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In alle bezette West-Europese landen speelde de lokale bureaucratie, de ambtenaren, een rol in de Holocaust. Medewerking was
vereist om meer kennis van de bevolking te vergaren, het aantal
Joden te bepalen en de woonplaatsen en adressen te verzamelen.
Registratie van de Joodse inwoners was een eerste stap in het proces,
daarna volgde de isolatie van de Joden en ten slotte de deportatie.
Deze fases waren ook eerder in nazi-Duitsland doorlopen. Voor
Nederland worden deze fases beschreven in Boekhouders van de
Holocaust. Nederlandse ambtenaren en de collaboratie.1 Wat betreft
de registratie van de Joden en de uitwerking van de verschillende definities die de nazi’s in Nederland hanteerden verscheen van
Petra van den Boomgaard, Voor de nazi’s geen Jood. Hoe ruim 2500
Joden door ontduiking van rassenvoorschriften aan de Duitsers zijn
ontkomen. 2 Beide boeken verschenen in de reeks Verbum Holocaust
Bibliotheek van Uitgeverij Verbum.
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Rob Bakker, Boekhouders van de Holocaust. Nederlandse ambtenaren en de collaboratie
(Hilversum 2019).
P. van den Boomgaard, Voor de nazi’s geen Jood. Hoe ruim 2500 Joden door ontduiking
van rassenvoorschriften aan de Duitsers zijn ontkomen (Hilversum 2019), 79-81.
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De mate van medewerking varieerde per land, evenals de efficiency
en gedrevenheid van de ambtelijke organisaties. Zo was de bureaucratie in zowel Duitsland als Nederland bijzonder efficiënt, waar
bijvoorbeeld voor Frankrijk letterlijk het begrip ‘met de Franse
slag’ gold. Historici zijn het erover eens dat de medewerking van
de Nederlandse bureaucratie op grote schaal is verleend. Als voorbeeld van zo’n goede ambtelijke medewerking, als het gaat om de
papieren voorbereiding, valt opvallend vaak de naam van J.L. Lentz.
Over rijksambtenaar Jacob L. Lentz, (1894-1964), als hoofd van
de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, belast met de centrale
coördinatie van alle bevolkingsregisters in Nederland is na de oorlog veel geschreven.3 Zelf schreef hij in april 1945 zijn Ambtelijke
herinneringen, waarin hij zijn werk tijdens de bezetting beschrijft.
Dit geschrift heeft het karakter van een verdediging.4 Een soortgelijke terugblik, eveneens met het karakter van een naoorlogse verdediging, schreef zijn direct verantwoordelijke bewindsman, secretaris-generaal K.J. Frederiks. Met de titel Op de bres 1940-1945.5
De in Den Haag gevestigde Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters,
ressorteerde onder de minister van Binnenlandse Zaken. Lentz had
voor de oorlog als ontwerper van het nieuwe systeem van bevolkingsboekhouding met voor iedere Nederlander een eigen persoonskaart,
een koninklijke onderscheiding ontvangen: ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. De landelijk gestandaardiseerde bevolkingsregisters bevatten onder andere een registratie van religie: maar liefst 35
mogelijke religies waaronder de joodse. In dit verband sprak Lentz
over de nieuwe persoonskaart als de ‘papieren mens’.

3
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O.a. L. de Jong, B. Moore, P. van den Boomgaard, R. Bakker; zie beknopte
literatuurlijst achterin.
Lentz, J.L., Ambtelijke Herinneringen, over het tijdvak 10 mei 1940-okt. 1944. Wat
ik in de oorlogsjaren 1940-1945 deed in het Nederlandsch belang (ongepubliceerd,
december 1945, niod, Dossier Personen 248, I–1045, dossier J.L. Lentz
inventarisnummer A5, 3. J.L. Lentz, Memoires I. Registratie en Joden (oorsprong en
ontwikkeling) (ca. oktober 1944).
K.J. Frederiks, Op de bres 1940-1944. Overzicht van werkzaamheden aan het
departement van Binnenlandse Zaken gedurende de oorlogsjaren (Den Haag 1945).
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Petra van den Boomgaard wees op het feit dat Lentz in zijn alom
geroemde handleiding De Bevolkingsboekhouding (1936) ook voor
de oorlog al waarschuwde voor mogelijk misbruik. ‘Voor maatregelen te treffen in het belang van de volksgezondheid, voor studies
omtrent erfelijkheidsleer, enzovoort, kan steeds de bevolkingsboekhouding de bron vormen waaruit de gegevens worden geput. Men
hoedde zich echter voor overdrijving!’6
Lentz wilde voor de oorlog ook een gestandaardiseerd onvervalsbaar
persoonsbewijs maken voor alle Nederlanders die vanaf vijftien jaar
verplicht bij zich gedragen moest worden. Dat werd onder de toenmalige Nederlandse regering in maart 1940 nog afgewezen met het
standpunt dat ‘…de invoering van een identiteitsbewijs als door de
commissie bepleit, waarbij eigenlijk elke burger als een potentiële
misdadiger beschouwd werd, in strijd zou zijn met de Nederlandse
tradities.7 Lentz was teleurgesteld in de democratie en begon een
eigen politieke partij, de Nederlandse Volksgemeenschap, maar
meer dan tweehonderd aanhangers kreeg hij niet.
De vooroorlogse ‘privacytraditie’ eindigde tijdens de bezetting en
Lentz kon aan het werk.
Hij was de ontwerper van het onvervalsbare en door het verzet
gehate persoonsbewijs en hij was belast met de uitvoering van de
registratie van de Joden in Nederland. Een registratie die mede leidde tot een feilloos systeem van opsporing en deportatie van Joden.
Lentz werd het historische cliché van de collaborerende ambtenaar. Loe de Jong noemde hem in Het Koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog: ‘de dienstklopper in optima forma, een
perfectionistische, wereldvreemde ambtenaar die bezeten was van
zijn werk’.8 Loe de Jong ging dieper in op het karakter van Lentz
6
7
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J.L. Lentz, De Bevolkingsboekhouding (Zwolle 1936), 3 en 12. Cit. naar: ibidem, 81.
De Jong, Koninkrijk, 5, 448.
De Jong, Koninkrijk, 5, 455. Jodenvervolging, deel I, 531 e.v..
In de noten vindt vermelding plaats voor zowel de wetenschappelijke editie van L.
de Jong Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (14 delen) als voor
de nieuwste uitgave Loe de Jong, Jodenvervolging in Nederland 1940 - 1945, deel I
en deel II, met inleidingen en redactie C. Kristel, B. Smits en F. van Vree.
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om de uitzonderlijkheid van zijn medewerking te duiden, zoals
De Jong vaker het handelen van individuen beschrijft in een palet
van goed en fout. Hij citeerde een ambtenaar: ‘Ik zou het zo willen
voorstellen’, verklaarde na de oorlog een van de hoofdambtenaren
van Binnenlandse Zaken: ‘als morgen aan de dag Lentz opdracht
krijgt, zijn eigen doodvonnis te maken, dan maakt hij het zo dat
hij met geen mogelijkheid tussen de mazen door kan glippen.’
De Jong concludeerde: ‘De man was van zijn taak bezeten. Regel
matig werkte hij halve nachten door.’9
De goed-fout rangschikking die De jong geregeld toepaste, is in de
huidige geschiedschrijving van tafel omdat de werkelijkheid veel genuanceerder is dan een simpele tweedeling van mensen in een goed
en fout. Zeker als het gaat om ambtenaren was het bureaucratische
systeem van groter gewicht dan de individuele persoonskenmerken.
Uit diverse uitingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
ook na afronding van de registratie van de Joden, bleek er een grote
waardering te bestaan voor het werk van Lentz.10
De historicus Bob Moore typeerde Lentz’ handelen specifiek als
ambtenaar-gevaarlijk, ‘omdat hij de ambtenaar vertegenwoordigde die een onwrikbaar geloof had in hiërarchie en toewijding aan
de autoriteit’.11
Maar dat gold voor de meeste ambtenaren in oorlogstijd.
‘Bevolkingsboekhouding is dienen’
Een inmiddels beruchte quote komt uit een brief van 7 oktober
1942 van rijksinspecteur Lentz aan dr. Calmeyer, de Duitse ambtenaar die de leiding had over het Referat Innere Verwaltung, belast
met de uitvoering van Verordening Nr. 6/1941. Hij moest toezicht
9
10
11

Ibidem, 455.
Van den Boomgaard, Voor de nazi’s geen Jood, 98.
B. Moore, ‘Nazi masters and accommodating Dutch bureaucrats: working towards
the Führer in the occupied Netherlands, 1940-1945’, in: Working Towards the
Führer. Essays in Honour of Sir Ian Kershaw, ed. A. McElligot, T. Kirk, (Manchester
2003), 186-204, 199.
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houden op de registratie en de twijfelgevallen behandelen van
Joden van wie de afstamming niet duidelijk was. Voor Lentz was
hij ook de eerste aanspreekpersoon. De Jodendeportaties waren al
een paar maanden aan de gang en in de zomer van 1942 waren al
vele tienduizenden Joden op transport gezet naar Westerbork en
vervolgens naar Auschwitz. Zijn brief was een reactie op een Duits
compliment dat ‘…die Arbeit der Rijksinspectie in Europa als vorbildlich bezeichnet werden kann’.
Lentz schreef aan Calmeyer: ‘Het is voor mij en mijn medewerkers
zeer verheugend te mogen ervaren, dat onze arbeid gunstig wordt
beoordeeld. Hierin ligt een aansporing om met volle overgave te
blijven streven naar de vervulling van onzen plicht, die tot uitdrukking komt in het devies der Rijksinspectie: “Bevolkingsboekhouding
is dienen.”’
Historicus Jacques Presser vatte dit soort administratieve processen
samen in één zin in het tweedelige Ondergang: ‘De Joden-uitroeiing
was in de eerste plaats een administratieve prestatie. Genocide als
ambtenaarlijke taak.’12 Een taak die bij Presser niet alleen sloeg op de
Duitse daders en hun uitvoerend apparaat, maar ook op Nederlandse
ambtenaren, de bureaucratie. Lentz staat in de geschiedenisboeken
bekend als de man die de Duitsers verregaand tegemoetkwam, maar
hij stond daarin niet alleen. Hij was een uitvoerend onderdeel van
de alom collaborerende ambtelijke molen.
De quote betreffende het dienende karakter van de bevolkingsboekhouder Lentz staat model voor het administratieve werk dat
in bezettingstijd overal in het land werd verricht. Lentz gaf als
rijksambtenaar weliswaar naam en gezicht aan de registratie, maar
daar deden ook duizenden lokale en anonieme ambtenaren in
1050 gemeenten aan mee. De uitvoering van Lentz’ dienstbevelen
vielen allemaal onder verantwoordelijkheid van secretaris-generaal K.J. Frederiks van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de
meerdere van Lentz.

12

10

Presser, Ondergang, II, 150.
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Collaboratie als regel
Collaboratie was geen uitzondering, het was eerder regel. Inter
nationaal wordt het begrip collaboratie gehanteerd voor samen
werking met de bezetter. Ook in Nederland tijdens de Duitse
overheersing hanteerden ambtenaren het begrip ‘collaboratie’ voor
hun medewerking aan de uitvoering van de Duitse maatregelen. Zo
schreef Lentz in zijn hiernavolgende Ambtelijke herinneringen dat hij
van zijn meerdere, secretaris-generaal Frederiks, eens de opdracht
kreeg, eerst mondeling en daarna schriftelijk, om zijn collaboratie
voort te zetten en alle medewerking te verlenen. In dit geval ging het
om de medewerking aan de Tweede Distributiestamkaart, waaraan
Frederiks zelf zijn handen niet wilde branden.13 Die nieuwe distributiestamkaart was nodig om de vele valse kaarten die in de omloop
waren, met name bij het verzet, onschadelijk te maken. Lentz weigerde omdat die kaart in opdracht van de Sicherheitsdienst, in casu
Justitie werd gemaakt en hij zelf was in dienst van Binnenlandse
Zaken. Hij bood zelfs liever zijn ontslag aan, maar kreeg daarvoor geen toestemming van de Duitsers wegens ‘onmisbaarheid’.
Vervolgens meldde hij zich ziek. Hoe onmisbaar zijn werk was
geweest, bleek uit het feit dat op 11 april 1944 het gebouw van
de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters werd gebombardeerd
door de geallieerden, op verzoek van het verzet, en dus ook de
Nederlandse regering in Londen. Dat gebeurde op een doordeweekse werkdag, want dan staan de archiefkasten open. Er vielen
62 dodelijke slachtoffers onder de ambtenaren. Rijksinspecteur J.L.
Lentz weigerde daarna het Persoonsbewijzenregister te herstellen,
omdat hij in het bombardement een afkeuring zag van zijn beleid
door de Nederlandse regering. De kwestie werd opgelost door secretaris-generaal Frederiks door het register over te hevelen van
Binnenlandse Zaken naar Justitie, waar het onder Rauter viel en
waarvoor het register ook bestemd was, en waar een rechterhand
van Lentz het herstel op zich nam.

13

Lentz, Herinneringen, 66.
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Lentz werd na de oorlog veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf,
vanwege medewerking aan registratie voor de arbeidsinzet en nieuwe
distributiestamkaarten zoals zijn (aanvankelijke) medewerking aan
de Tweede Distributiestamkaart die ontworpen was om met name
het verzet af te snijden van middelen van bestaan. De registratie
van de Joden is in de veroordeling van Lentz na de oorlog buiten
beschouwing gebleven.14
In de naoorlogse rechtspraak is geen enkele ambtenaar bestraft
voor anti-Joodse collaboratie. Alleen in combinatie met delicten
als diefstal of misdrijven als geweldspleging werd er een dossier
aangelegd. In de naoorlogse juridische toetsingen zijn ambtelijke
zaken als de ariërverklaring, registratie van de Joden, arisering van
bedrijven, anti-Joodse beperkende maatregelen en arrestaties van
Joden niet in de beschouwingen meegenomen. Dergelijke zaken
waren niet strafbaar.
Dat ambtenaar Lentz gezicht gaf aan de collaboratie met de Duitsers,
is in zoverre onterecht omdat het gehele ambtelijke apparaat als
een gesmeerde machine en als één geheel opereerde, waarbij ook
Lentz vlijtig, vaak te vlijtig, uitvoerde wat er door zijn meerdere
werd bevolen.

14

12

Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, dossier Lentz, nr. 688.49, na, cit. naar:
Van den Boomgaard, Voor de nazi’s geen Jood, 432.
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Artikel uit Ons Volk: den vaderlant ghetrouwe van 15 maart 1944

AMBTELIJKE
HERINNERINGEN

AMBTELIJKE
HERINNERINGEN

J.L. Lentz

Inleiding
Hoewel mij van bevriende zijde bij herhaling de ongetwijfeld welgemeende raad is gegeven bepaalde ambtelijke herinneringen in
een soort verweerschrift vast te leggen, heb ik daaraan nooit de
minste behoefte gehad. Integendeel! Telkens wanneer ik na zo’n
raadgeving het voor en tegen rustig overwoog, rees er heftig verzet
in mij tegen het onbekookte oordeel van buitenstaanders, die in
de verste verte niet in staat en derhalve onbevoegd waren kritiek
op mijn werk en beleid uit te oefenen. Hierin, en mede in mijn
drukke werkzaamheden, is de reden gelegen, dat ik zelfs geen aantekeningen omtrent mijn ambtelijke herinneringen heb gemaakt.
Nu ik eindelijk besloten heb mijn herinneringen uit het geheugen
neer te schrijven, overvalt mij weer een gevoel van tegenzin, dat ik
slechts met moeite kan onderdrukken. Ik wens noch verlang mij
te verweren tegen onredelijke, onbesuisde en onware aantijgingen
in een ongecontroleerde en oncontroleerbare geheime pers, noch
tegen een door haar opgehitste publieke opinie. Dat een of meer
onverantwoordelijke elementen, onder het vaandel van vaderlands
liefde, hun zuiver persoonlijke haat- en wraakgevoelens jegens mij
de vrije teugel hebben gelaten en zich vermeten hebben mij in hun
schendgeschriften op de meest smadelijke wijze te belasteren en aan
de openbare mening prijs te geven, heeft mij uiteraard gegriefd,
doch geenszins heeft hun laakbare houding mij kunnen inspireren
tot het voeren van een verweer in welke vorm dan ook.
Het is hier niet de plaats voor het uitspreken van een mening omtrent de onbetrouwbaarheid van deze uiting van ondergrondse
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activiteit, doch het is voor ons volk een erezaak, dat een ernstig en
nauwkeurig onderzoek wordt ingesteld. Zij, die gewetenloos en
op gewin belust, de eer en de goede naam van goede Nederlanders
hebben aangetast, dienen voorbeeldig te worden gestraft.
Het bombardement op de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters,
Scheveningseweg 17 te ’s-Gravenhage, op 11 april 1944 is te beschouwen als het dramatisch gevolg van de op bovenbedoelde wijze
ontketende krachten. Een andere verklaring voor deze vreselijke daad
is ook nu, vijf maanden later, nog niet geven. Ik ben mij bewust van
de ontzettende beschuldiging, die mijn oordeel bevat, doch er is
bezwaarlijk van mij te verwachten, dat ik zal trachten een oprechte
reden of oorzaak te zoeken om de verantwoordelijkheid voor het
drama af te wentelen van hen, die in feite de bedrijvers zijn. Het
bloed van ruim 60 volkomen onschuldige slachtoffers en van vele
gewonden en verminkten komt over hun hoofden.
Het laat zich verstaan, dat ook dit drama mij geen aanleiding heeft
kunnen geven tot het opstellen van een verweerschrift. Ik zou slechts
mijn verontwaardiging kunnen uiten en een felle aanklacht stellen
tegen allen, die, zonder kennis van zaken, aan dit droeve gebeuren
hebben meegewerkt.
Slechts de overweging, dat bij de brand na het bombardement vele
belangrijke archiefstukken zijn verloren gegaan, is voor mij een reden mijn ervaringen als ‘ambtelijke herinneringen’ vast te leggen,
opdat deze als aanwijzingen en richtlijnen kunnen dienen voor een
eventueel onderzoek, bestaande zowel uit het opsporen van de in de
archieven van het departement van Binnenlandse Zaken verspreid
liggende dossiers en bescheiden, die op de Rijksinspectie en haar
werkzaamheid betrekking hebben, als uit het verhoor van nog in
leven zijnde getuigen.
Bij gebreke van aantekeningen en van archiefstukken, kunnen deze
‘ambtelijke herinneringen’ uiteraard geen aanspraak maken op volledigheid, noch op de uitgebreidheid, die een met bewijsstukken
belegd verslag zou vermogen te geven.
Zelfs voor de zuiverheid van de chronologische volgorde van de
feiten kan niet steeds worden ingestaan. Slechts dan wanneer ik

16
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beschikte over bescheiden uit mijn persoonlijk archief, heb ik data
en soms ook afschriften van brieven geproduceerd.
Uit de aard van de beschrijving en van de gereleveerde feiten en
omstandigheden moge voldoende blijken mijn opvattingen, mijn
beleid en mijn toewijding aan de Nederlandse zaak.
Herhaald zij, dat ik mij zoveel mogelijk zal onthouden van elke vorm
van verweer, omdat ik daarvan wars ben. Slechts nu en dan zal, tot
goed begrip van de gang van zaken, teruggegrepen moeten worden
op mijn aandeel in bepaalde werkzaamheden van vóór de oorlog.
Anderzijds zal bezwaarlijk over het hoofd gezien kunnen worden,
dat, mede onder de invloed van de gewijzigde en verscherpte inzichten van de regering te Londen, onderscheidene zaken, die aanvankelijk als aanvaardbaar werden beschouwd, later aan een niet
steeds welwillende kritiek werden onderworpen. Zelfs mag de vraag
naar voren worden gebracht of men zich te Londen wel steeds een
juist beeld heeft kunnen vormen van de omstandigheden en verhoudingen, zoals die zich in de bezettingstijd hebben ontwikkeld.
Het schijnt goed op deze plaats duidelijk de verhouding te schilderen,
die tussen mij, in mijn kwaliteit van Hoofd van de Rijksinspectie
van de Bevolkingsregisters, en het departement van Binnenlandse
Zaken, voor en tijdens de oorlog heeft bestaan. Die verhouding
was steeds een zuiver ambtelijke, waarbij de afdeling Binnenlands
Bestuur niet alleen was ingeschakeld in alle zaken, die het beleid
van de Inspectie raakten, doch veeleer het gehele beleid in handen
had en regelde.
Nooit heeft enige circulaire het bureau van de Inspectie verlaten
voordat daarop het fiat van het departement was verkregen. Alle
min of meer belangrijke aangelegenheden werden steeds vooraf
besproken met en onderworpen aan de goedkeuring van de behandelende ambtenaren ten departemente.
Persoonlijk contact tussen het hoofd van de Inspectie en de secretaris-generaal van het departement heeft feitelijk nooit bestaan. In
heel de oorlog heb ik slechts vier- of vijfmaal, en dan nog toevallig
of op eigen initiatief, zaken met mr. Frederiks besproken. Vrijwel
alle zaken werden in eerste instantie behandeld met de ambtenaren
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van het daarvoor aangewezen bureau van de afdeling Binnenlands
Bestuur (BB). Zelfs de chef of de souschef van die afdeling bleef
meestal afzijdig van soms zeer belangrijke besprekingen. De aangelegenheden werden dan per nota ter kennis van de hogere ambtenaren of van de secretaris-generaal gebracht, die dan schriftelijk
hun mening c.q. hun beslissing gaven.
Hoewel de verhouding met de onderscheidene ambtenaren een
zeer goede mocht heten en hoewel van die zijde steeds de grootst
mogelijke medewerking is verleend, heeft mij dit stelselmatig bewaren van distantie steeds verbaasd. Ik heb ook niet nagelaten nu
en dan mijn misnoegen min of meer openlijk te kennen te geven.
Onbegrijpelijk was deze houding van de secretaris-generaal temeer,
omdat bij enige gelegenheden, onder andere bij het 12,5-jarig
jubileum van de Inspectie op 1 juli 1941, openlijk door de heer
Frederiks en de chef bb, mr. Mulder, te kennen werd gegeven, dat
de dienst van de Inspectie als een kroonjuweel van het departement
werd beschouwd, die in belangrijkheid zeker niet onderdeed voor
andere buitendiensten. Het ligt voor de hand, dat deze stelselmatig
gekweekte verhouding mij belette mij rechtstreeks tot de secretaris-generaal te wenden. Waar het initiatief om belangrijke kwesties met mij te bespreken niet van hem uitging, zouden pogingen
mijnerzijds door de ambtenaren van het departement zijn gezien
als een inbreuk op de verhoudingen en een voorbijlopen van hen.
Het vragen van toestemming aan deze ambtenaren om mij tot de
secretaris-generaal te richten zou uiteraard niet in overeenstemming
zijn geweest met mijn positie.
In hoeverre dit gebrek aan persoonlijk contact van het hoofd van
een belangrijke dienst met zijn directe chef een nadelige invloed
heeft uitgeoefend op de gang van zaken, vermag ik niet te beoordelen. Een feit is echter, dat ik deze verhouding steeds heb gevoeld
als een tekort aan belangstelling bij de chef en als een fout in deze,
op politiek gebied, zo gevoelige tijd.

18
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DE OORLOGSDAGEN
VA N M E I 1 9 4 0

Afwachten gebeurtenissen
De oorlogsdagen van mei 1940 bracht ik dag en nacht aan het
departement door in afwachting van het verloop van de gebeurtenissen. Met mijn auto vervoerde ik, vaak in de nachtelijke uren
en met gedoofde lichten, verschillende ambtenaren naar en van
hun woning. Gewerkt werd er niet en de laatste nachten werden
doorgebracht met praten over de toestand en de houding, die wij
moesten aannemen wanneer de Duitsers het departement zouden
komen bezetten. De chef bb, mr. Mulder, die, als hoogste in rang,
het departement vertegenwoordigde, oefende door zijn rustige
houding een kalmerende invloed uit.
Toen het bericht binnenkwam, dat Rotterdam gebombardeerd
was en in vlammen stond, besprak ik met mr. Mulder en met de
directeur van het Bureau Afvoer Burgerbevolking (bab), de heer
Götz, die eveneens vaak ten departemente aanwezig was, de mogelijkheden van hulpverlening aan slachtoffers en vluchtelingen
van Rotterdam, zomede de wenselijkheid van registratie van de
vluchtelingen. Daags na de capitulatie begaf ik mij met de heren
Mulder en Götz naar Rotterdam, waar wij een onderhoud hadden
met de burgemeester en een of meer wethouders. Bij deze bespreking bleek, dat Rotterdam de hulpverlening zelf in handen wilde
houden, doch dat men op steun met goederen van de zijde van
het bab wel prijs stelde. Het bevolkingsregister was geheel in tact
en met voortvarendheid had men reeds een plan opgesteld voor de
registratie van de vluchtelingen in Rotterdam.
Vluchtelingenregistratie
In de volgende dagen heb ik een plan ontworpen voor een centrale registratie bij de Inspectie van alle her- en derwaarts gestoven
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vluchtelingen met kennisgeving aan het bestuur van de woonplaats.
Na goedkeuring van dat plan en verkregen machtiging tot het doen
van uitgaven heb ik bij de Algemene Landsdrukkerij honderdduizend
formulieren in drievoud en doorschoten met carbonpapier doen
drukken. Bij de Inspectie werd een vluchtelingen-registratiebureau
ingericht, dat, na publicatie in de pers, reeds spoedig zich mocht
verheugen in de belangstelling van het publiek. In tal van gevallen
konden ongeruste familieleden in kennis worden gesteld met het
vluchtoord en het adres van vermiste ouders, kinderen, enz. Het
contact met Rotterdam werd onderhouden en over en weer werden
gegevens uitgewisseld en aangevuld. In alle om Rotterdam liggende gemeenten werd de registratie met kracht aangevat, dankzij de
terzake met burgemeesters gevoerde besprekingen.
Vluchtelingenzorg
De vluchtelingen-registratie breidde zich snel uit tot de andere geteisterde gebieden, zoals Den Helder, Alblasserdam, Middelburg,
enz. enz., en de omgeving van die gemeenten.
Behalve voor de opsporing van personen ten behoeve van familie,
ging de centrale registratie meer en meer betekenis krijgen voor
de uitvoering van voorgenomen maatregelen met betrekking tot
ondersteuning, inkwartiering en huisvesting in het algemeen. De
omvang van de ramp kon uit terzake samengestelde statistieken
worden afgelezen.
De samenwerking met het Bureau Afvoer Burgerbevolking en met
Rotterdam bracht mij in contact met het bureau ‘Pater’, onder
leiding van de officier van de Generale Staf, dat zich bezighield
met het inzamelen van goederen ten behoeve van de getroffen
Rotterdamse bevolking. Hier hernieuwde ik de kennis met mijn
vroegere minister Z.E. mr. De Wilde, die belangstellend kennisnam van de resultaten van mijn arbeid op registratief gebied en van
mijn verdere voornemens.
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Regeringscommissaris voor Rotterdam
Reeds spoedig werd mr. De Wilde benoemd tot Regeringscommis
saris voor Rotterdam. Van stonde af onderhield de heer De Wilde
het contact met mij. Hij nam mij mede naar Rotterdam, waar met
verschillende personen en instanties besprekingen werden gevoerd,
die ten slotte leidden tot het overlaten van de verzorging, steunverlening en huisvesting aan het gemeentebestuur van Rotterdam
voor zoveel betrof hen, die binnen de gemeentegrenzen waren gebleven. Onderscheidene tot noodtehuizen ingerichte scholen werden door ons bezocht en geïnspecteerd. De zorg voor de buiten
Rotterdam gevluchte inwoners werd overgenomen door het bab.
Een contactcommissie onder voorzitterschap aanvankelijk van
mr. De Wilde zorgde voor maatregelen, nodig voor het afvloeien
van Rotterdammers, die zonder bezwaar naar elders overgebracht
konden worden.
Contactcommissie
In Delft en Den Haag werden noodtehuizen en registratiebureaus
ingericht. In de contactcommissie nam ik op verzoek van mr. De
Wilde zitting. Toen het vluchtelingenbureau te Rotterdam, onder
leiding van de heer Van Dijk, meer vaste vormen kreeg, werd het
voorzitterschap van de contactcommissie aan hem overgedragen
en werd een nieuwe commissie onder voorzitterschap van mr. De
Wilde in het leven geroepen, die ten dele als een subcommissie van
de Commissie Burgerbevolking was te beschouwen. Ook in deze
commissie nam ik op verzoek van mr. De Wilde zitting.
Regeling huisvesting en ondersteuning
Inmiddels had ik vrijwel dagelijks besprekingen met de heer De
Wilde, die de uitvoering van tal van administratieve maatregelen
aan mij opdroeg. Alle financiële regelingen voor huisvesting, inkwartiering en ondersteuning werden o.a. door mij ontworpen en
aangevuld, zij het na bespreking in de commissie. Het vraagstuk
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van de registratie werd dientengevolge doorkruist door dat van de
controle op de uitgaven en verrekeningen wegens ondersteuning en
huisvesting door de gemeenten. Mede op verzoek van de heer Götz,
directeur van het bab, richtte ik een controlesysteem in, dat later
door de comptabele afdeling van het departement werd overgenomen. Tal van circulaires, verband houdende met de huisvesting en
verzorging van vluchtelingen uit Den Helder, werden op verzoek
van mr. Mulder (chef bb en voorzitter Commissie Burgerbevolking)
door mij ontworpen. Excursies naar de vluchtoorden leerden mij
de nood van de vluchtelingen van nabij kennen.
Reconstructie bevolkingsregisters en bijzondere maatregelen
Inmiddels vroegen ook andere zaken mijn aandacht. In de verwoeste gebieden moesten verloren gegane bevolkingsregisters worden
gereconstrueerd. Het verzamelen van de gegevens van de gegevens
van slachtoffers van het oorlogsgeweld en van gesneuvelde militairen, zomede het aanleggen van statistieken, het afvoeren van de
bevolkingsregisters van de naar Engeland uitgeweken militairen
en burgers, het regelen van de bevolkingsboekhouding voor de
buitengewone omstandigheden, enz. enz. eisten allen resterende
tijd. Een lawine van correspondentie, circulaires en voorschriften
stortte zich op en uit het bureau van de Inspectie.
Wat de ambtenaren van de Inspectie onder de leiding van mejuffrouw Van Ginkel en van de heer Van Schelt in die dagen hebben
gepresteerd, grenst aan het ongelooflijke.
Commissievergadering
Ik herinner mij de volgende anekdote. In de torenkamer, waar
mr. De Wilde zetelde, werd op vastgestelde dagen elke week vergaderd voor het bespreken van vraagstukken en het behandelen
van verzoekschriften betreffende de Rotterdamse vluchtelingen.
Reeds meermalen had ik, door drukke werkzaamheden verhinderd, deze vergaderingen verzuimd. Toen ik op een middag - de
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vergadering was reeds begonnen - binnenkwam, werd ik door de
voorzitter begroet met de opgewekte woorden: ‘Gelukkig, dat je
bent gekomen; wij kunnen weer niet buiten jou!’ Ik keek zeker
enigszins verbouwereerd, want mr. De Wilde voegde er ongeveer
aan toe, zich richtend tot de andere leden van de commissie: ‘Ja,
mijne heren, ik heb nooit geweten, dat bevolkingsboekhouding zo
gewichtig is, maar het is een feit, dat ik in de laatste maanden herhaaldelijk heb kunnen vaststellen, dat er haast geen onderwerp te
bedenken is, waarmede de bevolkingsboekhouding niet gemoeid
is. Onze vriend Lentz is zo langzamerhand een onmisbaar persoon
voor ons werk geworden.’
Publiciteit
Met toestemming van de chef bb, mr. Mulder, had ik aan een redacteur van Het Vaderland een interview toegestaan over de registratie van vluchtelingen. Mr. De Wilde, die het artikel had gelezen, merkte tegen mij op: ‘Ik heb je naam in de krant zien staan.
Je durft nogal. Maar het is wel goed, dat men eens leest, wat wij
zo al hebben gedaan.’
Aanleiding tot invoering identiteitsbewijzen
Het zal ongeveer half juni 1940 geweest zijn, toen mr. Heusdens,
die commies was bij de afdeling bb, mij op mijn kamer vroeg hoe
ik dacht over de wenselijkheid van Algemene invoering van invoering van identiteitskaarten en welke instantie eventueel voor die
invoering moest zorgen. In het bijzonder wilde hij graag mijn mening weten over de vraag of die eventuele invoering een zaak van
Binnenlandse Zaken of van Justitie zou zijn.
Het eerste gedeelte van de vraag was, behoudens de gewijzigde omstandigheden, eigenlijk overbodig, want mr. Heusdens, die voor de
oorlog (1938) lid was van de Commissie-De Beaufort ter bestudering van het vraagstuk van de invoering van identiteitskaarten,
wist maar al te goed, dat ik een voorstander was van het instituut
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van identiteitskaarten voor de gehele bevolking. Reeds in 1932
had ik aan de Commissie voor de Bevolkingsboekhouding, die via
Binnenlandse Zaken de zaak van Justitie ter bestudering en advies
had ontvangen, gepreadviseerd. In de commissie De Beaufort had
ik als adviseur zitting gehad en later, toen de aangelegenheid als
een zaak van militair belang werd beschouwd, had ik met de kapitein van de Generale Staf, Van Rijn, en met mr. Heusdens, geregeld besprekingen gevoerd en zelfs modellen ontworpen. Ook
de Commissie Burgerbevolking, waarvan mr. Heusdens secretaris
was, had zich in de laatste maanden voor de oorlog nog intensief
met het vraagstuk beziggehouden. Eind maart 1940 was zelfs een
circulaire van de ministerraad uitgegaan, waarin werd vastgesteld,
dat elk departement moest bepalen of en in hoeverre het wenselijk
was identiteitskaarten voor bepaalde categorieën in te voeren en
waarin werd geadviseerd zoveel mogelijk het model te volgen, dat
Binnenlandse Zaken gaarne op verzoek zou verstrekken.
Mr. Heusdens wist ook zeer goed, dat ik mij er om had geërgerd,
dat geen gebruik was gemaakt van de gelegenheid om de in 1939
uitgereikte distributiestamkaarten tevens als identiteitskaart in te
richten, hetgeen met zeer weinig meer kosten mogelijk zou zijn
geweest. Dit was echter onder het motto ‘geen tijd’ verhinderd.
Toen in het begin van de oorlog de militaire bezetter het verkeer
scherp controleerde en identiteitsbewijzen eiste, moesten duizenden zich van bewijzen van inschrijving voorzien of in de rij staan
om alsnog een foto te doen aanbrengen op de distributiestamkaart.
Zelf heb ik in mijn woonplaats Voorburg in de rij staan wachten
om een foto op mijn distributiestamkaart te doen hechten en afstempelen. Toen ik tot op de helft van de rij genaderd was, werd er
luchtalarm gemaakt en moesten allen zich bergen. Zodra het alarm
werd afgelast waren de bureaus gesloten en kon ik onverrichter zake
naar huis. Ik had dus zelf ondervonden hoe jammer het was, dat de
gehele bevolking niet over identiteitsbewijzen beschikte.
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Politieaangelegenheden en samenwerking
Ik heb de heer Heusdens daarnaar verwezen en als mijn mening te
kennen gegeven, dat ik ook nu de invoering van identiteitskaarten
voor de gehele bevolking van het grootste belang achtte, met het
oog op de veiligheid en vereenvoudiging van het maatschappelijk
verkeer. Met betrekking tot de vraag welke instantie eventueel voor
de invoering moest zorgen, heb ik opgemerkt, dat de vaststelling
van de identiteit ongetwijfeld een politie-aangelegenheid was en
dus bij Justitie de leiding zou moeten berusten. Aangezien echter
voor het vaststellen van de identiteit de gegevens van de bevolkingsregisters nodig zouden zijn, waarover de politie niet beschikte, zou
overwogen moeten worden een samenwerking tussen Binnenlandse
Zaken en Justitie. Evenwel zou de zaak veel eenvoudiger worden,
wanneer ook de vaststelling van de identiteit aan de politie, aan de
burgemeesters (c.q. de gemeentesecretarissen) zou worden opgedragen. Dat dit mogelijk en geenszins een bezwaar zou zijn, mocht
blijken uit het feit, dat ook paspoorten door de burgemeesters werden opgemaakt en uitgereikt.
Verzoek om beschouwingen
Mr. Heusdens vroeg mij deze beschouwingen in een nota aan de
secretaris-generaal vast te leggen. Dit heb ik geweigerd, omdat ik bij
deze aangelegenheid geen belang had en omdat ik over die kwestie
reeds zoveel had gerapporteerd en betoogd, dat het mij thans niet
lustte bij al mijn drukke werkzaamheden ook hieraan nog mijn
aandacht te besteden. Mr. Heusdens is daarna nog twee- of driemaal op zijn verzoek teruggekomen, doch zonder succes. Omtrent
het verdere verloop is mij niets bekend.
Opdracht aan Justitie
Pas weken later vervoegde de heer Heusdens zich opnieuw bij mij en
nu vertelde hij, dat de Duitse autoriteiten aan de secretaris-generaal
van het departement van Justitie de invoering van identiteitskaarten
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hadden opgedragen, doch dat deze de opdracht had geëndosseerd
aan de SG van Binnenlandse Zaken, omdat hij er geen kans toe zag.
Binnenlandse Zaken neemt over
Mr. Frederiks was wel bereid de opdracht over te nemen en uit te
voeren, doch dan zou ik met de uitwerking worden belast. Aangezien
ik uit ervaring wist, dat dergelijke werkzaamheden ten behoeve van
het departement veel tijd kostten en weinig voldoening gaven, heb
ik mr. Heusdens opnieuw gezegd, dat ik er niets voor gevoelde en
dat men de opdracht liever aan een ander kon geven wie ik gaarne
met adviezen ter zijde zou staan. Indien echter de heer Frederiks
beslist mij met de uitwerking wilde belasten, dan zou ik zijn opdracht natuurlijk uitvoeren, maar slechts op voorwaarde, dat mij
het werk dan in volle omvang zou worden opgedragen en dat mij
absolute volmacht zou worden gegeven voor het doen van uitgaven, het aannemen van personeel, het inrichten van een kantoor
en vooral het organiseren van het instituut.
Opdracht en volmachten voor Inspectie
Deze eisen hebben heel wat voeten in aarde gehad. Mr. Frederiks
verzette zich heftig tegen een absolute volmacht, maar ten slotte berustte hij in een verstrekkende machtiging op een door mij gestelde
nota, zij het na een langdurige briefwisseling met het departement
van Financiën, dat de door mij gevraagde fl. 650.000,- moest goedkeuren. Intussen had de heer Frederiks mij door tussenkomst van
mr. Heusdens de opdracht gegeven mij op het vraagstuk te bezinnen en een ontwerp voor een identiteitskaart te maken. Hoewel ik
nadrukkelijk verzocht deze opdracht schriftelijk te bevestigen, heb
ik nooit een brief in deze geest ontvangen. Geleid door mijn ervaringen als chef van de Paspoorten Afdeling van de Secretaris van
Den Haag en als preadviseur inzake de invoering van identiteitskaarten, ontwierp ik een model voor een identiteitsbewijs, dat als
het prototype van het latere persoonsbewijs kan worden beschouwd.
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Ontwerp identiteitsbewijs
Ik wist dat het zwakke punt in elk identiteitsbewijs de foto en haar
bevestiging waren. Ik stelde mij dus tot taak een bewijs te ontwerpen, waarvan de foto niet zou zijn te verwijderen zonder zichtbare
sporen na te laten. Bovendien beschouwde ik het als een eis, dat
zowel de foto als het papier of karton of ander materiaal waarmede deze verbonden zou worden, een merkteken van de vooraf geïdentificeerde persoon zou dragen en dat merkteken kon m.i. geen
andere zijn dan een natuurlijk merkteken, d.w.z. een vingerafdruk.
Daarnaast moesten de nodige chemische en technische waarborgen
tegen knoeien en raderen geschapen worden, doch dat beschouwde
ik als een zaak van scherpzinnigheid en dus van latere zorg.
Een vingerafdruk op het papier zou de persoon langs de weg van
zijn eigen natuur verbinden met het bewijs, dat hem voortaan
moest begeleiden. Eenzelfde afdruk op de achterzijde van de foto
verzekerde de echtheid hiervan en een hechting van de foto, die
die achterzijde met de vingerafdruk zichtbaar maakte, zou persoon,
foto en bewijs tot een onscheidbare drie-eenheid verbinden. Een
ander zou nooit van het identiteitsbewijs van iemand gebruik kunnen maken. Hiermede zou de strijd tegen misdaad een belangrijke
stap vooruitgegaan zijn.
Bespreking ontwerp
Ik besprak mijn ontwerp met mr. Heusdens, die er zich geheel
mede kon verenigen en mij introduceerde voor een bespreking bij
mr. Mulder, de chef bb, bij wie ik toevallig kennis maakte met iemand, die zich in Amerika gespecialiseerd had in dactyloscopische
identificatie. Toen deze van mr. Mulder omtrent mijn ontwerp
vernam was hij zeer verrast en enthousiast en zei, dat deze vinding
vooral in Amerika grote belangstelling zou ontmoeten. Nadat ook
mr. Mulder zich nu met mijn ontwerp had verenigd, nodigde mr.
Heusdens mij uit met hem naar een Duitse referent te gaan, teneinde het ontwerp aan hem te tonen.
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Kennkarte
Tezamen werden wij ontvangen door Regierungsrat dr. Wolff, die,
na kennisneming, zei het ontwerp naar Berlijn te moeten zenden.
Daarom vroeg hij mij een aantal modellen in een enigszins meer
definitieve uitvoering te maken. Hij informeerde of ik rekening had
gehouden met de sedert 1939 in Duitsland ingevoerde ‘Kennkarte’,
toonde mij een exemplaar en sprak als zijn voorlopige mening uit,
dat de hier te lande in te voeren identiteitskaart wel ongeveer met
de ‘Kennkarte’ in overeenstemming zou moeten zijn om de goedkeuring van Berlijn te kunnen verkrijgen.
Na de bespreking heb ik de Algemene Landsdrukkerij een aantal
modellen volgens het ontwerp laten vervaardigen, samen met een
aantal hechtzegels.
Modellen naar Berlijn
Met mr. Heusdens ben ik deze modellen bij dr. Wolff gaan aanbieden, die toezegde ze zo spoedig mogelijk naar Berlijn te zullen
zenden. Hij begaf zich in een bespreking van het Duitse systeem,
van de moeilijkheden die overwonnen moesten worden met het
oog op het zeer grote aantal, het inrichten van een verzameling
duplicaten, enz. Tot slot gaf dr. Wolff als zijn mening te kennen,
dat wij een reis naar Berlijn zouden moeten maken om het Duitse
stelsel van de Kennkarten te bestuderen.
Opdracht reis naar Berlijn
Na enige weken werden mr. Heusdens en ik bij dr. Wolff genodigd;
die ons mededeelde, dat wij naar Berlijn moesten. Mr. Heusdens
heeft toen opgemerkt, dat wij de opdracht voor zo’n reis van onze
secretaris-generaal moesten ontvangen. Hij zegde toe de wens van de
Duitse autoriteiten aan de secretaris-generaal te zullen overbrengen.
Omtrent het resultaat weet ik slechts, dat mr. Heusdens mij vertelde, dat de SG niets voor die reis voelde en gezegd had, dat wij
maar rustig moesten afwachten.

28

|

AMBTELIJKE HERINNERINGEN

Na verloop van weer een paar weken werden wij opnieuw bij dr.
Wolff ontboden, die nu vroeg wanneer wij naar Berlijn zouden
gaan. Mr. Heusdens verzocht de opdracht schriftelijk aan de SG
te geven, doch dr. Wolff zei van mening te zijn, dat het voldoende
was, dat hij de opdracht mondeling aan de vertegenwoordigers van
de SG mededeelde.
Opnieuw bracht mr. Heusdens de boodschap over en nu stemde
de SG met de reis in, zij het, dat hij er geen opdracht toe wilde
geven. Hieruit vloeiden weer tal van moeilijkheden voort omdat
zowel mr. Heusdens als ik er niets voor gevoelden de reis zonder
opdracht van de SG te aanvaarden, al ware het slechts omwille van
het risico aan de reis verbonden.
Mr. Frederiks heeft ten slotte onze bezwaren ingezien en alsnog zij het niet schriftelijk - opdracht gegeven.
Reis naar Berlijn
De reis naar Berlijn ving aan op 17 augustus 1940. Wij keerden terug op 22 augustus 1940. Bij aankomst werden wij afgehaald door
een Regierungsrat en een Oberregierungsrat van het departement van
Binnenlandse Zaken, die ons naar een hotel brachten en inleidende
besprekingen voerden over het onderwerp, waarvoor wij overkwamen.
De definitieve besprekingen vonden plaats in tegenwoordigheid
van de bedoelde heren met Ministerialrat D. Krause, meer bekend
als ‘Paskrauze’. Deze gaf een beschrijving van het Duitse stelsel
van Kennkarten en toonde ons voorschriften en vele modellen.
Bovendien liet hij ons een aantal min of meer technisch uitgewerkte ontwerpen voor Kennkarten zien, die ten slotte gevoerd hadden
tot het gangbare model.
Vervolgens gaf ik een overzicht van mijn inzichten, plannen en
modellen, hetgeen tot resultaat had, dat de heren verklaarden mijn
ontwerpen beter te achten dan het Duitse stelsel. Wij kregen mondeling volmacht met de uitwerking verder te gaan, onder aanbeveling van kennisneming van de Duitse voorschriften, die ons ter
hand gesteld werden.
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Anekdotes
Ik herinner mij twee vragen, die mij door onze begeleiders gedurende een autorit werden gesteld. De eerste was, hoe de stemming
in Nederland onder de bezetting was. Ik antwoordde hierop, dat
een overvallen, overwonnen en ontwapend volk zich uiteraard overgeleverd voelde aan willekeur of goede wil van de bezetter, die de
macht had ieder tegen de muur te zetten en dat in die stemming
niets opgewekts kon steken. Maar dat zullen wij toch niet doen, was
het antwoord, waarop ik repliceerde: ‘Dat moeten wij afwachten.’
De tweede vraag werd gesteld na een inleiding over de ‘vlucht’
van onze koningin, die door vele Nederlanders werd afgekeurd en
waaraan een korte beschouwing werd vastgeknoopt omtrent de
koninklijke houding van de Belgische koning, die niet vluchtte,
doch het lot met zijn volk deelde. De vraag was of ik de houding
van onze koningin ook niet afkeurde. Ik antwoordde, dat de omstandigheden voor de Belgische koning en onze koningin geenszins
gelijk of gelijkwaardig waren. De koning kan met zijn volk strijden,
vallen of, zich overgeven, maar een koningin kan misschien met
haar volk strijden en vallen, maar zich nimmer overgeven aan een
man. Als vrouw kan zij zich niet laten gevangennemen. Dit zou in
strijd zijn met haar eer. De ondervragers erkenden de zaak nooit
van die zijde te hebben bekeken en gaven mij gelijk.
Identificatieplicht
Kort na onze terugkeer in Den Haag werd ik verrast door de toezending van een Duits ontwerpverordening ‘Identificatieplicht’,
waarop mr. Kan mijn mening vroeg. Bij informatie bleek mij, dat
deze verordening bedoeld was voor de overbrugging van de tijd
voorafgaande aan de algemene invoering van identiteitskaarten,
waarmee ik was belast.
Hoewel het ontwerp daarin niet voorzag, wist ik gedaan te krijgen, dat ook de distributiestamkaarten als voorlopig identiteitsbewijs zouden mogen dienen, mits deze van een foto werden voorzien. Voor hen, die de voorkeur zouden geven aan een speciale
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identiteitskaart, stelde ik voor het ontwerp van de Commissie De
Beaufort te volgen en dit per circulaire aan de burgemeesters mede
te delen, met inschakeling van de uitgevers op het gebied van de
gemeenteadministratie.
Dienovereenkomstig werd het ontwerp gewijzigd en mij werd door
de secretaris-generaal opdracht gegeven met spoed de nodige voorschriften gereed te maken, aangezien de identificatieplicht reeds op
1 september 1940 in werking zou treden.
Mijn voorstel aan de SG een vergadering te beleggen met vertegenwoordigers van een aantal grotere en grote gemeenten vond
instemming en in deze vergadering werden uitvoeringsmaatregelen
besproken. Het ontbrak hier niet aan kritiek op de overrompelende
snelheid, waarmede aan de Verordening Identificatieplicht uitvoering
moest worden gegeven. Ook was men niet tevreden over het ontbreken van een bepaling, die het mogelijk maakte leges in rekening
te brengen voor het in orde maken van de distributiestamkaart als
voorlopig identiteitsbewijs. Ik heb de heren duidelijk gemaakt, dat
het ontwerp geheel van Duitse hand was en dat mijn bemoeienis
zich niet verder uitstrekte dan hen in de gelegenheid te stellen van
gedachten te wisselen. In het algemeen kan worden gezegd, dat de
nieuwe maatregel overal een vlot verloop heeft gehad; in verreweg
de meeste gemeenten werd de distributiestamkaart als identiteitsbewijs geldig gemaakt. Slechts enkele burgemeesters gaven de voorkeur aan de speciale formulieren, die De Vuga en Samson leverden.
Verslag bezoek Berlijn
Van ons bezoek in Berlijn deden mr. Heusdens en ik kort daarop
verslag aan de opvolger van dr. Wolff, namelijk Hauptsturmführer
und Regierungsrat Deppner. Deze was reeds op de hoogte en verzocht de plannen nu met spoed te ontwikkelen, er de nadruk op
leggende, dat de gehele voorbereiding geheim moest blijven, althans
niet met anderen besproken mocht worden, voor zoveel dit niet
nodig was met het oog op de technische uitwerking van de plannen.
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Papier voor identiteitskaarten, watermerk en legeszegels
Voor de technische uitwerking heb ik toen contact gezocht met
de papierfabrikant, de firma Schut en Zonen te Heelsum, met de
Algemene Landsdrukkerij, met het Rijksvezelbureau te Delft en
met de firma Enschede te Haarlem. Vele besprekingen werden gehouden en proeven genomen, waarbij ik vooral van de zijde van
de Rijksvezeldienst en van de firma Enschede, die mij beide een
ingenieur ter beschikking stelden, veel medewerking ondervond. De
firma Schut slaagde erin een hoogwaardig kaartsoort te fabriceren,
waarin bepaalde chemicaliën waren verwerkt ter bestrijding van
chemische radures. Het karton verzette zich ook tegen mechanische radure, had een groot weerstandsvermogen en in de diepte een
belangrijk absorptievermogen. De analyse van de Rijksvezeldienst
was verbluffend. Een typografisch expert en sierkunstenaar van de
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag had op mijn verzoek ontwerpen gemaakt voor een watermerk (Nederlandse leeuw)
voor een ondergrond en voor een wapen (Nederlands wapen). De
rasters voor het watermerk moesten in het buitenland vervaardigd
worden. Hiermee belastte zich de firma Schut, zij het, dat deze
telkenmale mijn tussenkomst moest inroepen voor het verkrijgen van vergunningen van velerlei aard. De keuze van drukinkt
voor de ondergrond en voor de tekst geschiedde in overleg met de
Rijksvezeldienst en met de firma Enschede. Deze laatste slaagde
ten slotte in het samenstellen van een hechtzegel, dat tevens als
legeszegel zou moeten dienen. Dit tweezijdig bedrukte zegel, aan
een zijde bedrukt met in water oplosbare inkt, verleende voldoende doorzicht voor de vingerafdruk op de achterzijde van de foto.
Dit alles laat zich heel wat gemakkelijker beschrijven dan uitvoeren. De moeilijkheden die overwonnen moesten worden waren
talloos. In de tussentijd hield ik mij nog bezig met het ontwerpen
van de vele voorschriften die uit een algemene invoering van de
identiteitsbewijzen zouden voortvloeien. Zelf vond ik de benaming
‘persoonsbewijs’ uit als de meest geschikte.
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Naam persoonsbewijs
De eerste volledige modellen voor ‘persoonsbewijzen’ (pb) waren pas
in december 1940 gereed. Deze moesten, voorzien van een beschrijving, aan de heer Deppner worden voorgelegd, die ze ter goedkeuring opzond naar het laboratorium van de Kriminalpolizei te Berlijn.
Alle ontwerpen van voorschriften gingen om raad naar mr. Heusdens
en werden, na wijziging zo nodig, officieel aangeboden aan de
secretaris-generaal.
Stalen kasten
In november 1940 plaatste ik een order voor 250 stalen ladekasten.
Aan de vervaardiging zouden alle fabrikanten van stalen kasten in
Nederland hun aandeel hebben. (Lips, Ahrend, Staalmeubel, v.
Gispen).
Reorganisatie Inspectie en gebouw
Langzamerhand werd het tijd voor mij om te zien naar een geschikt gebouw voor de onderbrenging van een … vergrote dienst
van de Inspectie en naar geschikt personeel. Door tussenkomst van
het departement bood mr. Hardenberg van Rijksgebouwendienst
mij eerst het Kabinet van de Koningin aan, toen dit te klein bleek,
een deel van het gebouw van de Tweede Kamer van de StatenGeneraal aan. Hoewel de ligging van de ruimten ten opzichte van
elkaar niet gunstig was, moest ik bij gebrek aan keuze, dit laatste
aanbod wel aanvaarden. Nadrukkelijk werd mij daarbij verteld,
dat Rijksgebouwendienst het op prijs zou stellen wanneer ik in het
gebouw van de Tweede Kamer zou trekken, omdat het daarmede
gered zou worden van de vordering door de Duitsers.
Bespreking met SG van Financiën
Toen ik aan mr. Kan had medegedeeld, dat het Tweede Kamergebouw
geschikt was om de vergrote Inspectie in onder te brengen, kreeg ik
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een paar dagen later een uitnodiging om bij Jhr. Trip, de secretaris-generaal van het departement van Financiën, te komen. Deze ontving
mij in het bijzijn van de heer Vogel, referendaris bij de Generaal
Thesaurus, en begon mij te ondervragen over het doel van de grote ruimte, die ik nodig had in het Tweede Kamergebouw. Nadat ik
hem verteld had, dat ik plaats moest hebben voor 250 stalen kasten,
waarin de duplicaten van de uit te reiken persoonsbewijzen geborgen zouden moeten worden, vroeg hij mij waarvoor die dubbelen
nodig waren. Ik zette uiteen, dat het hier een van overheidswege uit
te reiken officieel bewijs van identiteit betrof, dat onderscheidene
speciale kenmerken zou bevatten en dat het dus noodzakelijk was een
retroacta van dat bewijs te houden, teneinde te allen tijde in staat te
zijn de echtheid te bewijzen. Mr. Trip gaf als zijn mening te kennen,
dat zulke retroacta niet nodig waren en volstaan zou kunnen worden met inschrijving van de gegevens in een plaatselijk registertje,
desnoods met toevoeging van een foto als in een album. Ik stond
even verbluft te kijken, want ik kon mij niet voorstellen dat het mr.
Trip met deze gedachte ernst was. Zij was te simplistisch voor deze
tijd. Mijn beargumenteerde tegenwerpingen vermochten niet hem
tot een ander begrip te brengen. De heer Vogel, die volstond met
nu en dan een vraag te stellen, gaf blijk het met de heer Trip in het
algemeen weleens te zijn. Deze afwezigheid van inzicht en gevoel
voor de administratieve eisen en methoden deden bij mij de vraag
opkomen of een misplaatste zuinigheid de leidende factor van hun
gedachten was dan wel, dat zij een poging wilden wagen mij over te
halen tot het toepassen van verouderde werkwijzen, teneinde aldus
het instituut van persoonsbewijzen te doen mislukken. Aangezien
de heren niet openhartig met mij spraken, kon ik ook niets vragen
en dus restte mij niet anders dan op te merken dat het in Duitsland
ingevoerde ‘Kennkarten-stelsel’ het maken van drie afschriften omvatte, die op verschillende plaatsen bewaard werden, hetgeen ik voor
Nederland tot één afschrift had weten terug te brengen door centralisatie. Verder wees ik erop, dat het behouden van een afschrift
in kaartvorm een eis was, elke van Duitse zijde als minimum was
aanvaard bij de te Berlijn gevoerde besprekingen. Mr. Trip gooide
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het toen over een anderen boeg en betoogde, dat de afschriften beter
in de gemeenten bewaard konden worden dan op een centraal punt.
Z.i. was dat handiger en goedkoper. Het kostte mij niet veel moeite
om de onjuistheid van dit standpunt aan te tonen, waarbij uiteraard ook de verdeling van de baten aan leges tussen de gemeenten
en het Rijk ter sprake kwam. Ten slotte kon ik afscheid nemen met
de opmerking van mr. Trip, dat ik dan mijn gang maar moest gaan.
Personeel
Om voorbereid te zijn op het grote werk van de algemene invoering
van persoonsbewijzen, moest ik mij nu geen wijden aan de voorziening en Inspectie met geschikt leidend personeel. Bij mijn studie
van het terrein van de dactyloscopie had ik kennis gemaakt met de
inspecteur van politie J. van de Vosse, chef van de dactyloscopische
afdeling van de gemeentepolitie te Den Haag. Daaromtrent gepolst,
bleek Van de Vosse veel te voelen voor een overgang als inspecteur
naar de Inspectie. Een desbetreffend voorstel aan de SG leidde tot
zijn benoeming per 15 december 1940. Hij werd door mij voorlopig
belast met de dagelijkse leiding van alles wat op de persoonsbewijzen in engere zin betrekking had. Een tweede inspecteur, vakman
op het gebied van de bevolkingsboekhouding, vond ik in de mij
reeds jaren bekende heer C.J. van Oost, referendaris-chef van de
afdeling Bevolking en burgerlijke stand te Velsen. Mijn voorstel tot
zijn benoeming werd eveneens door de SG aanvaard. Hij kwam
echter eerst op 15 januari 2941 in dienst.
Het oneindige gezeur met het departement over het bepalen van het
aan deze en andere ambtenaren toe te kennen salaris, zal ik verder
stilzwijgend voorbijgaan. Aangezien de comptabele afdeling van
de Inspectie, in verband met de verkoop van legeszegels, de vrij
belangrijke en zeker verantwoordelijke dienst zou worden, stelde
ik er prijs op een vertrouwd persoon, die zowel met comptabele
aangelegenheden als met bevolkingsboekhouding bekend was, met
de leiding te belasten. Ik meende deze gevonden te hebben in de
persoon van J. Roelin, gemeenteontvanger van Noordwijkerhout,
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die ik reeds jaren kende als zeer toegewijd tot zijn werk. Voor de
leiding van de afdeling, waarbij de grote cartotheek van ruim 7
miljoen dubbelen van de persoonsbewijzen zouden worden ondergebracht, had ik mij van de heer J. Wolters, adjunct-commissaris ter secretarie van Leiden gedacht. Opgemerkt zij, dat ik, ten
gevolge van de salarispolitiek van het departement, zeer beperkt
was in mijn keuze uit vakmensen van de grotere gemeenten. De
heer Wolters, door mij opgeroepen, was bereid op de gestelde voorwaarden in dienst van de Inspectie te komen. Aangezien ik met
de heer Wolters, die ik reeds sedert de brand van het raadhuis in
1929 kende, in 1936 een politiek verschil van mening had gehad,
waarbij mij bleek, dat hij de beginselen van het nationaalsocialisme
voorstond, heb ik hem ronduit gevraagd of hij lid van de nsb was.
Hij beantwoordde deze vraag ontkennend met een verwijzing naar
het verbod voor ambtenaren om lid van die organisatie te zijn. Ik
heb de heer Wolters toen voorgedragen aan de secretaris-generaal,
die zich met zijn benoeming verenigde. Voordat ik hem in dienst
nam, heb ik de heer Wolters nogmaals opgeroepen voor een bespreking, waarbij ik wederom, en zeer nadrukkelijk, heb gevraagd
of hij inderdaad geen lid van de nsb was. Een positief ontkennend
antwoord volgde, waarna bij mij geen bezwaar meer bestond tegen een benoeming, die ik hem dan ook in het vooruitzicht stelde.
Voor de leiding van de overige werkzaamheden van de Inspectie,
t.w. alle administratieve en juridische aangelegenheden, was de
aangewezen persoon mej. A.A. van Ginkel, die reeds sedert 1930
bij de Inspectie daadwerkelijk met die taak was belast. Op mijn
voorstel aan de SG werd mej. ook in rang in haar functie bevestigd.
Aldus had ik de voorwaarden voor een georganiseerde vergroting
van de dienst van de Inspectie geschapen. Naar gelang van behoefte
kon nu de reorganisatie voortgang vinden.
Besluit Persoonsbewijzen
Op 1 november 1940 was het Besluit Persoonsbewijzen van de
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken gepubliceerd in het
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Verordeningenblad. Dit had reeds heel wat vragen ten gevolge gehad,
zowel van de zijde van de gemeenten als van de kant van fotografen.
Dactyloscopisch signalement
Ook de politie toonde zich zeer geïnteresseerd. Van de zijde van
de Rijksidentificatiedienst werden mr. Heusdens en ik uitgenodigd
voor een bespreking, waarbij ook tegenwoordig was een referendaris van het departement van Justitie.
De dactyloscopie-expert, commissaris Regenboog, gestuurd door
commissaris Grevelink, pleitte voor het gebruik maken van deze
unieke gelegenheid om van de gehele Nederlandse bevolking een
volledig dactyloscopisch signalement te maken op slips. Ik heb mij
zowel op ethische als op technische gronden, heftig tegen dat plan
verzet. De technische gronden, namelijk dat de uitreiking van persoonsbewijzen ernstig zou worden gestagneerd, hebben de doorslag
gegeven tot het inzien van het plan.
De ingekomen vragen en opmerkingen konden in de uitvoeringsvoorschriften, die nog moesten verschijnen, verstrekt worden.
Haast was daarmede niet, omdat de voorbereiding van de invoering van persoonsbewijzen, onder andere door de aanmaak van het
nodige karton en het drukwerk, veel tijd vergde. Bij de Algemene
Landsdrukkerij, die met het drukken van de persoonsbewijzen zou
worden belast, beschikte men niet over een controleapparaat dat
nodig was voor het bewaken van grote hoeveelheden waardepapier.
Controleur der Inspectie
Door het instellen van een controleapparaat van de Inspectie bij
de Algemene Landsdrukkerij moest ik in die behoefte voorzien.
Ontwerp Jodenregistratie
In oktober of november 1940 zond mr. Kan mij een Duitse ontwerpverordening voor de registratie van Joden, met verzoek opmerkingen.
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Ik ben mijn opmerkingen persoonlijk bij de heer Kan gaan indienen. Ik herinner mij heel goed, dat het ontwerp uitging van
een registratie aan de hand van de bevolkingsregisters, waaruit,
volgens de aanwijzingen omtrent een godsdienst, een zogenaamd
‘Judenprotokoll’ in drievoud zou moeten worden samengesteld op
kaarten. Een exemplaar was bestemd om in de gemeente naast het
bevolkingsregister een Judenprotokoll te vormen; een exemplaar
moest worden gezonden aan de Sicherheitsdienst in Den Haag en
een exemplaar was bestemd voor het departement van Binnenlandse
Zaken. De burgemeesters zouden verplicht zijn het Judenprotokoll
voortdurend bij te houden en tot gelijk doel opgaven van verandering te zenden aan de Sicherheitsdienst en aan het departement.
Argumenten tegen Bevolkingsregister als basis
Ik heb mr. Kan gezegd, dat het mij zeer onwenselijk voorkwam
de bevolkingsregisters voor dit onsympathieke doel te gebruiken,
hetgeen Kan met mij eens was, doch waaraan zijns inziens niet zou
zijn te ontkomen. Naar mijn mening was daaraan wel te ontkomen
door in het midden te brengen, dat uit de bevolkingsregisters slechts
gegevens geput konden worden omtrent hen, die aangesloten waren bij de Nederlands Israëlitische Kerk en aangezien de Duitsers
de Joden naar ras onderscheiden wilden, zou het Judenprotokoll dus
zeer onvolledig worden en aanleiding geven tot verordening van
sabotage. Mr. Kan vroeg mij nog of het dan niet mogelijk zou zijn
door raadpleging van de oude en oudste registers (archieven) de afstamming na te speuren van hen, die thans niet meer als Jood bekend stonden. Ik antwoordde, dat, indien dit theoretisch misschien
al mogelijk zou zijn, met het naspeuren jaren zouden verlopen ten
gevolge van de honderdduizenden mutaties, die in de loop der jaren
in de bevolkingsregisters aangebracht werden. Mr. Kan achtte dit
goede argumenten tegen het gebruikt van de bevolkingsregisters als
grondslag voor een Jodenregistratie en was daarmee zeer ingenomen.
Vervolgens bespraken wij het aanleggen van een speciaal bevolkingsregister voor Joden en in elke gemeente, het zogenaamde
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Judenprotokoll. Ik was van mening, dat het aanleggen hiervan aanleiding zou geven tot het vragen van talloze inlichtingen en afschriften door plaatselijke Duitse politie-instanties en dat de fouten, die
onvermijdelijk in zo’n afzonderlijk register zouden sluipen, weer
aanleiding zouden geven tot verdenking en moeilijkheden voor
de ambtenaren. Kortom, mr. Kan moest zien, dat hij de Duitsers
van die gedachte terugbracht. Hij zei mij echter, dat de Duitsers
beslist in elke gemeente een overzicht wilden hebben van alle daar
wonende Joden.
Signaleren van Joden d.m.v. edelruiters
Ik heb toen, met aanvoering van de gewone argumenten tegen het
aanleggen en bijhouden van een afzonderlijk register voor een bepaalde groep, naast het bevolkingsregister, gewezen op de mogelijkheid
om de kaarten van het bevolkingsregister desgewenst te signaleren
door middel van ruiters. In het bijzonder heb ik gewezen op de
technische voordelen van de nieuwe zogenaamde edelruiter, die alle
bezwaren tegen het signaleren door middel van ruiters onderving.
Op verzoek van mr. Kan heb ik hem enige kaarten van zulke edelruiters voorzien, verstrekt. Hij wilde deze aan de Duitsers tonen en
trachten van het Judenprotokoll af te komen. In vertrouwen heb ik
mr. Kan medegedeeld, dat ikzelf de uitvinder van de edelruiter was
en ook nog enigszins bij de verkoop geïnteresseerd was. Mr. Kan
vond dit geen bezwaar en merkte op, dat deze omstandigheid zeker
niet in de weg mocht staan aan het bereiken van een goed doel en
bovendien maakte het z.i. niets uit of ik dan wel een ander belang
had bij de verkoop. Hij zou eventueel dit nog bespreken met mr.
Frederiks, maar z.i. zou deze ook geen bezwaren hebben.
Jodenregister bij departement
Daarna is de bespreking gegaan over het exemplaar, dat aan de
Sicherheitsdienst zou moeten worden gezonden. Ik vroeg mr. Kan of
hij wist wat men daarmede wilde doen. Waarschijnlijk bijhouden,
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meende hij. Ik heb toen opgemerkt, dat het aanleggen, maar vooral
het bijhouden, ook wanneer de burgemeesters de mutatieopgaven
braaf zouden inzenden, vakkennis vereiste en de Duitsers dus bevolkingsambtenaren zouden moeten aanstellen. Maar desondanks
zou de zaak bij hen spoedig in de war geraken. Mr. Kan informeerde
terecht of het mij iets kon schelen, dat de boel bij de Duitsers in het
honderd zou lopen. Tot zijn blijkbare verbazing antwoordde ik, dat
dit mij wel degelijk kon schelen, want, was mijn wedervraag, wat
was het departement voornemens te doen met het derde exemplaar?
Prompt volgde het antwoord: in een hoek smijten!
Toen heb ik onder zijn aandacht gebracht, dat de Duitsers niet voor
niets een exemplaar naar het departement wilden doen zenden. Dit
was een veiligheidsmaatregel. Zodra hun registratie zou zijn vastgelopen - en dit zou naar mijn overtuiging onvermijdelijk gebeuren
- zouden zij teruggrijpen op de gegevens van het departement. Lag
de zaak daar in een hoek, dan was een beschuldiging van sabotage te verwachten met alle gevolgen van dien. Bijhouden van het
Judenprotokoll ten departemente was dus een noodzakelijk kwaad.
Mr. Kan was zeer onder de indruk van mijn argumenten en vroeg
mij, wat er m.i. dan gedaan kon worden. Ik antwoordde, dat, uitgaande van de gedachte, dat het departement toch niet aan de registratie zou ontkomen, hierin en in mijn andere reeds opgesomde
redenen, argumenten waren gelegen om de gehele administratie uit
Duitse handen te nemen, hetgeen mij voorkwam in het belang te
zijn van de Joden. Hoe onsympathiek deze zaak voor ons ook was,
meende ik, dat wij de Joden een dienst zouden bewijzen door hun
registratie uit Duitse en in Hollandse handen te houden. Desnoods
moest het departement zich daarvoor een opoffering getroosten.
Tenslotte hoopten wij toch nog er geheel van af te komen, omdat de
bevolkingsregisters geen goede basis voor de registratie zouden zijn.
Mr. Kan stemde met mijn redenering in en zei de zaak met mr.
Frederiks in de aangegeven geest te zullen bespreken. Enige dagen
later vernam ik van mr. Kan, dat de heer Frederiks zich eveneens
met de gedachtegang had verenigd en de zaak in die zin met de
Duitsers zou worden besproken. Alleen merkte mr. Kan nog op,
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dat het departement de eventuele registratie zou opdragen aan de
Inspectie.
Verordening aanmelding personen van Joodse bloede
Nadien heb ik niets meer omtrent deze aangelegenheid vernomen, totdat ik, in begin januari 1941 - ik zat thuis te werken aan
de uitvoeringsvoorschriften voor de persoonsbewijzen - door mijn
plaatsvervanger, de heer Van Schelt werd opgebeld, die mij mededeelde, dat hij bij mijn afwezigheid bij mr. Kan en bij de Duitsers
was geroepen, die hem hadden ingelicht, dat binnen enkele dagen
een verordening van de rijkscommissaris op de aanmelding van
Joden zou verschijnen. Aan de Inspectie waren daarbij enige taken
opgedragen en mr. Kan verwachtte, dat de Inspectie de nodige uitvoeringsmaatregelen voor het departement zou voorbereiden. Ik
was zeer benieuwd naar de inhoud van die verordening en vernam
op mijn desbetreffende vragen, dat de bevolkingsregisters als basis
waren uitgeschakeld en als systeem een aanmeldingsplicht was geschapen, waarvoor de burgemeesters en het hoofd van de Inspectie
als ambtenaren van aanmelding waren aangewezen. De aanmeldingsformulieren zouden ter Inspectie gecentraliseerd moeten worden
en het was de bedoeling daarvan een cartotheek te vervaardigen.
Centralisatie aanmeldingsformulieren
De heer Van Schelt deelde mij mede, dat hem van Duitse zijde was
gevraagd hoeveel Joden er z.i. hier te lande waren. Dat aantal had
hij geschat op 300.000. Hiermede was ik het oneens en ik heb de
heer Van Schelt opgedragen aan de Duitsers mede te delen, dat ik
het aantal op hoogstens 200.000 schatte, doch aan de hand van de
beschikbare statistieken een berekening zou trachten te maken. Ik
was bevreesd, dat de Duitsers zich op de door Van Schelt geschatte
hoeveelheid zouden instellen, waardoor, als later bleek, dat het aantal
aanmerkelijk geringer zou zijn, grote moeilijkheden - in het bijzonder
voor de Joden zelf - waren te verwachten. Zoals later bleek was mijn
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vrees gegrond, want herhaaldelijk is men erop teruggekomen onder
het uitspreken van de veronderstelling, dat vele Joden de aanmeldingsplicht zouden hebben gesaboteerd. Vooral het geringe aantal
aanmeldingen van gemengd-bloedigen wekte hun achterdocht. Met
mijn berekeningen, die gegrond waren op de uitkomsten de volkstelling van 1930/31 en op het boek De Demographio der joden van dr.
Boekman, de Amsterdamse wethouder, greep ik ook nog te hoog en
het kostte mij moeite genoeg de Duitsers te overtuigen, dat de Joden
algemeen aan de aanmeldingsplicht hadden voldaan. Hoewel ik uit
deze gegevens in het geheel niets anders kon concluderen omtrent
het vraagstuk van de bloedvermenging, heb ik telkens als mijn mening te kennen gegeven, dat, naar mijn inzicht, de verhouding van
het aantal aangemelde Joden en dat van de personen van gemengde
bloede als juist was te aanvaarden. Hieraan heb ik enige malen de
opmerking vastgeknoopt, dat uit de resultaten bleek, dat er hier te
lande van een Jodenvraagstuk nooit sprake was geweest. Om dit te
bewijzen had ik mij terstond voorgenomen t.z.t. de nodige statistieken te doen samenstellen, waartoe ik, door tussenkomst van de
heer De Jong, de medewerking inriep van het Centraal Bureau voor
de Statistiek. Deze hulp werd afgewezen, zoals de heer De Jong zei,
omdat de heer Idenburg, directeur van cbs, gehuwd was met een
vrouw van Joodse bloed. Ik heb deze argumentatie van de weigering
nooit goed begrepen, want hier was toch inderdaad een gelegenheid
geweest om goed wetenschappelijk werk ten behoeve van de Joden
te verrichten, o.a. om te bewijzen, dat de vermenging hier te lande
veel geringer was dan men aan Duitse zijde veronderstelde.
Uitvoeringsvoorschriften
Bij gelegenheid van vorenbedoelde telefoongesprek verzocht de
heer Van Schelt mij goed te vinden, dat hij de ontwerpen tot uitvoering van de verordening zou maken. Ik heb hem toegestaan zijn
krachten daarop te beproeven onder voorwaarde van voortdurend
overleg met mr. Kan en voorlegging aan mij alvorens de stukken
aan het departement door te geven. Hij heeft aldus gehandeld. De
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besluiten Aanmeldingsplicht I en II zijn goeddeels van zijn hand.
De verplichting, aan de burgemeesters opgelegd, tot het aantekenen
van de aanmelding in het bevolkingsregister, bracht de kwestie van
het signaleren weer op de voorgrond. In een bespreking met mr.
Kan zei deze, dat de signalering d.m.v. edelruiters voorwaarde was
van de Duitsers voor de afstand van het afzonderlijke Judenprotokoll.
De SG was dus verplicht deze ruiter voor te schrijven en ik kreeg
opdracht met fabrikant en leveranciers besprekingen te voeren, die
tot een kunstig resultaat leidden.
Inlichtingen van Duitse instanties
In begin oktober 1940 kwam het bericht bij de Inspectie in, dat de
burgemeester van Zwolle op staande voet ontslagen was, omdat hij
aan leden van de Duitse ss een toegang tot het bevolkingsregister had
geweigerd. Naar aanleiding hiervan heb ik de SG terstond verzocht
stappen te doen, opdat de bevelhebber van de ss hier te lande aan
zijn manschappen een verbod zou uitvaardigen om zelfstandig in de
bevolkingsregisters onderzoeken te doen. In een sterk geargumenteerd
schrijven heeft de SG een zodanige maatregel bepleit. Als resultaat
van deze stap was een belangrijke, zij het niet volslagen, beperking
van het zelfstandig inzage nemen door Duitse politie, te boeken.
De regeling is per circulaire aan de burgemeesters medegedeeld.
Verhuizing Inspectie naar Tweede Kamer
Ongeveer half januari 1941 is het bureau van de Inspectie verhuisd
naar de haar toegewezen lokaliteiten van het gebouw van de Tweede
Kamer. Langzamerhand werden partijen stalen kasten afgeleverd,
die in de grote koffiekamer worden opgesteld.
Publiciteit
De publicatie van de eerste uitvoeringsvoorschriften op het Besluit
Persoonsbewijzen en die, betreffende de aanmeldingsplicht van
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personen van Joodse bloed leidden tot talloze vragen en opmerkingen van de zijde van de gemeenten en van particulieren. In de
beantwoording moest worden voorzien o.a. door het aanstellen van
nieuw personeel, waardoor het korps zich snel uitbreidde.
Bezoek deputatie Joodse Raad
Naar aanleiding van die publicaties kreeg ik reeds spoedig bezoek
van een deputatie van vijf leden van de Joodse Raad van Amsterdam,
die zich op de hoogte kwam stellen van de waarschijnlijke administratieve gevolgen van de aanmeldingsplicht. Voor zoveel mogelijk heb ik hen ingelicht en duidelijk gemaakt, dat de Inspectie het
verzamelpunt zou worden van de in den lande ingeleverde aanmeldingsformulieren. Ik vertelde hun van mijn voornemen uitgebreide
statistieken te maken, hetgeen zij toejuichten, en ik speelde open
kaart met betrekking tot het aandeel van Kan en mijzelf in deze
regeling, onder aanvoering van mijn bezwaren tegen het oorspronkelijke ontwerp.
De deputatie was zeer voldaan om niet te zeggen dankbaar, met
hetgeen bereikt was en vroeg mij in staat gesteld te worden de
nodige gegevens te laten verzamelen en overnemen uit de administratie van de Inspectie. Wij wezen als verbindingsman aan dr.
Wolff en verzochten hem zoveel mogelijk op de hoogte te houden
van voorgenomen maatregelen en toezending van alle circulaires.
Verordening vcab en bezwaren commissie tegen
geheimhouding
Begin februari 1941 achtte ik het nuttig een vergadering te beleggen
met vertegenwoordigers van gemeenten, waar krankzinnigengestichten gevestigd waren, teneinde met hen de gevolgen te bespreken
van de invoering van persoonsbewijzen voor de patiënten. Hierbij
nodigde ik tevens de leden van de Vaste Commissie van Advies inzake Bevolkingsboekhouding uit, teneinde ook na afloop nog met
hen een commissievergadering te hebben. De grote vergadering
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verliep naar wens en zonder wanklank. In de bijeenkomst daarna van
de vcab echter deed zich een incident voor, dat de verhoudingen,
ook in de toekomst, verstroefde. In de vergadering had ik de nieuwe inspecteurs Van Oost en Van de Vosse toegelaten. Mejuffrouw
Van Ginkel fungeerde als vanouds als secretaresse. Bij het betreffende agendapunt vroeg een van de leden het woord voor algemene beschouwingen, die echter neerkwamen op scherpe verwijten
aan mijn adres, op grond, dat ik ten aanzien van de voorschriften
inzake de invoering van persoonsbewijzen niet vooraf overleg met
de commissie had gepleegd. Hij werd daarin bijgevallen door de
andere leden, die ieder in min of meer scherpe bewoordingen hun
afkeuring over mijn nalatigheid uitspraken en te kennen gaven te
verwachten, dat ik in het vervolg niets meer zou doen buiten de
commissie om.
Verdediging
In mijn antwoord heb ik de heren gezegd, dat zij m.i. hun bevoegdheid te buiten gingen door een dergelijke eis te stellen, terwijl de
identificatieplicht geen bevolkingsboekhouding was. De oproep voor
deze vergadering en de vertrouwelijke mededelingen, die ik gedaan
had en nog dacht te doen, waren te zien als een vriendelijke geste
van mijn kant en geenszins als een uiting van plicht. Hun bevoegdheden waren beperkt tot zaken, die de bevolkingsboekhouding in
engere zin raakten en streken zich zeker niet uit tot het instituut
van de persoonsbewijzen, dat weliswaar zijn gegevens voor een deel
uit de bevolkingsregisters zou putten, doch overigens een nieuw en
zelfstandig organisme was. De min of meer toevallige omstandigheid dat het hoofd van de Inspectie belast was geworden met de
dagelijkse leiding van dat nieuwe instituut, verplichtte hem, nog in
die functie, noch in zijn kwaliteit van voorzitter van de vcab over
deze zaken met de commissie vooraf overleg te plegen.
Bovendien meende ik onder de aandacht van de commissie te moeten brengen, dat er ten gevolge van de bezetting iets veranderd was
ten aanzien van de ambtelijke verhoudingen. Wat vroeger, al dan
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niet met toestemming van het departement, commissoriale voorbereiding of adviezen gedoogde of zelfs vroeg, werd thans eenvoudig
aan een ambtenaar ter uitwerking opgedragen onder verplichting
van geheimhouding, ja, zelfs onder bedreiging met straf, indien geheimhouding niet voldoende zou worden betracht. Dit laatste was
o.a. het geval met de invoering van persoonsbewijzen, ten aanzien
waarvan mij bij herhaling op mijn plicht tot geheimhouden was
gewezen, terwijl, met betrekking tot bepaalde onderdelen, mij zelfs
een kogel in het vooruitzicht was gesteld, indien daarover iets zou
uitlekken (ik doelde daarbij op de veiligheidswaarborgen voor de
persoonsbewijzen).
De commissie protesteerde tegen mijn opvattingen omtrent haar
bevoegdheden, doch moest zich neerleggen bij mijn interpretatie en
bij mijn andere argumenten, temeer, omdat ik blijk had gegeven van
mijn goede bedoelingen door de zgn. Richtlijnen Persoonsbewijzen
in bespreking te brengen voordat deze door de secretaris-generaal
zouden worden vastgesteld. Deze in de vergadering voorliggende
richtlijnen gaven de commissie overigens niet veel aanleiding tot
opmerkingen en, behoudens ten aanzien van het daarin vervatte
advies betreffende de wijze van berekening van leges voor de persoonsbewijzen, waaromtrent de commissie een andere methode,
n.l. een, grond op de uitreiking van boter- of vatkaarten, voorstond.
Dienovereenkomstig is dan ook gehandeld.
Na afloop van deze vrij stormachtige bijeenkomst bleek mij, dat
de stemming van enkele leden aanmerkelijk was verbeterd. Toch
verzocht men mij voortaan geen ambtenaren van de Inspectie meer
in de vergaderingen toe te laten, omdat men vrij wilde zijn bij het
bespreken van onderscheidene aangelegenheden. Ik moest hierin,
zij het tegen mijn zin, wel toestemmen.
Bezoek van mr. De Wilde
Ongeveer een week daarna kreeg ik van de kamerbewaarder bericht, dat mr. De Wilde voornemens was de Inspectie te komen
bezichtigen. De heer De Wilde kwam in gezelschap van de directeur
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van het Bureau Afvoer Burgerbevolking (bab), de heer Götz. Na
de bezichtiging van de verschillende zalen en kamers, toen wij
op mijn kamer een kop thee zaten te drinken, vroeg de heer De
Wilde mij wat toch de bedoeling was van die vingerafdrukken
en hij voegde er schertsend aan toe: wij zijn toch geen volk van
misdadigers? Ik heb Zijne Edele …tie de betekenis verklaard en
er vooral op gewezen, dat met die ene vingerafdruk de bevolking
juist werd gevrijwaard tegen de misdaad, omdat ieder er zeker van
kon zijn, dat een ander geen misbruik zou kunnen maken van zijn
identiteit door hem zijn persoonsbewijs te ontfutselen. Voorts heb
ik M. de Wilde een inzicht gegeven in de vele andere beveiligingsproblemen, welk ik had moeten oplossen. (Er werd toen nog niet
gedacht aan onderduiken!)
De heren luisterden met gespannen aandacht en toen ik aan het
einde van mijn verhaal gekomen was, merkte mr. De Wilde grappend op: Hoe weet jij dat allemaal zo goed? Het lijkt wel of jijzelf
passenvervalser bent geweest.
Ik heb erop gewezen, dat de verklaring minder voor de hand lag en
voor enigszins gunstig was, omdat ik mijn ervaringen voornamelijk had opgedaan als chef van de passenafdeling van de secretarie
van Den Haag.
De heer De Wilde toonde zich zeer voldaan over het gehoorde en
zei mij, dat hij blij was eens met mij over dit onderwerp te hebben
gepraat, omdat alle misverstand, hetwelk door het gepraat van De
Mensch ook bij hem was ontstaan, nu was weggenomen. Ik meen
mij te herinneren, dat mr. De Wilde bij het afscheid nog enige
modellen heeft meegenomen.
Behandeling aanmeldingsformulieren
De binnenkomende aanmeldingsformulieren werden gecontroleerd
op de onderlinge overeenstemming van de antwoorden op de onderscheidene vragen en vervolgens gealfabetiseerd.
Op een dag, toen ik er niet was, kwam de nieuwe Duitse referent
bij het departement van Binnenlandse Zaken, dr. Calmeyer, op
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bezoek en werd ontvangen door de heer Wolters, die mij de volgende wens overbracht:
De aanmeldingsformulieren mochten niet worden samengevoegd
tot één alfabetisch-lexicografische verzameling, doch zij moesten
per woongemeente verzameld worden.
Een volledig alfabetisch kaartenregister moest worden aangelegd,
teneinde het opsporen van individuele gegevens in de gemeentelijke verzamelingen mogelijk te maken;
Aan de hand van de ingenomen aanmeldingsformulieren moest
een onderzoek worden ingesteld in de gemeentelijke bevolkingsregisters om vast te stellen welke personen van Joods bloed zich nog
niet hadden aangemeld.
Dr. Calmeyer had tevens medegedeeld, dat de rijkscommissaris te
stemming had gegeven aan iemand om voor statistische doeleinden
gegevens te verzamelen uit de aanmeldingsformulieren, doch dit
mocht niet in de weg staan aan de samenstelling van statistieken,
die de Inspectie voornemens was te maken.
Geen Jodencartotheek
Na de ontvangst van deze mededelingen, heb ik terstond de heer
Wolters opdracht gegeven aan dr. Calmeyer te kennen te geven, dat
aan punt 1. zou worden voldaan, doch, dat het aanleggen van een
volledig alfabetisch kaartenregister door mij als onnodig werd beschouwd, aangezien wij, naar analogie van de gemeenten de kaarten
van het persoonsbewijzenregister van een ruiter konden voorzien,
op welke wijze praktisch aan de wens zou zijn voldaan. Ten aanzien
van de wens sub 3. liet ik mededelen, dat ik vooralsnog geen mogelijkheid zag een effectieve controle op de aanmelding in te stellen.
Wat betreft de door de rijkscommissaris gegeven toestemming tot
het verzamelen van statistische gegevens, heb ik doen opmerken,
dat ik geen bezwaar had bepaalde gegevens te verstrekken, die de
Inspectie toch zou verzamelen en dat in enkele gevallen ook wel
gegevens konden worden bijeengebracht door de ambtenaren van
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de Inspectie, mits het werk niet te omvangrijk zou zijn en dientengevolge te veel tijd zou kosten. Onder een voorwaarde kon ik
echter toestaan, dat het werk van de ambtenaren zou worden doorkruist en belemmerd door persoonlijke onderzoekingen van een
gemachtigde. Dr. Calmeyer toonde voor dit laatste volledig begrip
en deed een beroep op onze medewerking om zoveel mogelijk aan
bepaalde wensen te voldoen. Met betrekking tot het gebruik van
het persoonsbewijzenregister als alfabetische klapper op de gemeentewijze verzameling van de aanmeldingsformulieren, meende dr.
Calmeyer, dat de heer Deppner daartoe toestemming zou moeten
verlenen. Bij hem bestond geen bezwaar.
Onderzoek naar juistheid van aanmelding
Hij was echter van mening, dat de controle op de aanmelding zeer
goed zou kunnen plaatsvinden door het bijeenzoeken van alle formulieren, betrekking hebbend op eenzelfde familie en deze verzamelingen door de gemeenten te doen controleren aan de hand
van de inschrijvingen in de bevolkingsregisters. De leden van de
familie, die zich niet zouden hebben aangemeld, zouden dan z.i.
vanzelf bekend worden.
Naar aanleiding van deze laatste mening heb ik dr. Calmeyer zelf
opgebeld en betoogd, dat uit de aanmeldingsformulieren niet steeds
de familieverhouding was af te leiden, maar dat - afgescheiden hiervan - een dergelijke controle de organisatie ter Inspectie belangrijk
zou stagneren, zo niet desorganiseren, terwijl het onderzoek in de
opvolgende woonplaatsen zeer tijdrovend zou zijn, zonder nochtans
tot waardevolle resultaten te leiden. Bijaldien de rijkscommissaris
een dergelijke controle toch zou wensen te zien doorgevoerd, zou
het wenselijk zijn de zaak te behandelen met de secretaris-generaal
van het departement van Biza.
Dr. Calmeyer erkende mijn bezwaren als juist en zegde toe de aangelegenheid nader te zullen bespreken. Later is dr. Calmeyer nog
tweemaal op deze zaak teruggekomen, o.a. om de opmerking te
maken, dat het persoonsbewijzenregister, waarin de kaarten van
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alle personen van eenzelfde naam in Nederland bijeen stonden, een
geschikte basis zou vormen voor een controle op de aanmelding
van Joden, door de kaarten, die Joodse namen betroffen en niet
gesignaleerd waren door een ruiter, aan een speciaal onderzoek te
onderwerpen.
Met verwijzing telkens naar het departement heb ik, met een beroep op het omvangrijke en m.i. vrij nutteloze van het werk, de
dreiging weten af te wentelen.
Toetsing PBR als klapper
Persoonlijk heb ik mij naar de heer Deppner begeven om toestemming te verrijken tot het gebruik van het Persoonsbewijzenregister
(pbr) als alfabetische klapper op de aanmeldingen. Het is mij na
langdurige bespreking gelukt deze toestemming te verkrijgen.
Geen inlichtingen uit Jodenregister
Van de zijde van particulieren en van firma’s kwamen reeds spoedig
verzoeken in om inlichtingen of personen al dan niet joods of al
dan niet aangemeld waren. Ik heb mij dadelijk op het standpunt
gesteld, dat de Inspectie dergelijke inlichtingen niet moest verstrekken, doch moest mij terzake zeker stellen door de vraag voor
te leggen aan dr. Calmeyer, die zich met mijn opvatting van het
geheime karakter van de aanmeldingen verenigde.
Hollerith-installatie
Aan de secretaris-generaal deed ik per nota een voorstel om over te
gaan tot de huur van een Hollerith-installatie, teneinde gevolg te
kunnen geven aan mijn voornemen, de nodige statistieken samen
te stellen. De SG verenigde zich met voorstel en plan.
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Bezoek chef bb radio
Onverwacht kreeg ik bezoek van mr. Mulder, chef bb, die mij in
een vertrouwelijk onderhoud de vraag stelde of ik wist, dat Wolters
als nsb’er bekend stond. Hierop heb ik medegedeeld wat mij door
Wolters was verteld. Mr. Mulder toonde zich voldaan en vroeg mij
een ontwerp te maken voor een radiopraatje, waarin hij de hoofdlijnen zou behandelen en aan mij de technische kant zou worden
overgelaten. Ik beloofde hem een ontwerp te zullen zenden, nadat ik had vernomen, dat mr. Frederiks van het plan afwist en het
goedkeurde, hoewel hijzelf geweigerd had over dat onderwerp door
de radio te spreken.
Lezingen
Voor de afdelingen van de Nederlandse Bond van Gemeente
ambtenaren hield ik door heel het land zeer drukbezochte lezingen
over de uitvoering van de voorschriften betreffende persoonsbewijzen. De heren Van Schelt, Van Oost en Van de Vosse, die mij
aanvankelijk assisteerden, namen geleidelijk verschillende spreekbeurten over, omdat ik meer en meer door besprekingen en bureauwerk werd gebonden.
Vertegenwoordiger bij Duitsers
De adjunct-inspecteur Van Schelt, die door de SG inmiddels als
mijn plaatsvervanger was aangewezen, vertegenwoordigde mij zoveel
mogelijk bij de Duitse autoriteiten ter bespreking van de door mij
ontworpen en met het departement voorbehandelde concept-voorschriften. Geleidelijk werden door de Algemene Landsdrukkerij de
persoonsbewijsformulieren aan de gemeenten afgeleverd, waardoor
de uitreiking van persoonsbewijzen langzamerhand in een stadium
van uitvoering geraakte.
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Vertrek plaatsvervanger
Onverwacht - hoewel hij wel enige malen bezwaren tegen mij had
geuit - verklaarde mijn plaatsvervanger er Van Schelt, dat hem de
arbeid bij de Inspectie te zwaar werd en hij daarom naar een andere
betrekking had uitgezien. Aangezien hij bij de afdeling Bevolking
van Den Haag kon worden aangesteld als hoofdcommies, verzocht
hij mij niet alleen ontslag, doch drong, mede namens zijn nieuwe
chef, aan op toestemming om spoedig te mogen weggaan. Ik heb
hem er op gewezen hoe erg ik door zijn vertrek werd gedupeerd,
juist op dat ogenblik, nu alles in oprichting of juist in werking was,
terwijl hij - Van Schelt - als mijn plaatsvervanger de enige was, die
uit hoofde van zijn opleiding en ervaring, van alles op de hoogte
was. Nochtans wilde ik hem geen moeilijkheden in de weg leggen
en nu hij promotie kon maken en een inderdaad rustiger ambtelijk
leven tegemoet ging. Hoe groot was mijn verbazing toen hij mij
verzocht dan met een paar dagen te mogen weggaan. Hiermede gaf
hij mij aan het gewicht van zijn functie als mijn plaatsvervanger
niet te verstaan. Daarom heb ik hem gezegd zijn houding beledigend te achten voor de dienst van de Inspectie en goed te vinden,
dat hij ging wanneer het hem goeddunkte. Aan zijn afscheid heb
ik daarom demonstratief niet deelgenomen.
Nieuwe vertegenwoordiger
De heer Wolters, die vrij goed Duits sprak, heb ik daarna opgedragen mij, zo nodig, bij de Duitse autoriteiten te vertegenwoordigen
volgens de uitsluitend door mij te bepalen richtlijnen.
Commentaar persoonsbewijzen
Eind april of begin mei 1941 verscheen de commentaar ‘Persoons
bewijzen’ van mijn hand bij de Vereeniging van Uitgevers voor de
Gemeenteadministratie (vuga). Hiervoor had ik mondeling toestemming gevraagd en verkregen van mr. Mulder, die, voor zoveel
mij bekend, terzake overleg pleegde met de secretaris-generaal.
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Orgaan Vereniging Bevolkingsonderzoek
In deze tijd zocht mr. Ridder Samsom geregeld contact met mij ter
bespreking van belangen van de uitgeverij NV Samsom te Alphen
a/d Rijn. Een verzoek van hem een commentaar betreffende persoonsbewijzen bij deze firma te doen verschijnen moest ik afwijzen op grond van de reeds aangegane overeenkomst met de vuga.
Onderhandelingen werden aangeknoopt voor het overnemen van het
orgaan van de Vereniging voor Bevolkingsboekhouding, als fondsuitgave van Samsom, die tenslotte op niets uitliepen, omdat de Vereeniging
daardoor alle rechten zou verliezen. Het mij persoonlijk aangeboden, althans in het vooruitzicht gestelde, belangrijke honorarium als
(mede-)redacteur van het fondsorgaan, vermocht niet mij te activeren
voor het doen overgaan van ons maandblad De Bevolkingsboekhouding,
waarvan ik tot dusver geen financieel voordeel had.
Inlevering metalen
Op een dag, toen ik rustig op mijn bureau zat te werken, kwam het
telefonisch bericht binnen, houdende, dat ik terstond bij mr. Kan
verwacht werd. Ik begaf mij dadelijk naar het departement en trof op
de kamer van mr. Kan de heren dr. Calmeyer en de hoofdcommies
van het departement, de heer Wilkeshuis. Ik maakte toen voor het
eerst persoonlijk kennis met dr. Calmeyer. Na de kennismaking zei
mr. Kan mij te hebben uitgenodigd ter bespreking van een belangrijke opdracht, die de secretaris-generaal voornemens was mij te
geven. Nu werd mij uiteengezet, dat in Nederland een inzameling
van metalen moest plaats hebben, welke organisatie was opgedragen
aan de SG van Binnenlandse Zaken. De SG wilde de uitvoering in
mijn handen leggen in de verwachting, dat ik een van de weinigen
was, die in staat waren een dergelijk omvangrijk werk te organiseren. Bescheidenlijk heb ik opgemerkt, dat ik in het minst geen
verstand had van metalen, terwijl toch, naar mijn mening, kennis
van zaken een eerste vereiste moest worden geacht voor het regelen van deze aangelegenheid, die m.i. vol voetangels en klemmen
zat. Dr. Calmeyer voegde mij toe, dat het organisatievermogen,

AMBTELIJKE HERINNERINGEN

|

53

waarvan ik blijk had gegeven, een waarborg was, dat ik mij met de
technische details wel spoedig vertrouwd zou maken. Andere organen zouden bij de uitvoering tot mijn beschikking staan, kortom
hij zag mij als de aanstaande ‘metaal-dictator’. Toen dr. Calmeyer
zich na deze ‘aanmoedigende’ toespraak had verwijderd, heb ik
de heren Kan en Wilkeshuis te kennen gegeven niet veel voor een
dergelijke opdracht te gevoelen. De mij reeds opgedragen, nog
niet volledig tot uitvoering gekomen, aangelegenheden eisten nog
mijn volle aandacht en werkkracht en anderzijds zou mijn volslagen onbekendheid met het moeilijke terrein van een metalen-inlevering ongetwijfeld tot vele bezwaren moeten leiden. Mr. Kan
deelde mij toen mede, dat nog contact moest worden gezocht met
andere departementen, die eventueel aan de regeling hun medewerking zouden moeten verlenen, dat men zou zoeken naar een
geschikt orgaan voor de uitvoering, maar dat tevoren een ontwerp
van wet met uitvoeringsbesluit door het departement moest worden geproduceerd. ‘Om eerlijk de waarheid te zeggen,’ zo zei mr.
Kan ongeveer, ‘zitten wij enigszins met deze kwestie. Wij zien er
geen gat in en daarom doe ik een beroep op jou. Jij hebt flair voor
zulke organisaties en jij schudt een regeling uit de mouw, waar wij
niet uitkomen.’ Natuurlijk was er haast bij ook!
Hoe vleiend deze woorden ook voor mij waren, ik kon niet nalaten op te merken, dat het hier een terrein betrof, dat geheel buiten
mijn werk lag en dat, hoewel ik de SG gaarne ter wille zou zijn
met het maken van enige theoretische ontwerpen, ik toch liever
gevrijwaard zou blijven van een opdracht voor de daadwerkelijke
regeling van het geheel.
Mr. Kan beloofde mij het mogelijke te zullen doen om deze dreiging
van mij af te wenden, doch verzocht mij dringend mijn krachten
te willen wijden aan een ontwerp, hetgeen ik toezegde.
Schema voor voorschriften en Rijksbureau voor Non-ferro
Binnen een paar dagen had ik een min of meer uitgewerkt schema
voor een ontwerpverordening gereed, die ik met mr. Kan besprak,
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die mij toen reeds kon mededelen, dat inmiddels contact was verkregen met het Rijksbureau voor Non-ferro Metalen, waar een
vergadering zou worden gehouden met de directeuren De Jong en
Reynvaan en een Duitse referent, die daarvoor speciaal uit Berlijn
was overgekomen. Dit stelde mij gerust. Het schema werd besproken
met mr. Mulder, die zich in grote lijnen ermee kon verenigen, zulks
in afwachting van de bedoelde vergadering. Deze vergadering, die
een paar dagen later plaatsvond, leverde, behalve enige technische
detail, tot resultaat, dat de uitvoering in handen werd gelegd van
het Rijksbureau voor Non-ferro Metalen, nadat het gehoor een uiteenzetting had gekregen omtrent de regeling en wijze van werken
in Duitsland en Italië, waar de referent zelf de inzameling had geleid. De aanbevolen plannen voor het inrichten van gemeentelijke
ophaaldiensten en plaatselijke controle in de woningen, konden,
dankzij mijn schema, door mr. Kan als voor Nederland onnodig
of minder aanbevelenswaardig worden ontzield.
Uitwerking van voorschriften
De gestadige uitwerking van het schema kon, na deze vergadering,
plaatshebben, in overeenstemming met adviezen en besluiten, die
werden verkregen in talloze bijeenkomsten met directeuren en personeel van het Rijksbureau voor Non-ferro Metalen, met ambtenaren van Financiën en met dr. Van Gelder c.s. van het departement
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. Hierdoor
ontstond ook een taaksplitsing, die later van veel nut is gebleken
te zijn. Het ontwerp voor de verordening van de rijkscommissaris werd, naar ik mij herinner, geleverd voor het Rijksbureau voor
Non-ferro Metalen. De inschakeling van het woningregister van
de bevolkingsboekhouding voor het oproepen van de hoofdbewoners, enz. garandeerde een eenvoudige administratieve voorbereiding en controle op de nakoming van de opgelegde verplichting
tot inlevering of aangifte, terwijl in dit systeem de uiteindelijke
verantwoordelijkheid bij de bevolking zelf bleef berusten, zonder
dat de Nederlandse overheid zou zijn gedwongen tot een weinig
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sympathieke positieve controle in de woningen of een zelfstandig
onderzoek naar de aanwezigheid van inleveringsplichtige metalen.
Inspectiereizen
De heer Reynvaan, een van de directeuren van het Rijksbureau
voor Non-ferro Metalen, stelde er veel prijs op tezamen met mij
onderscheidende gemeenten te bezoeken voor het bespreken van
de, inmiddels gepubliceerde, regelingen en het geven van aanwijzingen. Op de vele reizen, die ik met hem maakte, ontpopte de
heer Reynvaan zich als een goed Nederlander, die het aandurfde
grote verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot beslissingen over het niet-inleveren van waardevolle metalen voorwerpen.
Ik heb hem vaak bewonderd om zijn gedurfde, doch tevens van
zakenkennis getuigende, adviezen en beslissingen.
Uitschakeling van Inspectie
Naarmate de inlevering van metalen in een stadium van uitvoering
geraakte, nam het departement meer en meer het door mij opgezette
werk over. Langzamerhand kwam ik weer buiten de zaak te staan. In
het begin richtten de vuga en N.V. Samsom zich tot mij voor het
vervolledigen van hun voorgenomen uitgaven van voorschriften, doch
naderhand oriënteerden zij zich rechtstreeks op het departement.
Jubileum Inspectie
Op 1 juli 1941 zou de Inspectie (opgericht 1 januari 1929) 12,5
jaar bestaan. In verband met de oorlogsomstandigheden wilde ik
dit feit slechts in besloten kring herdenken met het personeel en
een aantal genodigden. Uitnodigingen werden onder andere gericht tot de heren mr. De Wilde, mr. Frederiks, mr. D.G. Spitzen
(secretaris-generaal van het departement van Waterstaat), prof. dr.
H.W. Methorst, een aantal ambtenaren van Binnenlandse Zaken
en van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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Alle genodigden, met uitzondering van mr. De Wilde, waren aanwezig. De heer de Wilde had weliswaar schriftelijk te kennen gegeven,
dat hij voornemens was de feestelijke bijeenkomst bij te wonen,
doch hij werd helaas twee dagen tevoren gearresteerd.
Mr. Mulder, die namens de secretaris-generaal Frederiks, die hoewel aanwezig, wegens heesheid niet kon spreken, het woord voerde,
gaf te kennen, dat de Inspectie van de Bevolkingsregisters door het
departement werd beschouwd als het kroonjuweel aan de kroon
van Binnenlandse Zaken. De dag werd besloten met een gezellig
samenzijn met alle ambtenaren van de Inspectie.
Verhuizing van de Inspectie naar ‘Kleykamp’
In de loop van juli ontving ik bezoek van Sturmbahnführer
Deppner, begeleid door enige Duitse heren en de heer De Jong
van Rijksgebouwendienst. De heer Deppner deelde mij tot mijn
ontsteltenis mede, dat de Sicherheitsdienst moest uitbreiden en daarvoor het perceel Binnenhof 4a nodig had en dat als gevolg hiervan
de directie van Waterstaat de beschikking moest verkrijgen over de
aan mijn dienst toegewezen lokalen van het gebouw van de Tweede
Kamer. De Inspectie moest dus verdwijnen en wel op zeer korte
termijn. Veel keuze was er niet, maar ik moest eens denken over
het Koninklijk Paleis in het Noordeinde of Kunstzaal Kleykamp
aan de Scheveningseweg. De heer De Jong, met wie ik de zaak nader besprak en wie ik te kennen gaf onder geen voorwaarde in het
paleis te willen trekken, deelde mij mede, dat het gebouw van de
Kunstzaal Kleykamp aan Rijksgebouwendienst te koop was aangeboden. Indien dat gebouw dus door mij geschikt geacht werd,
kon het Rijk het kopen of vorderen. Na bezichtiging verklaarde ik
dit gebouw geschikt, mits de nodige veranderingen zouden worden
aangebracht. De drang van de Sicherheitsdienst onderscheidenlijk
van de directie van Waterstaat werd echter plotseling zo groot, dat
de Inspectie hals over kop moest verhuizen en het meubilair van
mijn dienst het gebouw werd ingedragen, terwijl de N.V. Kleykamp
haar bezittingen er uitdroeg. Mevrouw Kleykamp heeft veel reclame
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gemaakt over deze vordering, doch volgens Rijksgebouwendienst
was daarvoor niet de minste reden, omdat zijzelf het gebouw te
koop had aangeboden.
Op 1 augustus 1941 was het gebouw Kleykamp aan de Scheveningse
weg 17 door de Inspectie betrokken, doch vele maanden hebben
werklieden tijdens de bureau-uren de nodig geachte veranderingen
moeten aanbrengen, hetgeen, met inbegrip van de verhuizing zelve,
het organiserend werk van de Inspectie in belangrijke mate vertraagde.
J op persoonsbewijzen van Joden
Onverwacht bereikte mij van Duitse zijde de mededeling, dat de
persoonsbewijzen van Joden moesten worden voorzien van een J.
op de voorzijde en naast de foto. In een persoonlijk gesprek met
dr. Calmeyer heb ik erop gewezen, dat de opdracht niet aan mij,
doch aan de secretaris-generaal moest worden gegeven, maar dat
afgescheiden hiervan ik wel reeds kon mededelen, dat het zeer
moeilijk was nu nog aan een zodanige opdracht gevolg te geven,
omdat in een aantal gemeenten de persoonsbewijzen reeds waren
uitgereikt, terwijl in de overige die uitreiking in volle gang was.
Zij, die reeds een persoonsbewijs hadden, zouden dus moeten worden opgeroepen, doch indien zij niet verschenen om de J op het
persoonsbewijs in ontvangst te nemen, zou dat bezwaarlijk aan de
burgemeesters of ambtenaren ten kwade geduid kunnen worden.
Dr. Calmeyer zegde toe hiermede rekening te zullen houden en de
zaak met dr. Frederiks te zullen overleggen. Kort daarna verscheen
een circulaire van de SG van Binnenlandse Zaken, houdende opdracht aan de burgemeesters te zorgen, dat de persoonsbewijzen
van Joden zouden worden voorzien van een J.
Begin van geknoei met persoonsbewijzen
Dit was het begin van tal van knoeierijen, clandestiene verkoop
en vervalsing van persoonsbewijzen, zomede van het onderduiken
van vele Joden.
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Kort daarop vernam ik van de oprichting van een ‘Aussenstelle für
Jüdische Auswanderung’ te Amsterdam, die nauw samenwerkte met
de Joodse Raad.
Afschrift van Jodenregister
Enige weken later kreeg ik bezoek van Hauptsturmführer Aus
der Fünten, leider van de Auswanderungsstelle te Amsterdam, die
van mij verlangde, dat ik ten behoeve van zijn dienst een volledig kaartensysteem zou doen aanleggen aan de hand van de
aanmeldingsformulieren.
Joden als hulp
Ik heb onder zijn aandacht gebracht, dat ik juist voor arbeidsbesparing toestemming had gekregen voor mijn eigen administratie
geen afzonderlijk kaartenregister aan te leggen en dat ik noch beschikte over het nodige personeel, noch over voldoende schrijfmachines, noch over de benodigde ruimte, tafels en stoelen om zo een
groot werk als het maken van een volledig afschrift op kaart van
alle aanmeldingsformulieren te kunnen tot stand brengen. Doch
dit alles was geen bezwaar, want de heer Aus der Fünten zei mij,
dat het werk geheel verricht zou worden door Joden, die zelf hun
schrijfmachines, stoelen, tafels, enz. zouden medebrengen. Indien
er geen plaats voor hen was in het gebouw, moest het werk maar
elders worden verricht en de dossiers van de Inspectie daarheen
gebracht. Aangezien ik voor dit laatste niets gevoelde, moest ik
noodgedwongen deze invasie van een vijftigtal Joden wel aanvaarden en in goede banen leiden. Het werk vond plaats onder leiding
van de mij reeds bekende dr. Wolff van de Joodse Raad, met wie
ik enigen tijd samenwerkte voor het verstrekken van statistische
en andere gegevens.
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Inval door Sicherheitsdienst
Midden in de werkzaamheden werd door de Sicherheitsdienst een
inval gedaan, de Joden weggezonden en het bureau, waar de werkzaamheden plaats vonden, gesloten. Enige dagen later werd deze
maatregel weer opgeheven en keerden de bewerkers terug. Dr.
Calmeyer deelde mij vertrouwelijk mede, dat een klacht was ingediend tegen mij door een zekeren Ten Cate, die zich door de nsb
belast zag met afstammingsonderzoeken. Deze meneer had zich
geërgerd aan het feit, dat de Joden met de aanmeldingsformulieren omgingen en hij vreesde, dat zij daarmee in omvangrijke mate
fraude zouden plegen. Omdat ik dit had toegestaan en blijkbaar
ook geen controle uitoefende op de handelingen van deze Joden,
klaagde hij mij aan wegens sabotage. Voorts eiste hij, dat de aanmeldingsformulieren bij de Inspectie zouden worden weggehaald
en ondergebracht bij zijn bureau.
Toezicht op werk
Dr. Calmeyer gaf te kennen, dat het veel moeite had gekost dr.
Rauter, dr. Wimmer en anderen te overtuigen, dat ik vrijuit ging
en slechts lijdelijk was in deze aangelegenheid, waarvan hij tevoren
door mij op de hoogte was gesteld. Nog meer moeite had het gekost de aanmeldingsformulieren bij de Inspectie te houden, maar
het zou zijns inziens niet goed geweest zijn als deze zaak in handen
van Ten Cate zou zijn overgegaan. Als oplossing in de onderhavige
kwestie was aangenomen, dat er toezicht op de werkzaamheden
van de Joden zou worden ingesteld door de ‘Auswanderungsstelle’.
Inderdaad verscheen de volgende dag een ‘toezichthouder’, waarschijnlijk een nsb’er, die gedurende de hele duur van het werk in
zijn observatiepost resideerde.
Aanvang statische bewerking
Naar de toestand op 1 oktober 1941 kon eindelijk een aanvang
worden gemaakt met het vercijferen, ponsen en verwerken op de
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Hollerith-machines van een tweetal verzamelingen van statistische
tabellen waarvan een, betreffende de Immigratie van personen van
Joods bloede bij de Algemene Landsdrukkerij verscheen in maart
1942 en de andere, betreffende de Statistiek van de Bevolking van
Joods bloede, in mei 1942. Van beide werkjes werden slechts tweehonderd exemplaren opgelegd, die alleen bestemd werden voor
ambtelijk gebruik. Zulks in voortdurend overleg met mr. Kan.
Verwerking van dubbele persoonsbewijzen
Per 1 januari 1942 moesten de persoonsbewijzen aan de gehele bevolking zijn uitgereikt. Dientengevolge kwamen de Ontvangstbewijzen
der Persoonsbewijzen (opb) bij honderdduizenden binnen. Enige
honderden arbeidskrachten waren gedurende vele maanden bezig
met het controleren van de aantallen, het vergelijken en nagaan van
de gegevens en het alfabetiseren en lexicograferen van de opb’en.
Twijfel aan identiteit en nationaliteit
Ten gevolge van de uitreiking van persoonsbewijzen werden steeds
meer gevallen van twijfel aan identiteit en aan nationaliteit ter beoordeling aan de Inspectie voorgelegd. De desbetreffende afdeling
breidde zich daardoor snel uit. Het aantal inlichtingen, dat gevraagd
werd uit de verzameling aanmeldingsformulieren van Joden bleef
zeer gering, waarschijnlijk als gevolg van het ten behoeve van de
‘Auswanderungsstelle’ gemaakte kaartensysteem.
De dagelijks inkomende opgaven van mutaties betreffende de
Joden, moesten eenmaal per week naar de ‘Auswanderungsstelle’ te
Amsterdam gezonden worden.
De organisatie Duitse Jodenregister
Wat door mij reeds was voorzien en derhalve werd verwacht, geschiedde inderdaad. Het duurde n.l. niet lang of de Duitsers konden de stroom mutaties niet verwerken, de achterstand werd steeds
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groter en ten slotte verkeerde de administratie te Amsterdam in
een desolate toestand. Tweemaal werd een beroep op mij gedaan
de zaak daar weer op gang te helpen, doch telkenmale heb ik mij
verontschuldigd wegens gebrek aan vakpersoneel en met het oog
op het gevaar, dat dan ook de administratie ter Inspectie in de war
zou kunnen geraken.
Inlichtingen uit Jodenregister
De meeste inlichtingen werden gevraagd door de zgn. ‘Abteilung
Innere Verwaltung’ van dr. Calmeyer ten behoeve van de beslissing
(dr. Calmeyer noemde het rechtspraak!) op verzoeken van Joden
en gemengdbloedigen om herziening van hun aanmelding.
Entscheidungsstelle
De beslissingen werden medegedeeld aan mr. dr. Frederiks, die
hiervan kennisgaf aan de belanghebbenden en hun raadslieden.
Tot dit doel was bij het departement van Binnenlandse Zaken een
speciale afdeling ingesteld, onder leiding van mr. De Waard. Deze
afdeling adviseerde over onderscheidene gevallen aan de Abteilung
Innere Verwaltung.
Adviezen betreffende gekwalificeerde Joden
Ook de Inspectie werd spoedig in het geven van adviezen betrokken, speciaal voor wat betrof de zgn. ‘gekwalificeerde’ Joden. Dit
waren voornamelijk de minderjarige personen van gemengd bloed,
die als vol-Jood werden aangemerkt, omdat vader of moeder tot de
Ned. Israëlitische Kerk behoorden, terwijl de kinderen volgens het
Joodse kerkelijk recht eveneens als Joden werden beschouwd. Vanaf
het begin heb ik mij op het standpunt gesteld, dat de kwalificatie
tot vol-Jood van gemengdbloedigen op deze grond een grove onbillijkheid was. In deze opvatting vond ik steun, toen in verschillende
gevallen de rechtbanken het automatische lidmaatschap en zulke

62

|

AMBTELIJKE HERINNERINGEN

gemengdbloedige kinderen verwierpen. Hierin vond ik aanleiding
er bij herhaling bij dr. Calmeyer op aan te dringen, de kwalificatie
voor alle minderjarige gemengdbloedigen te doen vervallen. Hoewel
ik hierin niet geheel ben geslaagd, is deze, op verschillende wijzen
geuite aandrang, toch oorzaak geweest, dat honderden door mij
aangebonden gevallen van de kwalificatie verlost werden.
Aanvankelijk door mij persoonlijk behandeld, moest ik langzamerhand deze kwesties aan anderen overdragen, die volgens de door mij
uitgestippelde richtlijnen werkten. De heren Berger (overleden) en
Bloemink werden in het bijzonder met deze kwesties belast, onder
toezicht en leiding van mejuffrouw Van Ginkel.
Mededeling beslissingen van Entscheidungsstelle
Na enigen tijd verzocht dr. Calmeyer mij de door hem genomen
beslissingen in door mij voorgelegde gevallen zelf ter kennis van de
belanghebbenden te brengen in de plaats van mr. Frederiks. Met
goedvinden van mr. Kan heb ik hieraan gevolg gegeven.
Op een dag werd ik opgebeld door mr. Kan, die mij mededeelde,
dat de secretaris-generaal gaarne wilde, dat ik het tot nog toe door
mr. Frederiks verrichte werk van het mededelen van beslissingen
inzake verzoekschriften van Joden aan de belanghebbenden zou
overnemen. Deze overgang zou waarschijnlijk gepaard gaan met de
onderbrenging van de gehele of van een gedeelte van de Abteilung
Innere Verwaltung, belast met het onderzoek van Joodse aangelegenheden (de zgn. ‘Entscheidungsstelle’).
Onderbrenging bureau Entscheidungsstelle bij Inspectie
Ook mr. De Waard zou wellicht naar de Inspectie overgaan. Een
en ander zou nog nader worden besproken en overwogen, doch als
reden werd opgegeven, dat het voor de bewerkers zoveel eenvoudiger zou zijn, indien zij de directe beschikking zouden hebben over
de ter inspectie bevindende dossiers en aanmeldingsformulieren.
Ik heb te kennen gegeven, dat het ruimtevraagstuk ter Inspectie
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moeilijkheden zou baren, dat ik daarom, doch ook om andere redenen niet erg gesteld was op een pénétration pacifique van Duitse
heren, die spoedig ter Inspectie de baas zouden spelen en dat ik
derhalve gaarne eventuele garanties zou krijgen, dat de leiding van
de administratie geheel in mijn handen zou blijven.
Mr. Kan bleek deze mening te hebben overgebracht, want enige dagen
later kreeg ik bezoek van dr. Calmeyer, die mij verzekerde het erg op
prijs te zullen stellen, indien ik voor een tweetal Duitse bewerkers,
t.w. de heren Miessen en dr. Wander, een kamer zou vrijmaken en
dat verder voor een paar Nederlandse bewerkers enige ruimte zou
moeten worden gevonden. Hij verzekerde mij, dat ik de leiding
van de administratie in handen zou houden en dat ik mij terstond
tot hem kon richten, indien zich op enigerlei gebied moeilijkheden zouden voordoen. Aangezien hij de chef van de bewerkers zou
zijn, behoefde ik niet te vrezen, dat mij geen recht zou geschieden.
De heer Berger zou optreden als chef van de secretarie en aan de
beide Duitse heren moest een secretaresse worden toegewezen.
Moeilijkheden met Duitse Bearbeiter
Mijn vrees werd spoedig bewaarheid. Vooral dr. Wander ontpopte
zich als een zeer onaangenaam mens, die alles ter Inspectie naar zijn
hand wilde zetten, daarbij er steeds de nadruk op leggend, dat hij
Duitser was en wij slechts hadden te doen wat hij wenste. Buiten
mij om stelde hij, ten laste van de Inspectie, twee secretaressen aan
voor hem alleen, legde beslag op honderden dossiers, die hij aan de
circulatie onttrok en eiste hulp en veranderingen van ambtenaren
met wie hij niets te maken had. Tal van conflicten ontstonden tussen
hem en mij, zo erg zelfs, dat hij dreigde mij te zullen aanklagen, mij
uit mijn kamer te zullen verjagen en mij verzekerde, dat tussen hem
en mij steeds oorlog zou bestaan. Herhaaldelijk heb ik mij bij dr.
Calmeyer beklaagd over dit optreden, doch ook deze bleek machteloos. Misschien is het toch aan deze te danken geweest, dat dr.
Wander eensklaps werd teruggeroepen voor actieve militairen dienst.
Intussen was de heer Berger door dr. Calmeyer speciaal belast met
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het adviseren omtrent alle kwesties inzake gekwalificeerde Joden.
Het toezicht hierop bleef echter in eerste instantie bij mij berusten.
Bijhouden Jodenregister
De Jodenregistratie, die nu was gesteld onder de leiding van de uit
Den Haag overgenomen ambtenaar Vogel (overleden) was beperkt
tot het voortdurend bijhouden van de mutaties en het verstrekken van incidentele inlichtingen ten behoeve van het Bureau van
Calmeyer, van de gemeenten en een enkele maal van een andere
Duitse instantie. Langzamerhand begon de Duitse Sicherheitsdienst
zgn. transportlijsten af te leveren betreffende naar Westerbork en
later van de uit Westerbork naar het buitenland afgevoerde Joden.
Het bijwerken van deze transportlijsten eiste veel tijd, temeer omdat telkens weer bleek van talloze fouten in namen, enz., of in de
opgaven zelf. O.a. bleek herhaaldelijk, dat reeds vroeger als afgetransporteerd opgegeven personen, niet weg waren gegaan, waardoor de afvoeringen moesten worden hersteld.
Adviezen omtrent gemengd-gehuwden
Veel moeite heb ik mij in die tijd gegeven om de vrijstelling van
Joden uit gemengde huwelijken te verkrijgen, waarbij vooral het
argument, dat het tegenover de arische partij hard was haar van de
kostwinnaar te beroven, wel enige indruk maakte. In september
1942 volgde eindelijk de opdracht, voor de organisatie van het afleggen van ‘Verklaringen voor een gemengd huwelijk’. Dit bracht
weer heel wat werk met zich. De heer Mijnlieff werd belast met het
verzamelen en kwalificeren van de ingekomen verklaringen volgens
een viertal groepen.
Frederiks’ Jodenlijst
Ongeveer in deze tijd vernam ik toevallig, dat mr. Frederiks van
commissaris-generaal Schmidt als bijzondere gunst voor zijn
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medewerking in de Jodenaangelegenheid, vergunning had gekregen een lijst samen te stellen van Joden, die vrijgesteld zouden
worden van deportatie, onder voorwaarde, dat deze Joden zouden
worden samengebracht in Barneveld. Hierover is met mij nooit
overleg gepleegd. Ik had toch mogen verwachten, dat mr. Frederiks,
die mij vrijwel alle maatregelen ter uitvoering opdroeg, nu ook zo
ridderlijk zou zijn geweest om zijn eerste medewerker in de gelegenheid te stellen ook een aantal Joden voor deze vrijstelling voor
te dragen. Het tekent de houding en de verhouding, dat hij mij
hier geheel buiten liet.
Afgescheiden van de vraag of het al dan niet beter is, dat ik voor
die affaire geen medeverantwoordelijkheid draag, is het op zijn
zachtst gezegd pijnlijk er geheel buiten gelaten te worden. In een
bepaald geval, dat van Amsterdamse zijde een sterk beroep op mij
werd gedaan iemand op de zgn. Frederikslijst te doen plaatsen, werd
ik allervriendelijkst afgewezen, omdat de lijst vol was, doch met
belofte, dat mijn bescherming op een eventuele aanvullingslijst in
bewerking kwam en ik daarvan wederom toevallig de lucht kreeg,
was mijn protégé vergeten en kreeg ik na veel moeite de toezegging,
dat hij erop zou worden geplaatst, indien anderen geen voorrang
zouden krijgen. Het noodlot wilde, dat Frederiks op het laatste
ogenblik alle nog open plaatsen opeiste en mijn man weer werd
afgevoerd. Om toch iets te bereiken moest ik mij naar de leider
van de Auswanderungsstelle te Amsterdam begeven, die mij slechts
kon toezeggen, de persoon met zijn gezin naar Theresienstadt te
zullen zenden.
Dreigende verhuizing van de Inspectie
Als een donderslag bij helderen hemel kreeg ik ongeveer september
1942 de mededeling van mr. Hardenberg van Rijksgebouwendienst,
dat de rijkscommissaris een stichting op het gebied van Germaanse
cultuur in het leven had geroepen en dat deze stichting de beschikking had gekregen over het gebouw van de Inspectie aan de
Scheveningseweg. Enige Duitse belanghebbende personen kwamen
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het gebouw in ogenschouw nemen en het beviel hun blijkbaar zo
goed, dat mij de volgende dag reeds bericht werd, dat ik binnen
een maand een goed heenkomen moest zoeken. Terstond heb ik
naar alle zijden steun gezocht om aan dit gevaar te ontsnappen,
maar het bleek onmogelijk tegen dit besluit van de rijkscommissaris in te gaan.
Paleis Noordeinde
Mr. Hardenberg kwam de zaak persoonlijk met mij bespreken. Hij
wees erop, dat er in Den Haag voor mijn dienst geen geschikte gebouwen meer waren en dat hij dit reeds onder de aandacht van de
Duitse instanties had gebracht. Het antwoord hierop was geweest,
dat de Inspectie dan maar in het paleis aan het Noordeinde moest
trekken of in het Vredespaleis. De heer Hardenberg achtte zich verplicht met mij samen de mogelijkheden in het Paleis Noordeinde
te gaan bestuderen, hoewel ik hem reeds vooraf te kennen gaf onder geen voorwaarde daarin te willen trekken, evenmin als in het
Vredespaleis. Met een en ander was mr. Hardenberg het volkomen
eens en samen zouden wij de motieven vinden om aan de dreiging
te ontkomen. Een bezoek aan het paleis bracht voldoende gronden
naar voren, geschikt om het gebouw af te keuren voor de bureaus
van de Inspectie. Met de verwerping was evenwel de oplossing niet
gevonden. De tijd verstreek en de zaak zag er hopeloos uit, toen
mr. Hardenberg te elfder ure een aanbieding kreeg voor koop of
huur van een grote villa in Zorgvliet. De bezichtiging ervan bracht
de erkenning, dat ook dit gebouw voor de Inspectie niet geschikt
was, doch waarschijnlijk zou het voor de bedoelde bibliotheek wel
geschikt zijn. Om kort te gaan: mr. Hardenberg en ik wisten na veel
conferenties en onderhandelingen het pleit te winnen in die zin,
dat de rijkscommissaris voorlopig genoegen nam met de bedoelde
villa, onder nadrukkelijk voorbehoud echter, dat na den oorlog het
gebouw Scheveningseweg 17 zo spoedig mogelijk ter beschikking
gesteld zou moeten worden.
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Gebruik persoonsbewijzenregister en radioreclame
Het Persoonsbewijzenregister (de dubbelen van de uitgegeven persoonsbewijzen) naderde zijn voltooiing. Behalve voor een enkel geval
van de identificatie van een lijk werd van deze kaartenverzameling
slechts zeer weinig gebruik gemaakt. Ik greep daarom dankbaar
de gelegenheid aan om door middel van de radio de aandacht van
het publiek te vestigen op de mogelijkheid van het opsporen van
zoekgeraakte familieleden en kennissen en het samenstellen van
stambomen uit de per familienaam bijeen staande dubbele van de
persoonsbewijzen.
Sibbekunde
Toen de Vereniging voor Sibbekunde van de mogelijkheden kennisnam, hielp zij mij eveneens een handje door in haar orgaan
te wijzen op de ongekend vele samentreffende familiegegevens.
Langzamerhand ontstond hier een belangrijke bron van inkomsten
voor de Inspectie door het verstrekken van lijsten van personen van
gelijken geslachtsnaam.
Plan overgang bevolkingsboekhouding naar politie
Bij gelegenheid van een vergadering van de Vaste Commissie van
Advies inzake Bevolkingsboekhouding deelden de vertegenwoordigers van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht mij mede, dat er
vergevorderde plannen zouden bestaan om de bevolkingsboekhouding naar de politie over te brengen. De overgang zou nog
slechts een kwestie van tijd zijn, want in Amsterdam en in Utrecht
waren de politie-instanties reeds bezig om gebouwen te huren of
te kopen voor het inrichten van zgn. politie-revieren, waarbij de
naar straat en wijk gesplitste bevolkingsregisters zouden worden
ondergebracht.
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Bespreken met mr. Broersen en bezoek in Rotterdam
Hoewel het mij te enen male onbegrijpelijk was, dat een dergelijke
ingrijpende maatregel zou worden getroffen zonder enig voorafgaand overleg met mij, waren deze geruchten toch onheilspellend
genoeg om mij te bewegen en tot een bezoek aan mr. Broersen, de
Gevolmachtigde voor de Reorganisatie van de Nederlandse Politie.
Ik genoot een zeer koele ontvangst en op mijn vraag of inderdaad de
bevolkingsregisters onderdeel uitmaakten van de reorganisatieplannen
van de politie, kreeg ik een afgepast bevestigend antwoord, evenals
op mijn daaraan vastgeknoopte veronderstelling, dat men hier te
lande dus het Duitse systeem van de zgn. ‘Melderegister’ wilde gaan
invoeren en toepassen. Ik vroeg voorts of in deze kwestie wel experts
waren gehoord en of hij wel wist, dat dit een enorme stap achteruit
zou betekenen, omdat de Duitse ‘Melderegister’ op geen stukken na
te vergelijken waren met onze uniforme nationale bevolkingsboekhouding. Nu werd de heer Broersen boos en beet mij toe, dat het
niet te pas kwam zoiets te zeggen en dat ik mijn woorden moest
waar maken. Op zoiets had ik echter gerekend en ik toverde de heer
Broersen het Duitse werk ‘Meldeordnung’ van Daluque voor ogen.
Na lezing van enige door mij aangestreepte passages, veranderde
de stemming van mr. Broersen merkbaar en vol spanning vroeg hij
mij om nadere inlichtingen betreffende de Nederlandse bevolkingsboekhouding. Een korte samenvattende uiteenzetting van ons stelsel leidde tot het verzoek om een werkje ter beschikking te stellen,
waaruit van de principes voldoende bleek. Ik heb mr. Broersen het
supplement op mijn werk De Bevolkingsboekhouding aangeboden
en een afspraak met hem gemaakt voor de bezichtiging van het
Rotterdamse bevolkingsregister. Enige dagen later bij het samentreffen te Rotterdam, in tegenwoordigheid van een Duits officier
van de Grüne Polizei, vertrouwde mr. Broersen mij toe, dat de kennisneming van mijn werkje een diepe indruk op hem had gemaakt
en dat hij voor een groot deel reeds was gewonnen voor mijn zaak.
Tijdens de bezichtiging onder leiding van de heer Gohres, rezen tal
van kritische vragen en werden verscheidene opmerkingen gemaakt
door de Duitse politieofficier. Mr. Broersen beduidde mij hierop
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niet in te gaan, want hij stelde zich voor de zaak zelf met hem op te
nemen. Bij de bespreking, die daarna volgde, gaf mr. Broersen blijk
van een verbluffende kennis van verschillende details van het stelsel.
Bezoek van mr. Broersen
Enige dagen later bezocht de heer Broersen mij op mijn bureau en
deelde mij mede, dat ik het gevaar van de overgang als afgewend
kon beschouwen.
Gevaar overgang afgewend
Na een bezichtiging van de inrichting van de Inspectie sprak mr.
Broersen er zijn bevreemding over uit, dat zoiets moois, met zo
enorm veel mogelijkheden, onder het oog van de Duitsers kon
groeien zonder dat zij er zelfs maar het flauwste begrip van hadden. Hij stelde zich echter voor een nauwe samenwerking met de
Bevolkingsboekhouding en, meer in het bijzonder, met de Inspectie
na te streven, vooral voor het Politieblad en de daarop gegronde
registratie en voor de Vreemdelingendienst.
Bezoek van dr. Wolff
Kort daarop werd mij door dr. Calmeyer telefonisch een bezoek
aangekondigd van dr. Wolff, een Sturmbannführer, die met een
speciale opdracht uit Duitsland zou komen voor de bestudering
van het vraagstuk van de administratieve politie. Hij verzocht mij,
hoewel ik slechts geïnteresseerd zou zijn, voor zoveel de bevolkingsboekhouding en de persoonsbewijzen betreft, dr. Wolff ook over
andere onderwerpen inlichtingen te verstrekken.
Bespreking inzake administratieve politie
Enige dagen later verscheen dr. Wolff, die mij vertelde te moeten
rapporteren over onderscheidene administratieve instellingen, die
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in Duitsland gesubordineerd waren aan de politie en hier te lande waren ondergebracht bij het burgerlijk bestuur. Reeds spoedig
bleek, dat ik met een volslagen vakman te maken had. De discussie
over de Duitse en Nederlandse bevolkingsboekhouding werd met
begrip gevoerd. Volmondig gaf hij toe, dat de Nederlandse bevolkingsboekhouding verre vooruit was bij de Duitse. Dr. Wolff was
echter van mening, dat het Duitse systeem, waarbij deze belangrijke administratie bij en door de politie werd gevoerd, de voorkeur verdiende boven onze burgerlijke administratie, zij het, dat
hij in het organisatiesysteem geen veranderingen zou willen zien
aangebracht. Aan de Inspectie zou ook in de politieorganisatie een
zelfstandige en meer doorslaggevende plaats moeten worden ingeruimd, terwijl haar arbeidsterrein zou kunnen worden uitgebreid
tot een hoofdinspectie over de gehele administratieve politie. Aan
mij zou een grote macht worden toebedeeld, met uitsluitende verantwoordelijkheid aan de secretaris-generaal van Justitie of aan de
directeur-generaal van Politie.
Ik heb dr. Wolff erop gewezen, dat autonomie en zelfbestuur van
de gemeenten hier te lande anders waren gegroeid dan in Duitsland
en derhalve het organisch verband tussen de bevolkingsboekhouding en de door het burgerlijk bestuur beheerde administraties
anders en hechter was dan in Duitsland. In het bijzonder de bevolkingsboekhouding is zodanig grondslag voor de gehele gemeenteadministratie, dat een overgang naar de politie desorganiserend
zou werken op het geheel. Bovendien merkte ik op, dat de bevolkingsregisters hier te lande gebruikt worden voor vele en velerlei
particuliere doeleinden, hetgeen in het Duitse stelsel niet bestaat
en als politieorgaan ondenkbaar is. Ten slotte meende ik te moeten
waarschuwen tegen de voorgenomen overgang van dit zuiver burgerlijke administratieve apparaat naar een disciplinair afgestemde
politieorganisatie, aangezien dit behalve een verstroeving van het
initiatief, een afstemming op politiebelangen en derhalve een verwaarlozing, misschien zelfs de ondergang van de andere, zich in
de bevolkingsboekhouding ontwikkelende maatschappelijke en
economische belangen tot gevolg zou hebben.
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Aandrang tot medewerking aan overgang
Dr. Wolff moest bij vergelijking de juistheid van mijn opmerkingen toegeven. Nochtans drong hij bij mij aan op overdenking,
onder bemerking, dat de Duitse bezetting onder deze bijzondere
omstandigheden niet kon gedogen, dat hier te lande volop inlichtingen uit de bevolkingsregisters werden verstrekt aan instellingen
zoals kerkgenootschappen, terwijl dat in Duitsland nadrukkelijk
verboden was. Hij liet mij een desbetreffende ‘Erlasz’ lezen en eiste
aanpassing van onze voorschriften aan de Duitse. Ik zei hem, dat ik
een nieuw Legesbesluit in voorbereiding had, waarin met deze eis
rekening zou kunnen worden gehouden, doch dat ik een oorlogsmaatregel niet als grondslag kon beschouwen voor een blijvende
verandering in de bevolkingsboekhouding, die van alle tijden was en
bijzonderlijk in vredestijd van groot sociaal en economisch belang.
Paspoorten
Het gesprek ging daarna over op paspoorten en andere identiteitspapieren, omtrent die geschiedenis en tegenwoordige organisatie
ik dr. Wolff inlichtte. Hij meende, dat de paspoorten, evenals de
persoonsbewijzen, bij de Inspectie thuis behoorden en zag hierin
weer een reden voor overgang naar de politie, c.q. naar Justitie. Ik
heb hem duidelijk gemaakt, dat m.i. de persoonsbewijzen inderdaad
bij de politie, c.q. Justitie behoorden, doch dat de administratieve
organisatie in Nederland deze aangelegenheid automatisch in handen van Binnenlandse Zaken c.q. van de Inspectie, had gedrongen.
Het instituut van de paspoorten was daarmede niet geheel vergelijkbaar en indien men in de organisatieverandering wilde brengen,
zou een overgang van Binnenlandse Zaken naar Justitie m.i. wel
verantwoord zijn.
Bewijs van goed gedrag
Met betrekking tot de ‘bewijzen van goed gedrag’ heb ik gewezen op de reeds bestaande commissie, die zich, voor zoveel ik wist
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bezighield met een wettelijke regeling. De besprekingen, die enige
dagen duurden, werden beëindigd met een herhaling van vorengenoemde eis tot vermindering, van inlichtingen uit de bevolkingsregisters, een belofte, dat mij een afschrift zou worden verstrekt van
het rapport, dat terzake van de bevolkingsboekhouding zou worden
uitgebracht en een laatsten goede raad, mijn mening ten aanzien van
een overgang naar de politie, ook in mijn eigen belang te herzien.
Enige dagen later werd de meerbedoelde eis door Sturmbannführer
Deppner herhaald.
Evacuatie Walcheren
Ongeveer in augustus 1942 verzocht mr. Mulder (chef bb), die belast was met de leiding van de evacuatie van Walcheren, mijn hulp
en die van mijn inspecteurs en adjunct-inspecteurs. In een aantal
besprekingen werden de nodige administratieve voorbereidingen
getroffen en aan mij viel wederom de eer te beurt de evacuatievoorschriften te mogen samenstellen, die in verschillende vergaderingen
met belanghebbende burgemeesters, de evacuatie-commissaris voor
Zeeland en anderen door mr. Mulder werden besproken en uiteindelijk werden vastgesteld in overleg met de Beauftragter van de
rijkscommissaris voor Zeeland. Het gehele technische personeel van
de Inspectie was wekenlang met de grootste toewijding in Zeeland
in de weer om de moeilijkheden, die uit de gelaste maatregelen
voortvloeiden, het hoofd te bieden. Ikzelf bracht verscheidene
weken met mr. Mulder en mr. Heusdens in Zeeland door, waar ik
de gelegenheid had een voornaam deel van de administratieve regeling te leiden. De burgemeester van Vlissingen, die in de meeste
kwesties werd gekend, had veel belangstelling voor mijn werk en
langzamerhand ontstond tussen hem en mij een vriendschappelijke verhouding.
Toen de daadwerkelijke evacuatie na tal van overwonnen moeilijkheden eindelijk op gang kwam, werd mijn aandacht gevraagd voor
de administratieve regeling in de vluchtoorden in westelijk NoordBrabant. Terwijl mijn personeel in Walcheren en Zuid-Beveland
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voortwerkte, begaf ik mij naar Breda voor het houden van besprekingen met de heer Götz, de directeur van het Bureau Afvoer
Burgerbevolking (bab) en vele andere autoriteiten en ambtenaren.
Hieruit vloeiden weer de nodige voorschriften en maatregelen voort,
die goeddeels door mij moesten worden verzorgd.
Andere evacuaties
De evacuatie van Walcheren werd snel gevolgd door vele andere
evacuaties en steeds weer werd door mr. Mulder een beroep gedaan
op mij en mijn personeel. Aangezien ik geheel doordrongen was van
de nood en van het grote belang voor de ongelukkige bevolking,
heb ik steeds weer, met achterstelling van de belangen van mijn
dienst, zowel de technische als administratieve ambtenaren ter beschikking gesteld en mijzelf geheel aan dit belangrijke werk gegeven.
Reeds spoedig nam mr. Mulder de leiding van het Bureau Afvoer
Burgerbevolking geheel in eigen handen en installeerde zich als
president-directeur in het gebouw van de anwb in de Parkstraat
te ’s-Gravenhage. Het steeds toenemend aantal bevolen evacuaties
van de kustgebieden, stelde immer hoger eisen aan de bezetting
en outillage van het bab en telkens weer deed mr. Mulder een beroep op mijn hulp. Twee adjunct-inspecteurs werden bij het bab
gedetacheerd. Mr. Mulder, die zelf met tal van besprekingen en
organisatorisch werk overbelast was, verzocht mij de vergaderingen met burgemeesters en ambtenaren van evacuatiegebieden en
vluchtoorden namens hem te leiden.
Evacuatievergaderingen
Talloze vergaderingen in Noord- en Zuid-Holland heb ik aldus
voorgezeten, meestal geassisteerd door een of meer mijner inspecteurs en adjunct-inspecteurs. Het spreekt vanzelf, dat hieruit weer
enorm veel werk voortvloeide met betrekking tot de daadwerkelijke uitvoering van de besproken maatregelen, zodat maandenlang
een klein legertje Inspectiepersoneel van gemeente naar gemeente

74

|

AMBTELIJKE HERINNERINGEN

reisde teneinde de behoefde leiding te geven. Naarmate de regelingen liepen en zich consolideerden, ontstond bij mr. Mulder de
behoefte aan een meer geregeld contact met de hoofdfiguren, die
zich op het gebied van de evacuatie bewogen.
Commissie huisvesting vluchtelingen Noord-Holland
Vooral Noord-Holland met zijn vele sedert het begin van de oorlog
bestaande problemen van huisvesting, enz. had de bijzondere belangstelling en dientengevolge ontstonden periodieke bijeenkomsten in het provinciehuis van Noord-Holland te Haarlem, waar,
behalve mr. Mulder in de regel aanwezig waren de ondergetekende,
mr. Heusdens, de heer Franx (Chef Comptabiliteit Binnenlandse
Zaken), de burgemeester van Den Helder, de evacuatie-commissaris
van Noord-Holland, de directeur van het Evacuatiebureau NoordHolland, de Inspecteur van Volksgezondheid, een vertegenwoordiger van de Gevolmachtigde voor den Wederopbouw, het hoofd
van de Rijksinspectie voor Bescherming van de Bevolking tegen
Luchtaanvallen en een représentant van de brandweer-Inspectie. In
verschillende excursies werden de woningtoestanden bestudeerd.
Bij al deze vergaderingen en excursies was ik steeds aanwezig en
meestal moest ik ook mijn auto beschikbaar stellen voor het vervoer van deelnemers.
Hulp aan Evacuatiebureau Zuid-Holland
Toen, ten gevolge van de uitermate snelle uitbreiding, op een zeker
ogenblik bleek, dat de organisatie van het Evacuatiebureau ZuidHolland, onder de leiding van de toenmalige directeur, dreigde
spaak te lopen, deed mr. Mulder wederom een beroep op mij om
een van mijn inspecteurs tijdelijk aan hem af te staan voor de leiding
van dat bureau. Ik detacheerde de inspecteur Van de Vosse, die de
leiding zo stevig in handen wist te krijgen, dat het mij nadien niet
meer gelukte hem voor de arbeid van de Inspectie terug te krijgen,
ook al, omdat hij zijn positie als directeur van genoemd bureau
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blijkbaar interessanter vond dan die bij de Inspectie en derhalve
aan een terugkeer niet medewerkte.
Hulp voor evacuatie Den Haag
De plotselinge evacuatie van Den Haag vergde eveneens een intensieve medewerking, waarvoor ik ongeveer dertig ambtenaren van
de Inspectie ter beschikking stelde van deze gemeente. Ook dit
geschiedde op verzoek van mr. Mulder, die moeilijkheden vreesde
en met de gang van zaken niet tevreden was.
Gemachtigde voor afstammingsbewijzen
De heer Wolters deelde mij op zekeren dag mede, dat bij het departement van Binnenlandse Zaken een gemachtigde voor de afgifte
van Bewijzen van afstamming zou worden benoemd. Als kandidaat voor deze functie stond de mij bekende heer Ten Cate, die de
aangelegenheid zelf aanhangig gemaakt zou hebben. Dr. Calmeyer
wenste mij hierover te spreken en dus begaf ik mij naar deze. Dr.
Calmeyer herhaalde deze mededeling en zei mij, dat hij de heer
Ten Cate, met wie hij reeds onaangenaamheden had gehad, niet
geschikt en vooral niet deskundig genoeg achtte om zo’n verantwoordelijke post te bekleden.
Los echter van de geschiktheid en deskundigheid, meende dr.
Calmeyer, dat voor het slagen van zo’n instituut een apparaat als
dat van de Inspectie van de Bevolkingsregisters nodig was. Hij was
daarom voornemens de secretaris-generaal voor te stellen, deze taak
aan mij op te dragen en vroeg mij of ik bezwaren had. Ik heb dr.
Calmeyer geantwoord, dat ik de opdracht zou aanvaarden, indien
de SG dat wenste, mits het werk geen politieke inslag had. Dr.
Calmeyer verzekerde mij, dat de functie geen politieke zou zijn en
dat hij juist daarom de voorkeur gaf aan de Inspectie boven een
politiek afgestemde heer Ten Cate.
Den volgende morgen - ik was afwezig - heeft dr. Calmeyer naar mij
gevraagd en medegedeeld, dat ik terstond beëdigd moest worden.
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Toen ik ’s middags op het bureau verscheen en dr. Calmeyer opbelde om een afspraak te maken, sprak deze zijn spijt erover uit, dat ik
er ’s morgens niet was, want de heer Ten Cate had de lucht ervan
gekregen en zijn politieke macht aangewend om zijn benoeming
veilig te stellen. Waarschijnlijk was de zaak nu verloren, doch hij
zou mij t.z.t. nog wel nader inlichten. Kort daarop volgde de benoeming van Ten Cate als gemachtigde voor Afstammingsbewijzen
bij het departement van Binnenlandse Zaken.
Bespreking nieuwe stamkaarten
Op een dag in oktober 1942 kreeg ik bezoek van de heer Van
Noordwijk, adjunct-directeur van het Centraal Distributie Kantoor,
begeleid door twee adjudanten, waarbij de heer Van Rijn, mij bekend als stafofficier, lid van de Identiteitscommissie De Beaufort.
Deze heren waren reeds in het vroege voorjaar bij mij geweest
om de invoering van nieuwe distributiestamkaarten met mij te
bespreken. Thans deelde de heer Van Noordwijk mij mede, dat
langzamerhand aan de voorbereiding van de uitgifte van nieuwe
stamkaarten moest worden begonnen, aangezien de oude distributiestamkaart (dsk), die in 1939 was uitgegeven, vol raakte. Op
mijn vraag wanneer de uitgifte zou moeten geschieden, antwoordde
de heer Van Noordwijk, dat uiterlijk in februari 1943 de uitgifte
achter de rug zou moeten zijn. Ik heb hem toen als mijn mening
te kennen gegeven, dat de tijd van voorbereiding te kort was om
zeker te kunnen zijn, dat voor februari of maart 1943 eenieder in
het bezit van een nieuwe stamkaart zou zijn. Hierop zei de heer
Van Noordwijk, dat hij reeds vreesde, dat het niet zou gaan, doch
dat er wel een andere voorlopige oplossing was, n.l. door de uitgifte van een speciaal inlegvel. Z.i. waren er echter zeer vele valse,
althans clandestiene stamkaarten in omloop, waardoor een eerlijke
distributie ernstig werd geschaad. Door de uitgifte van inlegvellen
zou dat euvel niet worden opgeheven. Nu wilde hij graag mijn
mening weten of door inschakeling van de bevolkingsregisters bij
die uitgifte van inlegvellen, iets te bereiken zou zijn.
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De heer Van Rijn had hierover reeds besprekingen gevoerd te
Amsterdam en Rotterdam, doch zonder bevredigend resultaat. Ik
heb toen mijn plaatsvervanger, de heer Van Oost, bij de verdere
bespreking uitgenodigd en na beschouwing van de mogelijkheden
en eisen, heb ik het voorstel gedaan, de inlegvellen tevoren aan de
hand van de bevolkingsregisters te doen voorzien van de nummers
van de distributiestamkaarten, deze inlegvellen op nummer te leggen en de uitreiking te doen plaats hebben door bij elke aangeboden stamkaart het overeenkomstig genummerde inlegvel te zoeken.
Hoewel eenieder enthousiast was over deze eenvoudige controlemaatregel en de heer Van Noordwijk toezegde dit middel rijpelijk
te zullen overwegen, is men in februari 1943 toch overgegaan tot
een gewone uitreiking van inlegvellen, zonder daarover nader met
mij te hebben gesproken.
Bespreking aanmeldingsverordening
Op een zondag in oktober 1942 werd ik telefonisch ontboden
voor een bespreking bij de Ordnungspolizei aan het Plein 21. Ik
trof daar mr. Broersen aan met enige adjudanten en enige Duitse
politiefunctionarissen, w.o. de Direktor Beyl.
Mij werd door de heer Beyl medegedeeld, dat de aanmelding van
personen, die tijdelijk ergens gingen logeren, ongeacht bij de particulieren of in een hotel, binnen zeer korte tijd moest worden
geregeld in afwachting van een herziening van de voorschriften
betreffende de aanleiding voor de bevolkingsregisters.
Ik heb terstond opgemerkt, dat dit een aangelegenheid was, die in
de voorschriften inzake de bevolkingsregistratie was afgestemd op
het meer duurzame verblijf, de woning en de verhuizing. Nochtans
gaf de heer Beyl als de wens van de hogere Duitse autoriteiten te
kennen, dat de gehele aangelegenheid in de bevolkingsvoorschriften
zou worden geregeld en verzocht mij nadrukkelijk een herziening van
die voorschriften zo spoedig mogelijk ter hand te nemen. (Hieraan
heb ik, na een bespreking met mr. Kan nooit gevolg gegeven).
Een ontwerp aanmeldingsverordening kwam ter tafel, waarbij telkens
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de vraag naar voren kwam of de uitvoering van deze verordening
bij het departement van Justitie (politie) of bij het departement van
Binnenlandse Zaken zou moeten berusten. Direktor Beyl deelde ten
slotte mede, dat de opdracht luidde, dat Binnenlandse Zaken deze
verordening zou moeten uitvoeren en z.i. was ik daarom de aangewezen persoon om alle voorbereidingen te treffen. Ik heb mij hiertoe op technische en hiërarchieke gronden incompetent verklaard.
Als gevolg hiervan werd de Inspectie slechts ingeschakeld voor het
vaststellen van het formulier voor aanmelding, waartegen ik geen
bezwaar had. De bevoegdheden werden verdeeld tussen Justitie en
Binnenlandse Zaken. De volgende dag heb ik aan mr. Kan omtrent
deze overrompelende bespreking gerapporteerd, zodat het departement de gelegenheid heeft gehad zijn invloed aan te wenden op
de ontwikkeling van de Aanmeldingsverordening. Overigens heb
ik mij van deze aangelegenheid weten te distantiëren, behoudens
met betrekking tot de vaststelling van het formulier en de bepaling
van de handelsprijs.
Opgeven voor arbeitsinzet
Op 14 december 1942 kreeg ik een nota van de heer Wolters, houdende mededeling, dat dr. Calmeyer hem had opgedragen mij te
verwittigen, dat een schriftelijke opdracht kon worden tegemoet
gezien om de gemeentebesturen opgaven te vragen van 20-25-jarige personen, die opgaven moesten dienen voor tewerkstelling in
Duitsland. Een exemplaar moest aan het Gewestelijk Arbeidsbureau
en een exemplaar aan de Inspectie gezonden worden.
Ik heb de heer Wolters terstond opgedragen te informeren wat met
de opgave aan de Inspectie werd beoogd, aangezien wij daaraan
geen behoefte hadden. Voorts enkele technische vragen en de opmerking, dat als contraprestatie van de Gewestelijke Arbeidsbureaus
een opgave ware te vragen van hen, die naar Duitsland uitgezonden waren.
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Schriftelijke opdracht
Al de volgenden dag kwam de aangekondigde brief d.d. 14/12’42,
Ve7/42-C/S van de Generalkommissar für Verwaltung und Justiz
bij de Inspectie in. Als onderwerp was vermeld: ‘Erfassung von
Jahrgängen zur Prüfung der Berufsmerkmale’. De brief bevatte bovenbedoelde opdracht, uitgezonderd de opgave aan de Inspectie.
Mij werd verzocht mij met de heer Knetsch van het departement
van Sociale Zaken in verbinding te stellen en de opdracht aan de
burgemeesters in overleg met hem te formuleren.
Bespreking met Sociale Zaken
Op 13 december 1942 had ik het telefonisch afgesproken onderhoud met de heren Knetsch en Van Hoeve. De heer Knetsch deelde
mij mede voor dit doel een vrij groot bedrag beschikbaar te hebben, waarop ik heb gepleit de gemeentebesturen een vergoeding
te geven voor hun arbeid. Hij ging ten slotte akkoord met een bedrag van 3 cent per opgave te verstrekken op door de Gewestelijke
Arbeidsbureaus te leveren kaartformulieren. De heer Knetsch zei
mij niet veel verwachting te hebben van de te verstrekken opgaven. Elk geval moest worden opgeroepen en onderzocht en daarbij
vielen zoveel gevallen af, dat de arbeid de moeite niet loonde. Het
enige voordeel, dat er uit sociaal standpunt gezien, aan verbonden
was, zou zijn, dat thans ook de ‘zoontjes van Pa’ naar voren zouden
komen, terwijl tot nog toe alleen de reeds werkzame jonge arbeiders, employés en ambtenaren voor de tewerkstelling in aanmerking gebracht konden worden. Deze tegenstelling was het gevolg
van het door de Gewestelijke Arbeidsbureaus gevolgde systeem van
afgrazen van bedrijven, diensten en instellingen.
Ontwerp circulaire uitvoering en wijziging door departement
Naar aanleiding van deze bespreking stelde ik volgens afspraak een
ontwerp circulaire, welker minute door de heren Knetsch en Van
Hoeve werd goedgekeurd en geparafeerd. Een afschrift van deze
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minute zond ik voor medeparaaf aan de heren Wilkeshuis, mr. Kan
en dr. Calmeyer, die gedrieën parafeerden. De heer Kan wijzigde
eigenhandig de aanvangszinsnede, luidende: ‘Ter voldoening aan
de mij, in overeenstemming met de secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse Zaken, door de commissaris-generaal
voor Bestuur en Justitie, verstrekte opdracht’, enz. als volgt: ‘Ter
voldoening aan de mij, door tussenkomst van de secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken, door den commissaris-generaal’, enz.
Hoewel deze wijziging niet juist was, heb ik haar als wens van
Binnenlandse Zaken aanvaard, omdat zij geen moeilijkheden voorspelde. Deze circulaire is gedateerd 23 december 1942, DI, No.114313 aan de burgemeesters verzonden.
Bezwaren burgemeesters
Enige dagen later vroeg mr. Kan mij even bij hem te komen. Hij
deelde mij mede, dat enige burgemeesters bij mr. Frederiks bezwaren
hadden ingebracht tegen het verstrekken van de gevorderde opgaven.
In overleg met dr. Calmeyer en met de wnd. secretaris-generaal van
Sociale Zaken was nu besloten, dat ik een vervolg-circulaire moest
verzenden, waarin zou worden medegedeeld, dat, met het oog op
de bovenmatige belasting van de afdeling bevolking met werkzaamheden van velerlei aard, de burgemeester de verlangde opgaven kon
doen verzamelen door vanwege het Gewestelijk Arbeidsbureau aan
te wijzen ambtenaren van dat bureau.
Tweede circulaire
Deze circulaire moest ik dezelfde dag nog ontwerpen en, na goedkeuring door mr. Frederiks, ten spoedigste verzenden. Eerst heb
ik de heer Knetsch nog opgebeld, die bleek reeds op de hoogte
te zijn en opmerkte, dat hij zich bij de toezegging van de heer
Verwey wel moest neerleggen, maar dat er z.i. nu niet veel van
terecht zou komen, omdat de Gewestelijke Arbeidsbureaus ook
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niet over voldoende personeel beschikten, althans niet, indien vele
burgemeesters van de gelegenheid tot afschuiving zouden gebruik
maken. Overigens achtte hij het geen fraaie figuur, dat een groep
Nederlanders zich kon verschonen en het werk aan een andere
groep in de schoenen schoof.
De betreffende circulaire werd vastgesteld, door mr. Frederiks
mede-geparafeerd en gedateerd 31 december 1942 nog die dag
verzonden.
Derde circulaire niet verzonden
Op 5 januari 1943 nodigde Kan mij verder uit bij hem te komen.
Hij zei mij, dat de circulaire van 31 december tevoren niet goed was
begrepen en dat mr. Frederiks daarom een nieuwe vervolg-circulaire wilde zien uitgezonden, waarvan de tekst reeds door mr. Kan
was opgesteld. Zij luidde: ‘Het blijkt mij, dat het eerste gedeelte
van mijn neven vermeld rondschrijven tot misverstand aanleiding
geeft. Ik meen daarom goed te doen erop te wijzen, dat, indien de
verstrekking van gemeentewege van de hier bedoelde gegevens op
bezwaren stuit, de burgemeester bevoegd is hiervan kennis te geven
aan het Gewestelijk Arbeidsbureau. De wnd. secretaris-generaal van
het departement van Sociale Zaken heeft deze arbeidsbureaus de
nodige instructies gegeven voor het in dat geval zelf inzamelen van
de vereiste gegevens. Wordt van deze methode gebruik gemaakt dan
beperkt zich de desbetreffende opdracht aan de burgemeesters tot
het doen houden van toezicht, opdat het bevolkingsregister, ten gevolge van het zelfstandig raadplegen daarvan door ambtenaren van
het gewestelijk arbeidsbureau, niet in het ongerede wordt gebracht.’
Door mr. Kan was op dit ontwerp aangetekend: ‘Aldus goedgekeurd
door mr. F. op 5/1’43.’ Eis was wederom, dat deze circulaire door
mij nog dezelfde dag zou worden verzonden, waartoe ik de nodige
maatregelen trof.
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Telegram van dr. Frederiks
‘s Middags van dezelfde 5e januari 1943 - de gedrukte exemplaren
van de circulaire waren zo juist ontvangen - belde mr. Kan mij op
en deelde mij mee, dat mr. Frederiks bij nader inzien de circulaire
liever niet verzonden wilde hebben, doch, dat hij een telegram van
de volgende inhoud gekabeld wilde zien:
‘Aan circulaire van het Hoofd van de Rijksinspectie van de Bevol
kingsregisters van 23 december 1942, inzake opgave mannelijke
inwoners van de jaarklassen 1918-1922 aan Gewestelijk Arbeids
bureau, aangevuld bij circulaire van 31 december 1942, ware tot
nader order geen uitvoering te geven.’
Mr. Kan vroeg mij of ik dit telegram wilde verzenden of dat ik liever had, dat mr. Frederiks het verzond. Ik vroeg mr. Kan of deze
intrekking besproken was met de Duitse autoriteiten, waarop hij
ontkennend antwoordde, maar verklaarde, dat mr. Frederiks de zaak
de volgende dag aanhangig zou maken. Ik heb mr. Kan toen gezegd, dat het dan m.i. beter was, dat het telegram van mr. Frederiks
uitging, aangezien hij dan ook de verantwoordelijkheid droeg. De
heer Kan ging hiermede akkoord en nog dezelfde middag ging het
telegram van Frederiks uit.
Bespreking met mr. Kan
De 7e januari 1943 ‘s middags deelde mr. Kan mij telefonisch
mede, dat de referent dr. Stiller mij wenste te spreken en verzocht
mij eerst bij hem te komen, omdat hij de bespreking zou bijwonen.
Vrees voor militaire conscriptie
Mr. Kan vertelde mij, dat het aantal burgemeesters, dat bezwaren
bij mr. Frederiks had ingebracht, groter bleek, dan aanvankelijk
werd verondersteld en dat de heer Frederiks daarom van de voorgenomen verzachtende circulaire was teruggekomen en besloten
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had per telegram de burgemeesters te raden tot nader order geen
gevolg te geven aan mijn voorafgaande circulaires.
Op mijn vraag welke bezwaren de burgemeesters tegen de uitvoering hadden, antwoordde mr. Kan, dat er sterk propaganda werd
gemaakt voor de veronderstelling, dat de opgaven niet zouden dienen voor de arbeidsinzet, doch voor een militaire conscriptie. Deze
veronderstelling vond voedsel in een vorige week door Mussert gehouden rede, waarin hij militaire dienst voor de Nederlanders in
het vooruitzicht stelde. De heer Kan geloofde echter zelf niet, dat
de opgaven daarmee enig verband hielden en ook mr. Frederiks
was, zei hij, van die gedachte, maar tegen het groeiende verzet van
de burgemeesters was moeilijk op te roeien en daarom had mr.
Frederiks de zaak bij de Duitsers aangebonden.
Bespreking met dr. Stüler
Wij begaven ons daarna tezamen naar dr. Stüler, waar ik zeer minzaam werd ontvangen. Dr. Stüler deelde mij mede, dat mr. Frederiks
’s morgens een onderhoud had gehad met commissaris-generaal dr.
Schmidt over de opgaven voor de arbeidsinzet, waartegen vele burgemeesters bezwaren hadden ingebracht, omdat zij vermoedden,
dat deze opgaven bestemd waren militaire doeleinden.
Duits standpunt t.a.v. houding burgemeesters
Hoewel men van Duitse zijde voor dergelijke bezwaren, die bovendien op onjuiste veronderstellingen gebouwd waren, in het
algemeen niet opzij kon gaan, was men toch wel gevoelig voor
de argumentatie van mr. Frederiks, die had gezegd te vrezen voor
een massale ontslagaanvrage van burgemeesters en dientengevolge
voor een belangrijke ontwrichting van het gemeentelijke apparaat.
Oplossing van mr. Frederiks en toezegging nieuwe opdracht
Mr. Frederiks had als oplossing aan de hand gedaan, dat de opgaven

84

|

AMBTELIJKE HERINNERINGEN

zouden kunnen worden verstrekt uit het bij de Rijksinspectie van
de Bevolkingsregisters berustende register van dubbele persoonsbewijzen (Persoonsbewijzenregister). De commissaris-generaal dr.
Schmidt en evenzo dr. Wimmer waren nu bereid gevonden op het
advies van mr. Frederiks in te gaan en dus af te zien van de gemeentelijke opgaven, mits de Rijksinspectie de opgaven werkelijk kon
verstrekken en mits ik daartegen geen bezwaar had. Dr. Stüler zou
zeer wel kunnen begrijpen, dat ik onder deze omstandigheden er
niet voor gevoelde het werk van de burgemeesters over te nemen
en daarom zou een weigering mij ook niet kwalijk genomen worden. Anderzijds moest ik wel bedenken, dat ik mr. Frederiks en de
burgemeesters een dienst zou bewijzen. Indien ik het werk aanvaarde, zou dr. Stüler zorgen, dat mij in de plaats van de opdracht
van 14 december 1942 een nieuwe werd verstrekt, waarin tot mijn
geruststelling en steun nadrukkelijk zou worden vermeld, dat de
opgaven niet zouden dienen voor militaire doeleinden en, om dit
laatste nog te onderstrepen, zouden in stede van opgaven over de
jaarklassen 1918-1922, opgaven verstrekt moeten worden voor de
jaarklassen 1915-1920.
Technische bezwaren
Na dit mij gedeeltelijk reeds bekende, doch anderzijds ontstellende,
relaas te hebben aangehoord, heb ik dr. Stüler allereerst gewezen op
de technische bezwaren verbonden aan een opgave van enige jaarklassen uit een lexicografisch gerangschikte cartotheek van zeven
miljoen kaarten, terwijl de gegevens van die cartotheek 1 à 2 jaren
oud en niet bijgehouden waren, zodat zeer vele woonplaatsen en
adressen niet meer als juist waren aan te merken. Dientengevolge
zouden de Gewestelijke Arbeidsbureaus zich voor de verificatie van
duizenden adressen moeten richten tot de burgemeesters, waarbij
overeenkomstige moeilijkheden en bezwaren zouden opduiken.
De ontzaglijke bezwaren aan dit omvangrijke werk in een te klein
gebouw verbonden, alsmede de financiële gevolgen, speelden in
het geheel slechts een ondergeschikte rol. Ik verheelde dr. Stüler
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niet, dat ik er weinig voor voelde voor het karretje gespannen te
worden en ten slotte nog de hoon en smaad van burgemeesters,
wier redder ik zou zijn, op de hals te halen.
Beleid van het departement en piëteit
Mr. Kan kwam hier tussenbeide en legde er vooral de nadruk op,
dat het hier in de eerste plaats gold een kwestie van beleid van de
secretaris-generaal en een daad van piëteit van mij tegenover de
burgemeesters. Het departement had het door het voortdurend
contact met vele burgemeesters, geheel in de hand mij voor hoon
en smaad te behoeden door die heren in te lichten.
Dr. Stüler beëindigde de bespreking met op te merken dat ik nog
maar eens moest nadenken, maar dat hij intussen een nieuwe opdracht aan mij zou doen gereedmaken.
Na afloop van de conferentie had ik weinig gelegenheid meer met
mr. Kan van gedachten te wisselen, omdat deze hals over kop weg
moest. Slechts troostte hij mij nog, dat ik de zaak maar niet zo zwaar
moest nemen en dat mr. Frederiks en hij wel zouden zorgen, dat de
burgemeesters op de hoogte werden gebracht van mijn goede daad.
Reactie na overweging
De volgende dag, 8 januari 1943, richtte ik onderstaande brief
tot mr. Kan:
‘Amice,
Ik heb de zaak die, wij gisteren met dr. Stüler bespraken, nog eens
rustig overdacht. Uit technisch oogpunt zijn de bezwaren zeer groot.
De gegevens zijn 1 à 2 jaren oud, d.w.z. beroepen, adresveranderingen, vestiging en vertrek zijn niet bijgewerkt, zodat talloze adressen
niet kloppen. Denk eens aan de evacuaties, tewerkstellingen, enz.
enz. In duizenden gevallen zullen de gewestelijke arbeidsbureaus
dus inlichtingen moeten vragen aan de burgemeesters. Ik kan dat
niet doen. Hoe zal de houding van de burgemeesters zijn? Een
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herhaling van het drama? De organisatorische moeilijkheden zijn
je bekend, evenals de financiële.
Geheel afgescheiden van deze technische kant, is de omschakeling
thans op de Inspectie als daad van piëteit tegenover de burgemeesters en als daad van beleid t.a.v. de ongestoorde gang van het administratieve apparaat, misschien verantwoord, maar ik fungeer
dan als schild voor de zich op de borst slaande vroede vaderen en
andere dan anders.
Voorwaar geen prettige gedachte, wanneer men als vleselijk schild
de spiesen van bedreiging en hoon op zich gericht ziet.
Ik vraag mij af wie mijn risico’s dekt als een stel onverantwoordelijken, dronken van de behaalde overwinning, hun fanatisme op
mij en mijn werk gaat botvieren.
Zij, wier schild ik zou zijn, zullen het eerst hun steen scherpen.
Daarvan kan je zeker zijn.
Ik ben geen beleidsinstantie, maar het komt mij toch voor, dat
wanneer het beleid medebrengt, dat in de bres gesprongen wordt
voor de burgemeesters, ik bezwaarlijk aan mijn lot kan worden
overgelaten.
Ik kreeg gisteren de indruk, dat de zaak als een kabbelend beekje,
met een klein valletje, in een nieuwe bedding zal afvloeien naar mij,
met een traan in het oog en een ‘good luck’ in het hart van hem,
die de bedding verlegde.
Maar de levensruimte, die ik, ten gevolge van de verlegging, moet
afstaan aan de protesterende magistraten, vernauwt zodanig mijn
ademhalingsmogelijkheid, dat ik daartegen, zonder tegenwicht,
toch wel erg bezwaar heb.
Begrijp mij wel: ik zie geen spoken en ik ben niet bang, maar ik
heb er geen grein belang bij voor een stel dwarsbomende burgemeesters in het vuur te springen, dat zij zelf stoken. Het moment
voor een opdracht aan mij is zeer ongunstig.’
Met besten groet…
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Ontvangst nieuwe opdracht
Dit briefje was nog nauwelijks verzonden of ik ontving van mr.
Kan een notaatje, luidende:
‘Hierbij de nieuwe opdracht.
Dr. Stüler wil gaarne, dat ge heden mede aan de Burgemeesters en
de Commissarissen van Provincie en een rondschrijven richt van
deze inhoud:
‘Ik heb de eer U mede te delen, dat de opdracht, vervat in mijn
circulaire van 23 december 1942, nader aangevuld bij mijn circulaire van 31 december 1942, is ingetrokken.’
8.1’43 K.’
De nieuwe Duitse opdracht, gedagtekend 7 januari 1943, Ve 7/43
Dr.St./V. bevatte inderdaad de door dr. Stüler in het vooruitzicht
gestelde aanwijzingen van de commissaris-generaal für Verwaltung
und Justiz.
Die dag heb ik mr. Kan opgebeld en hem gezegd, dat ik de ontvangen Duitse opdracht slechts kon aanvaarden, indien mr. Frederiks
daarmede geheel instemde en dat ik niet goed begreep, waarom de
heer Frederiks mij niet zelf een opdracht verleende, nu het toch,
blijkens zijn adviezen aan de Duitsers kennelijk zijn bedoeling was,
dat ik het werk zou verrichten. Ik gaf de heer Kan te verstaan, dat
ik de heer Frederiks die dag, zo mogelijk, gaarne zelf zou spreken.
Mr. Kan nam de boodschap over en belde mij later terug met de
mededeling, dat ik om halfvijf bij mr. Frederiks werd verwacht.
Mr. Frederiks ontving mij vriendelijk, doch terughoudend met de
opmerking: ‘U hebt mij te spreken gevraagd?’ Toen ik hem zei, dat
ik wilde spreken over de gang van zaken met de opgaven inzake
de arbeidsinzet, vroeg de heer Frederiks mij een ogenblik om de
heer Kan te ontbieden.
Er ontwikkelde zich nu, na het verschijnen van mr. Kan, een merkwaardig gesprek, waarin mr. Frederiks uitmuntte door zwijgzaamheid en mr. Kan door spraakzaamheid. De heer Frederiks begon
zelfs met te zeggen, dat hij slechts tot 5 uur de tijd had en indien
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het gesprek langer zou moeten duren, dat het dan maar tussen mr.
Kan en mij voortgezet moest worden.
Ik begon met aan mr. Frederiks te vragen of hij bereid was mij
het werk op te dragen, waarover ik via mr. Kan een opdracht van
Duitse zijde had ontvangen. De heer Frederiks antwoordde, dat
hij daartoe niet bereid was, maar dat hij bovendien met deze aangelegenheid ook niets te maken had. De Duitse opdracht was, zei
hij, tot mij gericht, evenals de eerste van 14 december, die ik ook
had aanvaard zonder hem te vragen of hij die opdracht voor zijn
verantwoording nam.
Tegen deze mening heb ik vrij scherp geprotesteerd, onder opmerking, dat hij als secretaris-generaal in de eerste plaats de verantwoording droeg voor hetgeen door de Inspectie werd verricht en
daarom - al liet hij nog zoveel aan mij over - moest kunnen rekenen op mijn absolute medewerking en toewijzing, die ik steeds en
onder alle omstandigheden had betoond, ook in het onderhavige
geval van de opdracht van 14 december j.l., waarvan ik niet alleen
terstond had kennis gegeven aan het departement, doch waarvan
de uitvoering, vervat in de circulaire van 23 december 1942, met
medeweten en volledige instemming van zijn departement was
verzonden. De paraaf van mr. Kan op de minute kon dit getuigen.
mr. Frederiks ontkende hiervan iets te weten, doch mr. Kan erkende volmondig, dat ik als hoofd van de Inspectie beslist nooit iets
buiten het departement om deed en dat ik inderdaad de bedoelde
circulaire ter goedkeuring had gezonden. Mr. Kan liet daarbij in
het midden of hij mr. Frederiks daarover had ingelicht, doch hij
erkende de circulaire te hebben geparafeerd.
Mr. Frederiks nam nu een sfinxachtige houding aan. Ik herhaalde
na dit intermezzo mijn vraag of mr. Frederiks nu bereid was mij
opdracht te geven tot het verstrekken van de door de Duitsers
verlangde opgaven uit het Persoonsbewijzenregister, waartoe hij,
mr. Frederiks, blijkens de mededeling van dr. Stüler, toch zelf had
geadviseerd.
De heer Frederiks antwoordde kort en bondig: ‘Neen, daartoe ben
ik niet bereid.’ Ik heb toen zeer vriendelijke en beleefd opgemerkt,
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dat dit antwoord voor mij afdoende was en dat ik derhalve de opdracht niet zou aanvaarden, met een verwijzing naar het verbod
van de secretaris-generaal. Tegen deze opvatting echter kwam mr.
Frederiks in opstand. Met klem zei hij mij, dat zijn weigering om
mij een opdracht te geven, niet inhield een verbod om de Duitse
opdracht uit te voeren. Ik moest in deze zelfstandig beslissen welke
houding ik wilde aannemen.
Over deze houding te mijnen opzichte van mr. Frederiks heb ik mijn
verwondering te kennen gegeven, aangezien hij zich wel geroepen
had gevoeld in de bres te springen voor de protesterende burgemeesters, terwijl hij thans, nu het een aan zijn eigen departement
direct gesubordineerde dienst betrof, zich terugtrok op een neutrale
burcht. Ik meende toch tenminste evenveel recht op zijn steun te
hebben als ieder burgemeester. Zelfs meer, omdat de naam van de
Inspectie niet kon worden genoemd zonder te denken aan het departement van Binnenlandse Zaken. Nu mr. Frederiks zich in deze
aangelegenheid eenmaal partij had gesteld en tegen het verstrekken
van de opgaven te velde was getrokken, concludeerde ik, dat hij
er tegen was en zich dus ook niet kon verenigen met een opgave
door de Inspectie. Ik zou dus weigeren de opgaven te verstrekken
met een verwijzing naar de opvatting van mijn secretaris-generaal.
Ik vroeg hem echter om een verklaring van het verschil in zijn houding t.a.v. de burgemeesters en van mij. Hierop antwoordde mr.
Frederiks, dat het voor hem ging om het al of niet aanblijven van
honderden burgemeesters, wier ontslag zou leiden tot een desorganisatie van het gemeentelijke administratieve apparaat, waarvoor
hij de verantwoording in deze omstandigheden niet kon dragen.
Spontaan heb ik toen opgemerkt, dat ik dan mijn ontslag zou aanbieden, waarop mr. Frederiks antwoordde, dat hij dat dan zou aanvaarden, omdat hij beter mij kon laten vallen dan een paar honderd
burgemeesters. Ik repliceerde, dat het een het ander niet behoefde
uit te sluiten en hij, nu hij het eenmaal voor de burgemeesters gewonnen had, nu ook nog mijn bezwaren met zijn autoriteit zou
kunnen dekken. Maar deze suggestie verwierp mr. Frederiks met
de opmerking, dat de burgemeesters, evenals de secretaris-generaal
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beleidsinstanties waren, terwijl het hoofd van de Inspectie dit niet
was, doch ambtenaar, die geen beleid had te voeren en derhalve ook
geen verantwoordelijkheid naar buiten had. Ik vond dit een nogal
eigenaardige opvatting om zich te ontdoen van mijn aanspraak op
zijn steun in mijn verzet tegen de Duitse opdracht en zei hem dit
in duidelijke bewoordingen. Bovendien vroeg ik mr. Frederiks of
hij zich wel bewust was, dat met het door mij aanvaarden van de
opdracht tevens gevaren voor mij en mijn dienst zouden ontstaan,
als gevolg van de door de burgemeesters ontketende krachten en
de door hen behaalde overwinning. Mr. Frederiks meende, dat dit
zo’n vaart niet zou lopen, doch hield zich overigens op de vlakte.
Mr. Kan evenwel vond hierin een gerede aanleiding om wederom
te betogen, dat mr. Frederiks en hij de burgemeesters wel zouden
inlichten en vooral zouden wijzen op het goede werk, dat ik als bliksemafleider ten behoeve van de gemeenteadministratie zou verrichten.
Bovendien legde mr. Kan er de nadruk op, dat, nu vaststond, dat
de verlangde opgaven niet voor militaire doeleinden, doch slechts
voor arbeidsinzet zouden gelden, er bij het departement en bij de
heer Frederiks geen bezwaren meer bestonden. Om deze mening te
onderstrepen, herinnerde mr. Kan eraan, dat inzake de arbeidsinzet
reeds verscheidene circulaires van mr. Frederiks waren uitgegaan.
Hieruit ontspon zich een levendig gesprek tussen mr. Kan en mij,
waarin ik mijn bevreemding te kennen gaf over het feit, dat mr.
Frederiks zojuist weigerde mij opdracht te geven en nochtans geen
bezwaren had, ja zelfs het oorbaar achtte circulaires over dit onderwerp te verzenden. Met andere woorden, het zou geheel normaal
en in overeenstemming met zijn inzichten en verantwoording zijn,
indien hij mij nu dekte door een opdracht zijnerzijds. Mr. Kan
wist zich uit deze moeilijke situatie niet te redden en mr. Frederiks
kwam hem te hulp met de opmerking, dat het vijf uur was en hij
nu weg moest. Als wij wilden, konden wij het gesprek nog wel op
zijn kamer voortzetten. Ik dankte voor de geboden gelegenheid en
zei door de bespreking geenszins bevredigd te zijn en daarom de
ontvangen opdracht te zullen doorzenden zonder deze zelf te aanvaarden en voorts, dat mr. Frederiks mijn ontslagaanvrage tegemoet

AMBTELIJKE HERINNERINGEN

|

91

zou kunnen zien. Mr. Frederiks nam daarop vrij koel afscheid. In
de gang ontmoette ik dr. Prinsen, raad-fiscaal bij het departement
van Binnenlandse Zaken, die mij heel belangstellend vroeg hoe de
conferentie met mr. Frederiks was verlopen. Hij zei mij opzettelijk
op mij te hebben gewacht, omdat hij uit een desbetreffende bespreking met mr. Frederiks wist, wat er gaande was.
Dr. Prinsen gaf mij vertrouwelijk te kennen, dat ik er beroerd ‘tussen
gekomen’ was en dat hij het standpunt van de heer Frederiks niet
kon bewonderen. Toen ik hem vertelde, dat ik de opdracht niet zou
aanvaarden en mijn ontslag had aangeboden, zei dr. Prinsen, dat
hij dit had verwacht en hij beloofde mij zijnerzijds alle mogelijke
steun om mij toch nog een pensioen of vechtgeld te garanderen.
Diezelfde avond schreef ik de volgende brief aan de secretaris-generaal, die dd. 9 januari 1943 is verzonden.
‘Hierbij moge ik U voorleggen een afschrift van een d.d. 8 januari j.l. door mij ontvangen schrijven dd. 7 januari 1943, Ve.7/43
Dr.St./V. van de Generalkommissar für Verwaltung und Justiz, houdende opdracht een opgave van mannelijke inwoners rechtstreeks
uit het Persoonsbewijzenregister te verstrekken aan de Gewestelijke
Arbeidsbureaus.
Deze opdracht dient ter vervanging van de opdracht van 14 december 1942 van dezelfde autoriteit, welke aanleiding was tot de
verzending, met Uw instemming, van mijn circulaire van 23 december 1942. Zij zouden, wederom op Uw verlangen, zijn gevolgd
door een reeds afgedrukte, circulaire van 5 januari 1943, ware het
niet, dat U op deze datum de burgemeesters per telegram had geraden aan mijn circulaires tot nader order geen uitvoering te geven.
De overwegingen, die U tot deze raad en dientengevolge de General
kommissar voornoemd, tot de nieuwe opdracht aan mijn, aanleiding
hebben gegeven, zijn mij o.a. in een bespreking dd. 7 januari j.l.
medegedeeld door de heer Regierungspräsident dr. Stüler.
Ik mag niet verhelen, dat het mij voorkomt, dat de overwegingen,
die U tot Uw telegrafische raad luidden, eveneens kunnen gelden
voor de aan U ondergeschikten dienst van de Rijksinspectie van de
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Bevolkingsregisters. Ook indien U van mening mocht zijn, dat die
overwegingen in mindere mate van toepassing zijn, is haar aanwezigheid toch niet te loochenen. Hiertegenover mag dan echter vrijelijk worden gesteld, dat de terugslag van de politieke beroering in
hevige mate mij zal treffen, aan wie, ten gevolge van Uw steun aan
de burgemeesters verleend in hun verzet, thans de opdracht wordt
gegeven in hun plaats de verguisde opgaven te verstrekken. Ook al
moge Uw beleid terzake zijn gericht op een, zoveel mogelijk, ongestoorde voortgang van het administratieve apparaat, gevoel ik het
aldus, dat ik als vleselijk schild zal fungeren voor de protesterende
magistraten en dat als zodanig de spiesen van hoon en bedreiging
op mij gericht zullen worden, in de eerste plaats waarschijnlijk van
hen, wier schild ik zou zijn en voorts van onverantwoordelijken, die
zich, de met hun aansporing tot sabotage behaalde overwinning,
niet zullen laten ontnemen.
Hieruit vloeien voor mijn Dienst, voor mijn ambtenaren, voor
mij en mijn gezin risico’s voort, die ik thans nog niet vermag te
overzien, doch die de Nederlandse Staat niet zonder meer aan zijn
niet-politiek gerichte ambtenaren mag opleggen en zeker niet,
indien, zoals in casu, die risico’s rechtstreeks voortvloeien uit een
gevoerd zeer bijzonder beleid.
Op grond van een en ander moge het mij vergund zijn het m.i. ten
onrechte tot mij gerichte schrijven van 7 januari 1943 voornoemd,
van de Generalkommissar für Verwaltung und Justiz, aan U voor te
leggen, met verzoek het te willen beschouwen als aan U, als Hoofd
van het departement waaronder mijn Dienst ressorteert, gericht
en mij te willen berichten of de daarin vervatte opdracht aan mij,
Uw volledige instemming heeft en door U wordt onderschreven.
Daarbij zal ik tevens gaarne vernemen tot die maatregelen, ter overneming van de risico’s door de Staat, U hebt besloten.
Indien U, onverhoopt, de opdracht niet met Uw verantwoordelijkheid wenst te denken, verzoek ik U door deze, mij, met ogenblikkelijke ingang, te ontheffen van de functie van Hoofd van de
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters en mij, zo mogelijk, pensioen te willen verlenen.’
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Twee dagen later, n.l. op 11 januari 1943, werd ik ’s morgens
vroeg reeds uitgenodigd bij dr. Stüler te komen. Deze ontving mij
zeer vriendelijk en begon mij zijn leedwezen te betuigen, dat ik de
opdracht als onaanvaardbaar had afgewezen en mijn ontslag had
aangeboden. Blijkbaar was hij door de heer Frederiks of de heer
Kan ingelicht omtrent mijn brief van 9 januari.
Dr. Stüler zei mij, dat de heer Fredriks door mijn weigering in een
heel moeilijke situatie was geraakt, want niet alleen zou hij mijn
ontslag nu moeten inwilligen, maar bovendien zou nu, volgens
Duitse opvatting, de opdracht aan de burgemeesters doorgaan en
desnoods met geweld worden doorgezet. Deze moeilijkheid had
mr. Frederiks aanleiding gegeven tot een nieuw onderhoud met
commissaris-generaal dr. Schmidt, aan wie hij als noodoplossing
had voorgesteld in de plaats van de Duitse opdracht aan mij, een
opdracht van de waarnemend secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken te doen stellen. Deze zou dit kunnen
doen op grond van de Verordening Nr. 42/1941, zodat mij een
Nederlandse opdracht bij de wet zou worden gegeven.
Alvorens aan deze suggestie gevolg te geven, stelde men er van
Duitse zijde prijs op, mijn mening hierover te vernemen en meer
in het bijzonder of ik bereid was daaraan gevolg te geven en vervolgens mijn ontslagaanvrage in te trekken.
Ik gaf mijn verbazing te kennen, dat mijn eigen secretaris-generaal
deze weg had gekozen om mij tot medewerking te bewegen, zonder
zelf de consequentie van een opdracht aan mij te durven aanvaarden.
Vooral het feit, dat mr. Frederiks niet alleen goed vond, maar zelf
bevorderde, dat zijn collega van Sociale Zaken, buiten hem om, een
opdracht zou geven aan de Inspectie, een aan Binnenlandse Zaken
gesubordineerde dienst, heette ik rondweg apocrief.
Dr. Stüler achtte met mij de gekozen figuur heel lelijk, maar het
was voor mr. Frederiks een manier om uit de ontstane impasse te
komen, althans indien ik hieraan mijn medewerking wilde verlenen, hetgeen natuurlijk wel in het belang zou zijn van de vele burgemeesters, die anders ontslagen zouden moeten worden.
Ik onthoud mij van een beschrijving van hetgeen er in die korte
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ogenblikken in mij omging. Mijn antwoord was echter positief,
dat ik een opdracht bij de wet als goed ambtenaar zou aanvaarden,
omdat Frederiks door mij als de auctor intellectualis van deze wet
werd beschouwd.
Dr. Stüler was zeer voldaan en verzocht mij aan mr. Frederiks mededeling te willen doen van mijn besluit.
In de Nederlandse Staatscourant Nr. 8 van 1943 verscheen een besluit
van 11 januari 1943, waarbij was bepaald, dat de Rijksinspecteur
van de Bevolkingsregisters alle opgaven aan het departement van
Sociale Zaken moest verstrekken, die gewenst zouden worden.
Op 12 januari 1943 liet ik nu de reeds door mr. Kan opgegeven
circulaire verschijnen, waarin aan de burgemeesters werd medegedeeld, dat de opdracht voor het verstrekken van opgaven was
ingetrokken.
Dezelfde 12e januari 1943 verzond ik ‘Kabinet’ de volgende brief
aan mr. Frederiks:
‘Ten vervolge op mijn neven vermeld schrijven heb ik de eer U te
berichten, dat ik op 11 januari j.l. een onderhoud heb gehad met
dr. Stüler, die mij mededeelde, dat een bespreking met U nader
heeft geleid tot het voornemen door de wnd. secretaris-generaal van
het departement van Sociale Zaken, op grond van artikel 5 van de
Verordening Nr. 42/1941, gewijzigd bij Verordening Nr. 26/1942,
een besluit te doen uitvaardigen, waarbij de Rijksinspectie van de
Bevolkingsregisters wordt aangewezen voor het verstrekken van de
in margine vermelde opgaven.
Ofschoon ik deze constructie weinig elegant vind en hoewel zij
geenszins tegemoetkomt aan de door mij geuite bezwaren, heb ik
mij, aannemende, dat U met die oplossing instemt, hiertegen niet
verder willen verzetten.
Het werk zal derhalve door mij worden verricht. Ik moge U echter
verzoeken te willen overwegen op die wijze mijn persoon en mijn
dienst het best kunnen worden gevrijwaard voor mogelijke gevolgen en onjuiste gevolgtrekkingen.’
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Het is onnodig te zeggen, dat ik noch op deze, noch op voorafgaande brieven aan mr. Frederiks ooit enig antwoord heb gekregen.
Toevallig sprak ik enige weken later mr. Mulder, vroeger chef
Binnenlands Bestuur, nu president-directeur van het Bureau Afvoer
Burgerbevolking, die mij zei, dat er heel wat stof was opgewaaid
over mijn houding met betrekking tot het verstrekken van opgaven voor de arbeidsinzet en dat men aan het departement in het
geheel niet over mij te spreken was. Mr. Mulder voegde daaraan
de vertrouwelijke raad toe toch vooral aantekening te houden van
alles wat er was gebeurd. Ik heb deze raad in zoverre ter harte genomen, dat ik terstond de hierboven aangehaalde afschriften van
verschillende brieven heb doen reproduceren.
Intussen had ik met de heren Knetsch en Van Hoeve een regeling
getroffen voor de financiering van het werk, het aannemen van
personeel, dat door het Gewestelijk Arbeidsbureau van Den Haag
voor het doel beschikbaar zou worden gesteld, het verstrekken van
kaartenmateriaal en de geregelde aflevering van ingevulde formulieren. Ook deze heren heb ik nadrukkelijk gezegd, dat de opgaven
zeer verouderd en daarom m.i. niet wel bruikbaar zouden zijn.
Het werk werd verricht onder de dagelijkse leiding van de souschef
van Dienst IV, van de Inspectie, de heer Mijnlieff en was binnen
de berekenden tijd gereed.
Naar ik heb vernomen, hebben de onderscheidene Gewestelijke
Arbeidsbureaus, na enige steekproeven, het werken met de door
de Inspectie verstrekte opgaven stopgezet, aangezien de adressen
voor een groot deel verouderd bleken te zijn.
In januari 1943 kwam eensklaps een circulaire van het departement
van Justitie de ambtenaren van de burgerlijke stand verrassen met
de opdracht ten aanzien van alle trouwlustigen een afstammingsonderzoek in te stellen, alvorens tot huwelijkssluiting over te gaan. Het
gevolg hiervan was, dat de meeste ambtenaren van de burgerlijke
stand zich wendden tot de Inspectie om inlichtingen of belanghebbenden zich hadden aangemeld als personen van Joodse bloede. Mijn
poging om van het verstrekken van deze inlichtingen af te komen
op grond, dat de a.v.d.b.s. uit het plaatselijk bevolkingsregister de

96

|

AMBTELIJKE HERINNERINGEN

gewenste opgaven terstond konden verkrijgen, vermocht niet de
goedkeuring van dr. Calmeyer weg te dragen. Deze nam n.l. het
standpunt in, dat het Centrale Jodenregister betrouwbaarder was
en de plaatselijke opgaven aanleiding konden geven tot knoeien.
Dientengevolge nam het aantal verstrekte inlichtingen enorm toe.
In deze tijd ook hadden de verschillende kerkgenootschappen de
concessie gekregen, dat personen van Joodse bloede, die zich indertijd bij een van die kerkgenootschappen hadden aangesloten,
zouden worden vrijgesteld van deportatie. Hals over kop moesten
nu aan de hand van de aanmeldingsformulieren lijsten worden samengesteld, volgens de daarop vermelde christelijke religie. Dit omvangrijke werk werd door heel het personeel, ook in de vrije uren,
met grote toewijding verricht in het belang van de betrokkenen.
Mede ten gevolge hiervan werd de toeloop van belanghebbenden
en hun raadslieden naar de Inspectie met de dag groter. Duizenden
dossiers ontstonden, waarin de voor belanghebbende Joden voorname gegevens omtrent hun afstamming, religie, enz., werden verzameld. Deze mensen hadden bij die dossiers het grootste belang.
Veel hiervan is echter bij de brand verloren gegaan.
Op een dag kwam de heer Wolters, chef Dienst IV van de Inspectie,
op mijn kamer en deelde mij mede, dat van de zijde van de Sicher
heitsdienst een circulaire moest worden verzonden aan de Joden,
die zich nog niet voor transport naar het buitenland hadden aangemeld en waarin zij op hun verplichting tot persoonlijke aanmelding zouden worden gewezen. De Sicherheitsdienst eiste dat
de Inspectie de geadresseerde enveloppen voor deze circulaire zou
leveren. Ik vroeg de heer Wolters of de bedoeling was, dat wij onze
eigen dienstenveloppen daarvoor zouden gebruiken. Hij gaf een
bevestigend antwoord en vulde deze mededeling nog aan met de
opmerking, dat wij dus alle nog niet afgevoerde Joden zo’n aanschrijving zouden moeten thuis zenden.
Ik heb de heer Wolters opgedragen aan de Sicherheitsdienst te zeggen, dat ik niet bereid was aan hun eis te voldoen. De adressen
wilde ik desnoods wel op Duitse enveloppen doen aanbrengen,
maar ik wenste in geen geval Inspectie-enveloppen voor dat doel
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te gebruiken. De heer Wolters kwam kort daarop terug met de mededeling, dat de eis was herhaald met de bedreiging, dat wanneer
ik daaraan geen gehoor gaf, ik mij op het ergste moest voorbereid
houden. Ik heb de heer Wolters toen opgedragen te zeggen, dat
men mij tegen de muur kon plaatsen, maar dat ik zeer beslist niet
op de eis zou ingaan.
’s Middags is men van de Sicherheitsdienst-zijde nog tweemaal met
eis en bedreiging teruggekomen en telkens is hetzelfde antwoord
gegeven. Slechts heb ik dr. Calmeyer met een en ander op de hoogte
gesteld, die mijn bezwaren begreep, maar mij ernstig waarschuwde. Nochtans zegde hij toe te zullen trachten de Sicherheitsdienst
tot rede te brengen.
Nadien heb ik van deze aangelegenheid nooit meer iets vernomen.
Op een dag in januari of februari 1943 werd onverwacht een razzia geopend op studerenden (studenten) en jongelui van goeden
huize, van wie men verwachtte, dat zij zich aan de arbeidsinzet
onttrokken. Het bleek mij wel spoedig, dat ook enkele ambtenaren van de Inspectie de dupe waren geworden of dreigden te
worden. Onder andere was de (thans overleden) zoon van dr.
Pameyer een van de gezochten. Twee Nederlandse politiemannen
kwamen hem op het kantoor arresteren. Ik ontving deze gezagsdragers, liet Pameyer bij mij komen en verstond mij telefonisch
met dr. Calmeyer, wie ik mededeelde Pameyer en de anderen niet
te kunnen missen. Dankzij de medewerking van dr. Calmeyer had
ik binnen enige uren de vrijstelling van alle tot mijn personeel behorend gezochten verkregen.
Ik vernam nu ook, dat de adressen van de opgepikte jongelui door
wa-personeel zelfstandig uit de bevolkingsregisters waren gewonnen. De burgemeesters van verschillende gemeenten hadden toestemming gegeven aan de wa om ‘s avonds en ‘s nachts in de bevolkingsregisters te rechercheren naar jonge mensen, die voor de
razzia in aanmerking zouden komen. Aangezien dit waarschijnlijk
geschiedde onder suspiciën van de nsb kon ik tegen dit bedrijf
niet rechtstreeks optreden. Daarom wendde ik mij d.d. 19 februari
1943, No.11-4313/37, met een uitvoerig kabinet-schrijven tot dr.
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Calmeyer, waarin ik met aanhaling van argumenten, te kennen gaf,
dat ik met een gevoel van grote onrust het gebruik van de bevolkingsregisters voor politieke doeleinden constateerde bij voorbaat
opmerkingen, verwijten of verantwoordelijkstelling, ten doel hebbende Rijksinspectie in gebruik te stellen voor de betrouwbaarheid
van de Nederlandse bevolkingsboekhouding, met beslistheid van
de hand moest wijzen. ‘Ik moge met grote ernst Uw gewaardeerde
tussenkomst verzoeken, opdat van Duitse zijde een deze misdaad
tegen de organisatie van de bevolkingsboekhouding een zeer beslist
halt wordt toegeroepen.’
Dit schrijven in de later gevoerde besprekingen terzake hebben
verstrekkende gevolgen gehad, doch helaas te laat!
In de loop van februari 1943 ontving ik weer bezoek van de adjunct-directeur van het Centraal Distributie Kantoor, van de heer
Van Noordwijk, met zijn beide adjudanten de heren Prinsen en
Buckmann, die mij kwamen vertellen, dat de nieuwe stamkaarten,
waarover reeds enige malen met mij gesproken was, nu toch langzamerhand zouden moeten verschijnen, omdat ook van Duitse zijde
druk werd uitgeoefend. De Duitse belangstelling had een tweeledig doel, n.l. in de eerste plaats de vele ongeldige stamkaarten,
afkomstig van overledenen, van verlies of diefstal uit te schakelen
en ten tweede de stamkaarten van hen, die wegens tewerkstelling
in Duitsland geen aanspraak op een stamkaart hier te lande hadden, in te trekken. Men berekende dit op enige honderdduizenden
stamkaarten, die clandestien in omloop waren en dit beïnvloedde
de distributie ten nadele van de bonafide inwoners.
Ik heb terstond opgemerkt, dat de van achterhouding afkomstige
stamkaarten zonder twijfel voor het grootste deel buiten werking
gesteld zouden kunnen worden, doch dat het intrekken van de
kaarten van de in Duitsland werkzame inwoners, mij onmogelijk
voorkwam, omdat de bevolkingsboekhouding niet beschikte over
opgaven van hen, die waren uitgezonden. Er ontbrak nu eenmaal
de daarvoor nodige samenwerking tussen de instanties, die uitzonden (Gewestelijke Arbeidsbureaus en Sicherheitsdienst) en de
bevolkingsregisters en bovendien bestonden voor deze laatste geen
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voorschriften tot het houden van aantekening omtrent hen, die
tijdelijk in het buitenland tewerkgesteld werden.
De heer Van Noordwijk deelde mij mede, dat van Duitse zijde als
eis was gesteld, dat de nieuwe stamkaarten voor 1 juli 1943 uitgegeven moesten zijn en hij vroeg mij of het mogelijk zou zijn aan
die eis te voldoen. Ik heb deze vraag niet terstond kunnen beantwoorden, omdat de eisen, waaraan moest worden voldaan, mij niet
bekend waren en het tijdstip, waarop de formulieren ter beschikking gesteld zouden kunnen worden, van invloed zou zijn op de
voortgang en de beëindiging van het werk.
De heer Van Noordwijk legde mij een schema voor van een nieuwe stamkaart, die gelijktijdig met een zevental inlegvellen voor
onderscheidene leeftijden, gescheiden naar niet-Joden en Joden,
door de ambtenaren van de bevolkingsregisters aan de hand van de
persoonskaarten ingevuld zouden moeten worden. Omtrent voorafgaande opgaven van in Duitsland tewerkgestelden zou met het
departement van Sociale Zaken nog overleg moeten plaatsvinden.
Hij verzocht mij een ontwerp voor nieuwe voorschriften te willen
maken, aangezien ook de Distributiestamkaartenbeschikking 1939
door mij was samengesteld.
Ik heb de heer Van Noordwijk toen te kennen gegeven, dat ik
meende, dat de tijd van voorbereiding te kort was en dat ik derhalve geen toezegging kon doen, dat de uitgifte voor 1 juli zou
kunnen zijn beëindigd.
Enige weken later werd ik uitgenodigd voor een conferentie bij dr.
Rauter, waar ook de heren De Hoo, Van Noordwijk en dr. Calmeyer
aanwezig bleken te zijn. Hier maakte ik voor het eerst persoonlijk
kennis met Obergruppenführer dr. Rauter en zijn referent dr. Bruck,
van wie de eerste als voorzitter optrad.
De heer Rauter deelde mede, dat de Rijkscommissie hem opgedragen had de uitgifte van nieuwe distributiestamkaarten te leiden en
dat hij wenste, dat er een nauwe en innige samenwerking in acht
genomen zou worden tussen de distributie-organen en die van de
bevolkingsboekhouding. Vooral het Centraal Distributie Kantoor
en de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters moesten in nauw
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contact met elkaar de zorg voor de uitreiking van nieuwe kaarten
op zich nemen. Om dit te bereiken had hij deze vergadering voornamelijk belegd.
Dr. Rauter bleek overigens goed op de hoogte te zijn van de functie, die de bevolkingsboekhouding in het distributiesysteem vervulde, want hij gaf te kennen, dat thans, evenals tot nog toe de
bevolkingsregisters weer de grondslag moesten zijn, waarop de uitreiking van nieuwe kaarten zou berusten. Daarom wenste hij, dat
de bevolkingsregisters met de werkelijkheid in overeenstemming
gebracht zouden worden voor wat betreft de Joden, de tewerkgestelden, de geëvacueerden en anderen. Vervolgens wenste hij een
algemene controle op de persoonsbewijzen in die zin, dat iedere
inwoner zich bij het bevolkingsregister zou melden. Hier zou aan
de hand van zijn bevolkingskaart de identiteit vastgesteld moeten
worden, waarvan aantekening zou moeten worden gehouden, zowel op die bevolkingskaart als op het persoonsbewijs. Zodra dit
werk zou zijn afgelopen, moesten de nieuwe stamkaarten worden
ingevuld aan de hand van de gecontroleerde bevolkingskaarten en
moest de uitreiking door de afdeling bevolking geschieden. Een
en ander moest gereed zijn voor 1 juli 1943. Dit zijn in het kort
de eisen, die dr. Rauter in zijn openingswoord stelde.
Terstond daarna vroeg en verkreeg ik het woord. Ik deelde mede,
dat de geëiste samenwerking tussen de bevolkingsboekhouding en
de distributie-instanties, vooral in het begin, bij de uitreiking van
stamkaarten in 1939, zeer nauw was geweest, omdat de laatste
min of meer afhankelijk waren van de goed georganiseerde bevolkingsregisters, die hun gegevens voor de distributie beschikbaar
stelden door het invullen van stamkaarten en hun apparaat voor
de uitreiking daarvan. Het distributie-apparaat stond toen nog
in de kinderschoenen, had geen ervaring en dreef daarom gaarne op de praktische adviezen van de gemeentesecretarieën van de
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters. Sindsdien echter was het
distributie-apparaat in de breedte en in de diepte gegroeid tot een
geheel zelfstandig orgaan, dat beschikte over een personeel, verscheidene malen groter dan dat van de bevolkingsboekhouding,
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over moderne kantoren en installaties, enz. Haar kennis van distributie-aangelegenheden was met de dag gegroeid, terwijl de bevolkingsboekhouding langzamerhand was uitgeschakeld en thans
als ondeskundig moest worden aangemerkt.
Desondanks was er wel enige samenwerking gebleven voor zoveel
het betrof de grondslagen van de distributie, namelijk het zijn van
inwoner, blijkende uit de opneming in de bevolkingsregisters. Uit
deze hoofde meende ik met dr. Rauter, dat de uitgifte van nieuwe
stamkaarten wederom moest berusten op de bevolkingsregisters en
achtte ik het min of meer vanzelfsprekend, dat de invulling van die
kaarten bij de afdelingen bevolking van de secretarieën zou plaats
hebben. De uitreiking van de nieuwe stamkaarten echter behoefde geenszins aan de invulling vastgekoppeld te worden. Zij kon
zonder bezwaar geschieden door het distributiepersoneel, dat op
zulke werk reeds jarenlang was ingesteld en daarmede vertrouwde.
Aangezien ik voor het invullen alleen reeds drie à vier maanden
meende nodig te hebben, althans in de grootste gemeenten, zou
het onmogelijk zijn voor 1 juli 1943 de uitreiking te beëindigen,
indien ook die uitreiking door de afdelingen bevolking zou moeten worden gedaan. Alsdan zouden er nog drie of vier maanden
bijkomen. Een algemene controle overigens van alle persoonsbewijzen met de bevolkingskaarten zou, naar mijn inzicht, zeker
een half jaar in beslag nemen, zodat hieraan eenvoudig niet was
te denken. Bovendien mocht mijns inziens niet over het hoofd
worden gezien, dat voor de uitreiking van nieuwe stamkaarten de
nieuwe voorschriften nog zouden moeten worden samengesteld en
allerhande formulieren ontworpen en in grote aantallen gedrukt.
Wellicht zou een en ander tevoren aan de goedkeuring van onderscheidene instanties moeten worden onderworpen, zodat het nog
geruime tijd zou duren, voordat de machine op gang gebracht zou
kunnen worden. Al met al argumenten te over, die pleitten tegen
de datum van 1 juli 1943.
Dr. Rauter en ook de andere heren waren blijkbaar onthutst, dat het
mooi opgezette plan zo geheel in duigen werd geworpen. Daarom
speelde dr. Rauter zijn laatste troef uit door het herhalen van de
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eis, dat de uitreiking per sé per 1 juli 1943 moest zijn beëindigd,
hetgeen z.i. zeer wel mogelijk was, indien slechts volop hulppersoneel werd aangenomen. Hij was zijnerzijds bereid mijn wens,
dat de uitreiking zelf door de distributiediensten zou geschieden,
in nadere overweging te nemen, maar van de overige eisen kon hij
niet afstappen.
Ik heb er toen op gewezen, dat alleen reeds het schoonmaken van
de bevolkingsregisters maanden arbeid zou vergen, omdat wij zowel
door het toedoen van de Sicherheitsdienst, die jonge mensen voor
Arbeitseinsatz oppakte en wegvoerde zonder de distributie-instanties
of de Gewestelijke Arbeidsbureaus met hun namen op de hoogte
te stellen, als door de Gewestelijke Arbeidsbureaus en de distributiediensten, die ons geen kennis gaven van vertrek naar Duitsland,
niet in staat waren in de bevolkingsregisters af te lezen wie aanwezig
en wie afwezig waren. Het verzamelen van de opgaven hiervoor zou
veel tijd en moeite kosten zonder nog de zekerheid te verschaffen,
dat niet talloze zouden worden vergeten.
Dr. Rauter repliceerde hierop vlot, dat de controle zeer vergemakkelijkt zou worden door de algemene controle op de persoonsbewijzen, die dus noodzakelijk en onafwendbaar bleek.
Hierop speelde ik mijn laatste troef uit door onder dr. Rauters aandacht te brengen, dat het aan de bevolkingsregisters op te dragen
werk aan grote mate van vakkennis vereiste, die buiten de bevolkingsambtenaren bij niemand werd aangetroffen. Het aantrekken
van nieuw personeel kon derhalve slechts betekenis hebben voor
eenvoudige werkzaamheden, doch niet voor het hoofdwerk. Wij
moesten dus navigeren met het beroepspersoneel en hiervan waren de laatsten tijd zeer velen verplicht in Duitsland tewerkgesteld,
zodat ik gerust kon zeggen, dat het vakpersoneel gedecimeerd was
en reeds nu niet meer in staat het gewone dagelijkse werk volgens
de wettelijke eisen te verrichten. Hoeveel te minder zou dat personeel omvangrijke en zeer verantwoordelijke werkzaamheden als
nodig was voor het invullen van nieuwe stamkaarten en een algehele controle op de persoonsbewijzen, naast hun gewone dagelijkse
werkzaamheden, met voortvarendheid kunnen verrichten.
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Dr. Rauter moest de juistheid van mijn argumenten erkennen en
zegde mij toe, dat van nu af geen vakambtenaren van de bevolkingsregisters meer naar Duitsland gezonden zouden worden voor
tewerkstelling. Ik was met deze toezegging zeer in mijn nopjes,
doch verklaarde, met dank voor de belofte, dat dit geen verandering
zou brengen in de reeds bestaande toestand, die mij dwong slechts
onder voorbehoud extra werkzaamheden voor de bevolkingsboekhouding te aanvaarden.
In dit pleidooi werd ik slechts nu en dan zwakjes gesteund door de
heer Van Noordwijk (cdk).
De vergadering werd beëindigd met de opdracht aan de heer De
Hoo om een aanvang te maken met het ontwerpen van voorschriften en formulieren en de afspraak, dat wij allen nog eens over de
mogelijkheden zouden nadenken om dan binnenkort in een nieuwe
vergadering tot besluiten te kunnen komen.
De volgende dagen en weken waren gewijd aan besprekingen met
dr. Calmeyer en dr. Brück over de vrijstelling van arbeidsinzet van
de bevolkingsambtenaren en aan de organisatie van een algehele
controle op de persoonsbewijzen. Ten aanzien van het eerste onderwerp kon ik reeds spoedig resultaten boeken en de burgemeesters
inlichten omtrent de vrijstelling van de bevolkingsambtenaren.
Met betrekking op de algehele controle op de persoonsbewijzen
moest ik vasthouden aan een lange termijn. Dr. Brück evenwel
meende, dat dit werk snel kon verlopen, indien slechts de bevolking
in de dagbladen werd opgeroepen, zich in een bepaalde volgorde
en op bepaalde dagen en uren aan te melden en indien het bevolkingsregister dan tevoren bijvoorbeeld straats- en huisnummergewijze zou worden gerangschikt. De identiteitsvaststelling kon dan
aan de lopende band plaatsvinden, de gecontroleerde bevolkingskaarten zouden in een afzonderlijke verzameling opgesteld kunnen
worden en de kaarten van hen, die niet verschenen, waren dan als
archief te beschouwen.
Het heeft mij heel wat moeite gekost dr. Brück ervan te overtuigen,
dat de zaak niet zo eenvoudig was als hij het voorstelde, aangezien
immers de bevolkingsregisters niet langdurig gesplitst en anders
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gerangschikt konden worden met het oog op de voortgang van
andere belangrijke werkzaamheden, het bijhouden van mutaties,
het verstrekken van inlichtingen, enz. enz. Voorts, dat identificatie
slechts zin zou hebben, wanneer aan de betrouwbaarheid van de
persoonsbewijzen in belangrijke mate kon worden getwijfeld. Voor
het overgrote merendeel betekende de controle op de persoonsbewijzen echter monnikenwerk, terwijl zij, die op enigerlei wijze
zouden hebben geknoeid, zich eenvoudig een nieuw persoonsbewijs zouden laten aanmeten op grond van verlies of vermissing. De
tijd, besteed aan de vaststelling opnieuw van de identiteit van de
gehele bevolking, was beter te besteden en zeker nu de bevolkingsambtenaren, die dit vakwerk zouden moeten verrichten, daarvoor
vele maanden nodig zouden hebben. Ik zei voorts niet te kunnen
inzien waarom de controle op de persoonsbewijzen niet werd opgedragen aan de distributie-ambtenaren tijdens de uitreiking van
nieuwe distributiestamkaarten, aangezien toch ook bijvoorbeeld
de bank- en postbeambten, alvorens uitreikingen of uitbetalingen
te doen, de identiteit van de belanghebbende vaststelden aan de
hand van het over te leggen persoonsbewijs. Ik bereikte ten slotte
het resultaat, dat men de algehele controle op de persoonsbewijzen
nog nader zou bezien.
De heer Van Noordwijk kwam mij reeds spoedig opnieuw een bezoek brengen ter bespreking van de uitvoering van de opdracht tot
het samenstellen van voorschriften en formulieren. Hij stelde mij
voor deze taak te verdelen. Hij zou de formulieren voor stamkaarten en inlegvellen ontwerpen wanneer ik mij dan zou willen wijden
aan het samenstellen van nieuwe voorschriften. Ik heb hem gezegd,
dat ik noch met het een noch met het ander iets te maken had,
doch hij deed zo’n dringend beroep op mijn hulp in verband met
mijn deskundigheid op het gebied van de bevolkingsboekhouding,
waarvan hij verklaarde geen begrip te hebben, dat ik ten slotte bezweek voor het argument, dat de invulling van nieuwe stamkaarten
toch in elk geval door de ambtenaren van de bevolking zou moeten
geschieden, aangezien de voorschriften zich voornamelijk op hun
terrein zouden bewegen.
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De ontwerpvoorschriften, waarmede ik reeds een aanvang had gemaakt na de vorige bespreking, die ik met de heer Van Noordwijk
had gehad, heb ik toen met spoed afgemaakt en aan hem toegezonden. Kort daarop ontving ik van de heer Van Noordwijk nieuwe
modellen, waarover hij mij verzocht mij te verstaan met de firma
Enschede te Haarlem. De vertegenwoordiger van deze firma is voor
dat doel bij mij geweest.
In afwachting van de door dr. Rauter in het vooruitzicht gestelde
nieuwe vergadering, verslapte langzamerhand de belangstelling
en werd de zaak door andere aangelegenheden op de achtergrond
gedrongen.
bara

Reeds enige tijd gingen er geruchten, dat de verschillende departementen van algemeen bestuur zouden worden verplaatst naar het
oosten des lands. Nog vrij onverwacht (begin december 1942) kreeg
ik van Binnenlandse Zaken de mededeling, dat bij het departement
van Financiën een Bureau Afvoer Regeeringsapparaat (bara) was
opgericht, waarin de departementen vertegenwoordigd zouden zijn.
In verband met de verplaatsing van duizenden ambtenaren en het
vorderen van woningen elders, zou een beroep worden gedaan op
mijn ervaring en medewerking, die ik dan zou moeten verlenen.
Mr. Mulder (de president-directeur van het bab) nodigde mij spoedig uit voor een bespreking, waarin hij mij nadere mededelingen
deed omtrent de te verwachten gang van zaken. De leiding van de
bara zou berusten bij de heer Rambonnet (thesaurier-generaal van
het departement van Financiën), die ook de evacuatie van de burgerbevolking van de te ontruimen gemeenten wenste te regelen,
hoewel mr. Mulder meende, dat dit laatste tot zijn taak behoorde.
Het deed mr. Mulder daarom genoegen, dat ik in de leiding van het
bara zou worden opgenomen en hij deed een beroep op mij, niet
alleen in zijn geest te willen handelen, doch hem ook op de hoogte
te houden. In een daaropvolgende serie besprekingen met de heren
Rambonnet en mr. Vink werden de nodige richtlijnen uitgestippeld
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en mij de opdracht gegeven deze in voorschriften uit te werken.
De onderscheiding: niet ingeschakeld in arbeidsproces en wel ingeschakeld in arbeidsproces, die ook bij de andere grote evacuaties
een doorslaggevende rol had gespeeld, voerde tot de benamingen:
nap-pers en wap-pers. Als maatstaf werden de, voorheen door mij
reeds ontworpen en van hogerhand goedgekeurde, evacuatievoorschriften aanvaard en op deze basis kon ik nu de nodige nieuwe
voorschriften ontwerpen. Ook registratiemodellen, nodig voor de
plaatselijke bara-bureaus werden door mij gemaakt. In een aantal
vergaderingen te ’s-Gravenhage en Utrecht met vertegenwoordigers
van de belanghebbende gemeentebesturen, werden de voorschriften
behandeld en nadere instructies uitgegeven. Hoewel mij was verzocht een viertal ambtenaren beschikbaar te stellen voor de bezetting
van de leiding van de voornaamste plaatselijke bureaus (Deventer,
Apeldoorn, Nijmegen en ’s-Hertogenbosch) en deze ambtenaren,
door middel van een opgave aan Binnenlandse Zaken, formeel werden aangewezen, is het toch nooit tot een feitelijke volvoering van
die voornemens gekomen. Dit is toe te schrijven aan het feit, dat het
contact met de bara-leiding geleidelijk verslapte, enerzijds doordat
reeds spoedig de leidende figuren zelf naar elders werden verplaatst
en anderzijds doordat zij zich de van mij ontvangen voorlichting zo
ten nutte hadden gemaakt, dat blijkbaar de behoefte aan mijn hulp
verminderde. Aangezien ik met werk was overbeladen, zag ik deze
ontwikkeling met blijdschap en bevorderde haar zoveel mogelijk.
Verplaatsing bureau der Inspectie
Mr. Hardenberg, het hoofd van de Rijksgebouwendienst, wiens
functie in de bara mij meermalen met hem in aanraking bracht,
had mij intussen reeds gezegd, dat ook voor de bureaus van de
Inspectie enige gebouwen in Apeldoorn waren gevorderd. Ik gaf
hem echter te kennen, dat ik voor een verplaatsing niets gevoelde
en verzocht hem zo weinig mogelijk aandrang terzake op mij uit
te oefenen. Mr. Hardenberg heeft zich hieraan stipt gehouden en
slechts nu en dan een herinnering laten horen.
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Toen de verplaatsing van Binnenlandse Zaken naar Apeldoorn
in een stadium van verwezenlijking ging komen, werd echter van
die zijde aandrang geoefend. In een uitvoerig schrijven, houdende
mijn bezwaren tegen een verplaatsing van de Inspectie, heb ik de
secretaris-generaal verzocht zich tegen die overplaatsing te verzetten. Naar aanleiding hiervan werd ik bij mr. Frederiks genodigd,
die mij toezegde mij te zullen steunen en er bij mij op aandrong in
mijn verzet te volharden, omdat hijzelf daarin weer steun vond voor
zijn actie om een deel van de week in Den Haag door te brengen
voor het contact met de achterblijvende diensten, waaronder dan
de Inspectie een van de voornaamste zou zijn. Enigszins sarcastisch
heb ik toen opgemerkt, dat ik hoopte, dat door deze ongezochte
gelegenheid dan eindelijk eens een nauwer contact tussen hem en
mij zoude ontstaan en hij misschien eens de gelegenheid zou kunnen vinden, het gebouw van de Inspectie te bezichtigen. Dit laatste
beloofde mr. Frederiks mij met een lachje.
Kort daarop wenste dr. Calmeyer nadere toelichting op mijn verzoek, die ik hem zowel schriftelijk als mondeling heb gegeven.
Bij de bespreking wees dr. Calmeyer mij op de gevaarlijke ligging
van het gebouw van de Inspectie bij de vesting en de verantwoordelijkheid, die ik op mij laadde, bijaldien, ten gevolge van de gevechtshandelingen, mijn administratie verloren zou gaan. Ik kon
daartegenover de directe gevaren stellen, die het transport van ruim
300 stalen kasten met ongeveer 9 miljoen kaarten bedreigde over
de afstand Den Haag naar Apeldoorn, terwijl m.i. de veiligheid in
Apeldoorn geenszins gewaarborgd was. Dit laatste argument deed
dr. Calmeyer de vraag stellen of mijnerzijds maatregelen overwogen
waren om de kaartenverzameling te dupliceren door middel van
fotografische reproductie (film). Mijn ontkennende beantwoording van deze vraag gaf aanleiding tot de opdracht een plan met
kostenberekening op te stellen.
Enige dagen later ontving ik bezoek van Sturmbannführer Deppner,
die, na bezichtiging van de cartotheek, aandrong op verhuizing naar
Apeldoorn, onder belofte, dat de grootst mogelijke medewerking
en zorg zouden worden besteed aan het transport. Met klem van
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redenen heb ik mij echter tegen de afvoer naar Apeldoorn verzet,
hetgeen ten slotte aanleiding gaf tot het voorstel zijnerzijds niet
naar Apeldoorn, doch naar Arnhem of Nijmegen te vertrekken.
Ook hiervoor gevoelde ik niets, zodat ook de heer Deppner mij
verliet met een waarschuwing voor de verantwoordelijkheid in geval van gevechtshandelingen. Desondanks heb ik mijn opvatting
weten te handhaven.
St. Michielsgestel
De als represaille geïnterneerde Indische verlofgangers, die sedert
enige tijd vanuit Duitsland waren teruggevoerd naar Nederland
waren ondergebracht in enige gebouwen in St. Michielsgestel
(Noord-Brabant), waar ook een aantal gijzelaars gevangen werden
gehouden. De burgemeester van die gemeente had mij reeds enige
malen schriftelijk te kennen gegeven, dat de opneming van deze
heren in het bevolkingsregister in zijn gemeente op bezwaren en
verzet stuitte. Teneinde deze aangelegenheid in der minne te regelen, was ik (ongeveer september 1942) naar St. Michielsgestel
getogen en had daar een bespreking gehad met de burgemeester en
enige vertegenwoordigers van de groep van de gijzelaars, onder wie
oud-minister mr. Donner. Wij kwamen na ernstige bespreking van
de bezwaren en de voorschriften tot een bevredigende voorlopige
regeling, die later door een definitieve is gevolgd.
Bij deze gelegenheid gaf de burgemeester mij te verstaan, dat de
groep van de geïnterneerden te kennen had gegeven het zeer op
prijs te zullen stellen, indien ik in een soort voordracht deze brandende kwestie (van de opneming in het bevolkingsregister) zou
willen behandelen in een vergadering van alle geïnterneerden. Op
mijn vraag of ik in zo’n bijeenkomst rustig alle motieven kon behandelen, kreeg ik een geruststellend antwoord. Ik nam daarom
de uitnodiging aan en begaf mij de volgende week in gezelschap
van de burgemeester naar het desbetreffende kamp, waar ik werd
ontvangen door een aantal vertrouwensmannen, onder wie een
professor, wiens naam mij is ontgaan.
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Na een voorbespreking werd ik geleid naar een grote zaal die geheel
gevuld was met wachtende geïnterneerden. Onder hen ontdekte ik
enige oude bekenden en de secretarissen van prinses Juliana (baron
Baud) en van prins Bernard (jhr. Dedel).
Na een inleidend woord van de professor, kon ik mijn voordracht
houden, die bij dit kritische gezelschap nogal stof tot vragen en
opmerkingen leverde. Een van mijn opponenten maakte plotseling
de opmerking, dat hij en anderen zich meermalen hadden afgevraagd of het niet het beste zou zijn, dat alle bevolkingsregisters
in de lucht vlogen en vroeg mij hoe ik daarover dacht. Een onderdrukt gelach hier en daar onderstreepte deze vraag. Dit prikkelde
mij uitermate en ik slingerde de opmerking de zaal in, dat ik hier
niet was gekomen om dergelijke domme vragen te beantwoorden
en dom gelach aan te horen. Met deze opmerking had ik het gezelschap blijkbaar diep beledigd, want er kwamen protesten uit
verschillende hoeken. De professor greep in en zei, dat ik mij wel
wat scherp had uitgelaten, maar hij gispte de houding van de lachers en van de vraagsteller, die in eerbied tegenover de gast en
zijn werk, waarover hij zo vriendelijk was te komen praten, waren
te kort geschoten. Hij verzocht mij het incident als gesloten te beschouwen en de bespreking zonder rancune voort te zetten. Aan
dit verzoek heb ik voldaan, doch ik stelde er prijs op de vraag van
de waarde van de bevolkingsboekhouding in tijde van bezetting,
van mijn standpunt uit te belichten. Mijn kort gehouden betoog
kwam hierop neer, dat inderdaad voor tal van maatregelen van de
bezettende macht, de bevolkingsboekhouding de gegevens leverde,
evenals zij dit voorheen deed voor de Nederlandse overheid. Niet te
ontkennen viel, dat verschillende dezer maatregelen van de bezetter ons volk niet sympathiek waren en soms zelfs indruisten tegen
zijn directe belangen. Het vaststellen en erkennen van deze feiten
kon echter onmogelijk leiden tot de gedachte, dat een dezer maatregelen, welke dan ook, nagelaten of opgegeven zou worden door
de bezetter, indien er eens geen bevolkingsregisters meer zouden
zijn, die de voorgenomen maatregelen konden vereenvoudigen.
Ongetwijfeld zou het ontbreken van de bevolkingsboekhouding de
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uitvoering van verschillende maatregelen verzwaren, doch geenszins
zou het gemis hem de volvoering beletten of zelfs maar belemmeren. Waren wij het over dit beginsel eens en de vergadering gaf mij
door haar houding aanleiding dit aan te nemen, dan bleef slechts de
vraag te beantwoorden hoe, in tegenstelling tot de uitvoering met
steun van de bevolkingsboekhouding, de volvoering van de maatregelen waarschijnlijk zou zijn bij gebreke van die administratieve
steun. Afgescheiden van de mogelijkheid, dat men gebruik zou
kunnen maken van dienstplichtlijsten, kiezerslijsten, belastingopgaven, gegevens van de Raden van Arbeid en dergelijke, staat het
wel als een paal boven water vast, dat de onderscheidene maatregelen met steun van de sterken arm zouden worden uitgevoerd en
dat deze wijze van uitvoering stellig niet in het belang van het volk
zou zijn. Als voorbeelden meende ik te mogen noemen de evacuatie
van grote gebiedsdelen en de arbeidsinzet. Leidde de bevolkingsboekhouding thans tot een georganiseerd vertrek met een systeem
van waarschuwing en afvoering naar vluchtadressen, de evacuatie
zonder de steun van de bevolkingsboekhouding zou waarschijnlijk
een eenvoudige aankondiging of proclamatie met verdrijving uit de
woningen met de bajonet tot algemeen beginsel hebben.
De gegevens voor de arbeidsinzet uit de bevolkingsregisters konden slechts leiden tot een oproeping van de belanghebbende aan
het opgegeven adres, van waar hij ook dan nog tijd zou hebben te
verdwijnen, terwijl de vordering voor arbeidsinzet zonder de aanwijzing van de bevolkingsregisters, ongetwijfeld zou voeren tot
een huis aan huis onderzoek, waaraan niemand zich door adresverandering zou kunnen onttrekken. Met andere woorden met het
papier van de bevolkingsregisters was geen man te vangen, doch
met de hulp van de ‘Grüne Polizei’ kon niemand zich vrijwaren.
Aangezien de bevolkingsregisters derhalve ook in deze omstandigheden werkzaam waren in het belang van ons Nederlandse volk
kon men van mij als Hoofd van de Inspectie niet verwachten, dat
ik mij zou scharen bij hen, die de bevolkingsboekhouding liever
zouden zien verdwijnen. Blijkbaar was de vergadering onder de indruk van mijn betoog en na afloop kwamen verschillende heren mij
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hun leedwezen betuigen over het incident met de verzekering, dat
ik in hun ogen gelijk had met mijn mening, dat de bevolkingsregisters nuttig werk voor ons volk verrichten. Het afscheid overtrof
mijn verwachtingen. Onderscheidene heren deden mij uitgeleide
en onder hen bevonden zich enige goede oude kennissen, die te
kennen gaven hun invloed te zullen aanwenden om de opposanten
tot andere gedachten te brengen.
Kort daarop begonnen de eerste bevolkingsregisters door diefstal, brand en vernieling te verdwijnen. De oorzaken hiervan waren van tweeërlei aard. In enkele gemeentes eiste het Gewestelijk
Arbeidsbureau, gesteund door de Sicherheitsdienst, opgaven voor
de arbeidsinzet, ondanks de ingetrokken circulaires en de met de
Inspectie getroffen bijzondere regeling. In enkele andere grootere
gemeenten bleek, dat de burgemeesters toestemming hadden gegeven
aan de wa om ‘s nachts zelfstandig opgaven uit de bevolkingsregisters te verzamelen, ten behoeve van een de volgenden dag ingezette
razzia onder studenten en studerenden. Deze laakbare handelwijze
gaf mij aanleiding tot het reeds vroeger vermelde protest d.d. 19
februari 1943, D I Nr. 11-4313/37, waarvan de tekst als bijlage
zal worden bijgevoegd.
Bewakingsvoorschriften
Geleidelijk werden nu van Duitse zijde voor de bevolkingsregisters
steeds verder gaande bewakingsvoorschriften gegeven, die deels door
de Inspectie, deels door de politie ter kennis van de burgemeesters
moesten worden gebracht.
Ook de Inspectie zelf deelde, begrijpelijkerwijze in deze voorzorgsmaatregelen en dienvolgens kregen wij in het gebouw een vaste
politiebewaking, die telkens versterking onderging. Het complex
van veiligheidsmaatregelen ging overigens geheel buiten mij om,
wel heb ik er te bevoegder plaatse telkens weer op gewezen, dat,
alle veiligheidsmaatregelen ten spijt, de bevolkingsregisters alle eenzelfde lot zouden ondergaan, indien niet tijdig de politiek buiten
de administratie zou worden gesloten.
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Namenlijst
In maart 1943 gaf ik aan de chef van Dienst IV de opdracht, een
volledige lijst van alle in Nederland voorkomende geslachtsnamen
te doen samenstellen. Deze lijst, die ongeveer 115.000 verschillende, in lexicografische volgorde gestelde, geslachtsnamen bevatte, is
kort voor het bombardement in april 1944 gereedgekomen en bij
de brand verloren gegaan.
Theoretische ontwerpen
Op een dag in maart 1943 belde de referent dr. Calmeyer mij op
en verzocht mij voor hem persoonlijk en geheel vrijblijvend, een of
meer ontwerpen te willen samenstellen van wettelijke voorschriften,
beogende een bedrijfsorganisatie voor de bevolkingsboekhouding,
ongeveer overeenkomstig de posterijen. Ik mocht daarbij mijn gedachten vrij spel laten en voorzien in de mogelijkheid van samenvoeging van instellingen, zoals de burgerlijke stand, die min of meer bij
elkander behoorden. Nadrukkelijk gaf dr. Calmeyer mij te kennen,
dat hij in het geheel geen bepaald doel voor ogen had met zijn verzoek, doch zich uitsluitend wilde oriënteren omtrent hetgeen door
mij als de meest rationele organisatie van de bevolkingsadministratie
in ruime zin werd gezien; een centrale organisatie betreffende de
persoonlijke staat van de mens, waaromtrent hij in het orgaan De
Bevolkingsboekhouding, dat hij steeds met genoegen las, een en ander had gelezen. Ik verzocht hem toestemming van dit verzoek en
van de eventueel door mij te vervaardigen ontwerpen, mededeling
te mogen doen aan mr. Kan, hetgeen hij goedkeurde. Toen ik mr.
Kan telefonisch op de hoogte wilde brengen, bleek deze reeds door
dr. Calmeyer te zijn ingelicht. Aangezien bij mr. Kan geen bezwaar
bestond, maakte ik een tweetal ontwerpen, die ik besprak met het
kader van de Inspectie en na toezending van een exemplaar van elk
aan mr. Kan en na diens telefonische akkoordverklaring, aanbood
aan dr. Calmeyer als specimen van rationele organisatie. Ik kon toen
in de verste verte niet vermoeden, dat reeds zo spoedig een van de
ontwerpen grondslag zou vormen voor een nieuwe verordening.
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Duplicering van bevolkingsregisters
De opzettelijke vernieling van bevolkingsregisters, zomede de reeds
vroeger vermelde overwegingen met betrekking tot de gevaren voor
vernietiging van de Inspectie-registers, schijnen voor de Duitse administratieve autoriteiten aanleiding tot besprekingen te zijn geweest,
die leidden tot een opdracht bij monde van dr. Calmeyer aan mij
om berekeningen te maken omtrent de kosten van het dupliceren
van alle bevolkingsregisters en van de registers van de Inspectie.
Deze opdracht was vrij gedetailleerd en omvatte zowel fotografische reproductie als duplicering door middel van schrijfmachines
en handschrift, gecentraliseerde en gedecentraliseerde bewaring,
bijhouding en statische oplegging. Aan deze opdracht heb ik, met
kennisgeving wederom aan mr. Kan, voldaan, doch de kosten en
organisatorische moeilijkheden waren blijkbaar zo afschrikwekkend,
dat deze aangelegenheid in de doofpot is geraakt.
Legesbesluit en godsdienst
In maart 1943 verscheen het door mij in voortdurend overleg met
de Commissie voor de Bevolkingsboekhouding samengestelde
Legesbesluit Bevolkingsregisters. In de uitvoeringsbeschikkingen
werd het verstrekken van inlichtingen omtrent de kerkelijke verhouding bemoeilijkt onder de druk van Duitse zijde, aangezien van die
kant, naar analogie van de voorschriften in het Duitse Rijk, als eis
werd gesteld, dat onder geen voorbehoud inlichtingen aan kerkgenootschappen mochten worden verstrekt. De gekozen vorm liet de
mogelijkheid open toch inlichtingen aan de kerkgenootschappen te
geven, mits niet over de lidmaatschappelijke verhoudingen. Door
onderlinge samenwerking konden de geregelde spontane opgaven
van mutaties eventueel voortgang vinden. Dat deze goede bedoeling
niet het beoogde resultaat heeft gehad, is te wijten aan organisatorische bezwaren bij de belanghebbende kerkgenootschappen en
op vrees gegronde gewetensbezwaren van een aantal afdelingschefs
van de bevolkingsregisters van grote gemeenten.
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Goedkeuring beleid
Ongeveer in deze tijd - het kan ook iets vroeger of later zijn - ontving ik een in drie enveloppen verpakt schrijven met officieel cachet, waarin mijn werk, mijn toewijzing en mijn beleid in vleiende
bewoordingen door of namens de Nederlandse regering te Londen
werden goedgekeurd en enige aanwijzingen werden gegeven voor
mijn verdere houding. Nadrukkelijk werd daarin vermeld, dat een
duplicaat van dit schrijven in Nederland niet aanwezig was en mij
werd opgedragen de brief terstond na lezing te vernietigen. Hieraan
heb ik uiteraard voldaan.
Pamflet
Betrekkelijk kort daarna verscheen het eerste tegen mijn persoon
gericht pamflet, waarvan ik de herkomst in de verste verte niet kon
bevroeden, doch die waarschijnlijk was geïnspireerd op de bovenvermelde geschiedenis betreffende de arbeidsinzet.
Brand te Amsterdam
Eind maart 1943, ‘s nachts om plus minus 3 uur - ik zat op mijn
studeerkamer te werken - werd ik opgebeld uit Amsterdam door
de burgemeester, die mij mededeelde, dat, ten gevolge van een
gewapende overval, het Amsterdamse bevolkingsregister in brand
stond en goeddeels was vernietigd. Spoedige overkomst zou zeer
op prijs worden gesteld. Dit laatste werd mij bevestigd door de afdelingschef, de heer Sydzes, die daarna aan de telefoon kwam en
mij nog enige details mededeelde. Ik ben terstond per auto naar
Amsterdam getogen en vond daar een desolate toestand. De burgemeester en de heer Sydzes leidden mij rond door het nog smeulende
en vol bluswater staande gebouw. Plotseling nam de heer Sydzes
mij afzonderlijk en zei mij met bewogen stem, dat zijn gezondheid
daartegen niet was opgewassen en dat hij niet in staat was zich aan
een komende reconstructie te wijden. Hij had dit reeds aan de
burgemeester medegedeeld en deze geadviseerd mij uit te nodigen
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in zijn plaats als chef van het bevolkingsregister op te treden. Hij
vroeg mij of ik mij een benoeming zou laten welgevallen, doch
veronderstelde, dat de burgemeester mij wel zou polsen, enz. enz.
Inderdaad nam kort daarop de burgemeester mij terzijde en deed
mij een gelijk verhaal, waaraan de vraag werd verbonden of ik bereid zou zijn een benoeming te aanvaarden. Dit ging gepaard met
een beroep op mijn onontbeerlijke steun in deze voor de hoofdstad
zo ontzettende catastrofe, enz. enz. Het salaris zou worden bepaald
op ƒ9000,- met reis- en verblijfskosten, zolang te Amsterdam voor
mij geen geschikte woning zou zijn gevonden.
Het voor mij zeer aantrekkelijke salaris, gepaard aan het vooruitzicht
op een rustige werkkring, die heel wat minder zou vergen van mijn
krachten dan de tegenwoordige functie, deden mij terstond naar
een bevestigend antwoord neigen, evenwel onder voorbehoud, dat
de secretaris-generaal mij terstond ontslag zou verlenen. De burgemeester zou zich ’s morgens dadelijk met mr. Frederiks telefonisch
verstaan. Inderdaad kreeg ik nog in Amsterdam de boodschap, dat
ik ’s middags bij mr. Frederiks moest komen. De heer Frederiks
gaf mij te kennen onder geen beding in mijn ontslag te zullen toestemmen, aangezien hij het een landsbelang achtte, dat ik in mijn
functie van Hoofd van de Inspectie bleef. Hij was bereid tot de
concessie, dat ik de reconstructie te Amsterdam combineerde met
mijn tegenwoordige werk. Een beroep op het hogere salaris zou
hem slechts nopen tot een botte weigering, maar hij was bereid
mij enige tijd verlof te verlenen, teneinde mij in staat te stellen dat
hogere salaris te Amsterdam deelachtig te worden, mits de leiding
van de Inspectie en de verantwoording bij mij bleven berusten. Dit
een en ander had hij reeds aan de burgemeesters medegedeeld. Er
bleef mij niet anders over dan deze figuur te aanvaarden en aldus
ving voor mij een zware tijd aan van heen en weer reizen en leidinggeven aan twee belangrijke instellingen.
Over mijn werkzaamheden te Amsterdam meen ik te mogen zwijgen,
omdat deze taak een zuiver technisch-administratief karakter droeg,
die door ieder deskundige op bevolkingsboekhoudkundig gebied
had kunnen worden vervuld. Het werk gaf mij weinig bevrediging
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uit hoofde van de welhaast onoverkomelijke moeilijkheden met
betrekking tot materiaal en arbeidskrachten.
Inlichtingen aan hulppolitie
In de maand mei 1943 kwamen bij de Inspectie bij herhaling vragen
binnen van burgemeesters en van commissarissen van de provincie betreffende het verstrekken van inlichtingen c.q. het geven van
inzage in de bevolkingsregisters aan beambten van de hulppolitie,
werkzaam bij of althans voor de Gewestelijke Arbeidsbureaus. Met
een verwijzing naar de door mij ingetrokken circulaires betreffende
het geven van inlichtingen ten behoeve van de arbeidsinzet, was
men vrij algemeen van mening, dat inlichtingen zowel als inzage
moesten worden geweigerd. Ten aanzien van de zelfstandige inzage
van de registers door deze hulppolitie, heb ik steeds een positief afwijzend standpunt ingenomen, gegrond op de boven aangehaalde
circulaire van 1940 en op het inmiddels verschenen Legesbesluit.
Aangezien datzelfde Legesbesluit echter het verstrekken van inlichtingen aan politie-instanties verplicht stelde, kon ik te deze aanzien
slechts raden tot voorzichtigheid en het vragen van de mening van
de verantwoordelijke secretaris-generaal van het departement van
Binnenlandse Zaken.
Blijkbaar heeft men van de zijde van dit departement niet tot medewerking aangespoord, althans vele burgemeesters hebben elke
medewerking afgewezen. Dit was geenszins naar de zin van de door
de Gewestelijke Arbeidsbureaus ingelichte Duitse instanties. Dr.
Calmeyer belde mij hierover herhaaldelijk op en telkenmale gaf ik
hem hetzelfde bescheid als aan de burgemeesters en aan de voornoemde commissarissen. Dit voerde tot een bespreking van deze
aangelegenheid tussen dr. Calmeyer en mr. Frederiks. Het is mij
niet bekend of hierbij nog anderen aanwezig waren. Slechts weet
ik, dat dr. Calmeyer mij op een middag geagiteerd en blijkbaar
geërgerd opbelde en mij een verhaal opdiste van een conflict met
mr. Frederiks, die niet wilde meewerken om de recalcitrante burgemeesters tot rede te brengen. Naar aanleiding van deze weigering
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had dr. Wimmer besloten de gehele bevolkingsboekhouding over
te brengen naar het departement van Justitie, dat wel rede zou verstaan en daarom nodigde hij mij uit voor een bespreking van deze
nieuwe figuur, die reeds binnen een paar dagen wettelijk geregeld
moest zijn.
Ik begaf mij terstond naar het departement en zocht eerst mr. Kan
op, die geheel op de hoogte bleek te zijn en mij vertelde, dat mr.
Frederiks dr. Calmeyer erg had geïrriteerd met de opmerking, dat
de Duitse heren in de drie jaren van bezetting nog niets hadden
geleerd van de Nederlandse mentaliteit. Intussen vond Kan, met
mij, het voornemen de bevolkingsboekhouding over te brengen
naar Justitie, allerberoerdst en wij kwamen overeen beiden het
mogelijke te doen om dat te verhinderen. Bij mijn komst bij dr.
Calmeyer gevoelde ik terstond de spanning, die zich uitte in een
korte, scherpe en kritische herhaling van hetgeen mij reeds telefonisch was medegedeeld, gevolgd door het roepen van een secretaresse en het dicteren in mijn bijzijn van een ontwerpverordening
van twee artikelen, regelende de overgang van bevoegdheden op
de SG van Justitie. Daarna nam Calmeyer mij mede naar de Abt.
Rechtssetzung waar het ontwerp in eerste lezing werd behandeld
met prof. Spanner, die zich terzake nog met dr. Wimmer verstond
en toezegde, dat de verordening binnen een paar dagen in het
Verordeningenblad zou verschijnen. Het geval scheen verloren en
eventuele pogingen kansloos.
De volgende morgen vroeg begaf ik mij weer naar dr. Calmeyer
zgn. om enige details te bespreken en trof hem in een aanmerkelijk
betere stemming. Ik waagde het onder zijn aandacht te brengen,
dat de overgang naar Justitie voor mij niets aantrekkelijks had en
dat ik integendeel voor de bevolkingsboekhouding funeste gevolgen vreesde, in het bijzonder nog meer brandvernieling en verzet,
terwijl ik duidelijk te verstaan gaf, dat het voor mij geen aangename
taak zou zijn onder een nsb’er te moeten gaan werken en de gehele
Inspectie als nationaalsocialistisch instrument te zien beschouwd.
Ik speculeerde hier enigszins op dr. Calmeyers antipathie tegen
nsb’ers. Dr. Calmeyer toonde zich verbaasd en wees op de grote
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mogelijkheden voor de groei van mijn dienst in de breedte en in
de diepte en meer in het bijzonder op de waarschijnlijkheid van
samenvoeging van burgerlijke stand met bevolkingsboekhouding,
enzovoorts, die ik toch in mijn theoretische ontwerpen als het summum van een rationele organisatie had aangegeven.
Ik herhaalde en bevestigde mijn mening onder opmerking, dat ik
onder zulke omstandigheden geen uitbreiding van macht wenste
en zelfs zou overwegen mijn ontslag in te dienen. Dit laatste vooral
maakte indruk en dr. Calmeyer gaf mij zijn leedwezen te kennen,
dat het ontwerp nu wel reeds in zo’n vergevorderd stadium was en
dus niet meer te achterhalen, terwijl dr. Wimmer die zelfde morgen nog eens de overgang had geëist. Inmiddels zegde hij mij toe
er nog eens over na te willen denken en de zaak bij dr. Wimmer
ook van de door mij aangeduide zijde te belichten.
Verordening Nr. 53/1943
Ik bracht terstond mr. Kan op de hoogte, die beloofde ook een
steentje te zullen bijdragen. Inderdaad belde Kan mij enige dagen
later op met de mededeling, dat er een kans bestond de zaak voor
Binnenlandse Zaken te redden, waartoe ik mij bij dr. Calmeyer
moest vervoegen. Deze laatste deelde mij bij mijn bezoek mede,
dat dr. Wimmer alsnog bereid was gevonden van de overgang naar
Justitie af te zien, onder voorwaarde echter, dat, met uitschakeling
van de secretaris-generaal en de burgemeesters, de opdracht tot het
verstrekken van inlichtingen uit de bevolkingsregisters rechtstreeks
door het Hoofd der Inspectie aan de ambtenaren gegeven zouden
kunnen worden. Hiertoe zou een gewijzigde verhouding van onderschikking van de gemeenteambtenaren aan genoemd hoofd
geschapen moeten worden en tot dat doel had hij, dr. Calmeyer,
de vroeger door mij voor hem gemaakte theoretische ontwerpen
bestudeerd en aan de hand daarvan een voor dit bijzondere doel
speciaal ontwerp samengesteld, dat hij mij verzocht te bestuderen
en de volgende morgen met opmerkingen weer in te dienen.
Tevens verwachtte hij, ter uitvoering van deze ontwerpverordening,
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een ontwerp-beschikking van mij, waarbij geregeld zouden zijn de
gevallen en voorwaarden, waarin en waaronder door de hulppolitie
zelfstandig inzage van de bevolkingsregisters zou kunnen worden
genomen. Mr. Kan meende, dat, hoe pijnlijk de situatie ook was,
de voorwaarden moesten worden aanvaard nu hierdoor de zaak
voor Binnenlandse Zaken kon worden gered.
Behoudens enkele minder belangrijke technische opmerkingen
heb ik, na voorafgaand overleg met mr. Kan, bij dr. Calmeyer een
drietal amendementen ingediend, te weten:
Toezicht op de examens voor bevolkingsboekhouding (art. 5,2);
Voorafgaande vergunning tot toelating der bevolkingsregisters van
niet bevolkings-ambtenaren (art. 7);
Behoud der bevoegdheden van de burgemeester (art. 8).
Ik beoogde met punt 1. te voorkomen, dat de examens onder controle zouden komen van de onder nsb-leiding staande Vereeniging
van Nederlandse Gemeenten; met punt 2. de toelating van ongewenste elementen te weren; met punt 3. de dagelijkse leiding en
verantwoordelijkheid bij de burgemeesters te laten.
Beschikking ex Verordening Nr. 53/1943
De ontwerp-uitvoeringsbeschikking was door mij zorgvuldig overwogen en berekend op de volgende effecten:
Slechts het verstrekken van inlichtingen bij voorrang werd geëist,
aangezien de bestaande voorschriften het geven van inlichtingen
in het algemeen reeds verplicht stelden;
De voorrang beperkt tot drie groepen, waarvan twee praktisch nooit
gebruik zouden maken;
De derde groep, n.l. de hulppolitie, aan handen en voeten gebonden;
De ambtenaar zou zich, op grond van drukke werkzaamheden,
enz. kunnen onttrekken en de verantwoording overlaten aan de
hulppolitie, die echter onder zijn toezicht bleef.
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Alt mijn amendementen en voorstellen werden door dr. Calmeyer
overgenomen c.q. aanvaard. Het wachten bleef nu slechts op de
totstandkoming van de verordening, waaromtrent ik had voorgesteld, dat deze door de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken
zou worden vastgesteld. Uit hoofde van elke overwegingen is mij
niet bekend, doch een feit is, dat mij eerst achteraf bleek, dat niet
de SG, doch de rijkscommissaris de verordening had vastgesteld.
Terstond heb ik mij op het standpunt gesteld aan deze Verordening
Nr. 53/1943 d.d. 16 juni 1943 geen uitvoering te zullen geven,
hetgeen, zowel in correspondentie met enige burgemeesters als in
het orgaan De Bevolkingsboekhouding en overigens door mijn houding te dien aanzien, tot uitdrukking is gebracht.
De kneepjes van de uitvoeringsbeschikking bleken in verschillende
gevallen niet te zijn doorzien. Vandaar enerzijds vragen en bezwaren en anderzijds soms teleurstelling. In al deze ter kennis van de
Inspectie komende gevallen, kon duidelijke taal worden gesproken.
Toch verscheen in deze tijd en naar aanleiding van de publicatie van
deze verordening een nieuw tegen mij gericht pamflet van hoogst
onwaardige inhoud. Ook toen kon ik nog niet bevroeden wie of
welke elementen deze persoonlijke wraakneming volvoerden.
Inmiddels gingen de Gewestelijke Arbeidsbureaus, met of zonder
hulp van hulppolitie, voort met het vragen van inlichtingen en
opgaven uit de bevolkingsregisters, ten gevolge waarvan tal van
burgemeesters mondeling, schriftelijk of telefonisch steun zo goed
mogelijk verleend, in het bijzonder door verwijzing naar het departement. Langzamerhand ging echter het departement de vragen
terugwijzen naar mij, onder opmerking, dat, volgens Verordening
Nr. 53/1943 het Hoofd der Inspectie richtlijnen moest geven. Aldus
drong men mij naar het terrein van politiek beleid, dat, volgens
de uitspraak van mr. Frederiks, niet het mijne was. Te erger was
dit, omdat Verordening Nr. 53/1943, ontstaan uit de nood, toch
als een belang van het departement was te beschouwen, waarin ik
tegen mijn zin was betrokken.
Ten slotte gaf deze zeer onbevredigende en onopgeloste kwestie
mij aanleiding tot de verzending van de volgende brief aan de
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secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken d.d. 20 juli 1943, Nr.
11-5:
‘Zoals U reeds bekend is, maken vele burgemeesters en ambtenaren
bezwaar tegen het doen verstrekken of verstrekken van inlichtingen
uit de bevolkingsregisters ten behoeve van de zgn. ‘Arbeidseinsatz’.
Deze bezwaren worden soms gemotiveerd met een beroep op de
Conventie van Den Haag c.q. het Landoorlogreglement en de
mijn onbekende Aanwijzingen in geval van een vijandelijke inval.
Men stelt het daarbij voor alsof de zgn. Arbeitseinsatz zou zijn te
zien als een inschakeling van het Nederlandse oorlogspotentieel in
de Duitse oorlogsvoering of als een deportatie van Nederlanders.
Aangezien mij de overwegingen, die U indertijd geleid hebben tot
het aanvaarden van de arbeidsinzet althans van de uitzending van
Nederlanders naar Duitsland, niet bekend zijn, en mij ook overigens richtlijnen ontbreken, is het mij niet mogelijk de eventueel
onjuiste opvattingen recht te zetten, althans op de onjuistheid te
wijzen. Ik zal het daarom op prijs stellen omtrent een en ander
door U te worden ingelicht.’
Op deze brief is nooit enig antwoord ontvangen. Intussen had ik
niet stilgezeten en bij elke zich voordoende gelegenheid gewezen op
het grote bezwaar, de bevolkingsregisters te gebruiken voor het doel
van opgaven ten behoeve van arbeidsinzet en dergelijke doeleinden,
die nu eenmaal een politiek karakter hadden of hadden verkregen.
Het resultaat van deze onvermoeide actie kwam tot uitdrukking
o.a. in de verordening op de arbeidsinzet, waarin de persoonlijke
aanmeldingsplicht tot grondslag was genomen. Aldus werden de
bevolkingsregisters officieel ontlast van het doen van opgaven.
Heel vreemd deed het mij aan, dat ik op zekere dag werd uitgenodigd tot een bespreking van Verordening Nr. 53/1943 met de
heren mr. Kan en dr. Prinsen, waartoe ik mijn plaatsvervanger, de
heer Van Oost meenam en mij reeds bij de inleiding bleek, dat de
heren opdracht hadden mij ter verantwoording te roepen voor het
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ontstaan en de inhoud van die verordening. In het bijzonder de
positie van mr. Kan, die toch door mij in alles was gekend, was
mij niet duidelijk. Ik stond echter zeer sterk en het kostte mij niet
veel moeite de beide heren in het defensief te dringen en met een
volkomen overwinning op alle punten naar huis te gaan.
Tweede Distributiestamkaart
Hiervoor heb ik reeds een geheugenbeschrijving gegeven omtrent
de voorontwikkeling van de Tweede Distributiestamkaarten. Nadere
raadpleging van de nog in mijn bezit zijnde afschriften en oorspronkelijke bescheiden stelt mij in de gelegenheid hieronder in chronologische orde een opsomming van de ontwikkelingsgang te geven.
Op 10 maart 1943 Nr. 2-5-11 Kabinet verzond ik een nota aan
de secretaris-generaal van BiZa betreffende een vergadering d.d.
24 februari 1943 met de Duitsers Von den Wense, Schönbeck,
Grünewald en dr. Calmeyer en de heren Louwes en Van Noordwijk
(adjunct-directeur cdk). Hier werden plannen besproken om op
korte termijn personen, die hun arbeidsplicht niet nakwamen, hun
distributiestamkaarten te onthouden en controle op onrechtmatig
verkregen distributiestamkaarten uit te oefenen. In deze nota is nadrukkelijk vastgesteld, dat reeds ten vorigen jaren door de heer Van
Noordwijk en mij een voorstel was besproken betreffende de uitreiking van nieuwe distributiestamkaarten. Van Duitse zijde kwam het
plan naar voren t.a.v. nader te bepalen jaarklassen bonkaarten op
naam te doen uitschrijven door de distributiediensten en te doen
beheren door de Gewestelijke Arbeidsbureaus, die deze bonkaarten cartotheek in overeenstemming zouden moeten brengen met
geweigerde en nagelaten tewerkstellingen.
De heer Van Noordwijk had nader opdracht gekregen met het
drukken van bonkaarten en inlegvellen een aanvang te maken. Men
rekende op een invoering per 1 april 1943. De heer Van Noordwijk
had mij verzocht in dit verband een ontwerpregeling voor de werkzaamheden bij de bevolkingsregisters te maken, benevens een ontwerp circulaire aan de burgemeesters betreffende de invoering van
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bonkaarten. Nadrukkelijk constateer ik in deze nota, dat ik in het
ontwerp zoveel mogelijk gescheiden heb gehouden de controle op
het onrechtmatig bezit van stamkaarten en de arbeidscontrole en
voorts luidt het: ‘Ten aanzien van deze laatste zal het U niet ontgaan dat de figuur en de doelstelling anders zijn dan de indertijd
door U verworpen opgaven van jaarklassen voor tewerkstelling.
Nochtans zal van de zijde van de burgemeesters met gelijksoortige
bezwaren zijn rekening te houden. Ik heb hierop gewezen.’ De SG
wordt door mij in overweging gegeven zich met zijn ambtgenoten
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Sociale Zaken te
beraden en mij instructies te geven.
Op 10 mei 1943 had een bespreking plaats met dr. Calmeyer, dr.
Schönbeck, H.H. de Hoo, Van Noordwijk, Wolters en mij. Een
schema van punten ter bespreking was door mij ontworpen op verzoek van dr. Calmeyer, die enige gloednieuwe plannen met mij had
besproken, o.a. de invoering van gezins- of huishoudingsdistributiestamkaarten en het gebruik van waardezegels - te plakken op het
persoonsbewijs - ten bewijze van uitreiking van een nieuw inlegvel.
***
Eerst op 11 juni 1943 verzond ik een ontwerp-beschikking aan
de heer Van Noordwijk volgens afspraak van 10 maart tevoren.
Onderscheidene wijzigingen zijn voorgesteld door de heer Van
Noordwijk.
***
Op 28 juli 1943 vaardigde ik de inspecteur De Goede van mijn dienst
af naar een vergadering van dr. Von der Wense, dr. Schönbeck, dr.
Hermann c.s. en de heren Van Noordwijk, Van der Hoeven (Sociale
Zaken) en Fokkema (Gewestelijke Arbeidsbureaus). In een verslag van
de heer De Goede merkt hij op, dat men besprak de mogelijkheid
om door middel van distributiemaatregelen de personen, behorend
tot de jaarklassen 1918-1924, die zich niet voor arbeidsinzet hadden
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gemeld, in handen te krijgen. De besprekingen bewogen zich voor
een belangrijk deel op distributietechnisch ‘gebied’.
Uit deze nota blijkt duidelijk hoe de heren van het Centraal Distri
butie Kantoor en van Sociale Zaken de verantwoordelijkheid op
elkanders schouders trachten te leggen en proberen het werk af
te schuiven naar de gemeentelijke bevolkingsregisters. De heer
De Goede wist de stoot vrij goed te pareren. De Gewestelijke
Arbeidsbureaus zouden voor de arbeidsinzet maandzegels invoeren, die op de inlegvellen geplakt, recht geven op levensmiddelen.
Op 2 augustus 1943 besprak dr. Calmeyer met mij een ‘Vermerk’
d.d. 31 juli 1943 betreffende ‘Erfassung der Illegalen’ van de hand
van dr. Ammeling, waarin deze voorstelt een algehele controle
op de persoonsbewijzen en afstempeling hiervan, terwijl nieuwe
stamkaarten uitgereikt zouden moeten worden op grond van de
afgestempelde persoonsbewijzen. De niet gestempelde bewijzen
zouden dan de ‘Illegalen’ betreffen, die bij de politiecontrole ontdekt zouden kunnen worden.
In een nota d.d. 12 augustus 1943 aan dr. Calmeyer heb ik alle
punten van het ‘Vermerk’ als onmogelijk door te voeren gekwalificeerd en wel op grond van materieelgebrek en tekort aan arbeidskrachten en overigens op technische gronden.
Op 25 of 26 augustus 1943 ontving ik van dr. Calmeyer om kritiek en opmerkingen een ‘Niederschrift über die Sitsung am 23.
August 43 im Sitsungssaal des Dienstgebaüdes des Höheren S.S. und
Polizeiführers, Den Haag, zum Thema: Ausgabe neuer Stammkarten’.
Deze vergadering onder leiding van dr. Rauter werd bijgewoond
door uitsluitend Duitsers, te weten Von der Wense, Schönbeck,
Lautenschläger, Deppner, Pröbsting, Warnicke, Jütting, Ammelung,
Leepöld, dr. Brück en dr. Calmeyer.
Dit verslag bevat een volledig schema van eisen voor de invoeren
van nieuwe stamkaarten, waarvan de voornaamste hier volgen.
a.
Invoering nieuwe stamkaart met doorslag voor een cartotheek;
b.
Vernieuwing stamkaarten bij verhuizing naar elders;
c.
Uitreiking nieuwe stamkaarten en inlegvellen met gebruik
van vier controlezegels;
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d.

Centrale cartotheek samen te stellen door Rijksinspectie van
de Bevolkingsregisters en daarna afstaan aan Gewestelijke
Arbeidsbureaus of Duitse ‘Arbeitseinsatzbehörde’;
Instelling van vaste en vliegende controlecommissies, waarin zitting nemen een vertegenwoordiger van de ss, voorzien van ‘zoeklijsten’, een representant van de Gewestelijk
Arbeidsbureaus en andere vertrouwde personen.

e.

Opgemerkt moge worden, dat dus sedert maart 1943, eigenlijk reeds
van voor die tijd, plannen in de meest uiteenlopende nuanceringen
door de Duitsers zijn gemaakt, zonder dat deze tot uitvoering konden komen, hetgeen voornamelijk te danken was aan de houding
van de Nederlandse ambtenaren die zich steeds weer beriepen op
overmacht, gebrek aan personeel en materieel en langere termijnen.
Het laatst aangehaalde ‘Niederschrift’ is door mij aan een geduchte
kritiek onderworpen, waarvan ik als voornaamste punten moge
memoreren:
Het maken van een doorslag van de stamkaart is technisch
onmogelijk;
Vernieuwing stamkaart bij verhuizing naar elders geeft aanmerkelijke arbeidsvermeerdering, materiaalverlies en fouteninfectie;
Gebruik van vier controlezegels leidt tot overcontrole en verwarring;
Rijksinspectie heeft geen ruimte en geen personeel voor samenstelling cartotheek van 9 miljoen dubbelen van stamkaarten en
bovendien heeft zij er niets mee te maken, omdat belang bij ontvangbewijs zetelt bij het Centraal Distributie Kantoor.
Het instellen van controlecommissies is toen en ook later steeds
door mij en alle andere Nederlandse instanties doodgezwegen.
Mijn bemerkingen werden door dr. Calmeyer terstond telefonisch
doorgegeven aan dr. Brück en daarop volgde een uitnodiging voor
een vergadering op 30 augustus 1943, waar o.a. aanwezig waren de
heren De Hoo, Van Noordwijk, dr. Rauter, dr. Brück, dr. Calmeyer
en nog enige Duitsers. In deze vergadering kwamen voornamelijk
mijn bedenkingen ter tafel. Dit leidde tot een nieuw ‘Niederschrift’,
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dat ik opnieuw aan kritiek onderwierp in een voorstel d.d. 2 september 1943 voor een andere lezing.
D.d. 7 september 1943, Tgb Nr. 1300/43g Geheim verscheen een
tot de secretarissen-generaal van de departementen van Handel
enz. dr. Hirschfeld en van Binnenlandse Zaken, dr. Frederiks en
voorts aan de heer De Hoo en aan mij gericht schrijven van dr.
Rauter, houdende uitgewerkte richtlijnen voor de invoering van
nieuwe stamkaarten. De geadresseerden werden voor de doorvoering van de in de brief vervatte bepalingen verantwoordelijk
gesteld. Alle drukwerken moesten voor 1 december 1943 gereed
zijn. Deze brief bevatte weer enige merkwaardige nieuwigheden
onder andere dat ‘mit sofortige Wirkung neue Identitätsausweise nur
Central von der Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters ausgestellt
werden dürfen’.
Interessant is voorts de bepaling, dat alle drukwerken aan de Rijks
inspectie geleverd moeten worden (hiervan is niets terechts gekomen!) en het volgehouden voorschrift, dat de duplicaat-stamkaarten
aan de Rijksinspectie ingeleverd moeten worden.
In een aantal besprekingen met de heren Van Noordwijk en Prinsse
(cdk) drong eerstgenoemde er op aan, dat de ontwerpvoorschriften
door mij zouden worden samengesteld aan de hand van de laatste
richtlijnen en zulks op grond, dat de eerste distributievoorschriften eveneens door mij waren samengesteld en voorts, dat hij (Van
Noordwijk) niet in staat was zich te bewegen op dat deel van het
terrein, dat de bevolkingsregisters raakte, terwijl ik mij wel op dat
van de distributiediensten thuis gevoelde.
De telkens samenvallende belangen maakten het niet mogelijk
ieder voor zich voorschriften te ontwerpen en deze later samen te
voegen. Hoewel de voldoening aan dit verzoek mij wederom met
een omvangrijk en tijdrovend werk zou belasten, gevoelde ik de
redelijkheid en was bereid mij met het ontwerpen te belasten, op
voorwaarde, dat de SG van BiZa geen bezwaren zou hebben.
In een nota aan mijn SG deelde ik verzoek en plan mede met wijziging naar de ook tot mr. Frederiks gerichte opdracht. De volgende
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dag werd ik prompt opgebeld door de heer Wilkeshuis, die mij zei,
dat dat de heer Frederiks door mijn nota attent was gemaakt op
de opdracht van dr. Rauter, m.a.w. dat hij die opdracht niet eens
gelezen had. De heer Wilkeshuis vroeg mij waarom ik toestemming vroeg om de voorschriften te ontwerpen. Tegen het maken
van een ontwerp was z.i. in geen geval bezwaar en hij achtte het
geenszins nodig mij een officiële toestemming te geven. Ik moest
maar gewoon mijn gang gaan.
Derhalve toog ik aan het werk en op 24 september daaraanvolgend zond ik het eerste ontwerp voor een Tweede Distributie
stamkaartenbeschikking aan de heer H.H. van Noordwijk c.s. en
aan het departement van BiZa. In dit ontwerp, dat uitging van de
gedachte, dat de beschikking zou worden genomen door de beide
SG’s van Handel enz. en van BiZa, heb ik onder andere de opdracht
betreffende vorming van een centrale cartotheek bij de Inspectie
genegeerd en slechts bewaring van de oproepingskaarten bij de
leiders der distributiekringen voorgeschreven. De werkzaamheid
van een vliegende controlecommissie is door mij eveneens buiten
beschouwing gelaten.
Op 6 oktober 1943 ontving ik van de heer Van Noordwijk een
brief d.d. 4 oktober 1943, nr. 273779/042, waarbij mij werd toegezonden een ontwerp tot wijziging van de opdracht van de hand
van de heer Schönbeck, waarin onderscheidene verbeteringen van
het controlezegelsysteem werden voorgesteld. Een gewijzigde opdracht verscheen, die niet meer in mijn bezit is.
Enige vergaderingen werden door dr. Rauter belegd, waarin ik gelegenheid had van mijn standpunt te doen blijken, dat het bevolkingsregister met deze stamkaartenaffaire geen andere bemoeienis mocht
hebben dan het invullen van nieuwe stamkaarten. De uitreiking
wist ik af te wentelen op de distributiediensten. Dr. Rauter bleef
staan op het vaststellen van de identiteit van ieder rechthebbende
door bevolkingsambtenaren en wel aan de hand van de bevolkingskaarten. Ik vermocht aan te tonen, dat dit onwenselijk was met
het oog op de voortgang van het werk van de bevolkingsregisters
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en het gebrek aan personeel. Mijn voorstel de vaststelling van de
identiteit eveneens over te laten aan distributie-ambtenaren had
geen succes, doch leidde tot de opdracht bevolkingsambtenaren
tot dat doel te detacheren bij de distributiedienst tijdens de uitreiking. De controle met het bevolkingsregisters was daarmede van
de baan en dus was er veel gewonnen.
Het belangrijkste vraagstuk van de centrale verzameling bij de
Inspectie van de Bevolkingsregisters van de oproepingskaarten
vormde opnieuw een punt van discussie met de zich heftig verzettende heren van het cdk, die niets liever zagen, dan dat deze door
hen gesuggereerde opdracht ongewijzigd bleef. Mijn krachtig pleidooi hiertegen en mijn sterke argumenten leidden ten slotte tot
de toezegging, dat dit vraagstuk nader zou worden overwogen. Bij
de discussies betreffende de inrichting van de nieuwe stamkaarten,
de controle met de oude stamkaarten, heb ik mij steeds onzijdig
gehouden, zijnde dit een zuivere distributie-aangelegenheid. De
heren De Hoo en Van Noordwijk gaven hierbij de toon aan.
Op 22 oktober 1943 verschenen nieuwe richtlijnen van dr. Rauter,
waarvan de aanhef luidt:
‘Hiermit übersende ich die entgültigen Richtlinien für die Ausstellung
neuer Stammkarten und Einlegeblätter, nachdem in verschiedenen
Besprechungen aufgetauchte Schwierigkeiten technischer, formeller
und sachlicher Art behoven worden sind.’
Hieruit blijkt wel hoe talloos de bezwaren zijn, die wij geopperd
hebben. De minutieuze uitwerking o.a. van de inrichting van de
stamkaarten, de druk enz. is ongetwijfeld mede een gevolg hiervan,
evenals de omstandigheid, dat de druk van controlezegels door dr.
Rauter zelf in handen werd genomen, zulks in tegenstelling tot de
oorspronkelijke opdracht aan mij.
In een bespreking met dr. Calmeyer wist ik deze te overtuigen,
dat op de oproepingskaart de vermelding van werkgever en plaats
waar de arbeid werd beoefend zou worden weggelaten, terwijl ik
wederom uitstel wist te bedingen door te pleiten voor een langere
termijn voor de grote steden. Mijn argumenten zijn wel ongeveer
belichaamd in een brief van 23 oktober 1943 Abt. Innere Verwaltung

AMBTELIJKE HERINNERINGEN

|

129

van dr. Calmeyer aan dr. Rauter, waarmede niet gezegd wil zijn,
dat al het daarin vermelde ook mijn instemming had.
D.d. 7 oktober 1943 verscheen een nieuw ontwerp van de Tweede
Distributiebeschikking, waarin rekening was gehouden met de
gewijzigde opdracht en de veranderde inzichten. Ik moge hieraan
toevoegen, dat het ontwerp tevens in sterke mate de invloed had
ondergaan van de opmerkingen van de heer Van Noordwijk, die
daartoe zowel schriftelijke als mondelinge bijdragen had geleverd.
Van de hand van de heer Van Noordwijk verscheen d.d. 7 oktober
1943 een brief van dr. Rauter, waarin hij nog enige veranderingen
in de tekst van de eind opdracht voorstelt. Het aandeel van de heer
Van Noordwijk in de technische ontwikkeling van de voorschriften is zeer goed te onderkennen, evenals diens voortduren streven
om zoveel mogelijk werk af te schuiven op de bevolkingsregisters.
Op 23 oktober 1943, nr. 275550002 schreef de heer Van Noordwijk
mij een brief met bijlage, houdende tal van opmerkingen op mijn
ontwerp. Met vele daarvan heb ik rekening gehouden, andere heb
ik teruggewezen. Mijn brief van 29 oktober 1943 Nr. 2-5/11 heeft
daarop betrekking.
De heer Van Noordwijk merkte in zijn voornoemde brief op, dat
naar zijn mening het ontwerp te uitgebreid was. Volstaan zou kunnen worden met het geven van algemene richtlijnen, waarbij de
uitwerking werd overgelaten resp. aan het Hoofd der Rijksinspectie
van de Bevolkingsregisters en de directeur van het cdk. De motivering is, dat kleine wijzigingen, die in de praktijk steeds nodig
zijn, moeilijk zijn door te voeren, indien de details in de wet zijn
vastgelegd.
In mijn antwoord merk ik op het met zijn zienswijze eens te zijn,
doch in casu geen andere weg te zien, omdat het richtlijnen betreft, die gelijkelijk moeten gelden voor onderscheidene gesubordineerde instanties, waarbij in het bijzonder de burgemeesters en
ambtenaren van de burgerlijke stand zo’n bijzondere plaats innemen, dat alleen voorschriften, gegeven voor de SG’s op grond
van de hen toekomende bevoegdheden, redelijke kans op vlotte
uitvoering hebben.
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Inderdaad was het zo, dat ik voor de voorschriften geen verantwoording wenste te nemen en deze wilde laten voor rekening van de beide, medeverantwoordelijk gestelde SG’s. Mijn vroegere ervaringen
maakten mij huiverig zelfstandig detailvoorschriften te geven en aan
verordening Nr. 53/1943 wenste ik immers geen toepassing te geven.
Per 1 november 1943 Nr. 1511/43 Geheim verscheen de ‘endgultige’
‘Anordnung für die Ausstellung neuer Stammkarten und Einlegeblätter’
van dr. Rauter.
Hierin is de eindtermijn voor uitreiking van de Tweede Distrubutie
stamkaart in de grootste gemeenten gesteld op 31 maart 1944,
hoewel ik een langere termijn had voorgesteld en verdedigd. De
verantwoording voor alle drukwerken werd verlegd naar de distributiediensten en het cdk.
De door dr. Rauter verzorgde, in Oostenrijk gedrukte controlezegels zouden mij persoonlijk overgedragen worden en ik moest
zorgen voor de ‘ordnungsmässige Zuteilung’ aan de burgemeesters.
Ik wenste deze controlezegels onder geen beding in het gebouw
der Inspectie te hebben en ik wist gedaan te krijgen, dat de zegels
onder de berusting van de Sicherheitsdienst zouden blijven. De
aanvankelijke opdracht om de ontvangstbewijzen bij de Inspectie
te verzamelen en te ordenen is hier eindelijk, dankzij mijn verzet,
opgeheven, zij het, dat nu het cdk met deze opdracht werd belast.
Een bijzondere regeling voor schippers, alter nog aangevuld voor
woonwagenbewoners, is aanvaard, hoewel deze regeling alle principes van dr. Rauter doorkruiste. Het zou nu z.i. mogelijk zijn onder
te duiken in de schipperij. Dat hij desondanks de concessie deed,
pleit voor de kracht van mijn argumenten. Ten slotte is nadrukkelijk
vastgelegd, dat de aanwijzingen en richtlijnen voor de uitreiking
van Tweede Distributiestamkaart moesten uitgaan van de SG van
BiZa. Aan deze, door mij geforceerde uitspraak was mij veel gelegen
met het oog om mij met het verstrekken van die voorschriften te
belasten. Ik heb mij vanaf het begin steeds op het standpunt geplaatst, dat ik slechts de bewerker van ontwerp-voorschriften ten
behoeven van het departement van Binnenlandse Zaken wilde zijn
en geen enkele verantwoordelijkheid wilde aanvaarden.
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De uitspraak van dr. Rauter onderstreept mijn standpunt en mijn
voortdurende strijd tegen het cdk, dat zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid wilde afschuiven en dacht in mij een geschikt object
te hebben gevonden. Het is nodig, dit nadrukkelijk vast te stellen,
omdat later door ambtenaren van het cdk, in antwoord op tot hen,
tijdens voordrachten in het land, gerichte verwijten, de verantwoordelijkheid voor de voorschriften betreffende de uitreiking van
de Tweede Distributiestamkaarten, domweg op mij is geworpen.
Bij schrijven van 2 november 1943, Ve 7/43-CB stelde dr. Calmeyer,
na overleg met mij, nog enige veranderingen in de ‘endgültige
Anordnung’ voor en geeft uiting aan mijn spijt, dat de bijzondere
regeling voor schippers niet mede toepasselijk is verklaard op andere
in het Centrale Bevolkingsregister opgenomen personen.
In doorlopend schriftelijk en mondeling overleg met de heren Van
Noordwijk, Prinsse en Buckman van het cdk wordt nu de laatste hand gelegd aan de ontwerp-voorschriften, die tenslotte met
goedkeuring van dr. Calmeyer, door mij worden voorgelegd aan
mr. Frederiks.
Wat ik wel enigszins had voorzien geschiedde. De heer Frederiks
weigerde de ontwerp-beschikking te paraferen op grond, dat de
hierin behandelde materie een zuiver distributiebelang betrof. Z.i.
was slechts zijn ambtgenoot van Handel enz. competent. Hiermede
ging hij in tegen de opdracht van dr. Rauter en hoewel zowel van
die zijde als van de kant van dr. Hirschfeld protesten werden aangeheven, wist mr. Frederiks zijn standpunt te handhaven. Had hij
mij tevoren gewaarschuwd of ook maar zijdelings te kennen gegeven, dat mijn vraag om toestemming van ontwerpen van voorschriften niet tot het gevolg kon leiden, dat de beschikking door
hem zou worden genomen, dan zou ik mij zeer zeker van de collaboratie hebben onthouden als liggende buiten het gebied van
mijn ambtelijke verplichtingen. De heer Wilkeshuis gaf mij indertijd echter te kennen, dat ik maar gewoon mijn gang moest gaan.
Desalniettemin achtte ik Frederiks’ standpunt wel juist en daarom
stelde ik mij tegenover het cdk niet meer beschikbaar voor het aanbrengen van wijzigingen enz. Met andere woorden, ik verklaarde,
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ook tegenover dr. Calmeyer, het beleid van mr. Frederiks te zullen
volgen en mij van deze kwestie te distantiëren. Mijn weigering tot
verdere medewerking gaf dr. Hirschfeld aanleiding tot een protest
bij mr. Frederiks, doch hij bezweek wel voor de argumenten van
deze en besloot de Tweede Distributiestamkaartenbeschikking voor
zijn rekening te nemen.
Nu werd de eigenaardige figuur geconstrueerd, dat de heer Frederiks
mij eerst mondeling en daarna nog schriftelijk deed mededelen, dat
ik mijn collaboratie moest voortzetten en alle medewerking moest
verlenen aan dr. Hirschfeld. Hetgeen ik weigerde. Deze weigering
was aanleiding tot enige conferenties met de heer Van Noordwijk en
Buckman van het cdk en de heer Van Oost en mij, onder leiding
van dr. Prinsen (Raad-fiscaal bij BiZa), die namens dr. Frederiks
zich als neutraal intermediair aandiende en trachtte mij tot verdere medewerking te bewegen. Mijn voortgezette weigering gaf
aanleiding tot vrij heftige debatten, waarin ik het standpunt verdedigde en bevestigde, dat ik mij slechts aan de voorbereiding van
de voorschriften had gewijd in de gerechtvaardigde mening, dit te
doen in opdracht van, althans ten behoeve van het departement,
maar dat, nu mr. Frederiks, zij het uit hoofde van staatsrechtelijke
overwegingen, zijn medewerking aan de totstandkoming van deze
beschikking weigerde (de Eerste Distributiestamkaartenbeschikking
is wel door beide toenmalige ministers genomen!), ik als aan mr.
Frederiks gesubordineerd hoofdambtenaar, mij eveneens van verdere medewerking meende te moeten onthouden, omdat ik ten
deze het beleid van mr. Frederiks wenste te volgen. Dr. Prinsen
maakte mij ten slotte verwijten en vond mij koppig. Nu ik eenmaal
zo ver was gegaan (sic!) moest ik maar tot het einde medewerken.
Ik heb mij toen werkelijk boos gemaakt en heftige verwijten geuit met betrekking tot de politiek van twijfelachtig allooi van mr.
Frederiks, die zich niet ontzag een hoofdambtenaar aan zijn Janushouding op te offeren. Ik dreigde met ontslagaanvrage. Ten slotte
verzocht dr. Prinsen mij dan toch medewerking te blijven verlenen
voor zoveel deze zou liggen op het terrein van de bevolkingsboekhouding, hetgeen ik onder voorbehoud toezegde. Het ligt voor de
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hand, dat deze in het bijzijn van de heren van het cdk gevoerde
woordenstrijd, hen versterkte in hun neiging om alle verantwoordelijkheid voor de Tweede Distributiestamkaartbeschikking van
zich te schuiven en het te doen voorkomen alsof ik niet alleen de
ontwerpen, doch ook de auctor intellectualis was. Hiermede hebben de heren zeer bewust gezondigd tegen de waarheid en deze
opgeofferd aan hun vrees voor verzet en de gevolgen van dien, die
zich reeds begonnen af te tekenen, doch ook aan hun verlangen
om tegenover hun opponenten een goed vaderlandslievend figuur
te slaan. De gevolgen bleven niet uit. In begin december werd mij
door een onbekende telefonisch het ultimatum gesteld te zorgen,
dat de uitreiking van Tweede Distributiestamkaarten geen voortgang zou hebben, omdat het anders voor het einde van die maand
met mij gedaan zou zijn.
In verband met deze bedreiging, gepaard aan de omstandigheid,
dat mijn verzorging, door ziekte van mijn huisbewaarder, in het
gedrang was gekomen, achtte ik het raadzaam tijdelijk van verblijfplaats te veranderen. Ik trok naar de stad, doch zette mijn gewone werkzaamheden voort. De mij verstrekte volmacht om ten
behoeve van de werkzaamheden bij de bevolkingsregisters voor de
distributiestamkaarten en voor de identificatie de vakambtenaren
voor te dragen voor vrijstelling van de arbeidsinzet, vroeg in die
dagen mijn volle aandacht. Honderden bevolkingsambtenaren heb
ik, op voorstel van de burgemeesters, vrijgesteld weten te krijgen.
Inmiddels overwoog ik ernstig mijn ontslag te vragen en besloot
daartoe einde december 1943. Mr. Frederiks zegde mij medewerking toe, doch beriep zich op het vetorecht van de Duitse
instanties. Hij raadde mij tevoren van de steun van dr. Calmeyer
te verzekeren. Deze steun werd mij beloofd en nu zond ik mijn
ontslagaanvraag in, waarop ik in begin januari 1944 van mr.
Frederiks een afwijzing ontving, gegrond op de weigering van de
Duitse instanties. Deze afwijzing leidde tot een bespreking met
dr. Calmeyer, die mij vertelde, dat de rijkscommissaris geen aanleiding had kunnen vinden mijn verzoek om ontslag in te willigen en wel omdat een gegronde reden voor mijn verzoek ontbrak,
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aangezien ik geen beleidsambtenaar was en omdat de inwilliging
van mijn verzoek tot consequenties zou leiden t.a.v. andere ambtenaren, die zich daarop zouden beroepen om eveneens ontslag
te verkrijgen. Deze motivering noemde ik absurd en nu ontstond
een heftige discussie tussen dr. Calmeyer en mij, waarin hij mij
dreigde met opsluiting, mij prees om mijn correcte, op werkelijkheidszin steunende, vaderlandslievende houding gedurende
jaren, dat hij mij kende, mij verweet mijn belangen met voeten
te treden en mij vroeg wat ik op mijn leeftijd wilde beginnen als
ik op straat kwam te staan. Ik heb hem gezegd zeer wel voor mijzelf te kunnen zorgen, voor zijn bedreiging niet opzij te gaan en
dat niemand mij zou kunnen dwingen dienst te doen als ik dat
niet meer wilde. Ik zei hem nadere te zullen overwegen wat mij te
doen stond: onderduiken, dienstweigeren of ziekteverlof vragen,
maar dat ik in geen geval meer dienst zou doen. Dr. Calmeyer
was zeer boos op mij.
Enige dagen later nodigde dr. Calmeyer mij uit voor een bespreking. Hij verklaarde wat te bruut te zijn geweest, hield een lange
redevoering over de juistheid van mijn houding, die hij steeds bewonderd had, omdat hij, in mijn plaats, eveneens zijn volk aldus
zou willen dienen, verklaarde eerbied te hebben voor mijn kennis
en mijn kunnen en voornemens te zijn, de Nederlandse instanties,
waarmede hij in aanraking zou komen, te wijzen op mijn tactiek,
waardoor ik zoveel bereikt had, dat door een eenvoudige afwijzing
of door sabotage onbereikbaar zou zijn geweest, enz. enz. Ten slotte kwam hij op mijn salaris, waarvan mr. Frederiks verhoging had
voorgesteld, doch dat door tegenwerking van Financiën niet op
het beoogde peil was kunnen worden gebracht. Hij meende, dat
financiële moeilijkheden misschien medeoorzaak konden zijn van
mijn ontslagaanvrage en gaf te kennen, dat er wel andere wegen
waren om mijn inkomsten te vergroten.
Ik dankte hem voor zijn welwillende woorden en voor het aanbod,
doch ik maakte hem duidelijk, dat ik van het aanbod in geen geval
gebruik wenste te maken, aangezien ik slechts prijs stelde op een
Nederlandse openbare waardering van mijn verdiensten.
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In dezelfde week vroeg ik, met overlegging van een doktersattest,
aan de secretaris-generaal ziekteverlof voor onbepaalde tijd, hetwelk
mij werd verleend tot 1 mei 1944.
Op 11 april 1944 vond het voor mij ook thans nog geheel onverklaarbare bombardement van de Rijksinspectie plaats.
Ik vond hierin aanleiding om opnieuw mijn ontslag aan te vragen
op grond, dat ik in het bombardement zag een afkeuring van mijn
beleid door de Nederlandse regering te Londen en omdat ik onder
deze omstandigheden geen salaris uit ’s Rijks kas meer wilde ontvangen. Dit verzoek werd ‘endgültig abgelehnt’. De rijkscommissaris, zo werd mij door dr. Calmeyer medegedeeld, was slechts bereid
mij ontslag te verlenen als Hoofd der Rijksinspectie, indien ik een
gelijkwaardige ambtelijke functie bij Rijk, provincie of gemeente
kon krijgen. Ik moest dus maar eens zoeken.
Door het bombardement beroofd van haar beste krachten was de
Inspectie zonder leiding en daarom nam ik tijdelijk de leiding weer
op mij. Reeds terstond stond het bij mij vast, dat de persoonsbewijzen en wat daarmede verband hield, het enige motief voor het
bombardement moest zijn geweest en daarom stelde ik aan mr.
Frederiks voor pogingen aan te wenden om deze zaak af te stoten.
Het gedeeltelijk verbrande register van dubbele persoonsbewijzen,
het zgn. Persoonsbewijzenregister wenste ik niet te reconstrueren.
De Beauftragter van de rijkscommissaris voor Zuid-Holland, dr.
Schwebel, nodigde mij uit voor een bespreking, waarin hij aandrong
op het heffen van maatregelen voor een spoedig herstel van het
Persoonsbewijzenregister. Ik zei hem, onder deze omstandigheden
geen kans te zien en er bovendien geen lust voor te hebben. Voorts
gaf ik te kennen, dat een door brand onvolledig geworden register, naar mijn mening geen administratieve waarde meer had. Dr.
Schwebel gaf blijk van zijn bevreemding en zei mij, dat de cartotheek
van Duitse zijde thans als zeer waardevol werd beschouwd, omdat
men te Londen zoveel gewicht hechtte aan de vernietiging. Tevoren
hadden de Duitsers dat niet vermoed. Inmiddels had dr. Schwebel,
zo zei hij mij, opdracht gegeven aan de Documentatiedienst van
de Nederlandse politie, om van de cartotheek te redden wat maar
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enigszins mogelijk was. Indien ik niet in staat en bereid was het
herstel ter hand te nemen zou hij overwegen de reconstructie onder
Duitse leiding te stellen.
Ik begaf mij diezelfde dag naar dr. Prinsen van BiZa en deed hem
verslag van mijn bespreking met dr. Schwebel. Dr. Prinsen was aanvankelijk van mening, dat ik onjuist handelde door deze zaak af te
stoten, doch na mijn betoog voor het tegendeel, kon hij zich met
mijn opvatting verenigen, zij het, dat hij het funest achtte, indien
het restant en tegelijk daarmede het gehele instituut van de persoonsbewijzen nu in Duitse handen zou overgaan. Dit laatste was
ik met dr. Prinsen eens, doch ik kon mij beroepen op overmacht.
Niet ik had dit gewild, doch het bombardement was oorzaak.
Dr. Prinsen gaf dit volmondig toe, vond zelfs enige woorden van
deelneming voor mijn moeilijke positie, doch drong er bij mij op
aan, toch al het mogelijke te doen om het instituut in Hollandse
handen te houden. Desnoods moest ik mij maar opofferen. Dit
laatste was beter bedoeld dan gesteld. Diezelfde dag nog kreeg ik
een oproep van dr. Rauter voor een bespreking van de onderhavige aangelegenheid.
Bij de conferentie, die twee dagen later plaats vond, stelde ook dr.
Rauter zich op het standpunt, dat de cartotheek aan betekenis had
gewonnen door het bombardement van Engelse zijde. Hij stelde
het aldus, dat de poging tot vernietiging dwong tot maatregelen
voor behoud. Men kon zich van Duitse zijde in deze niet gewonnen geven. De cartotheek moest dus ten spoedigste gereconstrueerd
worden en daartoe zou alle mogelijke medewerking worden verleend. Ik heb toen onomwonden verklaard, dat ik niet bereid was
aan het herstel mede te werken, niet alleen omdat ik er geen gat in
zag en bovendien geen waarde toekende aan een oncontroleerbare
reconstructie, maar vooral omdat ik de daad van het bombardement
beschouwde als een afkeuring van mijn beleid door de regering te
Londen, weshalve ik als Nederlands ambtenaar mijn medewerking daaraan niet meer kon verlenen c.q. mijn ontslag verzocht.
Dr. Rauter verklaarde mijn standpunt te begrijpen en reeds van
mijn ontslagaanvraag te hebben gehoord. Hij had zelfs vernomen,

AMBTELIJKE HERINNERINGEN

|

137

dat ik sedert januari was ondergedoken en daarom bevreemdde
het hem mij thans voor zich te zien. De kwestie van het ontslag
berustte bij de rijkscommissaris, die zich echter op het standpunt
stelde mij thans zeker geen ontslag te kunnen verlenen, omdat hij
dan zou capituleren voor Londen, dat mijn dood of althans mijn
vertrek wenste en dat genoegen kon hij Londen niet doen. Restte
de vraag, wie dan de reconstructie ter hand kon nemen. Ik achtte
dit een unieke gelegenheid en stelde dr. Rauter voor het gehele instituut van persoonsbewijzen over te brengen naar de Nederlandse
politie, c.q. naar Justitie, waarbij het uit hoofde van de identificatie,
min of meer logisch op zijn plaats zou zijn en waartoe dr. Wimmer
reeds vroeger het initiatief had genomen. Ik herinnerde hem eraan,
dat destijds op mijn aandringen de bevolkingsboekhouding annex
persoonsbewijzen bij BiZa waren gelaten, waarvan Verordening Nr.
53/1943 het gevolg was geweest.
Verder bracht ik onder zijn aandacht, dat de opdracht tot invoering
van identiteitsbewijzen aanvankelijk ook aan Justitie was verstrekt
en dat het slechts aan de actie van dit departement was te wijten,
dat BiZa uiteindelijk met het werk was belast. Nu echter de voorschriften er waren en organisatie een voldongen feit was, kon er
principieel geen bezwaar meer bestaan de persoonsbewijzen weer
los te maken van de Inspectie en de gemeenteadministratie, om
deze te brengen onder supervisie van Justitie en de uitvoering op te
dragen aan het politieorgaan. Dr. Rauter hoorde mijn betoog rustig
aan en zei ten slotte deze oplossing te zullen overwegen, die hem
wel in overeenstemming scheen met de belangen van de politie.
Den chef van de afdeling Persoonsbewijzen van de Inspectie, de heer
Wolters, noemde ik als de man van ervaring, die in staat zou zijn de
leiding van de administratieve reconstructie enz. op zich te nemen.
Na de conferentie heb ik terstond dr. Prinsen van BiZa op de hoogte
gesteld, die mij zijn verheugenis te kennen gaf, omdat het mij waarschijnlijk gelukt was de afdeling Persoonsbewijzen in Nederlandse
hand te houden. Hij had deze kwestie reeds met mr. Frederiks
besproken, die het eveneens bejammerd zou hebben, indien de
Duitsers er zich van meester zouden hebben gemaakt. Hij zag wel
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in, dat de overbrenging naar Justitie en vooral ook het opdragen
van het onderzoek naar de identiteit aan de politieorganen een grote
achteruitgang zou betekenen met het oog op de mogelijkheid van
onderduiken, doch anderzijds achtte hij het met mij juist, dat ik
mij, na het gebeurde, van de persoonsbewijzen los maakte. Enige
dagen later werd het geredde deel van de cartotheek overgebracht
naar een gebouw van de Duitsers aan de Scheveningseweg en gesteld onder leiding van de heer Wolters.
Een ontwerp van wet tot overdracht van bevoegdheden zou spoedig worden gemaakt en in afwachting hiervan werd overbrenging
naar Nijmegen in de omgeving van het Directoraat-Generaal van
Politie overwogen. Aan dit laatste is wel gevolg gegeven; de wet is
echter niet meer tot stand gekomen.
Ik kon mij nu wijden aan het verzamelen en ordenen van de dossiers
en bevolkingskaarten, die uit de brand konden worden gered. Een
aantal voor deportatie bestemde personen van Joodse bloede, van
Duitse zijde beschikbaar gesteld, werd door mij, met goedkeuring
van de SG van BiZa met het werk van de sortering belast. De groep
stond onder de leiding van de heer Palache, mij bekend als officier
der Jagers tijdens de vorige mobilisatie. Deze gaf mij enige malen
te verstaan, dat hij, na inzage van vele bescheiden, niet begreep,
welke dossiers aanleiding tot het bombardement waren geweest.
Later werden mij zelfs speciale dossiers doorgegeven, waaruit mijn
anti-nationaalsocialistische houding kon blijken.
In het voormalige Kolpingshuis aan de Z.O. Buitensingel kon ik
voor de verkleinde en gedecimeerde Inspectie een onderdak veroveren en begon mij daar bezig te houden met het ordenen en voorbereiden van de reconstructie van de onderscheidene registertjes,
betrekking hebbend op de eigenlijke bevolkingsboekhouding. Deze
arbeid werd doorkruist door werkzaamheden, verband houdend
met de uitreiking van de tweede stamkaarten aan de ambulante
bevolking, die ten gevolge van het bombardement in het gedrang
was gekomen. Toen echter van bevriende zijde mij bij herhaling de
raad werd gegeven mij toch ook met deze reconstructie niet in te
laten, omdat men te Londen nu eenmaal de chaos wenste, besloot
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ik opnieuw een poging te doen om ontslag te verkrijgen. Ook deze
poging bleef zonder resultaat.
De ondervonden tegenslagen hadden mijn zenuwen danig aangetast en op de dag voor de invasie in Frankrijk (5 juni 1944) heb
ik mij voorgoed uit mijn werk teruggetrokken. Nog enige malen
heeft men van Duitse zijde, bij monde van dr. Calmeyer, pogingen
aangewend mij weer aan de slag te krijgen, doch deze pogingen heb
ik eenvoudig genegeerd. Thans, op 29 april 1945, nu vredesgeruchten alom de ronde doen, heb ik besloten, hoe de omstandigheden
zich te mijnen aanzien ook moge ontwikkelen, mijn ontslag uit ’s
Rijksdienst te verzoeken.
’s-Gravenhage, 29 april 1945
J.L. Lentz
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R E G I S T R AT I E VA N J O D E N

R E G I S T R AT I E VA N J O D E N
( O O R S P RO N G E N O N T W I K K E L I N G )

MEMOIRES I

J.L. Lentz

Met betrekking tot de oorsprong van de aanmeldingsplicht van
personen van Joods bloed, die bij de Verordening Nr. 6/1941 is
ingevoerd, kan ik, bij gebreke van archiefstukken, het volgende
uit mijn geheugen optekenen, waarbij zij opgemerkt, dat in het
archief van het departement van Binnenlandse Zaken de nodige
bescheiden moeten berusten.
De Inspectie-archieven zijn bij het bombardement op 11 april 1944
vernietigd of in het ongerede geraakt.
In de loop van september of oktober 1940 vroeg mr. Kan mij telefonisch of ik een ontwerpverordening betreffende de registratie
van Joden, die hij zojuist van de Duitsers om advies had ontvangen, eens even wilde bezien en of ik dan mijn kritiek mondeling
aan hem wilde meedelen. Als reden voor het mij gevraagde advies
gaf mr. Kan te kennen dat de bevolkingsregisters in het ontwerp
een belangrijke rol speelden. Aangezien het advies nog niet in een
eindstadium verkeerde, kon thans met de mondelinge bespreking
worden volstaan en zou mij later nog wel de gelegenheid worden
geboden schriftelijk van mijn mening te doen blijken. Mr. Kan
zou mij het ontwerp per bode doen bezorgen. Hier zij vermeld,
dat de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters toen nog zetelde
op de nieuwgebouwde zolderverdieping van het departement van
Binnenlandse Zaken.
Inderdaad ontving ik even later een doorslag van een vierde of
vijfde ‘Fasering’ van een in het Duits gestelde ontwerpverordening
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betreffende de registratie van Joden. Aangezien mij noch van de
materie op zichzelf, noch van de voorbereiding van maatregelen
terzake iets bekend was, interesseerde ik mij heftig voor de rol, die
de bevolkingsregisters in dit onderwerp zouden kunnen spelen,
weshalve ik de lezing terstond ter hand heb genomen.
Ik herinner mij, dat het ontwerp uitging van een registratie in
drievoud van alle Joden in Nederland en wel aan de hand van de
gegevens van de bevolkingsregisters. Ten aanzien van iedere als
Jood beschreven persoon moet door de burgemeesters een kaart
in drievoud worden aangelegd. Een van deze kaarten zou, volgens
het ontwerp, in de gemeente blijven berusten, teneinde met de
kaarten van andere Joden een zgn. Judenprotokoll te vormen, dat
bij voortduring zou moeten worden bijgehouden.
De beide andere exemplaren zouden, als ik mij wel herinner, moeten worden toegezonden aan de Duitse Sicherheitsdienst, die hiervan
twee verzamelingen zou doen samenstellen. De ene verzameling zou
dan bij de Sicherheitsdienst bewaard blijven en daar bijgehouden
worden. De andere (derde) verzameling zou worden toegezonden
aan het departement van Binnenlandse Zaken. Hierbij was niets
bepaald omtrent berging, bijhouding, enz.
Dit was in grote trekken de strekking van het ontwerp; van het
overige herinner ik mij niets.
‘s Middags op dezelfde dag ben ik voor de bespreking van het ontwerp naar de kamer van mr. Kan gegaan, die mij vertelde, dat de
Duitsers hier te lande het Jodenvraagstuk wilden gaan oplossen, maar
dat volgens zijn mening en die van mr. Frederiks, geen sprake van
een Jodenvraagstuk kon zijn en dat ook de Raad van SecretarissenGeneraal zich tegen die opvatting van de Duitsers verzette. Mr.
Kan geloofde dat wij op den duur niet aan een registratie zouden
ontkomen, maar voorlopig zou het ontwerp z.i. geen wet worden.
Bij de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp heb ik mr. Kan
gewezen op twee m.i. voorname hoofdpunten, 1) de onwenselijkheid de bevolkingsregisters te gebruiken als basis en uitgangspunt
voor een registratie van Joden en 2) de praktische onmogelijkheid
om uit de bevolkingsregisters, die slechts de kerkelijke verhouding
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van de Joden weergaven, een registratie naar rassische afkomst op
te bouwen. Zelfs indien, met veel moeite, nasporing omtrent de
afstamming mogelijk zou zijn, zou de bevolkingsboekhouding toch
stuiten op de moeilijkheid, dat het uitgangspunt voor het beoordelen van de rassische oorsprong ontbreekt ten aanzien van allen, die
niet kerkelijk als Jood in de bevolkingsregisters zijn gekenmerkt.
Mr. Kan achtte vooral dit laatste een zeer belangrijk bezwaar tegen
het ontwerp.
Voorts heb ik mr. Kan erop gewezen, dat het aanleggen van een
afzonderlijk Judenprotokoll in de gemeenten een onaangename belasting van de administratie zou betekenen. Ten eerste zou op die
wijze naast een algemeen bevolkingsregister, een speciaal bevolkingsregister voor Joden moeten gaan bijhouden, hetgeen, behalve
tot werkvermeerdering, zou leiden tot moeilijkheden met ruimte
en materiaal, omdat de kaarten van de Joden niet van het bevolkingsregister afgesplitst zouden kunnen worden, doch integraal
ook in het bevolkingsregister vermeld zouden moeten blijven. Ten
tweede zou een afzonderlijk Judenprotokoll ongetwijfeld voeren tot
het opdragen van werkzaamheden van velerlei en minder prettige
aard, aan de burgemeesters, die, met oog op sabotagemogelijkheden, daardoor aan grote gevaren zouden komen bloot te staan. Ten
derde mocht de vraag worden gesteld welke betekenis aan een gezamenlijk Judenprotokoll zou zijn te hechten, indien men centraal
over een volledige cartotheek zou beschikken.
Mr. Kan merkte te dezen aanzien op, dat de Duitsers het gezamenlijk Judenprotokoll wel nodig zouden achten voor hun plaatselijke of regionale activiteit en dat het daarom wel moeilijk zou
zijn hen van die eis af te brengen. Ik heb daarop gewezen op het
feit, dat iedere inwoner in het bevolkingsregister voorkomt en dus
ook iedere Jood, zodat desgewenst en onder alle omstandigheden,
uit het bevolkingsregister opgaven omtrent Joden zouden kunnen
worden verstrekt. Desnoods zou men op de kaarten van Joden een
aantekening kunnen aanbrengen en, indien de behoefte daaraan –
door veelvuldige opgaven – zou blijken, zou men de persoonskaarten van Joden zelfs kunnen signaleren door middel van een ruiter
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waardoor de gekenmerkte persoonskaarten in een ogenblik uit de
verzameling (persoonsregister) gehaald zouden kunnen worden.
Dit laatste achtte mr. Kan een oplossing, die de Duitsers misschien
zou kunnen bewegen de eis van een afzonderlijk Judenprotokoll los
te laten. De mogelijkheid van signaleren van de persoonskaarten
door middel van ruiters vormde daarna een onderwerp van gedachtewisseling, waarbij onderscheidende systemen ter sprake zijn gekomen, o.a. ook de zgn. edelruiter. Op zijn verzoek heb ik mr. Kan ’s
middags een persoonskaart, voorzien van zo’n edelruiter getoond.
Hij heeft deze kaart met ruiter als model gehouden.
Vervolgens heb ik mr. Kan de vraag voorgelegd, wat z.i. de betekenis
en de strekking konden zijn van de toezending van een derde verzameling kaarten van Joden op het departement van Binnenlandse
Zaken. De heer Kan moest hierop het antwoord schuldig blijven,
maar merkte op, dat die verzameling wel ergens in een hoek worden gedeponeerd.
Ik heb daarop naar voren gebracht, dat het zeker niet de bedoeling van de Duitsers zou zijn dat deze cartotheek eenvoudig zou
worden gedeponeerd, doch dat zij wel de opzet zouden hebben
op deze cartotheek terug te grijpen, indien bij hen iets niet mocht
kloppen, een mogelijkheid, die met het oog op hun gebrek aan
kennis er ervaring van de Nederlandse administratie zeker niet
denkbeeldig zou zijn.
Indien men zou bemerken, dat de kaarten soms meer zouden gedeponeerd, zou men aan opzet c.q. sabotage denken en dit zou voor
het departement tot gevolgen kunnen leiden. Ik meende daarom
te moeten adviseren in elk geval het (derde) exemplaar behoorlijk
gerangschikt te bewaren en de vraag te bezien of de cartotheek niet
zou moeten worden bijgehouden. Mr. Kan erkende de juistheid
van mijn redenering en zei deze aangelegenheid met mr. Frederiks
te zullen bespreken.
Ten slotte heb ik de vraag ter sprake gebracht of het, indien bij het
departement van Binnenlandse Zaken toch een cartotheek zou moeten bijhouden, niet in het belang van Nederland en de Joden zou
zijn, dat de Sicherheitsdienst niet de beschikking zou verkrijgen over
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een exemplaar. Mr. Kan was het terstond volkomen met mij eens,
dat het prachtig zou zijn indien wij dit konden voorkomen, doch
vroeg mij hoe ik dacht de Duitsers van de gedachte af te brengen.
Ik antwoordde, dat dit mogelijk zou zijn met een beroep op de
technische moeilijkheden van een correcte bijhouding van de cartotheek, die wel door vakpersoneel doch niet door ongeschoolden
zouden kunnen worden opgelost. Mr. Kan meende, dat de Duitsers,
indien dit juist was, zich natuurlijk van Nederlands vakpersoneel
zouden voorzien.
Hoewel dit toegevend, heb ik opgemerkt, dat desondanks de
Duitsers niet zouden kunnen nagaan of de mutaties die toch door
de gemeentebesturen zouden moeten worden doorgegeven, wel
inderdaad zouden doorkomen.
Met andere woorden, het ontbrak de Duitsers aan het geëigende
apparaat om een dergelijke belangrijke cartotheek met zekerheid te
kunnen voeren, zelfs indien zij zich van de medewerking van vakpersoneel zouden kunnen voorzien. Zij zouden dus ongetwijfeld
gedwongen zijn in de toekomst steeds meer terug te grijpen op de
cartotheek van het departement en deze beide factoren, mits juist
en scherp voorgedragen, zouden de Duitsers moeten overtuigen
van de onnut van hun voornemen bij de Sicherheitsdienst een eigen
cartotheek te doen bijhouden.
Mr. Kan gaf toe, dat het langs deze weg misschien mogelijk zou zijn
het doel te bereiken, doch meende, dat dan de cartotheek van het
departement naar de Inspectie zou moeten worden overgebracht,
omdat alleen dan met een beroep op de eventuele verzorging door
een deskundige er daarvoor berekende instantie, de bedoelde argumenten zouden kunnen worden uitgespeeld.
Ik heb daarop geantwoord, dat indien dit in het algemeen belang
nodig mocht zijn, ik bereid was, zij het met tegenzin, de taak
van bliksemafleider op mij te nemen, temeer omdat ik veronderstelde, dat het departement de hem toegewezen verzameling van
Jodenkaarten toch aan de Inspectie zou overdragen.
Mr. Kan was met deze verschillende aanwijzingen zeer ingenomen
en beloofde bespreking met mr. Frederiks.
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Behoudens nu en dan een negatieve informatie en de mededeling,
dat mr. Frederiks zich met de gesuggereerde oplossingen zeer wel
had kunnen verenigen, heb ik omtrent het ontwerp niets meer vernomen, noch omtrent de uitvoering of wijziging ervan.
Slechts op 12 november 1940 gewerd mij van Duitse zijde (dr.
Deppner) de mondelinge mededeling, dat ik er rekening mee moest
houden, dat het een eis van de Sicherheitsdienst was, dat het Register
van Joodse inwoners in het centrum van Den Haag moest worden
gevestigd en dag en nacht toegankelijk moest zijn. Indien aan deze
eisen niet kon worden voldaan, zou de sd zelf de inrichting van de
cartotheek ter hand moeten nemen.
Ik begreep hieruit, dat mr. Kan mijn suggesties naar voren had gebracht en dat deze op het punt stonden verwerkelijkt te worden.
Het was mij echter nog steeds niet duidelijk op welke wijze men de
cartotheek wilden samenstellen. Gedachtig aan de opmerking van
mr. Kan, dat later nog gelegenheid zou worden geboden schriftelijk
van mijn mening te doen blijken (blz. 1) heb ik mij daarom niet
verder geïnformeerd, temeer niet, omdat ik het toen zeer volhandig
had met de ontwikkeling van de voorschriften en de organisatie
inzake persoonsbewijzen.
Eerst op 7 januari 1941 te 18.15 uur – ik werkte thuis aan nieuwe
voorschriften – belde mijn plaatsvervanger en vertegenwoordiger bij
de Duitse instanties, mij op met de mededeling, dat hij te 16.00 uur
onmiddellijk was ontboden bij dr. Schlüter (afdeling Rechtszaken
van Verwaltung und Justiz), waar hem werd medegedeeld dat de
Rijkscommissaris de verordening op de aanmeldingsplicht van
Joden in het eerstvolgend Verordeningenblad opgenomen wilde zien.
Dit was een ware verrassing voor mij, omdat ik nu vernam, dat de
verordening dus gereed was, zonder dat ik gelegenheid had gekregen er mijn mening over te zeggen. Eén ding troostte mij, namelijk te vernemen, dat de opgaven van het bevolkingsregister waren
vervangen door een aanmeldingsplicht van de belanghebbenden.
De heer Van Schelt deelde mij voorts mede, dat de Inspectie in
de uitvoering een belangrijke rol was toegedacht, doch, dat hij
had betoogd, dat de uitvoering van de verordening (waarvan hij
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inderdaad kennis had kunnen nemen) een massa werk voor de toch
reeds overbelaste gemeentesecretarieën en de Inspectie zou betekenen. Zijn verzoek om uitstel werd daarbij afgewezen. Wel ging dr.
Schlüter akkoord met het voorstel de uitvoering van de verordening zo mogelijk te doen samenvallen met de algemene invoering
van persoonsbewijzen.
Tevoren had ik reeds met de heer Van Schelt besproken, dat, indien
wij ooit de verzorging van een centraal Jodenregister te verzorgen
zouden krijgen, wij moesten trachten goedgekeurd te krijgen dat dit
zou worden geïncorporeerd in het centrale Persoonsbewijzenregister,
dat bij de Inspectie zou worden gevormd. Dit denkbeeld heeft Van
Schelt bij gelegenheid van de bespreking met dr. Schlüter naar voren
gebracht, hetgeen bij deze toejuiching ontmoette ons voorbehoud,
dat Sturmbannführer und Regierungsrat dr. Deppner voornoemd,
hiermee akkoord zou gaan.
Van Schelt heeft zich, met mijn goedkeuring, de volgende dag, 8
januari 1941, naar dr. Deppner begeven en hem het een en ander
meegedeeld c.q. zijn goedkeuring gevraagd. Dr. Deppner, voor
wie de plotselinge invoering van de ‘Meldepflicht’ blijkbaar ook
nog een verrassing was, verzocht om schriftelijke voorlegging van
de voorstellen, hetgeen ingediend bij brief van 8 januari 1941, die
volgens afspraak te 16.45 uur door Van Schelt aan dr. Deppner
is overhandigd. De volgende dag kreeg Van Schelt de telefonische
mededeling, dat dr. Deppner met de voorstellen akkoord ging.
Bij een bespreking op 16 januari 1941 aangaande het doen vervallen
van het in de verordening voorgeschreven bewijs van aanmelding
vervangen door een aantekening op het persoonsbewijs, is besloten
daaraan geen gevolg te geven, doch de uitreiking van bewijzen van
aanmelding, hoewel dit een belangrijke werkvermeerdering voor de
gemeenten zou betekenen, met kracht te bevorderen.
Bij nota van 15 januari 1941 aan de secretaris-generaal heb ik onder
andere meegedeeld, dat er in was toegestemd, dat de Inspectie niet
een speciaal centraal register van personen van Joodse bloede zal
aanleggen, doch dat de ontvangstbewijzen, die na de uitreiking van
persoonsbewijzen in een centrale cartotheek bij de Inspectie zullen
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worden verzameld, in de plaats komen zullen van de Jodenregistratie,
mits die ontvangstbewijzen op bijzondere wijze worden georganiseerd. Dit betekende een ontzaglijke vereenvoudiging voor de
gemeenten en een besparing van tienduizenden voor het Rijk. De
secretaris-generaal stelde hierbij de aantekening: ‘Hulde!’
Voorts is in de nota opgemerkt, dat de gemeenten geen afzonderlijk Judenprotokoll behoefden aan te leggen, doch dat volstaan zou
kunnen worden met een aantekening in het bevolkingsregister en
het signaleren van de kaarten door middels van ruiters.
Aangezien de Duitsers de eis stelden, dat bij elke aanmelding 1
gulden aan leges moest worden betaald, had de heer Van Schelt
uit overweging, dat de Inspectie een belangrijk deel van het werk
zou hebben te verrichten, voorgesteld dat de helft ten bate van de
gemeenten en de andere helft ten bate van het Rijk zou komen.
Hetgeen was aangenomen.
Ook dit is in de nota aan de SG meegedeeld.
Ten slotte is de zin opgemerkt, dat een en ander (n.l. de verordening en de bespreking terzake gevormd door de heer Van Schelt)
een aantal voorschriften vereiste, die op een korte termijn moesten
verschijnen. Immers, de verordening trad in werking op 27 januari 1941 en binnen vier weken daarna moest de aanmelding zijn
geschied (Amsterdam 10 weken). De SG is daarbij verzocht mij
te machtigen de nodige maatregelen te treffen en hem (de SG) de
wenselijk geachte voorschriften voor te leggen, terwijl tevens een
ontwerpcirculaire dd 15 januari 1941 Nr. 5 ter goedkeuring werd
aangeboden. De nota is door de SG geparafeerd voor conform.
Hieruit zijn voortgevloeid de Besluiten Aanmeldingsplicht I, II en
III van de secretaris-generaal.
In verband met het vorenstaande is in Besluit Aanmeldingsplicht
II het gebruik van de edelruiter imperatief voorgeschreven. Op
24 januari 1941 schreef ik de volgende nota terzake aan mr. Kan:
‘In bijgaand ontwerp Besluit Aanmeldingsplicht II is het gebruik
van de edelruiter imperatief voorgeschreven (art. 2, 1-4) en art. 2.4.
Tot mijn spijt kan ik geen andere afdoende oplossing bedenken.
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De heer Van de Vosse heeft voor mij nog geïnformeerd bij de
Rijksvreemdelingen Dienst, die pararubber plakband gebruikt (mij
bekend, maar niet afdoende en vieze boel!) maar de heer Grevelink
deelde mede, dat het materiaal in de handel niet meer verkrijgbaar is.
Blijft alleen over de stalen edelruiter (die gemakkelijk randruiter
wordt). Behalve dit inconvenient, is het bezwaar dat het metaal
niet roestig gemaakt kan worden, dat de ruiter de persoonskaart
beschadigt en niet doorzichtig is.
Een andere oplossing is te vinden in een voorzetkaart. Deze oplossing is vanwege het losse verband niet “gewild”.
Een omslagkaart met uitgebouwde tab neemt te veel ruimte (dikte)
in beslag en is ook niet “gewild”.
In beide gevallen kan men per abuis een andere kaart tussen zetten.
Er zijn ten slotte nog twee andere ruitersoorten, te weten: de
doornruiter, die met een doorn in de kaart prikt en deze onvermijdelijk beschadigd, ongeacht de roestkwestie en de Hima-ruiter
(en octrooi), die als een slot vast te zetten is door middel van een
tevoren in de kaartrand aan te brengen perforatie (in Duitsland
veel in gebruik).
Ten einde raad heb ik de fabrikant van edelruiters (Atlanta te
Hoogezand) gevraagd of hij bereid is aan de handel te leveren op
voet van gelijkheid en met een behoorlijke winstmarge.
Antwoord bevredigend; winstmarge 25%, verkoopprijs f 6,- per
100, inclusief omzetbelasting.
Aangezien deze prijs mij hoog voorkwam, heb ik aangedrongen op
verlaging. Doch zonder succes. De heer Van de Vosse heeft toen
met de directeur gebeld, die zuchtend toestemde in de verlaging
tot verkoopprijs ad f 5,50 per 100.
De heer Samson heb ik persoonlijk gevraagd of hij onder die voorwaarden bereid was de edelruiter te verkopen. Hij verklaarde zich
bereid en vond de winstmarge behoorlijk.
De beslissing is aan u. Het verdriet mij werkelijk, dat ik geen andere goede oplossing kan geven. Het enig mogelijke zou zijn alleen
ruiters verplicht te stellen, maar dat heeft naast de bovenstaande,
het bezwaar, dat er geen uniformiteit komt.
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De nota werd, terugontvangen, voor akkoord geparafeerd door
mr. Kan.
Mr. Kan, die ik tevoren volkomen ingelicht had omtrent mijn belang bij de edelruiter verklaarde mij persoonlijk jegens mij, dat de
Duitse autoriteiten nu eenmaal de edelruiter hadden aanvaard als
de oplossing ter voorkoming van een afzonderlijk Judenprotokoll.
Hij achtte het in het minst een bezwaar dat waar de overheid haar
keuze te dezen had bepaald, particuliere belangen van mij daarmee tegelijk behartigd werden. Nochtans deed ik later afstand van
deze belangen.
Over de ontwikkeling van de aanmelding is slechts op te merken,
dat in een omvangrijke notawisseling met het departement uitsluitend de richtlijnen zijn gevolgd, die terzake werden gegeven (zie
o.a. nota van 6 februari 1941 van chef afdeling bb).
Overigens waren de Duitse autoriteiten zeer benieuwd naar het
aantal aanmeldingen, dat verwacht mocht worden. De heer Van
Schelt had, op een vraag die hem terzake gesteld was, een schatting gegeven van ongeveer 300.000 Joden. Ik heb dat aantal na een
bestudering van het weinige statistische materiaal, dat ter beschikking stond (o.a. het boek van Boekman: Joodse demografie en de
volkstellingsgegevens van 1930-1931 [dr. E. Boekman, Demografie
van de Joden in Nederland, Amsterdam, 1936]) geraamd op ten
hoogste 200.000. Met dit door mij geraamde lagere aantal heb ik
veel moeite gehad, temeer toen bleek dat bij de eerste telling van
de ingekomen aanmeldingsformulieren, de 160.000 nog niet werden bereikt. Herhaaldelijk heb ik betoogd, dat men zich vergist had
met de opvatting dat hier te lande van een Jodenvraagstuk sprake
zou zijn. Zelfs heb ik er met mijn persoon ervoor moeten instaan,
dat het h.i. lage aantal van 160.000 aanmeldingen m.i. niet het
gevolg was van een sabotage of van nalaten onzerzijds. Men dreigde telkens met bijzondere maatregelen. Mijn rustige verzekerdheid
schonk ten slotte de overtuiging, dat mijn berekeningen zelfs te
optimistisch geweest waren.
Het aantal vragen, dat mij van Duitse zijde werden gesteld met
betrekking tot vele en velerlei gegevens inzake verspreiding van de
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Joden, godsdienst, aantallen Joodse getrouwden, leeftijdsopbouw,
enzovoorts, gepaard aan de voortdurende twijfel aan mijn optimistische mening omtrent het Jodenvraagstuk drongen mij meer
en meer in de richting van het samenstellen van een systematische
reeks van tabellen, die ik echter onmogelijk in handbewerking
kon uitvoeren. Ik achtte het echter in het belang van de Joden
zelf, noodzakelijk, dat daarmee zo spoedig mogelijk zou worden
aangevangen, weshalve ik trachtte door toedoen van de heren De
Jong en Van Wickens, het Centraal Bureau voor de Statistiek hierbij te interesseren.
Mij werd echter te kennen gegeven, dat de heer Idenburg daarvoor
niets gevoelde. Maar men stelde wel zeer veel belang in de uitkomsten. Met goedkeuring van de secretaris-generaal heb ik toen een
Hollerith-installatie gehuurd, waarmee het ambtelijke statistische
overzicht is samengesteld, dat de Duitsers zeer bevredigde en hen
de overtuiging bijbracht, dat mijn inzichten juist waren geweest.
Niet vergeten mag worden te vermelden, dat ik kort na de inwerkingtreding van VO 6/1941 een deputatie van de Joodse Raad te
Amsterdam op bezoek kreeg, die zich kwam informeren waarom
deze aangelegenheid bij de Inspectie was ondergebracht. Met hen
heb ik open kaart gespeeld en zij waren zeer verheugd over de gang
van zaken en bedankten mij voor alles wat ik gedaan had.
Op 26 mei 1941 kreeg ik van Duitse zijde de opdracht een alfabetisch register omtrent alle Joden en gemengdbloedigen aan te leggen, dat als ‘Lochkartensystem’ gelegenheid zou geven statistieken
samen te stellen. Ik kon toen meedelen, dat ik reeds op 31 maart
tevoren aan de secretaris-generaal een voorstel terzake had gedaan,
welk voorstel was goedgekeurd, doch dat Lochkarten-systeem niet
geschikt was als alfabetisch register. Van het aanleggen van een alfabetisch register is nooit iets gekomen omdat de aanmeldingsformulieren alfabetisch gerangschikt werden (zij het per gemeente).
Bovendien hadden wij voor tenminste 15 jaar kaarten aangelegd
met de bedoeling deze t.z.t. in het Persoonsregister in te lassen.
De vele vragen, die bij het nazien en waarbij vergeleken van de
beantwoording van de vragen van de aanmeldingsformulieren
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alsook van de zijde van de gemeenteambtenaren naar voren kwamen, gaven aanleiding tot correspondentie en notawisseling met
het departement, waarvan een staaltje is neergelegd in de nota van
de chef van de afdeling bb d.d. 6 februari 1941, welk ontwerp mij
door mr. Kan op 2 februari 1941 was toegezonden om advies, bij
welke gelegenheid ik ontraadde de nota’s te betrekken in de discussie over het rassenvraagstuk.
Bij de controle bleek ons reeds spoedig, dat in vele gevallen de aanmeldingsformulieren van minderjarige kinderen, in het bijzonder
van gemengdbloedigen, onjuist en te hunnen nadele ingevuld waren.
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Ambtelijke herinneringen
vanaf 1938 hoofd van de Rijksinspectie van de
Bevolkingsregisters, tijdens de Duitse bezetting van
Nederland van 10 mei 1940-oktober 1944
Inleiding Rob Bakker
Jacob Lentz gaf gezicht aan de ambtelijke collaboratie

Rijksambtenaar Jacob L. Lentz (1894-1964) was hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters tijdens de bezetting en belast met de
centrale coördinatie van alle bevolkingsregisters in Nederland. Lentz werd
het historische cliché van de collaborerende ambtenaar. Lentz zelf schreef
tijdens de Jodenvervolgingen in 1942 aan de Duitsers: ‘Bevolkingsboekhouding is dienen.’
Loe de Jong noemde hem ‘de dienstklopper in optima forma, een
perfectionistische, wereldvreemde ambtenaar die bezeten was van zijn
werk’. Dat dienende karakter staat echter model voor het administratieve
werk dat in bezettingstijd overal in het land werd verricht. Lentz gaf als
rijksambtenaar weliswaar naam en gezicht aan de Jodenregistratie en de
persoonsbewijzen met de letter J, maar daar werkten ook duizenden lokale
en anonieme ambtenaren in 1050 gemeenten aan mee. De uitvoering van
Lentz’ dienstbevelen vielen allemaal onder verantwoordelijkheid van de
secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Lentz was
een belangrijke radar in het grote geheel van de bureaucratische machine
die meewerkte aan de Jodenvervolging. Hij deed zijn uiterste best voor de
Duitsers zolang hij zich gedekt wist door zijn meerderen. Dezelfde meerderen die hem volgens zijn Ambtelijke herinneringen letterlijk opdracht gaven
door te gaan met ‘collaboratie’ toen hij zijn werkzaamheden wilde beëindigen. Zijn herinneringen kunnen gelezen worden als een verweerschrift.
Tegelijkertijd geven ze inzicht in het handelen van een van de belangrijkste
ambtelijke sleutelfiguren in de uitvoering van de Jodenvervolging tijdens
de bezetting.

