Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Een joodse school te Zeist,1942-1943 &quot;Vaststelling aantal leerlingen van Joodschenbloede&quot; stond als onderwerp vermeld in delinker bovenhoek van de circulaire van desecretaris-generaal van het departement vanOpvoeding, Wetenschap en Cultuurbeschermingvan 16 augustus 1941, die bij het gemeente-bestuur van Zeist op 19 augustus 1941 binnen-kwam. Daar was als bijlage bijgevoegd eenrondschrijven van dezelfde datum, dat onderandere aan de besturen van onderwijsinrich-tingen voor lager en voortgezet onderwijswas gericht. Boven dat stuk stond: &quot;Niet voorpublicatie in welken vorm ook bestemd.&quot;De schoolbesturen kregen daarbij opdracht,zodra de zomervakantie voorbij was, binnenzeven dagen na het hervatten van de lessenna te gaan welke leerlingen joods waren. gehuwd of na dat oogenblik meteen jood in het huwelijk treedt.(3) Een grootouder wordt als vol-joodsch aangemerkt, wanneerdeze tot de joodsch-kerkelijke ge-meenschap heeft behoord.&quot;De secretaris-generaal schreef voordat het bepaalde onder 2. zo moestworden uitgelegd dat kinderendie twee voljoodse

grootoudershadden, als jood werden aan-gemerkt, wanneer zij een joods-godsdienstige opvoeding ont-vingen. Aan het departement van O.W.C,moesten de schoolbesturen zospoedig mogelijk opgave doenvan het aantal leerlingen en aande gemeentebesturen moesten zijeen nominatieve opgave verstrek-ken. De secretaris-generaal gaf alstoelichting aan de gemeentebe-sturen: &quot;De zin hiervan is deze,dat U op die wijze het gemakke-lijkst en het snelst zult kunnennagaan, of de door de scholenverstrekte gegevens inderdaadovereenstemmen met de gege-vens omtrent de kinderen vanJoodschen bloede, waarover Uwgemeente beschikt.&quot; De gemeentenmoesten hun gegevens eveneensdoorgeven aan het departement.De reden voor het verzenden vande circulaire was het feit dat deRijkscommissaris voor het bezetteNederlandse gebied aan de secre-taris-generaal van O.W.C, bevo-len had de joodse leerlingen inafzonderlijke scholen bijeen tebrengen. Het was niet toegestaanin hetzelfde gebouw een niet-joodse en een joodse school on-der te brengen. Aan de hand vande verstrekte gegevens zou wor-den bepaald in welke

gemeentenscholen voor joodse leerlingenzouden worden ingericht.Bij circulaire van 25 augustus1941 liet het departement van O.W.C, weten dat de Duitseautoriteiten opdracht hadden ge-geven dat de joodse leerlingenmet ingang van 1 september vandat jaar van de scholen moestenworden verwijderd, of het moes-ten scholen zijn die uitsluitendwaren bestemd voor joodse leer-lingen. &quot;Met nadruk wensch ikerop te wijzen, dat het in debedoeling ligt om de Joodschekinderen in staat te stellen, hetonderwijs, dat zij thans genieten,te vervolgen, zij het dan in afzon-derlijke onderwijsinrichtingen.Deze zullen zoo spoedig mogelijkworden opgericht, zoodat in hetalgemeen de betrokken Joodscheleerlingen niet langer dan vierweken zonder het hun passendonderwijs zullen zijn&quot;, aldus desecretaris-generaal van O.WC.In hun brief van 28 augustusd.o.v, aan de hoofden van deopenbare en bijzondere scholen,waaronder ook begrepen hetChristelijk Lyceum, de ZeisterIndustrie- en Huishoudschool, deNijverheidsavondschool, de Han-delsavondschool en de ZeisterVrije School, verzochten burge-meester en wethouders de oudersvan joodse

leerlingen mede te de-len dat hun kinderen van hoger-hand niet meer mochten wordentoegelaten tot de school.De maatregelen tegen de jodenwerden binnen een paar dagenaangescherpt. Het departement vanO.W.C, maakte op 29 augustus1941 bekend dat met ingang van1 september joodse leeriingenalleen onderwijs mochten krijgenvan joodse leerkrachten. Voort-aan was het verboden dat joodseleerlingen van niet-joodse perso-nen onderwijs, in welke vorm ook,zouden ontvangen, ook wanneerdat onderwijs gegeven werd in devorm van club- of privaatles. Aan Om na te gaan welke leerlingenvan joodse bloede waren of alszodanig moesten worden be-schouwd, had men de regels vande Rijkscommissaris voor het be-zette Nederlandse gebied dien-aangaande te volgen. § 4 van deVerordening No. 189/1940 vande Rijkscommissaris (Verorde-ning betreffende de aanmeldingvan Joodsche ondernemingen)bepaalde: &quot;(1) Jood is een ieder,die uit ten minste drie naar rasvoljoodsche grootouders stamt.(2) Als jood wordt ook aange-merkt hij die uit twee voljood-sche grootouders stamt en 1. het-zij zelf op den negenden Mei1940 tot de

joodsch-kerkelijkegemeente heeft behoord of nadien datum daarin wordt opge-nomen, 2. hetzij op den negen-R.P.M. R/ioen

den Mei 1940 met een jood was 86 juli I augustus 199 6

