
NAAR DE 'ENDLÖSUNG'

ten gunste van de bezetter. Dat heeft de bezetter zo gewild; gewild ook ten
aanzien van de deportaties. De specifieke functie welke de Joodse Raad
daarbij vervullen moest, heeft zich niet tijdens die deportaties, dus van de
zomer van '42 af, langzaam en als het ware autonoom ontwikkeld - neen,
zij is, zou men kunnen zeggen, al een vol jaar tevoren duidelijk vastgesteld,
zulks in het vertrouwen dat de raad niet zou doorzien waarvoor hij uit-
eindelijk gebruikt zou worden en dat hij alle waarschuwingen daaromtrent
naast zich neer zou leggen.

De Jodenkartotheek van de 'Zentralstelle'

De bezetter die de Joden uit Nederland zou gaan deporteren, wenste de
beschikking te hebben over een volledige kartotheek met de persoons-
gegevens van aile Joden, half- en kwart-Joden inbegrepen. Wel zouden in
eerste instantie alleen de Volljuden gedeporteerd worden, maar het werd
mogelijk geacht dat men later overeenkomstige maatregelen zou treffen ten
aanzien van de half- en kwart-Joden. Ook moest uit die kartotheek precies
blijken, welke Joden gemengd-gehuwd waren en of die gemengd-gehuwden
kinderen hadden. En tenslotte, misschien wel het belangrijkste: men moest
hun adressen bezitten. Waren die gegevens dan niet al bijeengebracht?
Zeker wel: ze stonden keurig gerangschikt bij de rijksinspectie van de
bevolkingsregisters, in het gebouw 'Kleykamp' in Den Haag. Maar hoe
erkentelijk de Duitse autoriteiten ook waren voor de medewerking welke
zij van de dienst van Lentz ondervonden, zij waren er toch niet zeker van
dat zich geen moeilijkheden zouden voordoen indien bleek dat de persoons-
formulieren die alle Joden, half- en kwart-Joden inbegrepen, volgens veror-
dening 6/41 ingevuld hadden, de administratieve grondslag vormden voor de
deportatie. Die grondslag moest zich bij deZentralstelle bevinden. Anderzijds
kon men de rijksinspectie de persoonsformulieren niet ontnemen; dat zou be-
paalde verdenkingen kunnen wekken en bovendien waren die formulieren
bij de rijksinspectie ook nodig, bijvoorbeeld omdat er op grond van de be-
slissingen van Calmeyer wijzigingen in moesten worden aangebracht die
dan weer aan de gemeentelijke bevolkingsregisters doorgegeven werden.

*

Op 30 oktober '41 deelden Cohen en Asscher aan de Joodse Raad mee
dat zij tien dagen tevoren, op de zoste (nog geen twee weken na de bespre-


