimuleerd door oproepen in de ondergrondse pers. In het 
begin gebeurde dit veelal op eigen kosten van de onderduikers, vanaf begin 1943 steeds meer via 
financiële steun van CDJ en – via Zwitserland en Frankrijk – van de Joint. De samenwerking 
tussen niet-joden en joden in dit opzicht was blijkbaar dermate effectief dat in deze fase nog geen 
tien procent van de circa 30.000 joden in de clandestiniteit konden worden opgepakt en 
gedeporteerd. Er werden van november 1942 tot juni 1943 minder dan 3.000 joden weggevoerd: 
4,5 procent van 66.000. 
   In Nederland bleef – na opheffing van de werkkampen in oktober 1942 – de blijvende, grote 
handelingsvrijheid van het Judenreferat van betekenis (kenmerk 16). Het beschikbare Duitse 
politieapparaat (kenmerk 14) werd in de eerste maanden van 1943 ingezet om ook andere 
plaatsen waar joden bijeengebracht waren, zoals tehuizen, inrichtingen en ziekenhuizen te 
ontruimen. Het ging daarbij om ongeveer 8.000 personen. De voortgaande ophaalacties van  
joden uit hun huizen door middel van naam- en adreslijsten werden in de grote steden uitgevoerd 
door wisselende, pro-Duitse eenheden onder Duits bevel: in Amsterdam werd het PBA uit de 
vorige fase medio februari 1943 vervangen door de Vrijwillige Hulppolitie (VHP). Deze bestond 
louter uit NSB’ers en Nederlandse SS’ers. Andere methoden (kenmerk 17) die maakten dat de 
geplande transporten in Nederland ongehinderd doorgang konden vinden, waren: geleidelijke 
opheffing van vrijstellingen, tweede doorgangskamp Vught, intensieve jacht op joodse 
onderduikers, evacuatie van de joden uit de provincies, voortgaande concentratie in drie 
Amsterdamse wijken en tenslotte grote razzia’s aldaar door hoofdzakelijk Ordnungspolizei en 
VHP. Dit alles maakte in het voorjaar en vroege zomer van 1943 de deportatie mogelijk van ruim 
34.000 joden naar het vernietigingskamp Sobibór in Polen. Van medio november 1942 tot medio 
juni 1943 werden in totaal 39.012 joden weggevoerd: bijna 28 procent van 140.000. 
   Anders dan in Frankrijk en België vonden in Nederland in het voorjaar van 1943 hernieuwde, 
openlijke protesten van kerkelijke zijde plaats (kenmerk 21), maar deze hadden geen effect op de 
voortgang van deportaties. De toegenomen gedwongen tewerkstelling van Nederlanders in 
Duitsland en het bericht dat de Nederlandse militairen teruggevoerd zouden worden in 
krijgsgevangenschap waren echter aanleiding tot de grote april-mei-stakingen van 1943. 
Nederlandse verzetsorganisaties (kenmerk 23), zoals de LO, die later grote aantallen onderduikers 
konden onderbrengen, zouden pas ná deze stakingen definitief van de grond komen. De rol van 
de Joodsche Raad en reacties van de joodse bevolking (kenmerken 34 en 35) in Nederland 
werden in de tweede fase hoofdzakelijk bepaald door de methoden van list en bedrog die de 
bezetter bij de deportaties hanteerde (kenmerk 17) en het gebrek aan voldoende 
onderduikmogelijkheden (kenmerk 23). Pas vanaf medio mei 1943 liet de bezetter zijn eerdere 
aanpak vallen en ging openlijk over op grootschalige razzia’s om de deportaties op gang te 
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houden. Daardoor nam de Joodsche Raad, die tot dan toe actief betrokken was geweest, in 
betekenis af (kenmerk 34). Omdat de vrijstellingen ook bijna geheel waren opgeheven, 
probeerden veel overgebleven joden alsnog snel een onderduikplaats te vinden. Voor een deel 
lukte dit, doordat toen zoals gezegd in het algemeen meer onderduikmogelijkheden via 
verzetsorganisaties ontstonden, maar dit was later dan in Frankrijk en België en bovendien was 
toen méér dan de helft van de Nederlandse joden al weggevoerd.  
 
Figuur 25: Deportaties, onderduik, ontsnapping: tweede fase, medio nov. 1942–medio juni 1943 
 

   Kenmerk  
 

Frankrijk België Nederland 

Bezetters: 
12) transportmogelijkheden 
 
13) planning deportatieaantallen 
14) beschikbaar politieapparaat 
15) capaciteit doorgangskampen 
16) handelingsvrijheid  
17) methoden 
 

 
- onvoldoende nov.’42-jan.’43 
   voldoende, febr.–juni ’43 
- voldoende 
- onvoldoende 
- voldoende 
- zwak  
- beperkte ophaalacties, 
   opsporing onderduikers 

 
-onvoldoende nov.’42-mrt.’43 
  voldoende, april–juni’43 
- voldoende 
- onvoldoende 
- voldoende 
- middelmatig 
- opsporing onderduikers 

 
- voldoende 
 
- voldoende 
- voldoende 
- voldoende 
- sterk  
- ontruiming tehuizen, Vught,   
  concentratie in A’dam, razzia’s 

Omgeving:  
19) houding hoogste autoriteiten 
 
 
20) uitvoering bureaucratie 
 
21) maatschappelijke reacties 
 
 
22) rol van politie 
 
 
 
23) verzet / onderduikmogelijkh. 

 
- sterke  betrokkenheid: 
  onvoldoende medewerking 
 (denaturalisatieonderhandel.) 
- middelmatig (stempel Juif in  
  zuidelijke zone) 
- geen openlijke protesten 
  clandestiene pers: afnemend 
 
- zwak, m.u.v. nov.’42 en  
  febr.’43   
 
 
- toenemend 

 
- s.g.’s: geen betrokkenheid   
  (m.u.v. AJB en joden met  
  Belgische nationaliteit) 
- middelmatig/zwak 
 
- geen openlijke protesten 
  clandestiene pers: geen 
 
- geen 
 
 
 
- toenemend 

 
- s.g.’s: geen betrokkenheid  
  (m.u.v. lijst Frederiks-Van  
   Dam) 
- middelmatig 
 
- openlijke protesten (kerken,  
  febr./mei ’43); clandestiene  
   pers: afnemend 
- Amsterdam: zwak;  
  Den Haag: middelmatig; 
  Rotterdam: zwak; 
  platteland: relatief groot. 
- onvoldoende 

Joodse bevolkingsgroepen: 
34) rol van dwangorganisaties  
      bij uitvoering van deportaties 
 
 
35) reacties bevolkingsgroepen 

 
- zwak, geen SS-greep over  
  UGIF, wel betekenis voor 
  voor maatschappelijke steun 
  en hulp aan opgepakte joden 
- Franse joden: legalisme  
- toenemend verzet onder  
  dekmantel van UGIF-S 
- buitenlandse joden: alterna-  
  tieve organisaties, toene-    
  mende onderduik en vlucht  
  naar zuidelijke en Ital.zone 

 
- zwak, AJB blijvend uitge- 
  schakeld bij deportaties,  
  wel maatschappelijke steun 
  en hulp aan opgepakte joden 
- Belgische joden: legalisme 
 
 
- buitenlandse joden: alterna- 
   tieve organisatie CDJ:  
   massale onderduik en  
   vlucht naar Frankrijk   

 
- sterk, SS-greep over Joodsche  
   Raad bij deportaties, 
   maatschappelijke steun en  
   hulp aan opgepakte joden 
- Nederlandse joden: legalisme:  
   streven naar vrijstelling van  
   deportatie (Sperren, Vught);  
   geen alternatieve organisa- 
   ties, relatief beperkte  
   onderduik en vlucht 

Deportatieaantal  (percentage) 
medio nov.1942–medio juni 1943 

 
8.001  (2,5) 

 
2.955  (4,5) 

 
39.012  (28) 

 

Vanaf november 1942 is de gedeeltelijke bezetting (kenmerk 1) in Frankrijk niet langer van 
toepassing in de vergelijking. De Vichy-regering (kenmerk 18) blijft ondanks bezetting van de 
zuidelijke zone wèl gehandhaafd. Weliswaar golden vergeleken bij Nederland in de winter 1942–
’43 verminderde transportmogelijkheden in Frankrijk en België (kenmerk 12), maar toch vormen 
deze geen doorslaggevende factor. In Frankrijk had de houding van hoogste autoriteiten 
(kenmerk 19) al éérder de deportaties doen stagneren, terwijl in België de bezetter door de 
massale onderduik zijn greep op de overgebleven joodse bevolking al in oktober 1942 had 
verloren. Dit blijkt uit het feit dat van het geplande deportatiecijfer van 20.000 tot eind oktober 
1942, waarvoor de treinen beschikbaar waren, ondanks extra inspanningen minder dan 17.000 
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werd bereikt. Bovendien was het de betrokken Duitse instanties al in september bekend dat vanaf 
begin november voorlopig geen treinen voor België beschikbaar zouden zijn. Niettemin werd de 
jacht op onderduikers onverminderd voortgezet en toen in januari 1943 de capaciteit van het 
doorgangskamp (kenmerk 15) bereikt dreigde te worden, bleken er tòch weer deportatietreinen 
voor België beschikbaar (kenmerk 12). In Nederland konden evenals in de vorige fase, door 
uitschakeling van de ambtelijke top (kenmerk 19) de maatschappelijke reacties en protesten 
(kenmerk 21) geen belemmerend effect hebben op de deportaties. Voor wat betreft de rol van de 
politie bij de deportaties (kenmerk 22) was daarvan in België tijdens de tweede fase geen sprake. 
In Nederland was al vóór het begin van deze fase in de meeste grote steden, waar méér dan 
driekwart van de joden woonde, het oppakken vrijwel geheel in handen gekomen van pro-Duitse 
eenheden onder Duits bevel. Alleen op het platteland en in Den Haag bleef de reguliere politie 
langere tijd betrokken. Aangezien buiten de grote steden, waar oorspronkelijk twintig procent van 
de joden woonde, echter een groot deel van hen al was verdwenen door de gedwongen 
verhuizingen naar Amsterdam vanaf januari 1942 en de evacuatie van de werkkampen en de 
noordelijke provincies in oktober 1942, waren in dit opzicht handelingsvrijheid en methoden  van 
de bezetter (kenmerken 16 en 17) belangrijker, dan de inzet van de reguliere politie (kenmerk 
22). Hetzelfde gold in feite ook voor de situatie in Den Haag, waar de gemeentepolitie onder 
bevel van een NSB-hoofdcommissaris en vooral de gespecialiseerde pro-Duitse diensten feitelijk 
een verlengstuk van de bezetter waren geworden, buiten het reguliere Nederlandse bestuur om. In 
Frankrijk was tijdens deze fase de inzet van de reguliere politie, ondanks formele hernieuwing 
van het Frans-Duitse politieakkoord, door de Vichy-regering aanzienlijk beperkt (kenmerk 19). 
   Wanneer de percentages gedeporteerden in de periode 12 november 1942 tot 10 juni 1943 van 
Frankrijk (2,5) en Nederland (28) worden beoordeeld, kan het verschil van 25,5 procent worden 
verklaard door zes factoren: handelingsvrijheid, methoden, houding hoogste autoriteiten, 
onderduik-/ontsnappingsmogelijkheden, rol van aan joden opgelegde organisaties en reacties 
van joodse bevolkingsgroepen. Welke van deze hadden nu het meeste effect op het verschil in 
deportatiepercentage in de tweede fase? In Frankrijk was dit allereerst de houding van de Vichy-
regering (kenmerk 19) bij de maandenlange denaturalisatie-onderhandelingen. Het was om deze 
reden dat de reeds geplande, grootschalige deportaties (kenmerk 13) waarvoor voldoende 
transportmogelijkheden aanwezig waren (kenmerk 12), niet doorgingen. De handelingsvrijheid 
van het Judenreferat (kenmerk 16) bleef dus in de maanden maart tot medio juni onveranderd 
zwak. Een andere betekenisvolle factor in de vergelijking lijken de toenemende onderduik- en 
ontsnappingsmogelijkheden (kenmerk 23) voor joden in Frankrijk, mede als gevolg van de 
opgevoerde, verplichte tewerkstelling van Fransen in Duitsland vanaf februari 1943. Toch is het 
oorzakelijk gewicht van kenmerk 23 tijdens deze fase voor Frankrijk geringer dan het gewicht 
van de houding van hoogste autoriteiten (kenmerk 19) en de beperkte handelingsvrijheid van het 
Judenreferat. Immers, in de praktijk bepaalde de regering in Vichy nog steeds het verloop en de 
omvang van de arrestaties en deportaties, die door de denaturalisatiekwestie maandenlang 
stagneerden, terwijl deze door de houding van de Italiaanse autoriteiten in hun bezettingszone in 
het geheel niet plaatsvonden. Het waren in de eerste plaats deze factoren, en niet de 
beschikbaarheid of omvang van onderduikmogelijkheden, of de reacties van joodse organisaties 
en joodse bevolking zèlf, die in deze fase de beperkte omvang van arrestaties en deportaties in 
Frankrijk bepaalden. Daar komt bij dat in Frankrijk tijdens deze fase joden met de Franse 
nationaliteit nog in betrekkelijke veiligheid op hun legale adressen konden wonen en niet hoefden 
onder te duiken. Onderduikmogelijkheden waren dus weliswaar een verschil met Nederland maar 
voor Frankrijk in deze fase geen cruciale, oorzakelijke factor in de vergelijking met Nederland. 
   Het veel hogere aantal en percentage gedeporteerden in Nederland geeft aan dat de  
doeltreffendheid van de gebruikte methoden (kenmerk 17), de meest dichtbij-gelegen factor is. 
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Ook hier geldt dat deze factor meer een bevestigende dan een verklarende waarde heeft. Immers, 
de keuze en aard van de methoden werden vooral bepaald door de mate van handelingsvrijheid  
van direct betrokken Duitse instanties (kenmerk 16). Omdat in Nederland deze 
handelingsvrijheid groot was, is deze factor hier van méér verklarende waarde dan de methoden. 
In Nederland konden hierdoor – in tegenstelling tot Frankrijk – de wegvoeringen van februari tot 
en met juni 1943 ongehinderd plaatsvinden. De reacties van de joodse bevolking in Nederland 
werden in deze fase hoofdzakelijk bepaald door de wijze waarop de deportaties met inschakeling 
van de Joodsche Raad (kenmerk 34) waren georganiseerd en het gebrek aan grootschalige 
onderduikmogelijkheden (kenmerk 23). Dit laatste was voornamelijk gevolg van het feit dat 
algemene Nederlandse clandestiene organisaties voor hulp aan onderduikers niet eerder dan na de 
april-mei-stakingen van 1943 op nationaal niveau tot ontwikkeling zouden komen.  
   Dat het georganiseerde verzet in Nederland (kenmerk 23) later op gang kwam vergeleken bij 
Frankrijk en België had te maken met drie factoren. Allereerst ging het in economisch opzicht in 
Nederland lange tijd nog niet zo slecht, in tegenstelling tot Frankrijk en België waar al in de 
eerste oorlogswinters sprake was van ernstige voedselschaarste. Dit leidde in die landen al snel 
tot grote ontevredenheid en werkte de opkomst van georganiseerd verzet in de hand. Dit kwam 
mede relatief vroeg tot stand omdat beide landen – anders dan Nederland – geheel of 
gedeeltelijke bezettingservaring hadden uit de eerste wereldoorlog. Een derde factor, die in alle 
drie landen van groot belang bleek, was de gedwongen tewerkstelling in Duitsland. De 
verontwaardiging hierover stimuleerde sterk de onderduik en het verzet. In België kwam het 
hierdoor veroorzaakte keerpunt al in oktober 1942, in Frankrijk vooral in februari 1943 en in 
Nederland pas met de april-mei stakingen van 1943. 
   De oorzaak van het verschil van twee procent tussen Frankrijk (2,5) en België (4,5) ligt in 
dezelfde voor Frankrijk al genoemde factor, die de grotere stagnatie in Frankrijk dan in België 
verklaart: in Frankrijk was de houding van de hoogste autoriteiten (kenmerk 19) bepalend voor 
de geringere omvang van de deportaties in deze fase. Samen met de al verklaarde twaalf procent 
van de vorige fase, komt hiermee het verklaarde verschil tussen Frankrijk en België op veertien 
van de vijftien procent. 
   Voor medio november 1942 tot medio juni 1943 zijn er voor het verschil van 23,5 procent 
tussen België (4,5) en Nederland (28) zes verklarende factoren: beschikbaar politie-
/opsporingsapparaat, handelingsvrijheid, methoden, onderduik-/ontsnappingsmogelijkheden, rol 
van joodse organisaties en reacties van joodse bevolkingsgroepen. Voor wat betreft het 
beschikbaar Duits politie- en opsporingsapparaat (kenmerk 14) in beide landen, blijkt dat voor 
België alle ruim 2.900 weggevoerde joden in deze fase door deze factor kunnen worden 
verklaard: het betrof vrijwel uitsluitend opgepakte onderduikers en mislukte vluchtpogingen. In 
Nederland werden van de bijna 40.000 gedeporteerden in deze fase circa 8.500 als onderduikers 
opgepakt. Terwijl genoemd aantal opgepakte onderduikers in België 4,5 procent is van 66.000, 
komt het voor Nederland genoemde aantal opgepakte onderduikers neer op ongeveer 6 procent 
van 140.000. Het onderlinge verschil van 1,5 is te gering om bovengenoemde algehele verschil 
van 23,5 procent in deze fase te verklaren, waarmee in dit opzicht de omvang van het beschikbaar 
Duits politie- en opsporingsapparaat (kenmerk 14) dus in de vergelijking van relatief weinig 
betekenis is. Terwijl de grotere handelingsvrijheid (kenmerk 16) in Nederland ten opzichte van 
Frankrijk de belangrijkste verklarende factor is, geldt dit voor de vergelijking België–Nederland 
minder. Het Judenreferat in Brussel werd weliswaar door het militair bestuur beperkt ten aanzien 
van de AJB, met name door de langdurige bescherming van enkele AJB-tehuizen en van de joden 
met Belgische nationaliteit; dit neemt echter niet weg dat de Sipo-SD en andere Duitse instanties 
de vrije hand hadden bij overige ophaalacties en de opsporing van joodse onderduikers. De 
reacties van de joodse bevolkingsgroepen op de vervolging (kenmerk 35) en de groeiende 
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onderduikmogelijkheden van de omgeving (kenmerk 23) worden daarom steeds méér van belang 
voor België in vergelijking met Nederland in deze fase. 
   In Nederland werd tussen november 1942 en juni 1943 het verloop van de deportaties eveneens 
beïnvloed door de reacties van een groot deel van de overgebleven joodse bevolking (kenmerken 
34, 35) op de door de bezetter gebruikte methoden (kenmerk 17). Enerzijds bleef de leiding van 
de Joodsche Raad meewerken door materiële hulp te verstrekken aan de duizenden die voor de 
‘arbeidsinzet naar het oosten’ moesten vertrekken (een taak die de UGIF in Frankrijk en AJB in 
België ook vervulden); anderzijds was echter bij degenen die nog op hun legale adressen 
verbleven het via de raad verkrijgen van een voorlopige vrijstelling of een andere vorm van 
uitstel allesoverheersend. Dit laatste was een belangrijk verschil met Frankrijk en België waar de 
overgebleven direct met deportatie bedreigde joden (immigranten, vluchtelingen) snel poogden 
onder te duiken of ontsnappen. In Nederland daarentegen hadden eind 1942 in totaal circa 45.000 
joden – bijna een derde deel van alle joden in Nederland in 1940 – een of andere vorm van 
voorlopige vrijstelling. Vanaf begin 1943 werden de vrijstellingen echter steeds meer ingetrokken 
en deels vervangen door een andere vorm van ogenschijnlijk uitstel: overbrenging naar het door 
de bezetter als permanent voorgespiegelde nieuwe arbeidskamp Vught. Joden die hier 
tewerkgesteld werden, zouden niet meer naar Polen hoeven. Daarom was de leiding van de 
Joodsche Raad bereid mee te werken aan de overbrenging van joden naar dit kamp. In de praktijk 
echter bleek al spoedig dat Vught óók een doorgangskamp was, omdat daar verblijvende joden in 
de meeste gevallen via Westerbork alsnog werden gedeporteerd. Het lange tijd overwegend 
legalistische karakter van rol en reactie van Joodsche Raad en overgebleven joodse bevolking 
werd dus zowel bepaald door de feitelijke misleiding van de bezetter (kenmerk 17), als door 
karakter en achtergrond van de meerderheid van de joodse bevolking (kenmerken 25–27). Een 
soortgelijke wisselwerking tussen bezetter en joodse bevolking als in Nederland ontbrak op 
voorhand in België, wat een gevolg was van de minder sterke greep van de Sipo-SD in Brussel op 
de AJB en de snel geringer wordende betekenis van laatstgenoemde organisatie nadat de razzia’s 
waren begonnen en niet langer gebruik werd gemaakt van oproepen. Bovendien was van een 
omvangrijk vrijstellingensysteem zoals in Nederland, in België geen sprake. In Nederland 
verklaren de vergeleken met België relatief hoge mate van integratie en deels assimilatie in de 
vooroorlogse maatschappij en tegelijk lage organisatiegraad van de joden (kenmerken 25–27)  
voor een belangrijk deel het ontbreken van nieuwe, alternatieve organisaties, zoals het CDJ in 
België, die een betekenisvolle rol hadden kunnen spelen bij het initiëren van onderduik en 
ontsnapping. Terwijl in België de reacties van overgebleven joden – merendeels immigranten en 
vluchtelingen – bestonden uit door de razzia’s van de vorige fase gestimuleerde vlucht en 
onderduik, werden deze reacties in Nederland daarentegen lange tijd gekenmerkt door een sterke 
neiging bij zowel Joodsche Raad als bevolking om gebruik te maken van legale mogelijkheden 
tot voorlopige vrijstelling en uitstel, die de bezetter de slachtoffers leek te bieden. Zowel de 
gehanteerde methoden van intimidatie en misleiding door de bezetter als de achtergrond van de 
joodse bevolking waren noodzakelijke voorwaarden voor het lange tijd overwegend legalistisch 
karakter in de joodse reacties tijdens de deportaties in Nederland. Dat in Frankrijk de eveneens 
overwegend legalistische reacties van de autochtone joodse organisaties (Consistoire, UGIF) en 
van de autochtone joodse bevolking (kenmerken 34, 35) tot ongeveer juni 1943 geen soortgelijk 
negatieve gevolgen hadden als in Nederland, wordt verklaard door het Vichy-beleid en het Frans-
Duitse akkoord van juli 1942, waardoor de Franse politie zich bij massale arrestaties van joden 
voor deportatie nagenoeg uitsluitend richtte op immigranten. 
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Vergelijkende oorzakelijke verklaring, tweede deportatiefase: medio nov.1942–medio juni 1943 
 

Figuur 26a: Frankrijk – Nederland 
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Figuur 26b: Frankrijk – België 
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Figuur 26c: België – Nederland 
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Voor de procentuele vergelijking Frankrijk (2,5) – Nederland (28) wordt het verschil van 25,5 in 
de tweede fase wederom veroorzaakt door de houding van de hoogste autoriteiten (kenmerk 19) 
in Frankrijk en de handelingsvrijheid (kenmerk 16) van direct betrokken Duitse instanties in 
Nederland. Voor Frankrijk (2,5) – België (4,5) wordt het verschil van twee procent eveneens 
verklaard door de houding van de hoogste autoriteiten in Frankrijk. Hiermee is, samen met de 
vorige fase, van het totale verschil van vijftien in deportatiepercentage tussen Frankrijk en België 
al bijna veertien verklaard. Het verschil van 23,5 tussen België (4,5) en Nederland (28) heeft een 
samengestelde oorzaak: enerzijds in België de wisselwerking tussen verzet en 
onderduikmogelijkheden bij de omgeving (kenmerk 23) en reacties van de joodse bevolking 
(kenmerk 35), anderzijds in Nederland de wisselwerking tussen de handelingsvrijheid en 
methoden van de bezetter (kenmerken 16 en 17) en de rol van de Joodsche Raad en de reacties 
van de joodse bevolkingsgroep (kenmerken 34 en 35). Anders dan bij de eerste fase, is hiermee 
nu van het uiteindelijke totale verschil van 35 procent tussen België en Nederland ruim 23 
procent verklaard. 
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5.4.4  Derde deportatiefase, juni 1943 – september 1944  
 
Om de wegvoeringen in Frankrijk weer op gang te brengen en vooruitlopend op de toen nog 
verwachte Franse denaturalisatiewet, stuurde Eichmann in juni 1943 zijn deportatiespecialist 
Brunner met een kleine SS-eenheid naar Parijs. Onmiddellijk nam Brunner het bevel van het 
doorgangskamp Drancy over van de Franse politie. Nadat de denaturalisatie in augustus door de 
Vichy-regering definitief was afgewezen, stond de Duitse politietop in Frankrijk toe dat de 
eenheid van Brunner op lokaal niveau zelfstandig ophaalacties van joden organiseerde, buiten de 
Franse autoriteiten en politie om. Dit betekende een radicalisering en in feite het einde van de 
Frans-Duitse politiesamenwerking op dit terrein. Voor het opsporen en oppakken van joden kreeg 
Brunner blijvend volmacht (kenmerk 16) speciale eenheden samen te stellen, bestaande uit Sipo-
SD en leden van verschillende Franse collaboratiegroeperingen, zoals PPF en Milice. Alle 
categorieën die tot dan toe door Vichy waren ontzien, niet alleen UGIF-personeel en gedecoreerde 
oorlogsveteranen, maar ook in het algemeen joden met de Franse nationaliteit, kwamen nu alsnog 
voor deportatie in aanmerking. Dit gold eveneens voor joden uit de Italiaanse zone in zuidoost-
Frankrijk, die bij het bekend worden van de wapenstilstand tussen Italië en de geallieerden in 
september 1943 door Duitse troepen werd bezet. De Franse reguliere politie (kenmerk 22) werd 
niet ingeschakeld bij de acties van Brunners eenheden. Wel nam na het vertrek van politiechef 
Bousquet eind december 1943, onder zijn opvolger, de pro-Duitse Darnand, de betrokkenheid 
van Franse politie bij arrestaties van joden in de noordelijke zone weer enigszins toe, terwijl deze 
in de zuidelijke zone geheel achterwege bleef. Vanaf juni 1943 tot het einde van de bezetting in 
augustus 1944 nam de betekenis verder toe van collectieve netwerken – zowel ondergrondse als 
legale organisaties – voor joodse onderduik- en ontsnappingsmogelijkheden (kenmerk 23). 
Vooral na de arrestatiegolf van juli-augustus 1943 in Parijs en de rest van de noordelijke zone 
waren er binnen UGIF-N (kenmerk 34) steeds meer voorstanders om helemaal ondergronds te 
gaan. Zij gingen in de praktijk, naast het legale maatschappelijk werk, steeds verder in allerlei 
vormen van clandestiene, materiële hulp. Deze was bestemd voor onderduikers en joden die met 
valse papieren in pensions en goedkope hotels verbleven. De deels van Amelot, deels van OSE 
afkomstige maatschappelijk werkers maakten hierbij gebruik van gebouwen en middelen van de 
UGIF, terwijl zij ook via Zwitserland en uit de zuidelijke zone van de Joint, alsmede van niet-
joodse hulporganisaties, veel financiële steun bleven ontvangen. In januari 1944, ruim een half 
jaar nadat in de zuidelijke zone door immigranten het ondergrondse Comité Général de Défense 
des Juifs (CGD) was opgericht, kwam mede op hun instigatie ook in Parijs eindelijk een 
soortgelijke, verenigde hulporganisatie tot stand: Comité d’Union et de Défense des Juifs (CUDJ). 
Samenwerking tussen niet-joodse en joodse personen en groepen was hierbij van vitaal belang. 
Niettemin slaagde Brunner tijdens deze laatste fase erin één tot twee deportatietreinen per maand 
te laten vertrekken. Van het totale aantal van 23.897 weggevoerde joden – 7,5 procent van 
320.000 – werd de meerderheid opgepakt door Duitse politie, m.n. Sipo-SD (kenmerk 14), en 
Franse collaborateurs en naar schatting tussen tien en vijftien procent alsnog door Franse politie 
(kenmerk 22). 
   In België werden in de fase van medio juni 1943 tot augustus 1944 de betrekkelijk kleine 
groepen joodse burgers, die het militair bestuur c.q. Reeder tot dan toe buiten de deportaties had 
gehouden, nu ook vervolgd door de Sipo-SD. Het betrof vooral joden met de Belgische 
nationaliteit en bewoners van AJB-tehuizen. Eichmann wist bij Himmler te bewerkstelligen dat 
op korte termijn de ongeveer vierduizend joden met Belgische nationaliteit alsnog zouden 
worden weggevoerd. Eind juni kreeg de Sipo-SD in Brussel opdracht hiertoe daadwerkelijk 
voorbereidingen te treffen. Tijdens een grote actie werden begin september 975 joden met de 
Belgische nationaliteit door Sipo-SD opgepakt, een kwart van de beoogde doelgroep. Veel van 
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hen bleken intussen te zijn ondergedoken. Zoals bekend waren inmiddels goed georganiseerde 
netwerken ontstaan, die grote aantallen joden voorzagen van onderduikplaatsen en eerste 
levensbehoeften (kenmerk 23). In deze fase die tot de bevrijding duurde, lag het accent voor de 
bezetter geheel op de opsporing van onderduikers, waarbij veel gebruik werd gemaakt van 
Belgische collaborateurs en verklikkers. Er werden circa 5.900 joden weggevoerd: bijna negen 
procent van 66.000.  
   In Nederland werden in hoofdzaak door Ordnungspolizei (kenmerk 14) grote razzia’s 
uitgevoerd in Amsterdam, waarna eind juli 1943 de laatste transporten naar Sobibór 
plaatsvonden. Daarna namen de deportaties in absolute aantallen en frequentie af tot een niveau 
dat niet veel meer afweek van Frankrijk. De laatste ophaalacties werden uitgevoerd in september 
1943. De Joodsche Raad en elke vorm van legaal georganiseerd joodse gemeenschapsleven 
hielden toen op te bestaan. Vanaf dat moment lag ook in Nederland de nadruk op de opsporing 
van joodse onderduikers. Door de april-mei stakingen van 1943 was ten aanzien van de verplichte 
tewerkstelling zoals eerder vermeld een soortgelijk schokeffect ontstaan als in België in oktober 
1942 en in Frankrijk in februari 1943. Na de stakingen raakte de onderduik in het algemeen meer 
geprofessionaliseerd door organisaties als LO en NSF. Zodoende werden de 
onderduikmogelijkheden ook voor de overgebleven joden vergroot. Was tot dan toe 
onderduikhulp aan joden in hoofdzaak via individuele contacten met niet-joden verlopen, 
gaandeweg kwam de zorg voor veelal reeds eerder ondergedoken joden in handen van algemene 
netwerken en organisaties. Van de drie landen bleken in Nederland de onderduik- en 
ontsnappingsmogelijkheden voor joden echter uiteindelijk het meest beperkt (kenmerk 23). Bij 
het begin van de derde fase medio juni 1943 waren al circa 83.000 joden uit dit land weggevoerd. 
In de periode tot medio september 1944, toen de laatste deportatietrein uit Nederland vertrok,  
kwamen daar bijna 31.000 joden bij: 22 procent van het totale aantal joden in Nederland bij het 
begin van de bezetting.  
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Figuur 27: Deportaties, onderduik, ontsnapping: derde fase, medio juni 1943 – september 1944 
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Bij vergelijking van de deportatiepercentages in de periode juni 1943 tot september 1944 kan het 
verschil van 14,5 procent tussen Frankrijk (7,5) en Nederland (22) worden verklaard door drie 
factoren: het beschikbaar politie-/opsporingsapparaat, de methoden en de onderduik-/ 
ontsnappingsmogelijkheden. Welke van deze hadden nu het meeste effect op het verschil in 
deportatiepercentage in deze fase? 
   Was voor Frankrijk tot dan toe de houding van de Vichy-regering de belangrijkste verklarende 
factor geweest met de daaruit voortvloeiende rol van Franse politie als bevestigende factor voor 
de omvang van de deportatieaantallen en -percentages, in deze laatste fase was dit niet langer het 
geval. Na de definitieve afwijzing van de denaturalisatiewet door Vichy, reageerde de bezetter 
door de handelingsvrijheid (kenmerk 16) van de Sipo-SD in de praktijk aanzienlijk te vergroten, 
terwijl de Franse autoriteiten (kenmerken 19, 22) daarentegen hun invloed op de deportaties 
grotendeels verloren. Vanaf medio 1943 ging het niet langer meer om hoe Vichy en Franse 
politie zich ten opzichte van de bezetter opstelden, omdat feitelijk een einde kwam aan de Frans-
Duitse politiesamenwerking zoals die begin juli 1942 was overeengekomen. De ontkoppeling 
tussen bezetter en de top van het autochtone bestuur voor wat betreft de jodenvervolging, die al 
veel eerder in Nederland en België had plaatsgevonden, voltrok zich na de zomer van 1943 in de 
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praktijk ook in Frankrijk. Ook in dit land had het Judenreferat nu eindelijk de gewenste 
handelingsvrijheid (kenmerk 16) gekregen. In deze fase is dit dus in de vergelijking een 
overeenkomst geworden en dus geen oorzakelijke factor van betekenis meer. 
   Voor wat betreft de methoden (kenmerk 17) blijkt dat het verschil in absolute aantallen van 
7.000 tussen Frankrijk en Nederland in deze fase vrijwel uitsluitend is te verklaren door de grote 
Amsterdamse razzia’s van juni–juli 1943, die de omvangrijke Sobibór-transporten van ruim 
9.000 gedeporteerden in deze twee maanden mogelijk maakten. Wanneer het deportatieaantal van 
Nederland hierna tot het einde van de bezetting – bijna 22.000 – wordt vergeleken met het aantal 
van Frankrijk tijdens de fase van Brunner – bijna 24.000 – valt op dat het verschil in absolute 
aantallen betrekkelijk gering is, terwijl toen in beide landen als methode de nadruk lag op 
opsporing van onderduikers. De onderduik- en ontsnappingsmogelijkheden (kenmerk 23) lijken 
in deze fase in Frankrijk gunstiger, vooral door de inmiddels goed georganiseerde 
ontsnappingslijnen naar neutrale buurlanden, terwijl de onderduikmogelijkheden voor 
overgebleven joden vanaf zomer 1943 ook in Nederland waren toegenomen. Om toch een 
soortgelijk hoog percentage als in Nederland te bereiken, had de bezetter in Frankrijk – die het in 
deze fase grotendeels zonder inzet van de Franse politie moest doen – over een omvangrijk eigen 
politie- en opsporingsapparaat moeten beschikken (kenmerk 14). Aangezien dit niet het geval 
was en men alleen Sipo-SD en een relatief beperkt aantal Franse collaborateurs kon inzetten, 
bleken werkelijk grootschalige deportaties in een uitgestrekt land als Frankrijk met een 
overgebleven joodse bevolking van ongeveer 240.000 in dit stadium van de oorlog onmogelijk. 
Het Frans-Duitse politieakkoord uit juli 1942 was definitief een dode letter geworden en in de 
zuidelijke zone was er tijdens deze hele fase geen betrokkenheid van Franse politie bij 
ophaalacties van joden. Hoewel dit in de noordelijke zone vanaf januari 1944 onder de pro-Duitse 
politiechef Darnand weer wel incidenteel gebeurde, bleef deze betrokkenheid ook hier beperkt en 
was er op lokaal niveau veel tegenwerking. Vandaar in figuur 28a bij de rol van politie (kenmerk 
22) de aanduiding +/–. In plaats van de onvoldoende handelingsvrijheid was nu aan Duitse kant 
in Frankrijk de onvoldoende omvang van beschikbaar politie- en opsporingsapparaat (kenmerk 
14) de belangrijkste verklarende factor met als bevestigende factor het gebrek aan effectieve 
methoden (kenmerk 17) en daarmee het lage deportatiepercentage. Tegelijkertijd verschilde zoals 
gezegd vanaf zomer 1943 de relatieve omvang van onderduikmogelijkheden in Nederland 
(kenmerk 23) steeds minder met die in Frankrijk. Daar komt nog bij dat, hoewel de absolute 
aantallen gedeporteerden in beide landen tijdens deze laatste periode niet veel verschilden, deze 
in Frankrijk natuurlijk een naar verhouding geringer deel van de totale joodse bevolking betroffen 
dan in Nederland (kenmerk 24). 
   Het verschil van 1 tot 1,5 procent in deze fase tussen Frankrijk (7,5) en België (9) kan eveneens 
hoofdzakelijk worden verklaard doordat aan Duitse kant de omvang van het beschikbare politie- 
en opsporingsapparaat (kenmerk 14) in Frankrijk relatief geringer was dan in België en 
dienovereenkomstig is aangegeven in figuur 28b.  
   De belangrijkste oorzaak voor het verschil van omstreeks 13 procent tussen België (9) en 
Nederland (22) was het effect van de gebruikte methoden (kenmerk 17): de grote razzia’s in 
Nederland van medio juni tot eind september 1943 waarbij 14.000 joden werden opgepakt, 
waarmee tien van genoemde dertien procent verschil tussen beide landen kan worden verklaard. 
Daarna lag evenals eerder in België ook in Nederland alle nadruk op de opsporing van 
onderduikers. Wanneer echter over het geheel genomen de rol van het beschikbare Duitse politie- 
en opsporingsapparaat (kenmerk 14) in beide landen wordt beschouwd, blijkt dat in België vanaf 
begin november 1942 tot het einde van de bezetting in september 1944 van de eerder vermelde 
naar schatting 30.000 joden die zich door vlucht of onderduik aan Duitse controle hadden 
onttrokken, niet meer dan in totaal ongeveer 8.700 konden worden opgepakt en gedeporteerd: 
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bijna éénderde van 30.000. Hoewel het erop lijkt dat dit wellicht doorslaggevend zou kunnen zijn 
in vergelijking met Nederland, kan gesteld worden dat in dit land van de in totaal circa 30.000 
joden die onderdoken of poogden te vluchten eveneens ongeveer eenderde deel uiteindelijk 
alsnog werd gegrepen en gedeporteerd. In dit opzicht zijn omvang en functie van het beschikbare 
Duitse politie- en opsporingsapparaat (kenmerk 14) dus niet van doorslaggevende betekenis 
geweest. Het overgebleven verschil van drie procent tussen beide landen kan dus alleen worden 
verklaard door de enige overgebleven factor die in deze fase geen overeenkomst was tussen beide 
landen: de relatief enigszins omvangrijker onderduik- en ontsnappingsmogelijkheden (kenmerk 
23) in België. 
 
Vergelijkende oorzakelijke verklaring: derde deportatiefase, medio juni 1943 – september 1944 
 

Figuur 28a: Frankrijk – Nederland 
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Figuur 28b: Frankrijk – België 
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Figuur 28c: België – Nederland 
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Voor de procentuele vergelijking Frankrijk (7,5) – Nederland (22) wordt het verschil van 14,5 in 
de derde fase dus verklaard door het onvoldoende beschikbaar Duits politie- en 
opsporingsapparaat in Frankrijk (kenmerk 14). Voor Frankrijk (7,5) – België (9) wordt het 
geringe verschil van 1 tot 1,5 procent in de deze fase eveneens verklaard door kenmerk 14. Van 
het verschil van 13 procent tussen België (9) en Nederland (22) wordt tien verklaard door het 
effect van de gebruikte methoden in Nederland (kenmerk 17) en drie door de relatief 
omvangrijker onderduik- en ontsnappingsmogelijkheden in België (kenmerk 23).  
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5.5   Vergelijkend overzicht van doorslaggevende factoren voor de procentuele verschillen  
        tijdens de deportatiefasen en eindconclusies 
 

• Frankrijk (25 procent) – Nederland (75 procent): verschil van 50 procent te verklaren door: 
 

Fase    verschil in perc. land  doorslaggevende  factoren 
1e fase:         10     Frankrijk: houding hoogste autoriteiten (kenmerk 19) 
       Nederland: handelingsvrijheid (kenmerk 16) 
2e fase:         25,5      Frankrijk: houding hoogste autoriteiten (19) 
       Nederland: handelingsvrijheid (16) 
      onderduik- en ontsnappingsmogelijkheden (23) 
3e fase:         14,5     Frankrijk: omvang beschikbaar politie/opsporingsapparaat (14) 
       Nederland:  – 
 

Van de 50 procent verschil is 35,5 van de eerste en tweede fase samen in hoofdzaak te verklaren door de 
houding van hoogste autoriteiten in Frankrijk (kenmerk 19) en de grote handelingsvrijheid van Duitse 
instanties alsmede de beperkter onderduik-/ontsnappingsmogelijkheden in Nederland (kenmerk 16 en 23). 
 

• Frankrijk (25 procent)–België (40 procent): verschil van 15 procent te verklaren door: 
 

Fase    verschil in perc. land  doorslaggevende  factoren  
1e fase:         12  Frankrijk: houding hoogste autoriteiten (kenmerk 19) 
     België:  handelingsvrijheid (16) 
2e fase:           2  Frankrijk: houding hoogste autoriteiten (19) 
    België:   – 
3e fase:         1/1,5  Frankrijk: omvang beschikbaar politie/opsporingsapparaat (14) 
    België:   – 
 

Van de ruim 15 procent verschil is 14 van de eerste en tweede fase te verklaren door de houding hoogste 

autoriteiten in Frankrijk (kenmerk 19) en handelingsvrijheid van Duitse instanties in België (kenmerk 16). 
 

• België (40 procent) – Nederland (75 procent): verschil van 35 procent te verklaren door: 
 

Fase    verschil in perc. land  doorslaggevende  factoren 
1e fase:          2  België:   –  
       Nederland:  –  
2e fase:        23,5     België:  reacties joodse bevolkingsgroepen (kenmerk 35) 
      onderduik- en ontsnappingsmogelijkheden (23) 
    Nederland: handelingsvrijheid/methoden (16-17) 
      rol en reacties van joodse raad en bevolking (34-35) 
3e fase:         13  België:  onderduik- en ontsnappingsmogelijkheden (23) 
       Nederland: methoden (17). 
 

Aangezien in de eerste fase het percentage van België nog twee procent hoger was dan in Nederland, 
terwijl er uiteindelijk in Nederland toch ongeveer 35 procent méér werd gedeporteerd, is het verschil van 
afgerond 37 in de tweede en derde fase ontstaan. Dit verschil is in hoofdzaak te verklaren door de 
wisselwerking in België tussen de reacties van joodse bevolkingsgroepen (kenmerk 35) en de onderduik- 
en ontsnappingsmogelijkheden (kenmerk 23), en in Nederland door de wisselwerking tussen 
handelingsvrijheid/methoden van de bezetter (kenmerken 16-17) en de reacties hierop van aan de joden 
opgelegde organisatie en joodse bevolking (kenmerken 34-35). 
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Volgens de redenering van E. Nagel en C. Lorenz, waaraan in het slot van paragraaf 1.4 
Werkwijze is gerefereerd, kunnen de oorzakelijke factoren voor de procentuele verschillen ook in 
formule worden samengevat (de hoofdletters duiden het grootste oorzakelijk gewicht en de kleine 
letters het belangrijkste bijkomende gewicht aan, de nummers staan voor de betreffende 
vergelijkingskenmerken c.q. factoren, terwijl / staat voor ‘in wisselwerking met’, → ‘leidt tot’ 
betekent, en Z het verschil in deportatiepercentage aanduidt): 
  
Frankrijk–Nederland: A (19) + B (16) + c (23) + d (14) → Z 
 
Frankrijk–België: A (19) + B (16) + c (14) → Z. 
 
België–Nederland: A (35/23) + B (16-17/34-35) + c (14) → Z.  
 
In tekst is deze conclusie wat het grootste oorzakelijk gewicht betreft als volgt weer te geven: 
 
Voor de vergelijking Frankrijk-Nederland is van de 50 procent verschil 35,5 in hoofdzaak te 
verklaren door enerzijds in Frankrijk de houding van de hoogste autoriteiten met een uiteindelijk 
belemmerend effect, en anderzijds in Nederland de grote handelingsvrijheid van Duitse 
instanties, alsmede de beperkter onderduik- en ontsnappingsmogelijkheden met een bevorderend 
effect op het verloop en de omvang van de deportaties. 
 
Voor de vergelijking Frankrijk-België is van de 15 procent verschil 14 uitsluitend te verklaren 
door enerzijds in Frankrijk de houding van de hoogste autoriteiten met een belemmerend effect, 
en anderzijds de relatief grotere handelingsvrijheid van Duitse instanties in België met een 
bevorderend effect op het verloop en de omvang van de deportaties. 
 
Voor de vergelijking België-Nederland is de 35 procent verschil in hoofdzaak te verklaren door 
enerzijds de wisselwerking tussen reacties van joodse bevolkingsgroepen en relatief grotere 
onderduik- en ontsnappingsmogelijkheden in België met een belemmerend effect, en anderzijds 
de wisselwerking tussen handelingsvrijheid/methoden van de bezetter en reacties hierop van de 
aan de joden opgelegde organisatie en joodse bevolking in Nederland met een bevorderend effect 
op het verloop en de omvang van de deportaties.  


