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WOORD VOORAF 

.f 

Geboeid zijn door het nazi-tijdperk is een hardnekkige zaak. Wie zich eenmaal 
de vraag naar het waarom heeft gesteld, blijft gefascineerd. De complexiteit 
van die geschiedenis draagt daartoe ook bij. Het onderwerp kan op zovele 
manieren worden benaderd, waarbij zeer uiteenlopende themata centraal 
kunnen worden gesteld. 

Brandpunt van mijn belangstelling is de wijze waarop het nationaal-socia
listische regime in bezet Nederland zijn positie trachtte te handhaven. Mijn 
perspectief is dan ook dat van de Duitse bezetter. Meer dan in zijn persoon ben 
ik geïnteresseerd in zijn handelen, in het bijzonder zijn handelen in relatie tot 
de hem in meerderheid vij andig gezinde Nederlandse bevolking. 

De 'middelen' die ter handhaving van de dominante positie moesten die
nen, waren talrijk. In mijn doctoraalscriptie uit 1992 heb ik een daarvan 
belicht: het gijzelen van Nederlandse burgers. Hoewel ik mij daarvan aanvan
kelijk niet bewust was, lag het onderzoek naar de Duitse strafrechtspleging in 
bezet Nederland min of meer in het verlengde van die scriptie. 

<y-

Het boek dat thans voor u ligt, vormt in mijn ogen de bekroning op jaren van 
noeste arbeid. Uiteraard heb ik dat werk verzet, maar zonder de hulp van der
den was ik daarin niet geslaagd. Enkele personen en instanties wil ik hier 
bedanken. 

Allereerst mijn promotor Eltjo Schrage. Dat de relatie tussen promotor en 
promovendus niet altijd een eenvoudige is, is in ons geval weleens bewezen. 
Niettemin ben ik hem erkentelijk voor zijn steun, kritiek en bezorgdheid. 
Voorts dank ik mijn copromotor Peter Romijn bij wie vakkundige interesse en 
emotionele betrokkenheid van nature lijken samen te gaan. Zijn enthousias
me deed me af en toe mijn onzekerheid vergeten. Eveneens ben ik Stefaan van 
Klaveren die met het oog van de meester het gehele manuscript bekeek zeer 
dankbaar. 

Veel ben ik verschuldigd aan Hans Blom. In zijn drukke bestaan als direc
teur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie vond hij steeds 

<} 



00-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09: 

I 

ïf 

& 
Pagina 10 (Zwart film) 

de tijd mijn teksten te lezen en van commentaar te voorzien. Voortdurend 
toonde hij zich begaan, op cruciale momenten wist hij mij een hart onder de 
riem te steken. Een betere directeur kan men zich niet wensen. 

Jarenlang was ik kind aan huis bij ditzelfde instituut. De huidige directeur 
en zijn twee voorgangers dank ik voor het verschaffen van een werkplek. De 
vriendelijkheid en hulpvaardigheid van alle medewerkers maakten het wer
ken bovendien zeer aangenaam. Met Dick van Galen Last als kamergenoot 
prees ik mij gelukkig. Van bij zondere betekenis was de aanwezigheid van Con
ny Kristel op het instituut. Sinds onze ontmoeting in het curieuze pand '346' 
las en leefde zij mee. Met haar vriendschap en collegialiteit ben ik erg verguld. 

Tijdens mijn bezoek aan buitenlandse instellingen (het Bundesarchiv in 
Berlijn; de Bibliothek für Zeitgeschichte in Stuttgart; het Institut für Zeitge
schichte in München; het Hjemmefrontmuseum en het Riksarkivet te Oslo) 
waren velen mij behulpzaam. Lothar Gruchmann, oud-medewerker van het 
genoemde instituut in München, was zo vriendelijk met mij van gedachten te 
wisselen en mij op belangwekkende Duitse collecties te attenderen. 

Aan de inspanningen van Annemarie Smit van de Stichting 40-45 heb ik het 
te danken, dat ik enkele ex-politieke gevangenen kon interviewen. Dat zij mij 
ook te woord wilden staan, waardeerde ik zeer. 

Rest mij nog mijn dank te betuigen aan het meerkoppige team dat mij inde 
afgelopen jaren op zo vele manieren bijstand verleende. Om te beginnen mijn 
ouders: mijn moeder voor haar grote liefde voor dit kuiken, mijn vader voor - £ ^ -
zijn warme belangstelling voor het geschreven woord. Mijn zus Jacobien en 
haar gezin, bij wie ik mij altijd welkom wist, dank ik even hartelijk. Esther 
Captain las niet alleen de drukproeven, maar zij toonde zich ook een begripvol 
vriendin. Buitengewoon dankbaar ben ik Justine Kaasjager voor haar vriend
schap die nog stamt uit de tijd dat wij als puberende dwaalsterren in eikaars 
baan verzeild raakten. Haar aanmoedigingen waren steeds van onschatbare 
waarde. Tot slot dank ik mij n geliefde Heleen van Ketwich Verschuur. Zij door
stond de grillen van deze promovendus. Haar geduld en standvastigheid, lief
de en vertrouwen waren onontbeerlijk. 

^ > 
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I N L E I D I N G 

Op 19 augustus 1940 was het paleis aan de Haagse Kneuterdijk het decor van 
een opmerkelijk toneelstuk. In de balzaal, waar rode banieren met hakenkrui
zen de muren sierden, hield het Duitse Landesgericht zijn eerste zittingsdag. 
Aan de ene kant van de zaal waren enkele rijen stoelen opgesteld; hier nam de 
genodigde Nederlandse pers plaats. Aan de andere kant stonden twee tafels. De 
tafel schuin tegenover de 'tribune' was bestemd voor de vertegenwoordiger 
van het Duitse Openbaar Ministerie (OM). Achter de andere tafel, die met een 
groen tafellaken was bekleed en recht tegenover de tribune was geplaatst, 
installeerde de Duitse rechter zich. Over zij n schouder keek een in brons gego
ten Führer mee.1 

Op die negentiende augustus van het eerste bezettingsjaar werden drie - £ ^ -
zaken behandeld.2 In de eerste zaak was een Française de verdachte. Zij werd 
ervan beschuldigd op straat een politieke leuze die krenkend was voor de 
Führer, te hebben gekalkt. Deze daad, zo meende de officier van justitie, was een 
belediging van het Duitse staatshoofd en als zodanig naar het Duitse recht 
strafbaar. De rechter volgde het OM en veroordeelde de verdachte tot drie jaar 
gevangenisstraf. 

Vervolgens kwam de tweede zaak aan de orde. Een Nederlander zou in 
beschonken toestand tegen de buffetjuffrouw van een Amsterdams café heb
ben gezegd dat 'ze als een dief in de nacht waren binnengekomen'. Duidelijk 
was, aldus de aanklager en de rechter, dat de verdachte met 'ze' de Duitse mili
tairen had bedoeld. Ook deze uitlating werd door de rechter beschouwd als een 
belediging, ditmaal aan het adres van de Wehrmacht. Tegen de verdachte werd 
een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden uitgesproken. 

In de derde zaak ten slotte, stond een Nederlandse hotelier terecht. Deze 
man had naar een radiozender geluisterd die de bezetter verboden had. Ook 
had hij anderen in zijn hotel naar de verboden zender laten luisteren. Hem 
werd een gevangenisstraf van zes maanden en een boete opgelegd. Zijn radio 
werd verbeurdverklaard. 

Van de zittingsdag werd uitgebreid verslag gedaan in de nationale dagbla-

11 
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den, zodat krantenlezend Nederland op de hoogte was van deze nieuwe 
instantie op strafrechtelijk gebied. Vóór de Duitse bezetting waren hier te lan
de alleen instanties van de Nederlandse rechterlijke macht bevoegd geweest 
strafzaken tegen burgers te behandelen. In mei 1940 had de Wehrmacht daar
aan Duitse krijgsraden toegevoegd. In de zomer van 1940 kwam hier dus nog 
een ander - eveneens Duits, maar geen militair - gerecht bij: het Landesge
richt. 

Dit Landesgericht was een van de twee met rechtspraak belaste instanties 
waarvan de komst was aangekondigd door de Oostenrijkse jurist en politicus 
Arthur Seyss-Inquart, vlak na zijn installatie als rijkscommissaris van de bezet
te Nederlandse gebieden. De andere instantie werd het Obergericht genoemd. 
Seyss-Inquart had het Landesgericht en het Obergericht bevoegd verklaard 
alle strafbare feiten te berechten die waren begaan door (voormalig) Duitse 
staatsburgers, staatsburgers van het Duitse protectoraat Bohemen-Moravië en 
medewerkers van het bezettingsbestuur. Ook waren Landes- en Obergericht 
bij uitsluiting bevoegd bepaalde handelingen van burgers te berechten, die 
waren gericht tegen Duitse instituten, personen of belangen. 

De rijkscommissaris had de twee Duitse rechterlijke instanties daarmee een 
tweeledige - deels disciplinerende, deels protegerende - taak gegeven: ener
zijds de berechting van criminaliteit binnen de eigen gelederen; anderzijds de 
berechting van bepaalde ongewenste (anti-Duitse) gedragingen van inwoners 
van het bezette gebied. In beginsel had de Duitse strafrechtspraak dus het oog
merk de positie van het bezettingsregime in Nederland te verstevigen. 

^ > 

Over die Duitse strafrechtspraak gaat deze studie. Naar aspecten van straf
rechtspraak in bezet Nederland is reeds enig onderzoek gedaan.3 Vanuit het 
buitenland is weinig belangstelling voor het onderwerp getoond. Drie studies, 
alle van de hand van Duitse historici, vergelijken ontwikkelingen in bezet 
Nederland met die in andere bezette gebieden.4 De meest recente werd uitge
geven in 1990. J. Thomas vergelijkt daarin de Duitse militaire strafrechtspraak 
in respectievelijk Frankrijk, Nederland, België, Denemarken en Noorwegen.5 

In de Nederlandse geschiedschrijving over Nederland in oorlogstijd heeft 
het seriewerk van L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld
oorlog,6 een prominente positie. In zijn werk wordt op diverse plaatsen, in de 
verschillende delen, aandacht aan de rechtspraktijk besteed. In een apart 
hoofdstuk staat de (verwording van de) Nederlandse strafrechtspraak cen
traal.7 Vooral over Nederlands hoogste rechterlijke instantie, de Hoge Raad, 
oordeelt De Jong negatief. In zijn epiloog, waarin de naoorlogse zuivering van 
de Hoge Raad aan de orde komt, herhaalt hij dit oordeel.8 

Eveneens staat De Jong bij de Duitse strafrechtspraak stil. In het achtste 
deel, dat in zijn geheel is gewijd aan het lot van gevangenen en gedeporteer-

1 2 
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den, beschrijft hij onder meer de rechtspraak door de uiteenlopende Duitse 
instanties.9 Afgezien van het cijfermateriaal, dat hem door medewerkers van 
zijn instituut werd verschaft, bevat zijn verhaal geen nieuwe gegevens. De 
Jong verlaat zich op verklaringen van Nederlandse advocaten, die tijdens de 
bezetting voor de Duitse rechterlijke instanties hadden gepleit. Bij hun 
mening dat niet alle Duitse instanties onrecht spraken, sluit hij zich aan. Over 
de rechtspraak door het Landesgericht en het Obergericht is zijn oordeel 
betrekkelijk mild. De rechtspraak door de Duitse krijgsraden liet zijns inziens 
veel te wensen over.10 In het chronologische verhaal van De Jong komen boven
dien enkele Duitse strafprocessen aan bod. Processen tegen verzetsgroepen, 
die indertijd veel opzien baarden, worden door De Jong besproken. 

Ook in andere publicaties die het Nederlandse verzet of een specifieke ver
zetsorganisatie centraal hebben staan, zijn stukken gewijd aan de Duitse straf
rechtspraak. Zo hebben enkele leden van het voormalige verzet hun ervarin
gen op schrift gesteld. Een vroeg voorbeeld is P.A. Wansinks boek uit 1945-" 
Nacht und Nebel van F. Bakels en De vermorzeling van J. Elsendoorn verschenen 
ruim dertig jaar later.12 Van recentere datum zijn de publicaties van de verzets
mannen J.N. J. van der Mey en C.J. Witmond.13 In deze werken zijn de schijn
werpers gericht op het leven in gevangenschap. Een beknopte beschrijving van 
het eigen strafproces ontbreekt niet. 

In de wetenschappelijke geschiedschrijving van het verzet wordt (zijde
lings) aandacht besteed aan de Duitse strafrechtspraak. Het boekenweekge
schenk van 1965 bijvoorbeeld, waarin de historicus A.H. Paape het wel en wee 
van de verzetsgroep De Geuzen beschrijft, geeft tevens informatie over het 
'Geuzen-proces'.14 In haar proefschrift over het illegale periodiek Het Parool 
worden door M. de Keizer de 'Parool-processen' niet onbesproken gelaten.15 

C.M. Schuiten, die in 1995 publiceerde over het verzet in Nederland, geeft een 
bondige en zakelijke synopsis met betrekking tot de Duitse strafrechtspraak.16 

Van de hand van zijn broer, J.W.M. Schuiten, is in 1998 een dissertatie versche
nen over de verzetsgroep Ordedienst (OD). Schulten doet daarin uitvoerig ver
slag van de processen tegen medewerkers van deze groep. Naar zijn mening 
verliepen die processen ordelijk. Op grond daarvan komt hij vervolgens tot de 
conclusie dat de onbillijkheid van het Duitse strafproces in ons land niet moet 
worden overdreven.17 

O 

Uiteraard zijn er ook wetenschappelijke studies uitgegeven, die zich wél con
centreren op (een aspect van) de strafrechtspraak in bezettingstijd. Opmerke
lijk is dat diverse schrijvers van deze werken een bij zondere, persoonlijke band 
met hun onderwerp hebben. Velen waren tijdens de bezetting bij de straf
rechtspraak betrokken, als advocaat of als rechterlijk ambtenaar. Zij maakten 
de ontwikkelingen in deze periode dus van nabij mee. 

13 
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Strafpleiter J.M. Barents schreef bijvoorbeeld in 1980 in het Advocatenblad 
over zijn werk tijdens de bezetting.18 G.E. Mulder, die in 1995 publiceerde over 
de vrederechtspraak, had indertijd herhaaldelijk de verdediging gevoerd in 
strafzaken die door de vrederechter werden behandeld.19 

Nog steeds van grote waarde zijn twee artikelen uit Onderdrukkingen verzet, 
de volumineuze bundel artikelen die gedurende de periode 1949-1954 werd 
uitgegeven. In één bijdrage bespreekt L.H.K.C. van Asch van Wijck de Neder
landse strafrechtspraak tijdens de bezetting.*0 In een andere beschrijft C.R.C. 
Wijckerheld Bisdom de Duitse strafrechtspraak.21 

Typerend aan het eerste artikel is de scherpe scheidslijn tussen 'goed' en 
'fout', tussen dader en slachtoffer. Slachtoffer was de Nederlandse rechtspraak, 
die voortdurend werd geconfronteerd met Duitse inmenging en agressie; 
'goed' was de Nederlandse rechterlijke macht als geheel - hoewel ook 'foute' 
elementen er deel van uit maakten. 

De teneur van Wijckerheld Bisdoms bijdrage over de Duitse strafrecht
spraak is anders. Hoewel hij erkent dat het gemakkelijk is elk Duits vonnis 'als 
schreeuwend onrecht' te kwalificeren, wil hij zijn onderwerp niet 'vanuit dit 
gevoelsstandpunt' bezien. Op een afstandelijke manier wordt de Duitse straf
rechtspraak beschreven. Niettemin maakt ook hij een onderscheid, niet zozeer 
tussen daders en slachtoffers, als wel tussen machten en instrumenten. De 
Duitse strafrechtspraak was naar zij n mening werktuig in de hand van de poli
tieke machthebbers. 

Beide schrijvers baseren hun verhaal op ervaringen met het onderwerp. Van 
Asch van Wijck was tijdens de bezettingsperiode rechterlijk ambtenaar; 
Wijckerheld Bisdom had indertijd als strafpleiter met de Duitse rechters te 
maken. In hun bijdragen wordt niet naar bronnen verwezen. De bronnen zijn 
zijzelf. 

De eerder genoemde wetenschappelijke studies hebben door die persoonlij
ke betrokkenheid een subjectieve inslag. Dat geldt evenzeer voor de stukken 
van de deelnemers aan het naoorlogse debat over de Hoge Raad tijdens de 
bezetting. In de aanloop naar dit debat was in maart 1945 door de redactie van 
het toen nog illegale Vrij Nederland een hoofdartikel geschreven, waarin de 
Hoge Raad werd verweten zijn werk te hebben verzaakt.22 Het hoogste college 
in Nederland had het voorbeeld moeten geven, zo vond de redactie. In de prak
tijk had de Hoge Raad het echter niet gewaagd een uitspraak te doen die de 
bezetter onwelgevallig zou zijn geweest. 

Direct na de bevrijding van Nederland zwengelde N.C.M. A. van den Dries 
de discussie opnieuw aan. Daarvoor bestond ook reden: een staking en grondi
ge zuivering van de Hoge Raad werden juist in die tijd door het eerste naoor
logse kabinet overwogen. In Londen had het idee reeds postgevat de voltallige 
Hoge Raad te vervangen door een nieuwe. Zover wilden na de vijfde mei niet 
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alle bewindslieden gaan, maar dat de Raad moest worden gezuiverd, stond 
voor de meesten wel vast.23 

Het naoorlogse debat over de Hoge Raad was, kortom, een politiek geladen 
debat. Van den Dries, die in de oorlog raadsheer en na de bevrijding kandidaat 
voor het presidentschap van de Hoge Raad was, had niet alleen voor zijn naam, 
maar ook voor zijn baan te vrezen. In 1945 werd zijn brochure uitgegeven, 
waarin het beleid van de Hoge Raad met vuur werd verdedigd.24 Het weer
woord liet niet lang op zich wachten. Diverse Nederlandse rechtsgeleerden 
klommen in de pen: Van den Dries werd beticht iets te willen vergoelijken wat 
niet te vergoelijken viel; de Hoge Raad werd opnieuw verweten tegenover de 
Duitse bezetter geen principieel standpunt te hebben ingenomen.25 Na het 
besluit van de regering in oktober '45 om de 'oude' Hoge Raad te handhaven, 
kwamen de gemoederen enigszins tot bedaren. De rust keerde een jaar later 
pas werkelijk terug, toen voormalig raadsheer J. Donner ermee instemde te 
worden voorgedragen als de nieuwe president.26 

Sindsdien is aan de Hoge Raad gedurende de bezetting lange tijd geen aan
dacht meer besteed. In de jaren tachtig leefde de belangstelling weer op. In 
1983 publiceerde A.M. van der Wiel in Recht en Kritiek een lijvig artikel over de 
materie.27 In het daarop volgende jaar verscheen van P. Mazel een boek dat ook 
de Hoge Raad in bezettingstijd behandelde.28 Twee jaar later voltooide R.W. 
Polak zijn onderzoek naar een van de markantste leden van de Hoge Raad tij
dens de Tweede Wereldoorlog, B. M. Taverne.29 En C. W. D. Vrijlandt schreef een 
bijdrage over de Hoge Raad tijdens de Tweede Wereldoorlog in een bundel die 
in 1988 ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van deze instantie werd uit
gegeven.30 

Deze auteurs van latere werken tonen aanzienlijk meer distantie tot het 
onderwerp dan hun voorgangers. Een goed voorbeeld is ook het in 1995 gepu
bliceerde onderzoek naar de vrederechtspraak van M. de Geus.31 Hoewel de 
bespreking van deze rechtspraak had kunnen verzanden in een normerend 
verhaal, geeft de schrijfster een nuchtere analyse van enkele zaken. In dit werk 
en in andere latere werken wordt het onderwerp niet beoordeeld in normen 
van goed en fout, dader en slachtoffer. 

De distantie laat zich verklaren door het generatieverschil. De auteurs van 
latere werken behoren tot een generatie voor wie de materie werkelijk geschie
denis is.32 Zij schrijven niet over zichzelf of over collega's, maar over een onder
werp in het verleden. 

Daarbij zij opgemerkt, dat nagenoeg niemand van hen historicus van huis 
uit is. De meesten zijn jurist. Die academische achtergrond delen zij met de 
schrijvers van vroegere werken. Zoals is gezegd, behandelen auteurs van bui
ten de juridische professie het onderwerp slechts zijdelings. Een uitzondering 
is de neerlandicus G.P. van der Stroom. Hij schreef in 1982 in dienst van het 

^ > 

15 

-e 



L OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09: 
& 

P a g i n a 16 (Zwart f i lm) 

I 

.f 

Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD, thans NIOD) een boek over de 
Duitse strafrechtspleging en het lot der veroordeelden." In het algemeen ech
ter was en is de beschrijving van strafrechtspraak in bezet Nederland het 
domein van rechtsgeleerden. 

Vanzelfsprekend laten de juridische scholing en oriëntatie sporen na in het 
geschreven werk. Opvallend is bijvoorbeeld dat geen van de schrijvers zich 
heeft gewaagd aan een statistische bewerking van de strafrechtspraak door één 
of meer instanties.34 Op grond van casestudies worden conclusies getrokken. 
Als toetssteen fungeert de in Nederland gebruikelijke rechtspraktijk. 

In deze rechtshistorische studies overwegen juridische vraagstukken. 
Betrekkelijk weinig belangstelling wordt aan omgevingsfactoren geschon
ken.35 Het beeld dat van de rechtspraak wordt gegeven, is een statisch beeld. De 
analyse van de feitelijke rechtspraak is het doel: zowel die rechtspraak als de 
bezettingsperiode wordt dikwijls als onveranderlijke entiteit beschouwd. 
Context en dynamiek zijn begrippen waarmee de meeste auteurs van de tot nu 
toe verschenen publicaties niet werken. 

In de Duitse geschiedschrijving over de strafrechtspraak ten tijde van het 
nationaal-socialisme (1933-1945) wordt het onderwerp daarentegen juist wel in 
een bredere, historische context geplaatst. Een vergelijking van de stand van 
zaken in Nederland met die in Duitsland leert dat in Duitsland aanzienlijk 
meer en diverser onderzoek is verricht naar (aspecten van) de strafrechtspraak 
in de Tweede Wereldoorlog. Vooral in afgelopen twee decennia hebben Duitse 
historici en juristen een indrukwekkende hoeveelheid publicaties geprodu
ceerd.36 

Meer dan in Nederland heeft de geschiedschrijving over dit onderwerp in 
Duitsland in het teken gestaan van de Vergangenheitsbewältigung. Centraal stond 
de vraag welke rol de Duitse justitie had gespeeld bij de vestiging en consoli
datie van het nazi-regime. In voormalig Oost-Duitsland voelde men die 
behoefte in het algemeen trouwens minder. Daar was het tot de Wende gang
baar de eigen j ustitie (evenals de gehele DDR) te beschouwen als voortgekomen 
uit een anti-fascistische traditie. Alleen de West-Duitse justitie werd gezien als 
de erfgenaam van de genazifkeerde justitie. In naoorlogse publicaties van 
Oost-Duitse origine wordt onophoudelijk gewezen op de continuïteit in de 
personele samenstelling van de West-Duitse justitie. 

Terwijl het in Oost-Duitsland lange tijd gebruikelijk was de beschuldigen
de vinger naar het Westen te wij zen, waagden West-Duitse schrijvers het wel te 
kijken naar het 'bruine' verleden van de Duitse justitie. Hun kijk op het rechts
bestel was overigens niet onpartijdig. Tot in de jaren zeventig waren veel 
schrijvers jurist en ten tijde van het nazisme lid van de rechterlijke macht 
geweest. Mede door deze persoonlijke en functionele betrokkenheid laveer
den hun werken tussen een wetenschappelijke analyse en een apologetisch 
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zelfportret.37 Noemenswaardig in dit verband is een artikel van W. Preiser, die 
tijdens de bezetting als rechter aan het Landesgericht in Nederland was ver
bonden.38 

Het belangrijkste verdedigingswapen van deze (gewezen) magistraten was 
de zogenaamde Positivismus-Legende. In het rechts-positivisme past het beeld 
van de rechter als een nauwgezet toepassen van wetten, als la bouche de la loi die 
zelf geen mening of macht van betekenis heeft.39 Grondlegger van de Positivis
mus-Legende was Gustav Radbruch, sociaal-democratisch politicus en rechts
geleerde. In 1946 schreef hij in een Duits juridisch vakblad een artikel, waarin 
hij de verwording van de Duitse justitie in verband bracht met de rechts-posi-
tivistische traditie in Duitsland. Volgens Radbruch had de van oudsher sterke 
binding van de Duitse rechter aan de wet hem - nolens volens - tot een 
geschikt instrument van het nazi-regime gemaakt.40 Vanuit zijn conclusie was 
het voor velen na hem nog maar een kleine stap naar victimisation van de Duitse 
justitie.41 Niet de rechter, maar de wet(gever) was verantwoordelijk te houden 
voor de ontaarding van de Duitse justitie. 

Sinds het midden van de jaren zestig, wanneer zoals in zo vele westerse lan
den in Duitsland de gevestigde orde en bestaande noties ter discussie worden 
gesteld, neemt ook het onderzoek naar het nationaal-socialistische verleden 
van de Duitse justitie een nieuwe wending. Het falen van de justitie tijdens het 
Derde Rijk en de naoorlogse zuivering van de bruine justitie (of beter gezegd: 
het achterwege blijven daarvan) zijn vaker het onderwerp.42 

Ook historici en sociale wetenschappers gaan zich nu meer voor de materie 
interesseren. In de jaren zestig en zeventig worden aanzienlijk meer boeken en 
artikelen over het onderwerp uitgegeven. Belangrijk is de uitgaveJustizimDrit-
ten Reich uit 1964.43 Niet alleen analyseert de schrijfster ervan het gehele juridi
sche bedrijf ten tijde van het nationaal-socialisme in enkele tientallen bladzij
den, ook bevat haar boek (fragmenten van) authentieke documenten. 

In andere artikelen, monografieën en documentenuitgaven uit de jaren 
zestig en zeventig komen tal van aspecten van de strafrechtspraak in de perio
de 1933-1945 aan bod, onder meer: de ontwikkeling van het materiële straf
recht44, het lot van joodse j uristen45 en j oodse verdachten46, de rol van de minis
ter van Justitie F. Gürtner47, de strafrechtspraak door rechtbanken van de 
Duitse marine48, de juridische terminologie ten tijde van het nationaal-socia
lisme49, de strafrechtspraak van de bijzondere rechtbanken en het Volksgerichts
hof0, de politieke bemoeienis met de Duitse strafrechtspraak51 en de nationaal-
socialistische rechtstheorie.52 

Opvallend voor deze periode is een andere benaderingswijze. Meer dan 
voorheen trachten auteurs de ontwikkeling van de strafrechtspraak ten tijde 
van het Derde Rijk in een historisch én maatschappelijk kader te plaatsen. 
Wetenschappers die het onderwerp op deze wijze benaderden, ontleenden 
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hun concepten en denkkaders dikwijls aan de sociale wetenschappen. 
Een voortrekkersrol vervulde de Duitse historicus M. Broszat. Ver voordat 

andere historici en sociale wetenschappers zich met deze stof bezighielden, 
schreef Broszat een artikel over de pervertering van de Duitse strafrechtsple
ging." Ruim twee derde van het aantal bladzijden van dat artikel is besteed aan 
documenten; in de inleidende vijftien bladzijden geeft Broszat zijn visie op de 
geschiedenis van de Duitse justitie in nazi-Duitsland. De Duitse strafrecht
spraak tijdens de jaren 1933-1945 werd, zo meent hij, gekarakteriseerd door 
twee variabelen: enerzijds de intact gelaten rechtsstatelijke normen en ander
zijds de wetteloosheid van politieke aanvallen op en ingrepen in de Duitse 
strafrechtspraak. 

Naarmate de tijd voortschreed, werd die tweede variabele ten koste van de 
eerste overheersenden De wil van het nazi-regime deed zich steeds meer voe
len in de strafrechtspraak. Het gevolg daarvan was volgens Broszat dat de 
strafrechtspraak 'radicaliseerde'. Met dat begrip doelde hij op de verwording 
van het strafrecht tot een vernietigingswapen in de handen van het politieke 
regime. Verscherping van het strafrecht, verhoging van de opgelegde straffen, 
aantasting van de rechterlijke onafhankelijkheid, (gedeeltelijke) uitschakeling 
van de rechter en de opkomst van de Duitse veiligheidspolitie, waren aan die 
verwording verbonden. Naar Broszats mening verliep de radicalisatie gefa
seerd: het uitbreken van de Wereldoorlog (1939), het vertrek van de 'gematigde' 
minister van Justitie Gürtner (1941), Hitlers openlijke kritiek op de rechters 
(1942) en de benoeming van de fervente nazi O.G. Thierack tot minister van 
Justitie (1944) worden mijlpalen in het radicalisatieproces genoemd. 

Hoewel Broszat er niet naar verwijst, lijken zijn opvattingen te zijn geba
seerd op een boekwerk uit 1941, TheDualState, van de op het moment van publi
catie als emigrant in de Verenigde Staten levende E. Fränkel. In diens boek, dat 
in het Duits de titel Der Doppelstaat meekreeg, geeft deze Duitse advocaat een 
sociologisch geïnspireerde analyse van het Derde Rijk. De kern van zijn betoog 
is, dat de staatsvorm in Duitsland na de Machtübernahme van 30 januari 1933 
drastisch veranderde. Voordien was Duitsland een liberaal-democratische 
rechtsstaat, waarin het bestuur werd uitgeoefend volgens vast omschreven 
wetten. Sinds de benoeming van Hitler tot rijkskanselier was deze staatsvorm 
gaandeweg afgebrokkeld en gedeeltelijk vervangen door een andere staats
vorm, die Fränkel de Maßnahmenstaat noemt. Zijn beschrijving van de Maß
nahmenstaat vertoont opmerkelijke gelijkenissen met Montesquieus notie 
van despotie: de staatsvorm waarin een politiek regime de heerschappij voert 
naar zijn wil en gril.54 

In tegenstelling tot zijn befaamde voorganger beschouwt Fränkel de ver
schillende staatsvormen echter niet als elkaar uitsluitende staatsvormen. 
Fränkel is van mening dat de nationaal-socialistische heerschappij niet een 
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voorbeeld van despotie is, maar moet worden beschouwd als een mengvorm 
van despotie en rechtsstaat. Juist het naast elkaar bestaan van twee conflicte
rende staatsvormen is volgens Fränkel het kenmerk van de nationaal-socialis
tische heerschappij. Naast de Maßnahmenstaat functioneerde de Normenstaat, 
die door hem wordt gedefinieerd als de regeringsvorm waarbij de staat is uit
gerust met vergaande bevoegdheden teneinde de rechtsorde te ondersteunen. 

Exponenten (principes en instituten) van deze twee staatsvormen, zo stelt 
Fränkel, waren in nazi-Duitsland naast elkaar aanwezig. Zij vulden elkaar niet 
aan, maar concurreerden. De Maßnahmenstaat werd gaandeweg - Fränkels 
studie beslaat de periode van 1933 tot 1940 - de sterkste van de twee. Dat de 

m m Normenstaat nog ten dele intact bleef, heeft naar zijn mening te maken met 
• - • pragmatisme: het instandhouden van enige elementen van 'rechtsstatelijk

heid' achtten de vertegenwoordigers van de machtige Maßnahmenstaat doel
matig. 

Ook de strafrechtspraak in deze Doppelstaat werd gekenmerkt door dualis
me, meent Fränkel. Enerzijds, vooral in de economische sfeer, was de recht
spraak niet afwijkend van die in een liberale rechtsstaat. Anderzijds, vooral in 
de politieke sfeer, was de rechtspraak naar Fränkels opvatting sterk gewijzigd. 
Van groot belang is dat de wil van het politieke regime zich hier onmiddellijk 
in de rechtspraak kon vertalen. In deze sfeer van de rechtspraak overheerste de 
politieke willekeur. 

Ü£ X- Het gedachtegoed van deze in 1938 naar de Verenigde Staten geëmigreerde -£ J)-
joodse sociaal-democraat is in de geschiedschrijving van de strafrechtspraak in 
het Derde Rijk uitermate invloedrijk geweest. Aanvankelijk, eindjaren zestig 
en beginjaren zeventig, werd Fränkels studie vooral omarmd door hen die kri
tisch tegenover de traditionele, enigszins apologetische benadering stonden. 
Na de vertaling van zijn boek in 1974 fungeren zijn ideeën in nagenoeg elke 
Duitse publicatie over de Duitse rechtspraak ten tijde van het nazisme als lei
draad. Tekenend voor de blijvende waardering voor Fränkels werk is de uitga
ve van zijn verzameld werk, waarvan onlangs, in 1999, de eerste band is ver
schenen." 

L. Gruchmann, die zich sinds het begin van de jaren tachtig als autoriteit op 
dit gebied heeft ontpopt, heeft Fränkels theorie meer diepte gegeven. Mag
num opus van deze politicoloog is het lijvige boek Justiz im Dritten Reich 1933-
1940™, dat in 1988 verscheen. Gruchmann concentreert zich daarin op het 
beleid dat het nazi-regime in de jaren 1933-1940 ten opzichte van de Duitse jus
titie voerde. 

Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de taak- en machtsverdeling tussen 
de instituten van Maßnahmen- en Normenstaat. Als het instituut van de Maß
nahmenstaat noemt Gruchmann de Duitse veiligheidspolitie (Sicherheitspolizei, 
ofwel Sipo), als instituut van de Normenstaat de Duitse justitie. De bevoegd-

19 

O 



L 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09:2k Pagina 20 (Zwart film) 

•I*. 

heid van de Sipo had geen wettelijke grondslag. Haar maatregelen waren ook 
niet in wetten verankerd. Zij trad in Gruchmanns woorden außernormativ op. 
De Duitse justitie daarentegen werkte normativ, volgens de regels van de 
rechtsstaat. 

Daar het politieke regime de Sipo vele bevoegdheden toekende, groeide de 
concurrentie van deze politie op het gebied van de strafrechtspraak. De rechter 
werd gedeeltelijk uitgeschakeld. Het uitschakelingsproces was naar Gruch
manns overtuiging echter niet het enige proces; tegelijkertijd was het politie
ke beleid gericht op inschakeling van de rechter. In de praktijk betekende dit 
onder meer dat in de rechtspraak de wil van het politieke regime resoneerde. 
Gruchmann duidt dit nazifkatieproces aan als Gleichschaltung derjustiz." Hij is 
van mening dat die gelijkschakeling temeer succesvol was, daar de justitie zich 
(deels uit ideologische, deels uit machtspolitieke overwegingen) volgzaam 
opstelde. In de strafrechtspraak kwam die volgzaamheid onder meer tot uit
drukking in de exceptioneel hoge straffen voor verdachten, die door het regi
me als vijanden werden beschouwd. Hiermee hoopte de rechterlijke macht de 
Sipo de pas af te snijden en haar eigen competenties te behouden. 

Volgens Gruchmann heeft deze machtsstrijd tussen rechter en politie radi-
calisatie in de hand gewerkt. Het radicalisatiebegrip, dat zowel door Broszat 
als door Gruchmann met betrekking tot de rechtspraktijk wordt gehanteerd, 
is recentelijk door I. Kershaw op een belangrijk punt genuanceerd.58 In het eer-

kx. ste deel van zijn autobiografie over Hitler stelt deze Britse historicus kortweg -£ }-
dat nazi-Duitsland door initiatieven/rom below radicaliseerde. Niet de bevelen 
van hogerhand, maar het proces van working towards theFührer door lagere auto
riteiten, instanties en personen zorgde voor de schoksgewijze radicalisatie. 

Na het boek van Gruchmann zijn talloze studies verschenen die op de ideeën 
van hem en van Fränkel geïnspireerd zijn. Nieuwe, aanvullende vragen wor
den gesteld, zoals die naar het ontstaan en voortbestaan van deze dualistische 
structuur,59 naar de opstelling en rol van de rechter binnen die structuur,60 naar 
de politieke beïnvloeding van de justitie door wetgeving61 en naar het natio
naal-socialistische beleid ten opzichte van de Duitse justitie.62 

In al deze studies wordt de ontwikkeling van de Duitse justitie ten tijde van 
het nationaal-socialisme gerelateerd aan een bredere context, aan politieke 
ontwikkelingen en, meer in het bijzonder, aan de vormgeving en ontwikke
ling van de nationaal-socialistische heerschappij. Dat historisering van het 
onderwerp in Duitsland evenzeer gebruikelijk is, moge blijken uit het feit dat 
voor het doen van historisch onderzoek naar de Duitse justitie in deze en late
re periodes zelfs een nieuwe discipline is geschapen: juristische Zeitgeschichte. 
Een periodiek met deze naam is in 1993 door het ministerie van Justitie van 
Nordrhein-Westfalen gestart.63 
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In de laatste vijfjaren is in Duitsland een tendens naar kleinschaliger onder
zoek te constateren. De feitelijke rechtspraak door één categorie van rechterlij
ke instanties of door één gerecht is daarin het onderwerp van analyse. Zo is de 
rechtspraak door de militaire rechtbanken in Marburg,64 Wilhelmshaven,65 

Cuxhaven en Wesermunde66 recentelijk onderzocht. Over de rechtspraak door 
de gewone (niet-militaire) rechtbanken is ook in de laatste jaren bijzonder veel 
gepubliceerd.67 De rechtspraak door de Sondergerichte is voor het eerst uitge
breid gedocumenteerd door H. von Wüllenweber, in 1990.68 Daarna zijn er 
meer deelstudies verschenen, bijvoorbeeld over de rechtspraak door het Son
dergericht in Freiburg,69 door het Sondergericht in Mannheim,70 door het Lan
desgericht in Bielefeld71 en door het Erbsgesundheitsgericht in Hamm.72 

Deze nieuwe deelstudies zijn alle gebaseerd op statistisch bewerkt archief
materiaal. In veel van deze studies klinken de bevindingen van Broszat, Frän-
kel en Gruchmann door. De onderzochte rechtspraak van een specifieke 
instantie of van een categorie van instanties wordt beschouwd als dynamisch, 
onderhevig aan veranderingen. De oorzaken van veranderingen worden 
gezocht in de context, in omgevingsfactoren, die per gebied en per instantie 
sterk kunnen verschillen. 

^ > 

Bij het verrichten van het onderzoek naar de Duitse strafrechtspleging in bezet 
Nederland is aansluiting gezocht bij de Duitse historiografie. Door enerzijds 
te proberen de rechtspraak van de Duitse instanties te reconstrueren en ander
zijds te trachten meer reliëf te geven aan het onderwerp door ook achtergron
den te schetsen, wordt recht gedaan aan het uitgangspunt van deze studie, 
namelijk, dat er een verband bestaat tussen de feitelijke rechtspraak van de 
Duitse instanties en de veranderende context. 

In deze studie is daarom een ruime plaats gereserveerd voor de beschrijving 
van die context, in het bijzonder van drie thema's. In de eerste plaats: de ont
wikkeling van het 'bezettingsrecht'. Dit bezettingsrecht, dat wil zeggen het 
geheel aan tijdens de bezetting uitgevaardigde verordeningen, was het recht 
dat de twee Duitse instanties in de eerste plaats konden toepassen. Op grond 
van dit recht konden zij dus Nederlandse burgers veroordelen.73 Strafbaarstel
ling door het politieke regime en berechting door de Duitse instanties waren 
dus nauw verbonden en beide onderdeel van een en hetzelfde criminalise
ringsproces, dat door de Duitse autoriteiten in Nederland werd gebruikt om 
de eigen positie te verstevigen. Wil men de ontwikkeling van de rechtspraak 
bespreken, dan is het zaak ook aan de ontwikkeling van dit bezettingsrecht 
aandacht te schenken. 

In de tweede plaats: de ontwikkeling van de institutionele verhoudingen. 
Zoals reeds werd opgemerkt, waren Landes- en Obergericht niet de enige auto
riteiten op het gebied van ordehandhaving en oppositiebestrijding. Andere 
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Nederlandse en Duitse instituten hadden of kregen bevoegdheden. De vraag is 
of en hoe veranderingen in de onderlinge werk- en competentieverdeling 
doorwerkten in de rechtspraktijk van het Obergericht en het Landesgericht. 

In de derde plaats: de ontwikkeling van de relatie tussen het bezettingsregi
me en de Nederlandse bevolking. De positie van het bezettingsregime was 
sterk afhankelijk van deze verhouding. Daar de Duitse rechter in beginsel de 
taak had bij te dragen aan de consolidatie van het bezettingsregime, mag wor
den verwacht dat veranderingen in die verhouding ook op het werk van deze 
rechter invloed hadden. 

Bij deze encadrering van het onderwerp kunnen de ideeën van Fränkel, 
Broszat en Gruchmann hun toepasselijkheid voor de Nederlandse situatie 
bewijzen. Werd de Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland eveneens 
gekenmerkt door zowel rechtsstatelijke als niet-rechtsstatelijke aspecten 
(Fränkel)? Wat kan men zeggen over de strijd tussen de diverse instituten: was 
in bezet Nederland evenals in nazi-Duitsland sprake van een concurrentie
strijd tussen de Duitse politie en de Duitse justitie en zo ja, werd deze in bezet 
Nederland eveneens in het voordeel van de eerste beslecht (Gruchmann)? 

Ten slotte kan de vraag worden gesteld of het Duitse beleid - en meer in het 
bijzonder: de Duitse strafrechtspraak - ook in bezet Nederland radicaliseerde 
naarmate de tijd voortschreed. In het verlengde hiervan kan met betrekking 
tot bezet Nederland een tweede vraag worden gesteld: welke actoren en facto
ren werkten in bezet Nederland radicalisatie in de hand? -£ ^-

De tweeledige opzet van het onderzoek - naast de reconstructie van de eigen
lijke rechtspraak de plaatsing van deze rechtspraak in een historische context 
- heeft gevolgen voor de compositie van het boek. De grote lijn is de chronolo
gische. 

De eerste twee hoofdstukken kunnen daarbij worden beschouwd als voor
geschiedenis. Vertrekpunt is 30 januari 1933, de dag waarop Hitler tot rijks-
kanselier werd benoemd. In het eerste hoofdstuk wordt in kort bestek bespro
ken welke gevolgen de nationaal-socialistische Machtübernahme had voor de 
Duitse rechtspraktijk in Duitsland. In het tweede hoofdstuk wordt vervolgens 
behandeld hoe de veranderde percepties van het recht in het algemeen en straf
recht in het bijzonder doorwerkten in de Duitse militaire veroveringsplannen 
en in het praktische Duitse bezettingsbeleid in de veroverde gebieden (tot 10 
mei 1940). Het hoofdstuk mondt uit in een vergelijking van de bezettingen in 
verschillende Europese landen: centraal staat daarbij de vraag hoe de straf
rechtspraak in de bezette gebieden werd georganiseerd. 

Met het derde hoofdstuk begint de beschrijving van het eigenlijke onder
werp: de Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland. In dit hoofdstuk, dat 
de periode bestrijkt tussen de capitulatie van het Nederlandse leger (14 mei 
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1940) en de instelling van de Duitse rechterlijke macht voor strafzaken (17 juli 
1940), wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van de komst van Duitse 
(niet-militaire) rechters. Beschreven wordt welk idee aan de instelling van de 
Duitse rechterlijke macht voor strafzaken ten grondslag lag, wie zich met de 
voorbereiding bemoeiden en hoe andere instituten in bezet Nederland op de 
instelling reageerden. 

In het daarop volgende (vierde) hoofdstuk worden de eerste zeven maanden 
na de instelling besproken. Hoewel deze maanden worden beschouwd als een 
periode van relatieve rust en van wederzijdse welwillendheid74, waren er ook 
signalen die wezen op een andere onderstroom. Oppositionele gedragingen, 
die reeds in de zomer van 1940 strafbaar waren gesteld, werden door de Duitse 
krijgsraden berecht. De Duitse politie concentreerde zich op het uitschakelen 
van politieke activisten die voor de bezetting al tegen het nationaal-socialisme 
hadden geageerd. Tegen deze achtergrond wordt de vraag beantwoord hoe de 
instanties van de Duitse rechterlijke macht voor strafzaken aan de uitvoering 
van hun taak begonnen. 

Afgezien van enkele protestacties was de politieke oppositie tegen de bezet
ter in deze eerste periode te verwaarlozen. Veel veranderde na de Februari
staking. Met een beschrijving van die buitengewoon onrustige periode opent 
het vijfde hoofdstuk. Voor de eerste maal in de bezettingsperiode werd de 
Duitse bezetter in deze februarimaand met een massaal, openlijk burgerlijk 
protest geconfronteerd. Voor de eerste maal ook greep het regime naar de -Q-

noodrem: de 'uitzonderingstoestand' werd afgekondigd. 
Hoewel de stakingen zich niet verder dan Noord-Holland verspreidden en 

zij ook niet langer dan enkele dagen voortduurden, markeerde de Februari
staking het begin van een nieuwe periode. In die periode bekoelde de betrek
king tussen de Nederlandse bevolking en de Duitse autoriteiten. De Neder
landse burgers toonden zich minder inschikkelijk en volgzaam. De Duitse 
bezetter verloor zijn aanvankelijke terughoudendheid. Tot in de verste uit
hoeken van de Nederlandse samenleving strekte de Duitse bemoeienis zich 
uit. Twee nieuwe rechterlijke instanties - de economische en de vrederechter -
werden in deze periode ingesteld. De Duitse politie opende de jacht op Neder
landse communisten en hun ondergrondse organisaties. De rijkscommissaris 
stelde diverse uitingen van politieke oppositie strafbaar. 

In deze context, dit tijdvak tussen de twee grote stakingen (de Februari
staking van 1941 en de april-meistakingen van 1943) kwam de Duitse straf
rechtspraak tot wasdom. Duizenden zaken wetden door het Landesgericht en 
het Obergericht behandeld. De praktijk van deze Duitse strafrechtspleging is 
het onderwerp van het zesde hoofdstuk, dat daarmee buiten de chronologie 
van het boek valt. In dit hoofdstuk worden enige wezenlijke aspecten van die 
praktijk nader beschouwd: de instituten en personen die bij de verschillende 
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fases van het proces betrokken waren, het soort zaken dat bij de Duitse rechter 
aanhangig werd gemaakt, de persoon van de dader, de verdediging en de straf-
motivering en strafmaat. Daar de rechtsgang op grond van specifiek archief
materiaal wordt gereconstrueerd, wordt in het hoofdstuk ook stilgestaan bij 
de aard en omvang van dit materiaal. 

In de daaropvolgende twee hoofdstukken (zeven en acht) staat de recht
spraak tijdens de laatste twee jaren van de bezetting centraal. Gekeken wordt 
hoe de binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen tijdens deze periode 
doorwerkten in de Duitse rechtspraktijk. Aan het begin van het tijdvak trok 
een tweede massale stakingsgolf een zware wissel op de verhouding tussen het 
bezettingsregime en de aan zijn gezag onderworpen Nederlandse bevolking. 
De verhouding verslechterde naarmate berichten over Duitse militaire neder
lagen talrijker werden. Burgerlijke ongehoorzaamheid, illegale en onder
grondse activiteiten groeiden in aantal en omvang. 

In deze bezettingsfase nam het Duitse regime, beseffend zijn beleid in 
Nederland niet meer met de gebruikelijke middelen tot een succes te kunnen 
brengen, zijn toevlucht tot dwang- en terreurmaatregelen. Buitengerechtelij
ke acties, waarvan onschuldige burgers ook het doelwit werden, kwamen 
steeds vaker voor. Enkele draconische strafbepalingen werden van kracht. De 
vraag is hoe de Duitse strafrechtspraak zich in dit gepolariseerde klimaat 
handhaafde. 

Het laatste (negende) hoofdstuk, evenals het zesde hoofdstuk in opzet the- - £ ^-
matisch, is in zekere zin ook als epiloog te beschouwen. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven wat er nâ de uitspraak met de personen gebeurde die de Duitse 
rechter had veroordeeld. Met de uitspraak was het strafproces nog niet afge
rond: de straf moest nog ten uitvoer worden gelegd (geëxecuteerd) en, indien 
om gratiëring was verzocht, het gratieverzoek moest nog worden behandeld. 
Na een korte uiteenzetting van het Duitse gratiëringsbeleid en de Duitse straf
executie, wordt de aandacht gericht op één groep veroordeelden, namelijk 
degenen die een vrijheidsstraf moesten uitzitten. Met de beschrijving van hun 
terugkomst in het dan bevrijde Nederland eindigt het hoofdstuk en daarmee 
het betoog. 

In de negen hoofdstukken van het boek worden, zoveel mag duidelijk zijn, 
diverse vragen en thema's behandeld met de opzet de Duitse strafrechtspraak 
in bezet Nederland van verschillende kanten te belichten. Op welke wijze werd 
de Duitse rechterlijke macht voor strafzaken hier georganiseerd en wat deed 
zij? Hoe verhielden haar instanties zich ten opzichte van andere instanties? 
Hoe werd de strafrechtspraak door de politieke autoriteiten precies aange
stuurd en hoe ontwikkelde deze zich precies binnen de bredere context van 
bezetting? Op deze vragen tracht dit boek een verhelderend antwoord te 
geven. 
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R U D I M E N T E N EN N O V I T E I T E N . STRAFRECHTSPRAAK 
IN VOOROORLOGS N A Z I - D U I T S L A N D 

Op den vooravond van het Kerstfeest van dit sombere jaar 1933 heeft het Duitsche 

rijksgerechtshof vonnis geveld in het rijksdagbrand-proces (...). Een kort woord 

daarover mag te dezer plaatse niet ontbreken, want, zooals reeds meermalen in dit 

blad werd betoogd, wel willen wij louter politieke beschouwingen vermijden, maar 

als de politiek van een groot naburig land zulk een geduckten invloed gaat uitoefe

nen op de ontwikkeling van het recht, dan wordt spreken plicht.' 

=É> 

Met deze zinnen opende J.C. van Oven, redactielid van het Nederlandsch Juristen 
Blad (NJB) in december 1933 zijn stuk over de recentste ontwikkelingen in 
Duitsland. Tot dan toe was in het NJB nauwelijks aandacht aan het onderwerp 
besteed. In juni 1933 was een vierdelige serie over nationaal-socialistische wet
geving gestart.2 Een kleine maand later had een auteur in het verslag van zijn 
deelname aan een congres in Hamburg bezorgdheid uitgedrukt over de door 
hem geconstateerde eensgezindheid onder Duitse rechtsgeleerden.3 

De redactie van het NJB beklemtoonde haar principiële terughoudendheid 
in politieke aangelegenheden.* Daarvan gaf zij een demonstratie in een num
mer uit september van dat jaar.5 'Poscimur!', zo begon de redactie, maar tot een 
directe en openlijke aanklacht tegen de nationaal-socialistische maatregelen 
kwam het niet. De kritiek spitste zich toe op een artikel van de Nederlandse 
politierechter N. Muller, waarin deze zich lovend zou hebben uitgelaten over 
de ontwikkelingen in nazi-Duitsland.6 

Voor het NJB was het artikel van Van Oven dan ook uniek en baanbrekend. 
Hoewel zij n naam onder het stuk prijkte, maakte de tekst duidelijk dat hier de 
mening van de hele redactie werd verwoord. De auteur trok fel van leer. In 
Duitsland, zo stelde Van Oven, was het recht vervangen door de 'antipode van 
recht'. Daarvan gaf zijns inziens niet alleen de wetgeving blijk, maar ook de 
rechtszaak tegen Marinus van der Lubbe. Het druiste in tegen het 'Europese 
objectieve rechtsbewustzijn' dat deze man ter dood was veroordeeld wegens 
een feit (brandstichting) dat op het moment van pleging niet met de doodstraf 
was gesanctioneerd. 'Wat zal de toekomst brengen?' vroeg Van Oven zich af: 
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(...) in een land zonder grondwettelijke vrije meeningsuiting, waar ongecontroleerde 

machtsuitoefening, concentratiekampen en verklikkers de samenleving beheerschen, 

waar getuigen, verdedigers en rechters reden hebben te duchten voor hun lijflijke vei

ligheid als zij den machthebbers onwelgevallig zijn... hoe kan daar een toekomst weg

gelegd zijn voor het waarachtige recht? 

!f 

Van Ovens vrees was niet ongegrond. De jongste ontwikkelingen illustreerden 
hoezeer aan het 'waarachtige' recht in Duitsland werd getornd. In de jaren die 
volgden zouden nieuwe ingrepen de rechtspraktijk nog verder aantasten. In 
deze periode, waarin de Führerstaat werd gegrondvest en het proces van radica-
lisatie in gang werd gezet/ verwerd het strafrecht stapsgewijs tot een politiek 
instrument. 

Die verwording was niet volkomen: het Duitse strafrecht ten tijde van het 
nationaal-socialisme kende elementen van continuïteit. Zij was evenmin uit
sluitend van bovenaf gedirigeerd: veel wijzigingen waren zo niet geïnitieerd, 
dan toch geaccepteerd door de overwegend reactionaire rechterlijke macht in 
Duitsland. Tenslotte stond de verwording niet geheel los van het verleden: in 
enkele opzichten werd op het pad voortgegaan, dat reeds voor Hitlers Macht
übernahme was ingeslagen. 

DE ONDERMIJNDE DUITSE RECHTSSTAAT 

Op H augustus 1919, zes weken na ondertekening van het verdrag van Versail
les8 en meer dan veertien jaar voor het beruchte proces tegen Van der Lubbe, 
werd de grondwet van het 'nieuwe' Duitsland in het Reichsgesetzblatt gepubli
ceerd.9 Deze Weimarer Verfassung verwoordde de fundamenten van het nieuwe 
Duitsland. Uit de tekst kwam naar voren dat de opstellers een democratische 
rechtsstaat voor ogen had gestaan. 

Opvallend was hun keuze voor een mengvorm van het presidentiële en het 
parlementaire stelsel. Naast de regering en het parlement kreeg de rijkspresi-
dent een belangrijke positie. Niet alleen was hij rechtstreeks gekozen, ook had 
hij een cruciale functie in het systeem van checks and balances. Van groot belang 
waren de artikelen 25 en 48 van de grondwet. Eerstgenoemd artikel stelde de 
rijkspresident in staat de rijksdag te ontbinden. Binnen zestig dagen na ont
binding dienden nieuwe verkiezingen plaats te vinden. Artikel 48 kende hem 
twee andere bevoegdheden toe: het recht een afzonderlijk Duits Land, zo nodig 
met militaire bijstand, te dwingen tot het nakomen van verplichtingen aan het 
rijk en het recht bij ernstige ordeverstoring in het rijk alle noodzakelijke maat
regelen te treffen.10 

Juist deze uitgebreide bevoegdheden, die aan de rijkspresident waren toe-
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gekend om de parlementaire democratie te waarborgen, werden begin jaren 
dertig door reactionaire regeringen benut om op ondemocratische wijze te 
regeren. Reactionaire partijen, die na augustus 1919 onophoudelijk ageerden 
tegen de nieuwe parlementaire democratie, kregen in april 1930 de kans de 
door hen gewenste autoritaire rechtsstaat gestalte te geven. Na meer dan tien 
jaren oppositie vormden zij in dat voorjaar een regering van reactionaire sig
natuur. 

Nauwelijks drie maanden na hun aantreden werd voor de eerste keer op 
ondemocratische wij ze geregeerd. In j uli 1930 trof president Paul von Hinden-
burg een maatregel waartoe hij op grond van artikel 48 bevoegd was. Aange
zien deze niet werd goedgekeurd door de meerderheid van de rijksdag besloot 
de rijkspresident de maatregel in te trekken. Gelijktijdig ontbond hij de rijks
dag - een bevoegdheid die artikel 25 hem toekende. Geheel volgens de regels 
werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor september - nog net binnen 
de wettelijke termijn van zestig dagen. 

Gedurende die periode oefende de afgetreden regering ad interim het 
landsbestuur uit. Het grote verschil met de voorgaande, 'normale' regeerperio
de was nu dat de regering in die zestig dagen per decreet regeerde. Het parle
ment was immers ontbonden. Maatregelen konden (en hoefden) niet worden 
voorgelegd aan de volksvertegenwoordiging. Zodoende hadden de reactionai
ren een leemte in de nieuwe grondwet gevonden, die hun in staat stelde ook 
zonder instemming van het parlement hun beleid uit te voeren. 

Na de Machtübernahme in januari 1933 zou Hitler van deze 'vondst' 
profiteren. In de reactionaire regeringen van de beginjaren dertig was zijn 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) nog niet opgenomen. Sinds 
de verkiezingszege in november 1932, waarbij meer dan dertig procent van de 
kiesgerechtigde Duitsers NSDAP had gekozen," leek die buitensluiting de reac
tionairen niet langer opportuun.12 Op 30 januari 1933 benoemde Von Hinden-
burg Hitler tot rijkskanselier. 

Binnen enkele maanden na zijn aanstelling als leider van het Kabinett der 
nationalen Konzentration werden de reeds aangetaste fundamenten van de Wei-
mar-republiek volledig ondergraven. Met twee verordeningen - beide overi
gens niet door Hitler maar door Von Hindenburg ondertekend - werd in 
februari 1933 de strijd tegen politieke tegenstanders ontketend. Op de vierde 
van die maand legde een verordening, zum Schutze des deutschen Volkes de vrij
heid van vergadering en pers aan banden.13 De verordening zum Schutz von Volk 
und Staat van 28 februari maakte een eind aan elke politieke oppositie.14 De 
rijksregering kreeg uitgebreide volmachten.15 Zur Abwehr kommunistischer 
staatsgefährdender Gewaltakte konden grondrechten worden geschonden. Ook 
kon de rijksregering in de politiek van een afzonderlijk Land ingrijpen wan
neer aldaar naar haar mening niet de vereiste maatregelen tot herstel van de 
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openbare veiligheid en orde werden getroffen. 
Een volgende stap op weg naar de dictatuur liet niet lang op zich wachten. 

In de derde week van maart 1933 stemde de rijksdag over een wetsvoorstel 
waarmee de wetgevingsprocedure drastisch veranderd zou worden. Voorge
steld werd (leden van) de regering en de rijkskanselier het recht te geven wet
ten uit te vaardigen zonder deze te hebben voorgelegd aan de rijksdag. Bij de 
stemming ontbraken afgevaardigden van de Kommunistische Partei Deutschlands 
(KPD). Zij waren gearresteerd of hielden zich verborgen. Sociaal-democraten 
waren wel bij de stemming aanwezig. Zij waren ook de enigen, die tegen het 
wetsvoorstel stemden. Alle leden van andere Duitse politieke partijen stemden 
voor aanname van de wet.16 De rijksdag had zichzelf daarmee uitgeschakeld. 
Wetten kwamen voortaan niet meer op parlementair-democratische wijze tot 
stand.17 De Duitse democratische rechtsstaat - wat het wetgevingsproces 
betreft - hield op te bestaan. 

DE B E K N O T T E D U I T S E J U S T I T I E 

* 

Ook in de Duitse strafrechtspraak was vrijwel onmiddellijk na de Machtüber
nahme een nieuwe wind gaan waaien. De verordening van 28 februari 1933 
opende de poort naar van staatswege geautoriseerde, buitengerechtelijke vrij
heidsbenemingen van burgers.18 Zonder dat een rechter eraan te pas kwam 
konden personen voor onbepaalde tijd worden opgesloten. Deze opsluiting 
werd aangeduid als Schutzhaft. 

Van de mogelijkheid een persoon in Schutzhaft te nemen kon gebruik wor
den gemaakt wanneer een handeling in de ogen van de bevoegde instantie 
staatsgefährdend was. De bevoegde instantie in deze was niet de Duitse justitie, 
maar een tak van de Sipo.19 Deze ontpopte zich in de tweede helft van de jaren 
dertig als the ideological powerhouse of the Third Reich, dat op brede steun van het 
politieke regime kon rekenen.20 Zij beschouwde het als haar primaire taak de 
Duitse 'volksgemeenschap' te beschermen. Voor gemeingefährliche elementen 
was geen plaats. In groten getale werden zij opgepakt en als Schutzhäftlinge in 
kampen opgesloten. Aanvankelijk was Schutzhaft alleen een preventieve 
maatregel, maar na verloop van tijd was Schutzhaft ook een maatregel die in 
plaats of naast de gerechtelijke straf werd opgelegd.21 

In het algemeen was Schutzhaft het wapen in de strijd tegen politieke 
tegenstanders van het regime. Twee onderdelen van de Duitse veiligheidspoli
tie hielden zich in het bijzonder met deze strijd bezig: de politieke recherche 
(GeheimeStaatspolizei, ofwel Gestapo) en de politieke inlichtingendienst (Sicher
heitsdienst, kortweg SD). Was Schutzhaft het wapen in de strijd tegen politieke 
tegenstanders, de tot ver in '33 onbekende Vorbeugungshaft werd het wapen 
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waarmee alle andere gemeingefährliche personen uit de volksgemeenschap 
konden worden verwijderd. De 'gewone' Duitse recherche (Kriminalpolizei of 
kortweg Kripo) was in dezen bevoegd. In november 1933 werd de Kripo opge
dragen 'gewoontemisdadigers' in Vorbeugungshaft te nemen, wanneer de 
kans op recidive aanwezig werd geacht.22 In 1937 breidde de vorbeugende Verbre
chensbekämpfung zich uit: allen, die als 'asociaal' konden worden bestempeld, 
werden van straat geplukt.23 

Duizenden burgers verdwenen in de loop van de jaren dertig in concentra
tiekampen. De Duitse justitie, laat staan de rechterlijke macht, had over hun 
arrestatie en detentie geen zeggenschap. Politiefunctionarissen werden 
bovendien meer en meer aan de controle van het OM onttrokken. Vervolging en 
berechting van leden van politie en ss was sedert oktober 1938 zelfs in het 
geheel niet meer mogelijk: bijzondere rechtbanken (ss- und Polizeigerichte) kre
gen de bevoegdheid strafzaken tegen hen te behandelen.24 

In de gezagsverhouding tussen het OM en de politie traden wijzigingen op. 
Bij de opsporing van vele strafbare feiten werd de officier van justitie niet meer 
betrokken. Daar kwam bij, dat de Duitse politie voor het overdragen van straf
zaken aan het OM andere criteria ging hanteren. Zo bepaalde de Duitse politie
leiding in 1939 dat zaken alleen aan het OM moesten worden overhandigd wan
neer ervan uit kon worden gegaan, dat processen in deze zaken 

für die Allgemeinheit eine abschreckende Wirkung haben und daher zu möglichst 

exemplarischen Strafen - möglichst nicht zu geringen Strafen und erst recht nicht zu 

Freisprechungen - führen.25 

<.T 

Anders dan de Duitse officier van justitie, die zich bij zijn beslissing omtrent 
vervolging vooral liet leiden door het legaliteitsbeginsel en in principe ver
plicht was vervolging in te stellen naar elk geconstateerd strafbaar feit, werd de 
politie opgedragen zich bij de vraag of een strafzaak aan het OM moest worden 
voorgelegd, door een andere overweging te laten leiden: de vraag of een straf
proces nut zou hebben. Dat nut was afhankelijk van het te verwachten intimi
derende effect. Deze ontwikkelingen wezen erop dat de traditionele bevoegd
heden van de Duitse justitie danig waren afgekalfd. De macht van de Duitse 
veiligheidspolitie was daarentegen voortdurend gegroeid. De introductie en 
de daarop volgende oprekking van Schutzhaft en Vorbeugungshaft hadden 
daar beslist aan bijgedragen. 

De gedeeltelijke uitschakeling26 van de Duitse justitie werd onderstreept 
door een gebeurtenis op de achtste september 1939. Op die dag maakte een 
persbericht in de Duitse dagbladen melding van de executie van een aantal 
personen. De genoemde personen waren noch door het OM vervolgd, noch 
door een rechter ter dood veroordeeld. Zij waren op bevel van de Duitse poli-
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tieleiding doodgeschoten. Wel eerder had de Duitse politie burgers zonder 
vorm van proces vermoord. Nog nooit echter was daaraan ruchtbaarheid gege
ven." 

DE AANGEPASTE DUITSE JUSTITIE 

Hoewel de uitschakeling van de Duitse j ustitie veelomvattend was, was zij niet 
volkomen. Wat in de loop der jaren niet werd uitgeschakeld, werd gleichgeschal
tet,™ dat wil zeggen aangepast aan de nieuwe politieke wensen en ingeschakeld 
ten behoeve van het nieuwe regime. 

Deze gelijkschakeling verliep ook moeiteloos doordat vele Duitse rechters -
althans aanvankelijk - sympathiek stonden tegenover de maatregelen van het 
nieuwe politieke regime. Ten tijde van de Weimar-republiek had de rechterlij
ke stand haar overwegend völkisch-nationale politieke voorkeur in jurispruden
tie herhaaldelijk tot uitdrukking gebracht.29 De oudere leden van de rechterlij
ke macht hoopten dat de nationaal-socialistische maatregelen de ook door hen 
zo begeerde autoritaire rechtsstaat binnen handbereik brachten.30 Jongere 
leden hadden vaak eveneens financiële redenen om het nieuwe politieke re
gime te steunen. Hun toekomstperspectieven waren sinds de Machtübernah
me zonder meer beter geworden.31 

Feitelijk waren de deels toegejuichte, deels geaccepteerde veranderingen op 
'hun'vakgebied bijzonder ingrijpend. 

Al snel was het gedaan met de grondwettelijk gewaarborgde rechterlijke 
onafzetbaarheid.32 Joden en politieke Unzuverlässigen werden uit de Duitsejus-
titie verwijderd. De politiek besliste wie hun plaatsen konden innemen. Het 
benoemingsbeleid werd aangelegenheid van de politiek. 

Ook aan de grondwettelijke onafhankelijkheid van de rechterlijke macht 
werd geknaagd. Op alle magistraten rustte de plicht zich aan te sluiten bij de 
enige toegelaten juristenorganisatie en zich te scholen in de nationaal-socialis
tische leer. In speciale opleidingskampen werden juristen nationaal-socialisti
sche waarden en normen bijgebracht.33 Twee weken na het uitbreken van de 
oorlog werd de rechterlijke onafhankelijkheid verder ingeperkt. Een wet 
schreef voor dat het politieke regime (dat wil zeggen: Hitler) het recht had 'bui
tengewoon protest' aan te tekenen tegen een gewezen vonnis. De zaak moest 
dan opnieuw worden behandeld door de hoogste rechterlijke instantie in 
Duitsland, het Reichsgericht." 

De rechterlijke organisatie werd evenmin met rust gelaten. Tot maart 1933 
was die organisatie in essentie vergelijkbaar met de Nederlandse: een aan com
petentie en rechtsgebied gebonden hiërarchie van Amtsgerichte (onze kantonge-
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rechten), Landgerichte (onze rechtbanken), Oberlandesgerichte (onze gerechtsho
ven) en één Reichsgericht (onze Hoge Raad).35 

Belangrijk was de komst van twee nieuwe soorten instanties: Sondergerich
te (bijzondere rechtsinstanties) en het Volksgerichtshof. Sondergerichte had 
het politieke regime in maart 1933 ingesteld.36 Onder dezelfde naam waren al 
eens eerder rechterlijke instanties op Duitse bodem actief geweest: vlak na de 
Eerste Wereldoorlog37 en vlak voor de Machtübernahme. 

Vooral met de laatste Sondergerichte vertoonden de nieuwe instanties veel 
overeenkomsten.38 Kenmerkend was de vereenvoudigde procesgang (snel
recht): een gerechtelijk vooronderzoek was niet toegestaan, de tijd tussen dag
vaarding en zitting kon tot 24 uur worden teruggebracht, de rechter mocht 
bewijsstukken negeren, de verdachte kon niet in beroep gaan tegen een uit
spraak en het vonnis werd onmiddellijk van kracht.39 Tot september 1939 
beperkte de competentie van de nieuwe Sondergerichte zich tot politieke 
zaken.40 Sedertdien breidde de competentie zich uit. Tevens kreeg het OM in 
die tijd de mogelijkheid elke willekeurige zaak naar een Sondergericht te ver
wijzen, indien een onmiddellijke berechting geboden was. De ernst of 'ver
werpelijkheid' van de daad kon daarvoor aanleiding geven.41 

Op 24 april 1934 werd een tweede instantie ingesteld, het Volksgerichts
hof.42 Dit hof, dat zijn zetel had in Berlijn, was bevoegd tot berechting van de 
zwaarste soort misdrijven tegen het Duitse volk, staat en Staatshoheit.™ Het hof 
sprak recht in eerste en enige aanleg en bestond uit vijf leden, van wie drie -(Ja
kken (geen rechters) waren.44 

'Oude' colleges werden aangepast, 'nieuwe' instanties en magistraten werden 
in- en aangesteld. Ook het materiële recht (het geheel aan strafbepalingen dat 
de rechter kan toepassen) en het formele recht (het geheel aan regels en voor
schriften waarlangs het strafproces moet verlopen) ondergingen wijzigin
gen.45 In de talloze wijzigingen en aanvullingen van de Duitse wetboeken van 
strafrecht en strafvordering (Strafgesetzbuch ofwel StGB en Strafprozeßordnung 
ofwel StPO) kwam de nationaal-socialistische leer tot uitdrukking. De kern 
daarvan was, dat ook de strafrechtspraak het politieke regime moest bescher
men: een belangrijk doel was de Ausmerzung van gemeingefährliche elemen
ten.46 Het strafrecht werd anti-individualistisch en autoritair, willekeurig en 
instrumenteel. Procedurele regels, die waren bedoeld om een verdachte te 
beschermen, werden versoepeld of afgeschaft. Tegelijkertijd werd het toepas
selijke recht verscherpt. Tekenend was de toename van het aantal strafbepalin
gen, dat de doodstraf noemde. 

Van groot belang was bovendien de vervaging van de grens tussen strafbaar 
en niet-strafbaar gedrag. Deze laatste ontwikkeling hing voor een deel samen 
met het nieuwe strafrecht. De bepalingen waren vaag en lieten hierdoor veel 
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over aan de interpretatie van de Duitse rechter. Tevens moet worden gewezen 
op de opheffing van het analogieverbod47 en de uitbreiding van artikel 2 StGB 
in 1935. Niet langer was uitsluitend datgene strafbaar, wat in de wet vermeld 
stond (nullapoena sine lege): voortaan was alles strafbaar wat nach gesundem Volks
empfinden straf verdiende.48 De toelichting van de staatssecretaris van Justitie, 
R. Freisler, liet aan duidelijkheid niets te wensen over: 

f 

Jede Gesetzesauslegung muss zu einem der nationalsozialistischen Sittenordnung 

entsprechenden Ergebnis führen. Den Willen der Volksführung hat der Richter bei sei

ner Urteilsfindung durchzusetzen. Deshalb darf er auch nie gegen den klaren Sinn des 

Gesetzes entscheiden. Dagegen hat der Richter dort, wo das Gesetz schweigt, die Aufga

be der Weiterbildung des Rechts: 'Königlich sei er in der Fähigkeit und dem Willen, dem 

Rechtsbewusstsein des Volkes meisterhaft Ausdruck zu verleihen.'49 

t 

Nullum crimen sine poena (geen misdaad zonder straf) was voortaan het devies 
van de Duitse strafrechtspraak. Treffender dan met deze zin kon de ingezette 
wijziging niet worden aangegeven: het woord 'wet1 (lex) was geheel verdwe
nen.50 Alles kon strafbaar zijn wat naar nationaal-socialistische maatstaven 
misdadig was. 

Deze en andere maatregelen van het nieuwe regime droegen er vanzelfspre
kend toe bij, dat in de strafrechtspleging na de Machtübernahme het primaat 
der politiek gold. 

Ook voordien waren stemmen opgegaan voor een effectiever en krachtiger 
strafrecht. Duitse reactionaiten hadden herhaaldelijk hun voorkeur uitge
sproken voor de vestiging van een autoriraire rechtsstaat, die korte metten zou 
maken met ongehoorzame en delinquente onderdanen. In een aantal maatre
gelen, dat het nieuwe tegime trof, konden zij zich vinden. 

In hun verlangen naar een slagvaardiger strafrecht stonden zij overigens, als 
men naar andere Europese landen keek, niet alleen. Ook in Nederland klonk 
de roep om zwaardere straffen en een slagvaardiger strafrechtelijk apparaat in 
de jaren dertig harder dan voorheen.51 Hier te lande had dat echter niet zulke 
ingrijpende praktische gevolgen als in Duitsland: daar verliepen vervolging, 
berechting en bestraffing na de Machtübernahme volstrekt anders dan voor
dien. 

Concreet was het beleid van het nieuwe regime er op gericht, de scheiding 
der machten in het Duitse staatssysteem ongedaan te maken. De rechtspraak 
werd geïnstrumentaliseerd. Om dat te bereiken wijzigde de nationaal-socialis
tische regering de bestaande wetboeken van strafrecht en strafvordering. 
Voorts stelde zij de magistratuur onder controle. Ten slotte werd ervoor 
gezorgd, dat de berechting van politieke zaken alleen door bepaalde, nieuwe 
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rechterlijke instanties kon geschieden. Vooral de Sondergerichte, 'die Panzer
truppe der Rechtspflege',52 zouden tot de ineenstorting van het Derde Rijk een 
belangrijke rol spelen in de uitschakeling van personen, die het regime als 
gemeingefährlich beschouwde. 

Tegelijkertijd stond het regime toe, ja moedigde het regime zelfs aan, dat de 
Sipo bevoegdheden van de Duitse justitie aantastte. Reeds in het voorjaar van 
1933 was haar toegestaan politieke tegenstanders van het nieuwe regime op te 
sluiten (Schutzhaft). In de daaropvolgende jaren strekte deze bevoegdheid 
zich uit over diverse andere groepen burgers (Vorbeugungshaft). Op eigen 
gezag kon de Sipo dus mensen gevangen houden zónder dat zij van een straf
baar feit werden verdacht. Deze gevangenhouding was dan preventief. Later 
kwam daar de vrijheidsbeneming als straf bij. Naar eigen goeddunken kon de 
Sipo, buiten de rechter om, personen 'straffen' door ze op te sluiten. 

Over de gehele linie had het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog begin 
september 1939 een radicaliserend effect op deze ontwikkelingen. Nog in die
zelfde maand toonde de politie haar autonome en onaantastbare machtsposi
tie met de bekendmaking van op eigen gezag uitgevoerde executies. Tevens 
werd voor het eerst Schutzhaft als 'straf' opgelegd en introduceerde de wetge
ver de regeling inzake het aantekenen van 'buitengewoon protest'. 

Vlak na het begin van de veldtocht tegen Polen, op 1 september 1939. werden 
bovendien diverse nieuwe, uiterst strenge voorschriften van kracht. De Kriegs-
wirtschaftsverordnung en de Volksschädlingsverordnung5* van begin september 
kunnen als voorbeeld van dit nieuwe materiële strafrecht (het Kriegsstrafrecht) 
worden genoemd. De eerste verordening stelde gedragingen strafbaar die 
schade toebrachten aan (voedsel)voorziening van de Duitse bevolking. Het was 
de vanzelfsprekende plicht van de Duitse bevolking, zo begon deze verorde
ning, dat elke Duitse burger alles deed om een geregeld economisch leven te 
waarborgen: 

Dazu gehort vor allem auch, daß jeder Volksgenosse sich die notwendigen Einschrän

kungen in der Lebensführung und Lebenshaltung auferlegt. 

Elk strafbaar feit, waarmee de van staatswege geleide distributie werd ver
stoord, kon de rechter als Kriegswirtschaftsverbrechen kwalificeren. Daders, 
Kriegswirtschaftsverbrecher, kon de rechter ter dood veroordelen. 

Met de Volksschädlingsverordnung werd eveneens een groot aantal gedra
gingen strafbaar gesteld. Zij die plunderden of een ander misdrijf pleegden 
onder uitbuiting van de verduisteringsmaatregelen, waren Volksschädlinge en 
konden eveneens de doodstraf krijgen. Volksschädlinge waren ook de plegers 
van misdrijven waarmee de weerstand van het Duitse volk was geschaad of die 
waren begaan onder uitbuiting van 'durch den Kriegszustand verursachten 
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außergewöhnlichen Verhältnisse'. Ook tegen deze Volksschädlinge kon de 
rechter de doodstraf uitspreken. 

Hoewel de beide verordeningen andere gedragingen strafbaar stelden, kwa
men zij op een aantal punten overeen: de formulering van de gedragingen was 
vaag en algemeen gehouden, de nadruk lag meer op 'daderstypen'54 dan op 
handelingen en de straffen waren uitzonderlijk hoog. 

Aansluitend kan worden opgemerkt dat het uitbreken van de oorlog ook 
een verandering in het denken over de functies van strafrechtspraak teweeg
bracht. Vóór september 1939 was de klemtoon al verschoven; sedertdien lag hij 
louter op intimidatie en uitschakeling. Aan de positieve speciaal-preventieve 
functie van het strafrecht - opdat de veroordeling de dader zou treffen en hem 
vervolgens tot bezinning zou brengen - hechtten de politieke en justitiële 
autoriteiten steeds minder waarde. Niet reclassering maar declassering werd 
het motto. In functioneel opzicht verschraalde de strafrechtspleging tot een 
generaal-preventief en destructief wapen, ter afschrikking van derden en ter 
uitschakeling van burgers die de gemeenschap schade hadden berokkend. 

Van deze veranderingen geven ministeriële richtlijnen, opgesteld ten tijde 
van de veldtocht tegen Polen, een fraaie indruk. Daarin sprak de Duitse minis
ter van Justitie over het laten varen van de 'vredesmaatstaven'. In de straf
rechtspleging zou eine Umwertung der Werte moeten plaatsvinden: ter handha
ving van de maatschappelijke discipline zou het geboden zijn exemplarische, 
uitzonderlijk hoge straffen op te leggen. Voor de behartiging van speciaal-pre- - £ j)-
ventieve belangen was geen plaats meer. Strafrechtspleging diende de dader 
hard te treffen, derden af te schrikken en, bovenal, de nieuwe politieke orde 
van het nationaal-socialisme te beschermen.55 
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Ook in een andere context werden in de jaren na de Machtübernahme maatre
gelen getroffen, die ervoor dienden te zorgen dat politieke belangen en straf
rechtspraak in eikaars verlengde kwamen te liggen. Hier ging het om de intro
ductie van militaire strafrechtspraak en, meer in het bijzonder, van militaire 
strafrechtspraak in toekomstig bezet gebied. 

Plannen tot gebiedsuitbreiding kregen in het Derde Rijk in de tweede helft 
van de jaren dertig gestalte. Daarbij profiteerde het nieuwe Duitse regime van 
spanningen, crises en oorlogshandelingen elders in de wereld, die elk voor 
zich aandacht opeisten. Van cruciale betekenis was het jaar 1936. In dat jaar 
bezette de Wehrmacht het gedemilitariseerde Rijnland, verleende het nazi
regime militaire steun aan de Spaanse generaal Franco en werd het Anti-
Komintern-pakt ondertekend, dat Duitsland verplichtte tot 'welwillende neu
traliteit' tegenover Japan indien deze staat in oorlog met de Sovjet-Unie zou 
geraken.1 Belangrijk was ook dat het eerste Vierjahresplan in ditzelfde jaar van 
kracht werd. Het hierin ontvouwde economische beleid voor de aankomende 
jaren gaf aan dat de Duitse economie op oorlogsvoering werd voorbereid. Over 
vier jaren, zo hoopte Hitler, diende het Duitse leger einsatzfähig en diende de 
Duitse economie kriegsfähig; te zijn.2 

Bij deze voorbereiding op gebiedsuitbreiding met militaire middelen werd 
de vriendschappelijke verhouding met Groot-Brittannië aanvankelijk niet op 
het spel gezet.3 Een koerswijziging tekende zich evenwel af in de herfst van 
1937- Typerend was de geheime rede, die Hitler in november ten overstaan van 
de Duitse legerstaf uitsprak. Daarin stelde de Führer dat expansie geboden 
was: het Duitse Rijk had lebensraum nodig. Die ruimte moest worden 'gevon
den' in continentaal Europa, in gebied dat op dat moment nog tot andere sta
ten behoorde. Deze expansie zou militaire agressie vereisen. De kans dat hier
door een confrontatie met Engeland en Frankrijk zou worden uitgelokt was 
volgens de Führer onvermijdelijk.4 
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Oostenrijkse grens. De dag daarop maakte de Oostenrijkse nazi Arthur Seyss-
Inquart de Anschluß van Oostenrijk bekend.5 Hitler benoemde hem vervolgens 
tot Reichsstatthalter. Nazi-coryfee Joseph Bürckel6 werd belast met de coördina
tie van het Oostenrijkse aansluitingsproces. Hij kreeg de titel van Reichskom
missar.7 

De tweede militaire expeditie ving op ï oktober van dat jaar aan. Eenheden 
van de Wehrmacht trokken het Sudetenland binnen. Ook in dit geval stuurde 
Berlijn vrij snel na de inval een vertegenwoordiger, een Reichskommissar für die 
besetzten Sudetendeutschen Gebiete.8 

In Oostenrijk en Sudeten was de tegenstand onder de bevolking gering 
geweest. Integendeel, de Duitse 'inval' had daar meer weg gehad van een 
intocht van bevriende troepen dan van een ongewenste aanval van een buiten
landse agressor. Engeland en Frankrijk hadden terughoudend gereageerd. 

De expansiedrift van het Duitse regime ging echter verder dan deze gebie
den. Het regime was zich ervan bewust dat de verovering van andere gebieden 
meer weerstand zou oproepen. Hitler had al in zijn rede voorspeld dat een 
militair conflict met Frankrijk en Engeland onvermijdelijk zou worden. Ook 
kon de Duitse agressor in andere gebieden rekenen op weerstand van de 
'inheemse' bevolking. De bezetting moest daarom goed worden voorbereid. 
Hoe een bezet gebied moest worden bestuurd was een eerste vraag; hoe tegen 
verzet van inwoners van het bezette gebied mocht en moest worden opgetre
den, een tweede. Bij het vinden van een antwoord op die laatste vraag kwam - £ ^ -
onder meer de invoering van Duits strafrecht aan de orde. 

R E C H T EN B E Z E T T I N G : E E N D U I T S E I D E E E N G E S C H I E D E N I S 

Al vrij snel na Hitlers Machtübernahme hield de Wehrmacht zich bezig met de 
kwestie van bestuur en ordehandhaving in bezet gebied. Opvallend is, dat haar 
ideeën in wezen niet verschilden van oudere opvattingen. 

Onveranderlijk was bijvoorbeeld de lezing van het geschreven Haagse oor
logsrecht. In 1899 was in Europees verband getracht de voorschriften met 
betrekking tot de oorlogvoering te codificeren. Daarvoor waren vele afgevaar
digden in Den Haag bij eengekomen.9 Door meningsverschillen hadden de eer
ste (in 1899) en de tweede (in 1907) Haagse vredesconferentie niet tot een gede
tailleerde codex van het oorlogsrecht geleid. Het gevolg daarvan was dat het 
uiteindelijk ondertekende verdrag slechts algemene richtlijnen bood en op tal 
van specifieke vragen geen antwoord gaf. 

De preambule van dit 'Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oor
log te land' verwoordde het grondbeginsel dat burgers en strijdenden onder
worpen zijn aan en beschermd zijn door 'de beginselen van het volkenrecht, 
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zoals die voortvloeien uit de tussen beschaafde volken gevestigde gebruiken, 
de wetten van de humaniteit en de eisen van het openbaar rechtsbewustzijn'. 
Het was vooral het aangehechte supplement, 'Reglement betreffende de wet
ten en gebruiken van de oorlog te land' (het Landoorlogreglement, kortweg 
LOR 1907), dat staten een zeer algemene gedragscode voor de oorlogvoering te 
land gaf. De strekking van het LOR was de bewegingsvrijheid van de bezetten
de macht te beperken.10 Artikel 42 bepaalde dat van een bezetting sprake was 
wanneer de reguliere strijdkrachten van een staat op bevel van haar regering 
een vreemd staatsgebied bezetten en over dit gebied feitelijk regeringsmacht 
uitoefenden. Dit 'bezettingsbestuur' had een tijdelijk karakter. Zo niet, dan 
was er geen sprake van bezetting maar van annexatie." 

Afdeling ra, 'Van het militair gezag op het grondgebied van den vijandelij-
ken staat', bevatte het cruciale artikel 43: 

Wanneer het gezag van de wettige overheid feitelijk is overgegaan in handen van den

genen, die het gebied heeft bezet, neemt deze alle maatregelen die in zijn vermogen 

staan teneinde voor zooveel mogelijk de openbare orde en het openbare leven te her

stellen en te verzekeren en zulks, behoudens volstrekte verhindering, met eerbiediging 

van de in het land geldende wetten.12 

In 1910 waren het Haagse verdrag en het supplement in het Nederlandse 
Staatsblad en het Duitse Reichsgesetzblatt verschenen.13 Voor de 'hardheid' van 
het Haagse oorlogsrecht fungeerde de Eerste Wereldoorlog als lakmoesproef. 
Pijnlijk kwamen de gebreken aan het licht: het recht was niet afdwingbaar en 
voorschriften waren op meer dan één manier te interpreteren. 

Dat over bepaalde kwesties geen overeenstemming was bereikt, had in deze 
ootlog ook praktische gevolgen. Een splijtzwam op de conferenties was bij
voorbeeld de volkenrechtelijke positie van verzetslieden geweest. De centrale 
vraag daarbij was geweest of burgers (non-combattants) het recht hadden zich 
gewapenderhand tegen het leger van de bezettende macht te keren.14 Veelal 
hadden de grotere staten (zoals Duitsland) aangegeven burgerlijk verzet 
zoveel mogelijk aan voorwaarden te willen binden. Daartegenover was het de 
wens van kleinere staten (zoals België) geweest burgers het recht toe te kennen 
zich met alle middelen te verzetten tegen een buitenlandse aanval.15 

In de Eerste Wereldoorlog werd deze verdeeldheid in het door Duitse troe
pen bezette België duidelijk. Velen protesteerden tegen de Duitse troepen
macht in hun land, enkelen grepen naar wapens. Uit hun daden sprak min of 
meer dat zij het als hun recht beschouwden weerstand te bieden aan de agres
sor. Het Duitse bezettingsleger beschouwde het echter weer als zijn recht tegen 
dit burgerlijk verzet hard op te treden. De verzetslieden schonden immers het 
volkenrecht: deze non-combattants dienden in de Duitse visie buiten de strijd 
te blijven. 
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Volgens de Duitse legerstaf was dergelijk hard optreden echter niet alleen 
geoorloofd: het was ook geboden. Hieruit sprak de Duitse opvatting over oor
logvoering en bezetting: wanneer twee staten in oorlog waren was elk middel 
toegestaan om het doel van die oorlog te bereiken. Hoge legerofficieren had
den sinds de eenwording van hun land met enige regelmaat dit idee uitgedra
gen. Kriegsraison geht vor Kriegsmanier was hun parool. Dat sloot overigens niet 
uit, dat belligerenten zich zekere beperkingen oplegden. Welke beperkingen 
dat waren, werd in de specifieke situatie door de betrokken partijen bepaald. 
Algemene dwingende voorschriften, in de vorm van geschreven oorlogsrecht, 
waren in de ogen van de Duitse legerleiding even nutteloos als onwenselijk.16 

Toen het LOR er eenmaal was, werd dit dan ook zo geïnterpreteerd, dat het 
overeenstemde met de Duitse opvattingen. Verzetsdaden werden nu be
schouwd als gevaarlijk voor de openbare orde en het openbare leven in bezet 
gebied. Daar het LOR voorschreef dat de bezettende macht de taak had de open
bare orde en het openbare leven nu juist te handhaven, zag de Duitse legerlei
ding het als haar plicht én recht hard tegen verzetsdaden op te treden.17 Die 
gelijkstelling van politiek verzet aan een openbare ordedelict, zo typerend in 
de Duitse zienswijze, zou later, in bezet Nederland, ook gehandhaafd worden. 

De Belgische geschiedenis had deze interpretatie al geïllustreerd. De Duitse 
nederlaag en de oprichting van de Volkenbond (1919) brachten de Duitse leger
staf niet op andere gedachten. Latere, door Duitse politici ondertekende ver
dragen (zoals het Verdrag van Locarno uit 1925 en het Briand-Kellogg-verdrag ••-(- )-
uit 1928), leidden evenmin tot wijzigingen.18 Ook na de Machtübernahme ble
ven de bestaande percepties onveranderd. Andere termen werden gebezigd, 
maar wezenlijke veranderingen in het Duits-militaire denken over oorlogvoe
ring, oorlogsrecht en de volkenrechtelijke positie van verzetslieden, waren er 
niet. Ten opzichte van het volkenrecht en het oorlogsrecht als een specifiek 
onderdeel daarvan was de houding van de Duitse legerstaf uitermate scep
tisch.19 

In de tweede helft van de jaren dertig werden nieuwe voorschriften opgesteld. 
Van groot belang waren de Reichsverteidigungsgesetze. In het tweede Reichsver
teidigungsgesetz uit september 1938 werd de organisatie van het bestuur in 
het gebied waar gevochten werd tot in de details uitgewerkt. Opmerkelijk was 
de dualistische opzet van dit bestuur. Enerzij ds zou een militaire bevelhebber 
het hoogste gezag bekleden en over wetgevende macht beschikken, anderzij ds 
zou een Chef der Zivilverwaltung worden ingesteld. De laatste zou de taak krij
gen de niet-militaire belangen van Berlijn in het bezette gebied te behartigen 
en te beschermen.20 Het LOR had zo'n civiele bezettingsfunctionaris niet 
genoemd. In het Reichsverteidigungsgesetz werd zijn instelling evenwel niet 
verder toegelicht. 
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Waar deze wetten de organisatie van het bestuur regelden, gaven twee ande
re voorschriften gestalte aan de Duitse Besatzungsgerichtbarkeit." Ook hierin 
werd niet stilgestaan bij de vraag of de introductie van strafrecht en rechterlij
ke instanties in overeenstemming was met het LOR. 

Feitelijk waren er ook in de Eerste Wereldoorlog Kriegsgerichte geweest, waar
van enkele in bezet gebied. In augustus 1920 had de regering besloten deze 
militaire rechtspraak op te heffen. De Duitse legerstaf hoopte in 1933 dat het 
nieuwe regime hierop zou terugkomen. In deze hoop werd de legerleiding 
niet gefrustreerd: op 1 januari 1934 werd de Duitse militaire strafrechtspraak 
weer formeel ingevoerd. Niettemin wilde de legerleiding niet terugkeren naar 
oude tijden. De krijgsraden die tijdens de Eerste Wereldoorlog te velde recht 
hadden gesproken, werden door haar voortdurend gelaakt. Hun uitspraken 
waren te mild geweest. De legerleiding stond een strenge strafrechtspraak 
voor ogen, die hard optrad tegen aantastingen van de discipline en kracht van 
het Duitse leger. De wens was, kortom, militaire rechtsinstanties in bezet 
gebied de taak te geven, die de 'normale' (niet-militaire) rechtsinstanties bin
nen de grenzen van het Duitse Rijk indertijd leken te krijgen: de berechting 
van personen, die de Duitse orde in gevaar brachten.22 

Door de twee voorschriften uit augustus 1938 leek verwezenlijking van die 
wensen nabij. De Kriegssonderstrafrechtsverordnung(KSSVo)" bevestigde de Duit
se opvatting dat een non-combattant het recht miste zich tegen het bezettings
leger te verzetten. Diverse verzetsactiviteiten werden strafbaar gesteld. De - £ ^ -
meeste feiten waren met de doodstraf gesanctioneerd.24 

De Kriegsstrafverfahrensordnung (KSTVO)25 omschreef onder meer de compe
tentie van de Duitse militaire rechter in bezet gebied. Deze was bevoegd de fei
ten te berechten, die naar Duits recht strafbaar waren. Daarbij speelde het geen 
rol of de verdachte burger dan wel militair was. Wel was het mogelijk zaken 
naar een andere instantie te verwijzen, wanneer de Kriegsleitung berechting 
door een militaire rechter niet noodzakelijk achtte. 

Beide documenten gaven aan dat, bij een eventuele bezetting van buiten
lands grondgebied, Duitse rechters zouden worden ingesteld. Tot hun taken 
zou de berechting van strafbare feiten behoren, die waren begaan door inwo
ners van het bezette gebied. Strafbaar waren de feiten, die de KSSVO noemde en 
alle andere gedragingen, die naar het Duitse recht strafbaar waren. Het inmid
dels genazifkeerde Duitse strafrecht, met zijn vage delictsomschrijvingen, 
zijn ruime interpretatiemogelijkheden en uitzonderlijk hoge straffen, zou 
aldus ook in bezet gebied, voor niet-Duitse burgers, gelden. 
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VEROVERING EN BESTUUR VAN OOST-EUROPEES GRONDGEBIED 

Na Oostenrijk en het Sudetenland vielen Moravie' en Bohemen in maart 1939 
aan Duitse agressie ten prooi. Daarna volgde het Litouwse gebied rond de 
rivier de Memel (Neman).26 Gezamenlijk legden de Franse en Britse staatshoof
den een garantieverklaring af voor de onafhankelijkheid van Polen. De twee 
hielden zich ook aan deze adhesiebetuiging aan de Poolse regering en ver
klaarden Duitsland op 3 september, twee dagen na de Duitse inval in Polen, de 
oorlog. Op de verrichtingen van het Duitse leger had dat vooraleerst nauwe
lijks invloed. Het Poolse leger werd binnen een maand verslagen.27 

Zo waren in 1939 (delen van) Tsjecho-Slowakije, Litouwen en Polen door 
Duitse troepen bezet. Opvallend is, dat in geen van die bezette gebieden het 
model van het tweede Reichsverteidigungsgesetz werd aangehouden. Terwijl 
deze wet voorzag in een militair als de hoogste bezettingsautoriteit, trad in de 
bezette gebieden keer op keer, na korte tijd, een Duitse politicus als leider van 
het bezettingsbestuur aan. 

In het Memel-gebied nam een Überleitungskommissar het gezag over van de 
plaatselijke Duitse commandant.28 In Bohemen en Moravie, die als 'protecto
raat' bij het Duitse Rijk werden eingezogen, gaf een Duits staatsman leiding aan 
het nieuwe landsbestuur.29 Een deel van Polen werd ingelijfd bij het Duitse 
Rijk en werd sindsdien vanuit Berlijn bestuurd.30 Een ander deel 'kreeg' een 
Duitse politicus, die als Generalgouverneur het hoogste gezag ging uitoefenen.3' 

Niet alleen waren civiele bezettingsautoriteiten onbekenden in het Haagse 
oorlogsrecht, ook de benaming van de bezette gebieden was hierin niet terug 
te vinden. Begrippen als 'protectoraat', 'gouvernement-generaal' en 'ingelijfde 
oostgebieden' werden in het LOR niet gehanteerd. In een andere, koloniale, 
context waren deze begrippen echter wel gebruikelijk. Daarin doelde het 
begrip 'protectoraat' op een staat, die afhankelijk was van een andere staat. Dit 
hield in dat de suzerein (de beschermende staat) het bestuur in enkele specifieke 
aangelegenheden overnam.32 

Ook de term gouvernement-generaal riep associaties op met het bestuur 
van een overzees rijksdeel. In Nederlands-Indiè', bijvoorbeeld, was de gouver
neur-generaal de hoogste plaatselijke autoriteit, die zowel het hoofd van de 
landsregering als de vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk 
was. In Belgisch Congo sierde de titel eveneens de hoogste politieke functiona
ris.33 

De Duitse woordkeuze doet dan ook vermoeden dat hier geen sprake was 
van 'gewone' militaire agressie. Het doel was niet louter militaire bezetting, 
maar het creëren van lebensraum in continentaal Europa. Deze territoriale 
expansie liet zich in de ogen van de Duitse machthebbers wellicht het best ver
gelijken met koloniale expansie. In die richting ging ook de uitspraak van de 
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gouverneur-generaal. Polen, zo stelde hij vast, was Kolonialgebiet der deutschen 

Nation." 

MAATREGELEN BETREFFENDE DE STRAFRECHTSPRAAK 

IN OOST-EUROPA 

Zoals gezegd hadden de tot dan toe bezette gebieden gemeen, dat het Duitse 
militaire gezag ter plaatse na kortere of langere tijd was vervangen door een 
civiel bezettingsbestuur. Die keuze van de bestuursvorm had op rechtsgebied 
evenzeer gevolgen. De vestiging van machtscentra hield gelijke tred met de 
rechterlijke instanties die er kwamen. Bevoegdheden overlapten elkaar dik
wijls. 

Gedurende de meestentijds korte periode van het militaire bestuur had de 
legerleiding telkens krijgsraden ingesteld. Hun bevoegdheid was tweeledig: 
zij konden delicten van leden van de Wehrmacht én bepaalde uitingen van 
burgerlijk verzet berechten. In weinig bezette gebieden bleven zij de enige 
Duitse instanties die burgers mochten berechten en Duits recht mochten toe
passen. In het protectoraat waren naast 'inheemse' rechtsorganen en Duitse 
krijgsraden, Duitse (niet-militaire) rechters ingesteld.35 Ook zij waren bevoegd 
burgers te bestraffen. Hun organisatie was die van een Duits Oberlandesgericht-
bezirk, bestaand uit één Oberlandesgericht, twee Landgerichte en enkele Amts- -Q-

gerichte. 
In het door de Wehrmacht bezette deel van Polen was het weer anders gere

geld. In de periode van het militaire bezettingsbestuur (tot 26 oktober) was de 
Poolse strafrechtspraak uitgeschakeld. Wel waren er diverse Duitse instanties. 
Om te beginnen de Duitse krijgsraden, die ook in bepaalde gevallen de 
bevoegdheid hadden Poolse verzetslieden te berechten. Voorts was er een mili
tair Standgericht, waar zaken wegens wapenbezit naar werden verwezen. Ten 
slotte had het Berlijnse ministerie van Justitie in Polen Sondergerichte inge
steld. Ook deze waren bevoegd Poolse burgers te berechten.36 

Na de Poolse opdeling in een civiel Generalgouvernement en een ingelijfd 
deel werd de rechtspleging verder uitgewerkt. In het Poolse Generalgouver
nement ontstond een wirwar van instanties. Krijgsraden en militaire stand
gerechten bleven betrokken bij de beteugeling van verzetsactiviteiten. Son
dergerichte behielden hun uitgebreide bevoegdheden.37 

Polizei(stand-)gerichte, die door de Reichsführer-ss und Chef der deutschen Polizei 
Heinrich Himmler in Polen waren gestationeerd, kregen ook de bevoegd
heid anti-Duitse gedragingen te bestraffen.38 De gouverneur-generaal herin
troduceerde bovendien de Poolse rechterlijke macht.39 Ten slotte stelde hij in 
het voorjaar van 1940 acht Deutsche Gerichte en vier Deutsche Obergerichte 
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in. Ook zij kregen de taak handelingen, die in strijd waren met Duitse belan
gen, te berechten.40 

BEZETTING EN BESTUUR VAN NOORWEGEN EN DENEMARKEN 

!f 

Uitgaand van de internationale krachtsverhoudingen van vóór september 
1939 hadden de Duitse bewindslieden de verovering van deze Scandinavische 
landen eerst niet voorzien. Daarna was de situatie echter drastisch veranderd, 
door de oorlogsverklaring van Frankrijk en Groot-Brittannië na de Duitse aan
val op Polen, maar ook door de in december 1939 uitgebroken Fins-Russische 
oorlog. Frankrijk en Groot-Brittannië zouden de Finnen kunnen bijspringen. 
De kans was groot dat vijandelijke troepen dan voet aan wal zouden zetten in 
Noorwegen. Op weg naar Finland zouden zij het ijzerrijke noordelijke deel 
van Zweden passeren. In het slechtste scenario zouden deze troepen in die 
gebieden blijven. 

Dat laatste moest worden voorkomen. Noorwegen en Denemarken zouden 
als het ware 'preventief' worden bezet. Daarbij was het Hitlers streven de 
bezetting vreedzaam te bereiken, zoals ook in Bohemen en Moravië was 
gebeurd.41 Van de twee staten - een aanval op het neutrale Zweden was in Ber-
lij n maar heel even overwogen - was Noorwegen militair-strategisch en econo
misch zonder meer het interessantst. De kust bood de Duitse marine de 
havens, die in Duitsland zo werd gemist, de havenstad Narvik vervulde een 
belangrijke functie in het transport van ijzererts uit Zweden en de grond was 
rijk aan aluminium, onontbeerlijk voor de vliegtuigindustrie.42 

Bij de voorbereiding van de aanval op Noorwegen lag het initiatief bij de Duit
se marine.43 Rond de jaarwisseling 1939-1940 kreeg het Oberkommando der Wehr
macht (OKW) van Hitler de opdracht de aanvalsplannen uit te werken. Ettelijke 
voorstellen deed de Wehrmachtleiding die alle een vrijwel identieke strekking 
hadden: er zou zo min mogelijk worden ingegrepen in het landsbestuur waar
door er zou geen Chef der Zivilverwaltung in Noorwegen zou worden aange
steld en na de afsluiting van militaire operaties een Militärbefehlshaberhet hoog
ste gezag zou gaan bekleden. Deze zou wetgevende bevoegdheden bezitten.44 

De suggestie van het OKW af te zien van de installatie van een Chef der Zivil
verwaltung, werd door Hitler afgekeurd. De Führer wilde wel een niet-militai-
re representant in bezet Noorwegen, die zich aldaar met civiele, administratie
ve en politieke zaken zou bezighouden.45 Het in maart 1940 ontworpen 
aanvalsplan van het OKW hield daarmee rekening. Een deutsche Bevollmächtigter 
bei der norwegischen Regierung zou de Duitse belangen in bezet Noorwegen 
behartigen.46 

Op 9 april vielen Duitse troepen zowel Denemarken als Noorwegen binnen. 
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De Deense vorst Christian x en zijn kabinet besloten het Duitse ultimatum 
onder protest te accepteren. De intocht van de Duitse troepen verliep rustig, 
zodat na korte tijd een Reichsbevollmächtigter naar Kopenhagen kon worden 
afgevaardigd. Deze functionaris van het Duitse ministerie van Buitenlandse 
Zaken verving de militaire commandant als de hoogste Duitse autoriteit in 
Denemarken. De soevereiniteit van het Deense zelfbestuur bleef (tot medio 
1943) grotendeels bewaard. 

Op justitieel gebied zouden de krijgsraden de enige Duitse rechtsinstanties 
blijven, die in Denemarken ook Deense staatsburgers bestraften. Zij hadden 
echter geen rol van betekenis in het ordehandhavingsbeleid. Vooralsnog 
behield Denemarken in alle aspecten van het maatschappelijke leven een rela
tief grote mate van zelfstandigheid.47 

De ontwikkelingen in Noorwegen gingen in tegenovergestelde richting. De 
ministers en koning Haakon vu verwierpen het Duitse ultimatum en riepen 
het leger op de strijd voort te zetten. De Wehrmacht was door verschillende fac
toren niet in staat de gevechtshandelingen snel met een overwinning te bekro
nen.48 Op 10 juni, 62 dagen na de Duitse aanval, eindigde het gewapende 
conflict met de capitulatie van de zesde Noorse divisie. 

In die tussenliggende fase, waarin het Duitse leger delen van Noorwegen 
had bezet, had de Militärbefehlshaber - geheel volgens plan - de leiding van 
het Duitse bezettingsbestuur op zich genomen. Als algemeen richtsnoer had 
deze militair mee gekregen, dat hij enerzijds terughoudendheid diende te 
betrachten, anderzijds alle maatregelen diende te treffen ter bescherming van 
de openbare rust en orde.49 

De overgave van het Noorse leger op de tiende juni leidde de bezetting van 
Noorwegen in. In strijd met het oorspronkelijke plan van het OKW zond Berlijn 
geen 'gevolmachtigde' naar Oslo. Tussentijds waren de plannen weer veran
derd: een rijkscommissaris zou zijn plaats innemen. Het is onwaarschijnlijk 
dat de komst van deze functionaris eerst werd overwogen na de vlucht van 
Noorse vorst en zijn ministers naar Londen. Weken vóór hun vertrek was de 
installatie van het rijkscommissariaat in Noorwegen immers al in kannen en 
kruiken.50 De rijkscommissaris werd per decreet op 24 april 1940 tot de hoogste 
autoriteit in de bezette Noorse gebieden benoemd.51 

Dat decreet was ondertekend door de Führer, een keur aan ministers en de 
opperbevelhebber van het OKW. De rijkscommissaris kreeg de taak in bezet 
Noorwegen de Duitse belangen te beschermen en het hoogste regeringsgezag 
uit te oefenen. Voor de functie van rijkscommissaris werd Joseph Terboven 
aangesteld.52 Bij de uitvoering van zijn instructies, zo schreef het decreet voor, 
kon de rijkscommissaris zich zowel bedienen van de Duitse politieorganen als 
van het bestuur. Het Noorse recht, 'voor zover te verenigen met de bezetting', 
bleef van kracht. Daarnaast kreeg Terboven wetgevende bevoegdheden. 
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Evenals bij eerdere benamingen van de hoogste bezettingsautoriteit was 
ook de rijkscommissaris geen term uit het oorlogsrecht. Binnen de grenzen 
van Duitsland was de functie van Kommissar en Reichskommissar echter niet 
nieuw. Zo deed de term denken aan de Regierungskommissar uit de jaren twintig 
- een functionaris, die tijdens de periode van afgekondigde noodtoestand de 
beslissingen zou nemen in civiele, administratieve en politieke aangelegenhe
den. Deze Regierungskommissar had op zijn beurt de orders op te volgen van 
de militaire bevelhebber.53 Vanaf januari 1933 werd de titel (rijks)commissaris 
gebruikt ter aanduiding van talloze functionarissen, die als Hitlers politieke 
'vertrouwensmannen' met verreikende volmachten bijzondere opdrachten 
uitvoerden.54 

In de context van gebiedsuitbreiding en bezetting was de titel trouwens ook 
al eens eerder gebezigd. In de periode van de Franse bezetting van het Rijnland 
(1923) heette de Duitse tegenspeler van de Franse legercommandant Reichskom
missarfür die besetzten Gebiete. Hier hanteerde men de titel voor de aanduiding 
van een Duitse ambtenaar, die in door een vreemde macht bezet Duits gebied 
de belangen van de Berlijnse regering behartigde.55 In een latere fase was een 
rijkscommissaris zowel voor het Sudetenland als voor Oostenrijk benoemd. 

Het is aannemelijk, dat de titelkeuze indicatief is voor de politieke bedoe
lingen die het nazi-regime met dit 'germaanse' land had: nazifkatie. Feit is, dat 
Terboven gedurende enkele maanden overleg voerde met een groep Noorse 
prominenten uit het maatschappelijke en politieke leven. In ruil voor een ver- - £ y~ 
regaande (politieke) aansluiting bij het Derde Rijk stelde Terboven een zekere 
mate van zelfbestuur voor. In september 1940, toen bleek dat Terbovens 
poging Noorwegen 'vanzelf' aansluiting te laten zoeken bij het nationaal-
socialisme mislukte, staakte Terboven het overleg.56 

MAATREGELEN IN NOORWEGEN OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 

Wellicht hielden de ontwikkelingen op strafrechtelijk gebied verband met dit 
politieke overleg. Zolang dit duurde, werd er door Terboven niets veranderd in 
de bestaande structuur op strafrechtelijk gebied. In tegenstelling tot de ande
re Duitse bezettingsautoriteiten stelde Terboven niet onmiddellijk nieuwe 
Duitse rechters in. Hij wachtte daarmee tot in de nazomer van 1940. 

In die tussentijd was de strafrechtelijke behandeling van verzetslieden 
goeddeels in handen gebleven van Duitse krijgsraden. Hoewel het OKW in de 
zomer had getracht de competentie van deze krijgsraden wat te beperken, was 
het terrein dat zij bestreken zeer uitgestrekt.57 Elke burger, die een strafbaar 
feit had begaan waarmee een Duits belang, goed of persoon werd geschaad, 
liep kans voor een krijgsraad ter verantwoording te worden geroepen. 

44 

->r-
^ > 



I 
OO-Het r e c h t v / d s t e r k s t e 19 -10 -1999 09 : 2#N Pag ina 45 (Zwart f i lm) 

* 

In de nazomer werd er echter bij Terboven van verschillende kanten op aan
gedrongen terstond te bewerkstelligen, dat 'vijandelijk' vermogen kon wor
den geconfisqueerd.58 Terboven, die zich gedwongen zag aan deze verzoeken 
van hoger hand gehoor te geven, liet een verordening voorbereiden. Halverwe
ge augustus 1940 verscheen deze in het Verordnungsblatt.59 Om te bereiken dat 
het voorschrift werd nageleefd, bevatte de verordening een strafbepaling. De 
instantie die bevoegd was overtredingen te berechten was een Duits gerechts
hof. 

Deze rechterlijke instantie was nieuw. Waarschijnlijk had Terboven beseft, 
dat de bestaande instanties geen optie waren: de Duitse krijgsraden konden 
niet in aanmerking komen, omdat de confiscatie een zuiver economische 
maatregel was; de Noorse instanties waren volgens hem uitgesloten, omdat de 
maatregel louter Duitse belangen diende.60 

Overigens was Terboven in de betreffende verordening niet en detail geïn
formeerd over de inrichting van het Duitse gerechtshof. Alleen de naam van 
deze instantie was genoemd. Een tweede verordening, die tien dagen later het 
licht zag, beschreef bevoegdheden en procedurele voorschriften.61 Zo werd 
vermeld, dat het gerechtshof in Oslo zijn zetel had, maar overal in Noorwegen 
zitting kon houden. Het gerechtshof was bevoegd alle feiten te behandelen, 

für die durch Verordnungen des Reichskommissars ausdrücklich die Zuständigkeit des 

deutschen Gerichtshofs begründet ist. —Ç 4 -

Nauwelijks een maand na de formele instelling van dit hof maakte Terboven 
de komst van weer een andere instantie bekend. Dit 'bijzondere gerecht' werd 
opgedragen schendingen van het recente verbod op politieke partijen te 
behandelen.62 Toen de rijkscommissaris begin oktober ook uitingen van 
koningsgezindheid strafbaar stelde, kreeg dezelfde instantie de bevoegdheid 
van de overtredingen kennis te nemen.63 

Naar het wezen van deze nieuwe instantie kon men aanvankelijk slechts gis
sen. In de derde week van oktober gaf een verordening van Terboven uitleg.64 

Nu werd duidelijk dat het bijzondere gerecht geen Duitse, maar een Noorse 
instantie was. Daar het Duitse gerechtshof een papieren constructie bleef, was 
in Noorwegen niet een Duitse, maar een Noorse strafrechter met de berechting 
van enkele specifieke politiek-oppositionele handelingen belast.65 Zaken 
wegens andere verzetsactiviteiten werden ofwel door de Duitse veiligheidspo
litie buitengerechtelijk afgedaan, ofwel door de Duitse krijgsraden berecht. De 
instelling van een ss- undPolizeigerichtNord, in het najaar van 1941, bracht hierin 
verandering. Dit college werd bezet door drie ss-officieren. Alleen de voorzit
terwas rechter. Een Duits civiel college zou in bezet Noorwegen nimmer werk
zaam worden. 
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AFSLUITEND 

Sinds de intocht in buurstaat Oostenrijk overschreden Duitse troepen ook 
elders in Europa grenzen. Tot in het voorjaar van 1940 waren Oost-Europese 
landen het doelwit van Duitse militaire agressie: (delen van) Tsjecho-Slowa-
kije, Polen en Litouwen werden door Duitse troepen bezet. In april 1940 begon 
de veldtocht tegen Denemarken en Noorwegen. De Deense regering accepteer
de een vreedzame bezetting van haar land; de Noorse regering weigerde deze. 
De capitulatie van het Noorse leger in juni 1940 leidde ook daar de Duitse 
bezetting in. 

In de eenmaal bezette gebieden lag het feitelijke gezag in Duitse handen. 
Ter uitoefening van dat gezag werden bezettingsbesturen ingesteld. Het twee
de Reichsverteidigungsgesetz uit 1938 had het model van zo'n bestuur 
beschreven. Alleen in de korte periode van militaire strijd was dit model ver
wezenlijkt. Na verloop van tijd werd gekozen voor een andere bestuursvorm, 
waarin een niet-militair het hoogste gezag in het betreffende bezette gebied 
uitoefende. Veelal had Hitler voor deze functie een kopstuk uit het politieke 
leven aangewezen. 

De overname van het feitelijke gezag van een Duitse militaire bevelhebber 
door een Duitse gezagsdrager uit het politieke leven leidde echter nergens 
onmiddellijk tot het verdwijnen van andere machtscentra. In militaire aange
legenheden bleef de Wehrmacht haar mandaat houden en interne overheden 
zetten in zekere zin hun werkzaamheden voort. Andere Berlijnse instellingen 
zonden dikwijls representanten naar bezet gebied. Ook al had de Führer een 
Duitse niet-militair tot hoogste autoriteit benoemd, het bestuur in bezet 
gebied was, kortom, nergens een krachtveld waarin uitsluitend één kracht 
werkte. 

De instelling van een niet-militair aan het hoofd van het bezettingsbestuur 
werd in het oorlogsrecht niet als mogelijkheid genoemd. Evenmin noemde dit 
oorlogsrecht de mogelijkheden 'vreemd' strafrecht toepasselijk te verklaren in 
bezet gebied en een 'vreemde' rechterlijke macht in dat gebied in te stellen. 
Toch gebeurde dat in alle tot mei 1940 bezette gebieden. 

Al in 1938 was de introductie van Duitse strafrechtspraak in bezet gebied 
voorbereid. Ook buiten de grenzen van het Derde Rijk zou deze de Duitse 
belangen moeten beschermen. Een serie verzetsactiviteiten werd strafbaar 
gesteld. De Duits-militaire gedachte kwam in het feit tot uitdrukking dat bur
gers van een bezet gebied niet het recht hadden zich (gewapenderhand) tegen 
het bezettende leger te keren. Verzetslieden verstoorden de openbare orde en 
het was de taak van de bezettende macht dat te voorkomen dan wel te bestrij
den. 
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Opvallend is dat in de bezette gebieden diverse instanties bevoegd waren 
feiten te berechten, die naar het Duitse recht strafbaar waren en/of die getuig
den van anti-Duitse gezindheid. De voorschriften uit 1938 hadden alleen de 
Duitse krijgsraden genoemd: in de praktijk bleek weldra dat ook aan andere 
instanties bevoegdheden waren verleend. 

Hierdoor konden verwarrende situaties ontstaan. In het Generalgouver
nement bijvoorbeeld, waren binnen enkele maanden na de komst van de 
Generalgouverneur de volgende Duitse instanties met strafrechtspraak belast: 
krijgsraden, militaire Standgerichte, Sondergerichte, Polizei(stand)gerichte, 
Deutsche Gerichte en Obergerichte. Zij waren stuk voor stuk bevoegd inwo
ners te berechten. Alleen de laatste twee instanties waren door de Generalgou
verneur Hans Frank ingesteld. 

Overigens was de situatie in geen enkel bezet gebied dezelfde: aantal en 
soort verschilde. Welke instanties in welke mate bij de strafrechtspleging in 
Nederland werden betrokken, liet zich dan ook op voorhand niet voorspellen. 
Wel kon men op grond van de in dit hoofdstuk behandelde ervaringen in ande
re landen een zekere pluriformiteit verwachten. 
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STRAFRECHTSPLEGING IN DE V U U R L I N I E . 
DE BEZETTING VAN N E D E R L A N D EN HAAR EERSTE 

GEVOLGEN VOOR DE STRAFRECHTSPRAAK 
(MEI-JULI 1940) 

DE MILITAIRE PERIODE 

In Duitsland hadden sinds Hitlers Machtübernahme ingrijpende veranderin
gen plaatsgevonden. Op strafrechtelijk gebied waren de verhoudingen gewij
zigd. In het algemeen was de rechtspraak geradicaliseerd, instrument in han
den van het politieke regime geworden. Ook in de gebieden, die vóór 10 mei 
1940 door Duitse troepen bezet waren, waren Duitse rechters ingesteld ten 
behoeve van het regime aldaar. 

Beschreven is, dat de strafrechtspraak aldaar binnen enkele maanden het 
terrein werd van diverse instanties. Het bestuur werd evenmin zaak van één 
autoriteit. In elk bezet gebied was na korte tijd een Duitse niet-militair als - £ ^ -
hoogste autoriteit aangesteld, die de Militärbefehlshaber ter plekke verving. 
Zijn komst leidde niet tot uitschakeling van andere machtscentra. Daar kwam 
nog bij, dat ook andere Duitse instellingen activiteiten in bezet gebied ont
plooiden. Naast de Duitse bureaus en diensten bleef ten slotte de interne over
heid werkzaam. 

Het ontstaan van dergelijke hybride organisaties was, zoals gezegd, niet 
voorzien. De op schrift gestelde en bewaard gebleven ideeën van de Wehr-
machtstaf noemden uitsluitend de Duitse militaire rechter en het militaire 
bezettingsbestuur. Wel werd dikwijls gesproken van een Chef der Zivilverwal
tung. Daarbij dachten de militaire autoriteiten echter niet aan een functionaris 
die in de hiërarchie van het bezettingsbestuur naast, of zelfs boven, de militai
re bevelhebber stond. 

Ook tijdens de voorbereiding van de aanval op West-Europese landen maak
ten OKW en OKH (Oberkommando desHeeres) in hun voorschriften geen gewag van 
de komst van andere dan militaire instanties naar het bezette gebied.1 De 
instelling van een civiel bezettingsbestuur bleef onvermeld. De vorm van het 
Duitse bestuur in dit gebied zou naar de mening van de Duitse legerleiding 
alles moeten vermij den, wat bij de buitenwacht de indruk zou kunnen wekken 
van annexatie. In de West-Europese gebieden zou de bezettende macht zich 
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beperken tot toezicht houden. Een rem militair bezettingsbestuur zou worden 
ingesteld. De burgerbevolking zou weitgehendst moeten worden ontzien. Ech
ter, wanneer leden van die bevolking zich (gewapenderhand) tegen de Duitse 
bezetter keerden, zou mitvoller Schärfe moeten worden opgetreden. Non-com-
battants werd dus het recht ontzegd zich te verzetten tegen de Duitse occu
pant. 

Deze ideeën kregen gestalte na de Duitse inval op 10 mei 1940. Op die dag 
vaardigde de Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B (F. von Bock) drie voorschriften 
uit. Met de eerste verplichtte de opperbevelhebber de bevolking wapens en 
explosieven binnen 24 uur in te leveren bij de Kommandanture van de Wehr
macht. Lokale Nederlandse autoriteiten - burgemeesters werden met name 
genoemd - werden voor de naleving verantwoordelijk gesteld. Wie zijn 
wapens niet had ingeleverd kon de doodstraf of een tuchthuisstraf verwach
ten. Hetzelfde lot wachtte eenieder die op enigerlei wijze tegen het Duitse 
leger geweld had gebruikt.2 Een tweede voorschrift voerde de Duitse straf
rechtspraak in. Nederlanders, die naar Duits recht een strafbaar feit hadden 
begaan, konden door Feldgerichte worden berecht.3 Aan het bestaande Duitse 
strafrecht voegde het voorschrift een reeks strafbare feiten toe." Een derde 
voorschrift stelde om te beginnen 'sabotage' strafbaar. Onder sabotage werd 
politieke oppositie verstaan, maar ook 'jede Beschädigung oder Entziehung 
von Ernteerzeugnissen, kriegswichtigen Vorräten und Anlagen aller Art (.. .)'.5 

Verder noemde het voorschrift een lange reeks strafbare feiten, waarvan som- (T) 

mige al in de eerdere voorschriften waren genoemd en andere nieuw waren.6 

Bevoegd tot berechting van deze feiten was de Duitse krijgsraad. 
Op last van de Duitse militaire autoriteiten verschenen deze drie voorschrif

ten vlak na de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten in de pers. Die 
overgave was spoedig afgedwongen. Op het bombardement van Rotterdam (14 
mei 1940) antwoordde generaal H.G. Winkelman, opperbevelhebber van de 
Nederlandse krijgsmacht en sinds het vertrek van de kroon naar Londen de 
drager van het centrale gezag, met een eenzijdig staakt-het-vuren. De volgen
de dag, 15 mei 1940, ondertekende Winkelman de capitulatievoorwaarden.7 

Daarmee verplichtte hij zich onder meer de gemeentebesturen en de bevolking 
op te roepen zich te onthouden van vijandige daden jegens het bezettingsle
ger, zijn leden en inrichtingen. Conform deze afspraak publiceerde Winkel
man op 16 mei een openbare kennisgeving. 

De dag daarop maakte het Duitse militaire gezag zijn spelregels bekend. In 
alle dagbladen van 17 mei werd nagenoeg de gehele voorpagina in beslag geno
men door teksten van het Duitse militaire gezag. In een oproep aan de Neder
landse bevolking maakte Von Bocks superieur, de Oberbefehlshaber des Heeres 
W. von Brauchitsch, de vestiging van het militaire bezettingsbestuur bekend. 
De bevelhebbers ter plekke, zo schreef Von Brauchitsch, konden, ter beveili-
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ging van de Duitse troepen en ter bestendiging van rust en orde, verordenin
gen uitvaardigen. Deze dienden 'stipt en onvoorwaardelijk' te worden nageko
men. Dat gold evenzeer voor de drie voorschriften van Von Bock die teeds op de 
tiende mei van kracht waren geworden. 

Zo had het er in deze derde week van mei nog alle schijn van dat in Neder
land geen civiel bezettingsbestuur zou worden ingesteld. De militaire organi
satie was ook al gedeeltelijk vormgegeven, toen de Führer de hoogste militaire 
bevelhebber ter plekke mededeelde zijn plannen te herzien en alsnog een 
civiel bezettingsbestuur in Nederland te zullen vestigen. Daags na zijn mede
deling bevestigde een Führer-Erlaß Hitlers besluit.8 

Ter verklaring van deze koerswijziging hebben historici aandacht gevraagd 
voor vele factoren: de vlucht van de koningin en haar ministers naar Londen, 
de Nederlandse overzeese koloniën, Hitlers geringschatting van de bestuurlij
ke kwaliteiten van militairen en/of Hitlers onvoorspelbaarheid, de veronder
stelde 'raciale' verwantschap tussen Duitsland en Nederland en de Duitse 
nazificatieplannen met Nederland.9 

De vraag blijft of die koerswijziging ook verbazingwekkend mag worden 
genoemd. Opmerkelijk is, bijvoorbeeld, dat in enkele documenten, tussen de 
regels, de komst van een civiel bestuur op den duur niet werd uitgesloten. Veel
zeggend is de opmerking van de secretaris-generaal van buitenlandse zaken 
A.M. Snouck Hurgronje tijdens de eerste vergadering van het college van 
secretarissen-generaal op 17 mei. De secretaris-generaal, die met de Duitse - £ ^ -

autoriteiten had overlegd10, deelde tijdens die bijeenkomst aan zijn collega's 
mede, 

dat het de bedoeling van de Duitse autoriteiten [is], dat de administratie, althans voor

lopig, zoveel mogelijk door de Nederlandse instanties zou geschieden. Ons land wordt 

beschouwd als etappegebied, dat wil zeggen, dat de opperste leiding berust bij een mili

tair. Daarnaast komt dan een Zivil Verwaltung.11 

Aangenomen mag worden, dat de secretarissen-generaal reeds vóór de uitvaar
diging van Hitlers decreet op de hoogte waren van de komst van een civiel 
bestuur. 

Gezien de gebeurtenissen elders in bezette gebieden was de komst van een 
civiel bezettingsbestuur in Nederland ook niet vreemd. In de aanloop tot de 
eerdere bezettingen had de Duitse legerleiding dikwijls beklemtoond een lou
ter of hoofdzakelijk militair bestuur wenselijk te achten. Hitler had deze wen
sen aanvankelijk onderschreven. In de praktijk waren desondanks na verloop 
van tijd Duitse niet-militairen als bekleders van het hoogste gezag aangesteld. 
Alleen Denemarken week hier in zekere zin van af. Afgezien van dit land ken
den alle sinds 1938 veroverde gebieden een Duits civiel bestuur. 
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In delen van het bezette gebied in West-Europa was de Militärverwaltung 
eveneens van korte duur geweest. Luxemburg, twee regio's in Oost-België 
(Moresnet en Eupen-Malmédy) en Noord-Frankrijk (Elzas en Lotharingen) 
kregen een civiel bestuur. In bezet Frankrijk was geen civiel bestuur geïnstal
leerd, doch daar was de strijd niet beëindigd door een Franse overgave maar 
door een wapenstilstand. Tot n november 1942 was het Franse grondgebied 
slechts ten dele bezet door Duitse troepen.12 

De Militärverwaltung in België zou in deze context als buitengewoon kun
nen worden beschouwd. Hoewel er sinds de zomer van 1940 plannen waren 
ook daar een civiel bestuur in te stellen, werden deze niet geconcretiseerd.13 De 
factoren, die leidden tot opschorting, waren divers en variabel. Veel lijkt te zij n 
bepaald in de beginperiode van de bezetting. Destijds adviseerde het Duitse 
ministerie van Binnenlandse Zaken (Reichsministerium des Innern, kortweg 
RMdl) negatief over een snelle instelling van een civiel bestuur.14 Door het uit
stel had de Militärverwaltung de tijd zich te ontplooien en Hitlers waardering 
te krijgen. Daar kwam bij dat in de opvolgende militaire plannen België van 
bijzonder belang was.15 

Anders dan het militaire bezettingsbestuur van België vormde het civiele 
bezettingsbestuur van Nederland in internationaal perspectief geen uitzon
dering. Evenmin was de aanduiding van de hoogste autoriteit, de Reichskom
missarfür die besetzten niederländischen Gebiete, nieuw. Het Duitse regime had 
vaker van de term rijkscommissaris gebruikgemaakt in de context van bezet
ting. Ook de tekst van het decreet met betrekking tot de uitoefening van de 
regeringsbevoegdheden in bezet Nederland was niet origineel. Het decreet, 
dat Hitler eerder met betrekking tot het bestuur in Noorwegen had uitgevaar
digd, was letterlijk gekopieerd. De rijkscommissaris kreeg de tweeledige taak 
de Duitse belangen in bezet Nederland te beschermen en het 'opperste rege
ringsgezag' in het civiele ressort uit te oefenen. Instructies zou hij van Hitler 
ontvangen. Daarnaast diende de rijkscommissaris ervoor te zorgen dat vorde
ringen van de Wehrmacht in het civiele ressort werden uitgevoerd. Bij de 
implementatie van zijn beleid kon hij een beroep doen op de Nederlandse 
overheid. Tevens kreeg de rijkscommissaris de bevoegdheid verordeningen uit 
te vaardigen die kracht van wet hadden. 

Tot dusver volgde de tekst het Noorse origineel. Alleen de afsluitende bepa
ling, dat de rijkscommissaris pas na een overgangsperiode zou worden geïn
stalleerd, was nieuw. De datum van de overdracht van Militärbefehlshaber 
naar Reichskommissar werd later door de Führer vastgesteld. Op 29 mei 1940 
nam de rijkscommissaris formeel de plaats in van de militaire bevelhebber. 
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SEYSS-INQUARTS VOORBEREIDENDE WERK 

Tussen Hitlers decreet en het feitelijke aantreden van de rijkscommissaris 
zaten welgeteld elf dagen. In die korte periode troffen de betrokken (civiele) 
autoriteiten in Berlijn hun voorbereidingen. Een van hen was de man die was 
aangewezen als rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied: de 
Oostenrijkse nationaal-socialist Seyss-Inquart. Zijn naam is al eerder gevallen. 
Bij de Oostenrijkse Anschluß in het voorjaar van 1938 had hij een sleutelrol 
gespeeld. Later was hij de tweede man geweest van het bezettingsregime in het 
Poolse Generalgouvernement. 

Direct na zijn benoeming tot rijkscommissaris verliet Seyss-Inquart Krakau 
om zijn opwachting te maken in Berlijn. Midden in het bestuurlijke centrum 
van de hoofdstad werd een pand betrokken dat onderdak aan het Ministeramt 
des Reichsministers Seyss-Inquart verleende.16 Op zijn verzoek voegden twee 
andere topambtenaren zich bij hem: F. Wimmer en K.O. Rabl. Wimmer, die in 
het interbellum enige tijd in Zweden had gewerkt, kende Seyss-Inquart nog 
uit zijn Weense tijd.17 Rabl had Seyss-Inquart leren kennen in Krakau, waar 
deze piepjonge jurist (30) was opgeklommen tot de leidinggevende functiona
ris op het gebied van Duitse wetgeving.18 

Gezamenlijk ontwierpen de drie juristen het rijkscommissariaat. Inzet was 
een op nationaal-socialistische leest geschoeide ordening, een naar het leiders
beginsel geleed centraal bestuur, dat zich voornamelijk zou beperken tot toe- - £ \-
zicht houden. Een Duits bestuur, zahlmässig möglichst klein (Seyss-Inquart dacht 
aan zo'n zestig tot tachtig personen19), zou waken over de uitvoering van over
heidsmaatregelen, waarbij het Nederlandse staatsapparaat in belangrijke 
mate verantwoordelijk zou blijven voor het landsbestuur. Vitale (politieke) 
aangelegenheden - zoals uitschakeling van tegenstanders, strafrechtspraak en 
wetgeving in bepaalde (politiek verstrekkende) zaken - zouden voorbehouden 
blijven aan de Duitse instanties.20 

De neerslag van hun overleg vindt men in vier voorschriften. Op 29 mei 
1940, de dag dat Seyss-Inquart zij n ambt aanvaardde, verscheen zij n proclama
tie in de dagbladen. Ook hierin werd gesproken van 'een ordening in het open
bare leven', die in de gewone gang van zaken alleen zover ingrijpen zou als de 
gegeven bijzondere omstandigheden vereisten.21 Het was de wil van de rijks
commissaris, aldus de oproep, het tot dusver geldende recht in werking te 
laten, de Nederlandse autoriteiten bij de bestuursuitoefening te betrekken en 
de onafhankelijkheid van de rechtspraak te bewaren. 'Daartegenover verwacht 
ik,' zo ging de rijkscommissaris verder, 

dat alle in actieven dienst zijnde rechters, ambtenaren en beambten mijn verordenin

gen (...) nauwgezet zullen nakomen en dat het Nederlandsche volk met begrip en zelf

beheersing deze leiding volgt. 
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Frappant is de vermelding van rechters in dit rijtje, en nog wel op de eerste 
plaats. In essentie was de verwachting dat deze rechters zijn verordeningen 
'nauwgezet' zouden nakomen in tegenspraak met zijn eerdere opmerking de 
onafhankelijkheid van de Nederlandse rechtspraak niet te zullen aantasten. 
Evenals het decreet van de Führer werd ook de oproep van de rijkscommissaris 
in het nieuwe, tweetalige Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied 
geplaatst. 

Precies een week later verscheen het tweede voorschrift van Seyss-Inquart in 
dit blad." Diverse versies waren aan de publicatie van de uiteindelijke verorde
ning 'tot uitoefening van de regeringsbevoegdheden' voorafgegaan.23 De eer
ste ontwerpen waren op sommige punten gedetailleerder. Zo werd de komst 
van de rijkscommissaris in sommige concepten in verband gebracht met de 
afwezigheid van het Nederlandse gezag (eerst angestammte Dynastie, dan weer 
verfassungsmäßige Regierung). Eén concept noemde de sociale taak die de rijks
commissaris in bezet Nederland zou hebben:24 

Der Reichskommissar vertritt die Interessen des Reiches. Er hat in gleicher Weise für das 

Wohl der Bevölkerung zu sorgen. Seine besondere Fürsorge gilt den Bauern, Fischern 

und den sozial schwachen Schichten in den Städten.25 

In de definitieve tekst was deze passage niet opgenomen. 
Met de verordening verschafte Seyss-Inquart zich alle bevoegdheden, die -Q-

volgens de Nederlandse Wet aan koningin en regering toekwamen. Alle maat
regelen kon hij nemen - und zwar auch solche gesetzgeberischer Art - ter bestendi
ging van de openbare orde en ter bescherming van de belangen van het 'Groot-
Duitse Rijk'. De verordeningen van Duitse bevelhebbers bleven (voorlopig) van 
kracht, evenals het Nederlandse recht 'voor zover niet in strijd met de bepalin
gen van het decreet van 18 mei'. Nieuwe voorschriften moesten voortaan vóór 
bekendmaking aan de rijkscommissaris worden voorgelegd. Wetgeving van 
andere autoriteiten dan de rijkscommissaris was aldus onder toezicht 
geplaatst. 

De Nederlandse secretarissen-generaal werden genoemd als de leiders van 
hun departementen. Nederlandse overheidsambtenaren (rechters, openbare 
ambtenaren en beambten, alsmede leraren) kregen de verplichting een eidestatt
liche verklaring af te leggen, waarin zij beloofden de verordeningen van de 
rijkscommissaris en van zijn organen gewissenhaft na te komen en zich te ont
houden van anti-Duitse handelingen. 

Een afzonderlijke paragraaf besteedde aandacht aan de taakverdeling en 
machtsverhouding tussen de Nederlandse en Duitse politie. Het Nederlandse 
politiekorps werd onder toezicht geplaatst van het Duitse. Opsporing van 
'Rijks- en Duitschvijandige' feiten was zaak van de Duitse politie. 
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Verder gaf de verordening aan, dat Seyss-Inquart zijn gezag zou delegeren. 
De twee andere verordeningen ging hier verder op in.26 In de regio werden der
tien Beauftragten des Reichskommissars werkzaam (één voor elke provincie en één 
voor de steden Rotterdam en Amsterdam). Vier Generalkommissäre werden inge
steld: de Generalkommissar zur besonderen Verwendung, de Generalkommissar für 
Finanz und Wirtschaft, de Generalkommissar für das Sicherheitswesen en de General
kommissar für Verwaltung und Justiz. Elk had eigen personeel en een eigen werk
terrein, dat enkele Nederlandse ministeries omvatte. Hiërarchisch stonden 
deze Duitse functionarissen boven de Nederlandse secretarissen-generaal 
(hun titel, commissaris-generaal, hield daarmee verband).27 

Van het viertal waren de laatste twee het meest betrokken bij de strafrechts
pleging. De Generalkommissar für das Sicherheitswesen, H.A. Rauter, moest 
ervoor zorgen dat de openbare orde en veiligheid werden gehandhaafd. Rauter 
had in Nederland een dubbelfunctie. Hier te lande was hij ook Höherer ss- und 
Polizeiführer, in welke hoedanigheid hij de leiding had over alle in Nederland 
gestationeerde ss- en Duitse politieverbanden.28 Als Generalkommissar für 
Verwaltung und Justiz werd de eerder ter sprake gekomen jurist Wimmer 
benoemd. Hij diende toezicht te houden op de volksgezondheid, het kerkelij
ke leven, onderwijs- en jeugdzaken. Andere taakgebieden die tot zijn ressort 
behoorden, waren het landsbestuur en de wetgeving. Ook op de strafrechts
pleging in bezet Nederland moest zijn Generalkommissariat zich concentreren. 
Op het moment van zijn aantreden waren er nog geen Duitse civiele (niet-mili-
taire) rechtsinstanties. Wel waren de instanties van de Nederlandse rechterlij
ke macht intact gebleven. Ook op hun verrichtingen hielden Wimmers mede
werkers toezicht. 

DE N E D E R L A N D S E J U S T I T I E IN DE Z O M E R VAN I 9 4 O 

Vóór de bezetting waren in Nederland alleen deze Nederlandse instanties met 
rechtspraak belast. De 'Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der 
Justitie' uit 1827 (RO) gaf een opsomming van bevoegdheden en onderlinge 
verhoudingen. Ruimtelijk was (en is) deze rechterlijke macht geordend in kan
tons (de 62 kantongerechten), enkele aangrenzende kantons omvattende 
arrondissementen (de 19 arrondissementsrechtbanken), hoven wier ressorten 
meerdere arrondissementen besloegen (de vijf gerechtshoven) en de Hoge 
Raad. 

De met rechtspraak belaste leden van deze rechterlijke macht, de zittende 
magistratuur, zijn bij Koninklijk Besluit voor het leven benoemd. Hun onaf
hankelijkheid tegenover de uitvoerende macht wordt gewaarborgd door de 
bepaling dat een rechter niet zonder zijn toestemming kan worden ontslagen: 
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alleen een uitspraak van het hoogste rechtscollege (de Hoge Raad) kan in uit
zonderlijke gevallen een beslissing over ontslag of ontzetting uit het ambt 
bewerkstelligen. 

Belast met de vervolging van strafbare feiten voor de rechter is een onder de 
verantwoordelijkheid van de minister van Justitie vallend orgaan: het OM. 
Wettelijk is bepaald dat de taken van het openbaar ministerie omvatten: 
opsporing van strafbare feiten (art. 148 Wetboek van Strafvordering, afgekort 
sv), handhaving der wetten, vervolging van alle strafbare feiten en het doen 
uitvoeren van alle strafvonnissen (art. 4 RO). In Nederland is dit openbaar 
ministerie georganiseerd in parketten: één parket bij de Hoge Raad, één bij elk 
der hoven (hofparket) en één voor elk arrondissement (arrondissementparket). 

Het OM kenmerkt zich door een hiërarchische opbouw. Aan het hoofd staat 
de minister van Justitie, die zelf geen deel uit maakt van het, maar wel bevelen 
kan geven (art. 5 RO). De hoogste ambtenaren van het hofparket, de procu
reurs-generaal, zijn aan hem verantwoording verschuldigd. Daartoe plegen zij 
regelmatig overleg. De lagere ambtenaren, die in het betreffende hofressort 
werkzaam zijn, staan onder toezicht van de procureurs-generaal. 

De centrale figuur van het OM is de officier van justitie. Deze ambtenaar is in 
de eerste plaats een opsporingsambtenaar en geeft in die functie vaak leiding 
aan het opsporingsonderzoek van de politie. Op de zitting is het OM proces
partij, 'tegenspeler' van de verdachte en diens raadsman.29 Anders dan de leden 
van de zittende magistratuur zijn die van de staande magistratuur door de - £ X 
minister benoemd. 

Sinds er in Europa een oorlog woedde, werd de Nederlandse rechtspraktijk 
met nieuwe feiten geconfronteerd. In het laatste kwartaal van 1939, toen 
Nederland dus nog buiten de strijd stond, was de gerechtelijk geconstateerde 
criminaliteit hier te lande plotseling gestegen.30 Die toename was geheel toe te 
schrijven aan het hoge cij fer van overtredingen van 'bijzondere wetten' (dat wil 
zeggen bepalingen die niet in het Wetboek van Strafrecht waren genoemd). 
Van deze nieuwe, bijzondere wetten waren het vooral de distributievoorschrif
ten die zo veelvuldig werden overtreden. De uitvaardiging van deze voor
schriften hield verband met de strijd elders in Europa en de daaruit voortvloei
ende handelsbeperkingen. 

Toen de oorlog zich eenmaal ook tot Nederland uitstrekte, was het eerste, 
directe gevolg de gedeeltelijke stagnatie in de behandeling van strafzaken. 
Onder het strijdgewoel hadden enkele instanties hun werk moeten staken en 
na de capitulatie vroegen andere vraagstukken de aandacht. Het vertrek van de 
minister van Justitie naar Londen stelde het OM voor een probleem. Aan wie 
was het OM nu verantwoording verschuldigd? Ook de aanwezigheid van de 
bezettingsmacht, Duitse politie en krijgsraden riep vragen op. Hoe waren de 
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verhoudingen tussen deze Duitse en de Nederlandse autoriteiten? Moesten 
Nederlandse instanties Duitse bevelen gehoorzamen? Zou de Duitse bezetter 
de Nederlandse rechtspleging met rust laten? 

Met betrekking tot deze vragen waren de eerste signalen van Duitse zijde 
tegenstrijdig. Hitlers decreet van de achttiende mei vermeldde dat het Neder
landse recht van kracht bleef. Een week laterbepaalde Seyss-Inquart echter, dat 
sommige vonnissen aan hem zur Bestätigung moesten worden voorgelegd. Ook 
verbood hij de Nederlandse instanties nog langer recht te spreken 'in naam der 
koningin'. 

In deze zomermaanden speelde de Nederlandse secretaris-generaal van jus
titie, J.C. Tenkink, een centrale rol. Sinds de vlucht van de minister naar Lon
den was hij de hoogste man op het departement. Naar aanleiding van het ver
trek van de ministers had het college van secretarissen-generaal op 17 mei in 
vergadering besloten bij afwezigheid van de ministers als waarnemend hoof
den van de departementen een provisionele regering te vormen.31 

Tenkinks houding ten opzichte van de bezetter was aanvankelijk afwach
tend en welwillend. In het algemeen gaf hij de bezetter het voordeel van de 
twijfel. In deze prille bezettingsfase was ordeherstel Tenkinks primaire doel
stelling. Een goede samenwerking met de Duitse autoriteiten leek daarvoor 
nuttig, wellicht zelfs noodzakelijk. Daarbij moet worden bedacht, dat ook het 
Duitse optreden nog vrij behoedzaam was. Van een centraal bezettingsbeleid 
was geen sprake. Wanneer de Nederlandse politie of justitie al met Duitse 
autoriteiten te maken kreeg, dan was dat op lokaal of regionaal niveau." Over 
de gehele linie was de Duitse bemoeienis met de Nederlandse opsporing, ver
volging en berechting gedurende dit tijdvak kortom beperkt en weinig struc
tureel. 

Tekenend voor Tenkinks welwillendheid was zijn reactie op Seyss-Inquarts 
beslissing Nederlandse instanties voortaan 'in naam van het recht' recht te 
laten spreken. Tegen deze beslissing kwam Tenkink niet in verweer. Volgens 
hem was de nieuwe formule 'volkenrechtelijk aannemelijk'.33 

Veelzeggend waren eveneens zij n instructies aan het OM. Zoals het ook voor
heen de gewoonte was, verstuurde de secretaris-generaal circulaires en zat hij 
de tweewekelijkse samenkomsten met de vijf procureurs-generaal voor. In 
deze vergaderingen en circulaires kwam het opsporings- en vervolgingsbeleid 
aan bod. De bedoeling was dat het besprokene vervolgens, veelal via de com
missarissen van politie, aan de lagere regionen van politie en OM werd doorge
geven.34 

Vooral de Nederlandse politie had in deze begindagen behoefte aan een 
richtsnoer. Zij was immers ondergeschikt gemaakt aan de Duitse en bovendien 
uit bepaalde aangelegenheden geweerd. Was de Nederlandse politie voortaan 
verplicht Duitse opdrachten uit te voeren, ook wanneer dit bijvoorbeeld een 
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verzoek betrof om iemand te arresteren, die naar Nederlands recht geen straf
baar feit had gepleegd?35 VoorTenkink was het uitgangspunt het conflict met 
de nieuwe autoriteiten te mijden. Hij spoorde zijn ambtenaren van het OM aan 
tot 'een correcte en tegemoetkomende houding5 tegenover de nieuwe autori
teiten.36 Maar er waren grenzen: aan opdrachten, die rechtstreeks met het vol
kenrecht in strijd waren, behoefde naar zijn mening geen gevolg te worden 
gegeven.37 

I 

!f 

DE OPBOUW VAN EEN DUITSE RECHTERLIJKE MACHT VOOR 
STRAFZAKEN 

In deze eerste maanden van de bezetting werd aan Nederlandse zijde de aan te 
nemen houding bepaald. Datzelfde gebeurde aan Duitse zijde. Zoals gezegd 
was het Seyss-Inquarts voornemen een Aufsichtsverwaltung in Nederland in te 
richten. Zoveel mogelijk zou bij de Nederlandse instanties blijven. Maar wat 
was 'zoveel mogelijk'? Al vrij snel werd duidelijk, dat het bestuur geenszins 
volledig aan de Nederlandse overheid zou worden overgelaten. Een Duits 
bestuur werd opgebouwd. Huisvesting werd geregeld door gebouwen te vor
deren. De werving van geschikt ambtelijk personeel geschiedde in overleg met 
het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Om enkele ambtenaren had 
Seyss-Inquart uitdrukkelijk verzocht: vaak waren dat bekenden uit zijn 'Oos
tenrijkse' of 'Poolse' periode. In de meeste gevallen selecteerde het ministerie 
de kandidaten.38 Uiteraard kostte de opbouw tijd. In deze beginfase zag Seyss-
Inquart zich dan ook gedwongen de Wehrmacht te verzoeken van haar regio
nale posten gebruik te mogen maken.39 

Ook op strafrechtelijk gebied kon niet alles op stel en sprong worden gere
geld. Dat naast de Nederlandse rechtsorganen Duitse zouden komen, was van 
meet af aan duidelijk. Er waren natuurlijk al de Duitse krijgsraden. In bezet 
Nederland hadden afzonderlijke militaire divisies en Kommandanture dik
wijls een eigen rechterlijke instantie.40 Daarnaast hadden de drie Wehrmacht-
onderdelen (landmacht, marine en luchtmacht) elk een eigen Feldgericht: het 
Luftgaugericht4', het Marinegericht*1 en het Heeresgericht*3. Op grond van de drie 
voorschriften van Von Bock kon worden verwacht, dat deze rechtsorganen een 
belangrijke taak in de bestrijding van anti-Duitse activiteiten in het bezette 
Nederland zouden krijgen. 

Seyss-Inquart ondernam in de zomer niets waaruit zou hebben kunnen blij
ken, dat deze militaire rechtsorganen zouden verdwijnen. Wel zag het er naar 
uit dat zij een 'concurrent' zouden krijgen. In zijn eerste verordening maakte 
de rijkscommissaris melding van de komst van 'bijzondere gerechten'. Op een 
later tijdstip, zo stond geschreven, zou nog worden bepaald welke strafbare 
feiten der Sondergerichtsbarkeit unterliegen. 
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In de zomer van 1940 werd deze opmerking verder uitgewerkt. Het eerste 
tastbare resultaat was verordening 12/40, die in de tweede week van juni van 
kracht werd. Hiermee beperkte Seyss-Inquart de competentie van de Duitse 
krijgsraden.44 De rijkscommissaris schreef voor, dat zij voortaan alleen zaken 
tegen niet-Duitse burgers mochten behandelen, wanneer het feit zich direct 
tegen het Duitse leger, zijn leden of zijn personeel richtte, dan wel was begaan 
in een van zijn gebouwen, lokaliteiten of inrichtingen. 

Het tweede tastbare resultaat was verordening 52/40, die ruim een maand 
later was uitgevaardigd.45 De verordening had een interessante geschiedenis, 
waarin ook Berlijnse autoriteiten een rol speelden. De tekst van de verorde
ning was goeddeels het werk van een medewerker van Wimmer. In juni nam 
deze Generalkommissar de organisatie van het Generalkommissariat ter 
hand. Voor de verschillende deelgebieden werden aparte secties opgericht, de 
Ministerialreferate. Elk Ministerialreferat (aanvankelijk waren dat er negen) 
bestond weer uit een aantal Abteilungen.*6 Wimmers organisatie vond in het 
Haagse bestuurscentrum haar onderkomen. Een deel van het Ministerial
referat Justiz werd in gebouwen op de Lange Vijverberg ondergebracht. Een 
ander deel hield kantoor in het gebouw van het Nederlandse ministerie van 
Justitie (Plein 2b). 

Drijvende kracht achter talloze projecten - waaronder de instelling van een 
Duitse rechterlijke macht voor strafzaken - was de eerste leider van het Minis
terialreferat: H. Klemm. Nadat hij jarenlang als lid van de staande magistra
tuur had gewerkt, maakte Klemm halverwege 1933 de overstap naar de over
heid. In 1934 kreeg hij de leiding over de politieke afdeling van het ministerie 
van Justitie. Vermoedelijk had hij deze hoge en politiek geladen functie mede 
te danken aan zijn jarenlange Parteï-lidmaatschap. In tegenstelling tot veel 
andere juristen in overheidsdienst was Klemm al lid vóór 1933. Zijn politieke 
engagement werd bevestigd door het bekleden van een functie binnen de SA 
(Sturmabteilung) sinds 1931.47 

Als luitenant maakte hij de bezetting van Polen mee. Zo'n acht maanden 
later nam Klemm ook deel aan het Duitse offensief in West-Europa.48 Begin 
juni 1940 bevond hij zich in het noordelijke deel van Frankrijk. Te velde moet 
hem toen de order van het Duitse ministerie van Justitie hebben bereikt, zich 
zo snel mogelijk ter beschikking van de rijkscommissaris te stellen. In diezelf
de periode verzocht het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken de Wehr
macht Klemm uit militaire dienst te ontslaan. In deze brief werd gememo
reerd dat dit verzoek terugging op een bevel van de Führer. Op 5 juni 1940 
kreeg Seyss-Inquart te horen dat Klemm was benaderd en hem was gevraagd 
zo snel mogelijk naar Den Haag te vertrekken.49 

Hoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken Klemms overplaatsing 
außerordentlich dringend achtte, duurde het nog enige tijd eer Klemm ook daad-
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werkelijk zijn entree maakte.50 Pas na de totstandkoming van de wapenstil
stand tussen Frankrijk en Duitsland (22 juni 1940) en na zijn aansluitende 
vakantie begon Klemm aan zijn reis naar Nederland. Op 2 juli trad Klemm 
officieel in dienst van het rijkscommissariaat.51 

Hier te lande werd hem medegedeeld wat van hem als hoofd van de justi
tiële afdeling van het rijkscommissariaat werd verwacht. Enerzijds werd hem 
opgedragen het contact met het Nederlandse j ustitiële departement te leggen, 
zodat de Duitse bezetter een lijn werd verschaft waarlangs hij zijn boodschap
pen kon versturen en een gecentraliseerd toezicht kon houden. Anderzijds 
werd hij belast met het opzetten van een Duitse rechterlijke macht, zodat Duit
se staatsburgers aan de jurisdictie van de Nederlandse rechter zouden worden 
onttrokken en Nederlandse opposanten door de Duitse rechtsinstanties op 
grond van het Duitse strafrecht konden worden veroordeeld. Een week na 
Klemms komst omschreef Seyss-Inquart in een brief aan de Duitse minister 
van Justitie die dubbele taak als volgt: 

!f 

(...) wir [de medewerkers van het rijkscommissariaat-GvF] sollen in den Niederlanden 

keine neue Gerichtsbarkeit aufbauen bezw. die Verwaltung der niederländischen 

Gerichtsbarkeit übernehmen, sondern diese nur politisch überwachen und steuern. 

Eine eigene Gerichtsbarkeit wird nur in Strafsachen aufgebaut (...)." 

In feite ging deze voorstelling van zaken in tegen de eerdere toezegging de 
Nederlandse rechtspraak met rust te laten. Politisch überwachen und steuern 
strookte niet met die toezegging. Datzelfde gold voor de instelling van een 
eigen (Duitse) rechterlijke macht in strafzaken, die zich over Nederlandse en 
Duitse burgers zou uitstrekken. 

Onmiddellijk na zijn aankomst verdeelde Klemm het Ministerialreferat 
Justiz in een afdeling wetgeving en staatsrecht, een afdeling rechtspraak en 
een gratieafdeling. Qua omvang stelde deze organisatie niet veel voor." Eind 
augustus telde het Ministerialreferat bijvoorbeeld minder dan tien medewer
kers. Een naaste medewerker van Klemm was Kammergerichtsrat W. Seiffert. 
Deze zou Klemm later opvolgen. Een andere medewerker was de eerder 
genoemde Rabl54, die leider was van de afdeling wetgeving en staatsrecht. Zijn 
afdeling hield zich bezig met het opstellen van 'wetten' (verordeningen) en 
met het keuren van 'wetsvoorstellen' van andere autoriteiten. 

Aan zijn beide taken - de oprichting van een Duitse civiele rechtsmacht in 
strafzaken en de communicatie met het Nederlandse departement van j ustitie 
- wijdde Klemm zich met grote ijver. Al op de tweede dag van zijn verblijf in 
Nederland had Klemm een onderhoud met Tenkink, waarin de laatste werd 
ingelicht over de aan Klemm verstrekte opdracht.55 Bij die gelegenheid ver
zocht Klemm de secretaris-generaal de Nederlandse justitie op te dragen de 
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behandeling van alle aanhangige zaken, waarbij een Duitser verdacht was, 
onmiddellijk te staken.56 Tenkink gaf hieraan gehoor. Bovendien zorgde hij 
ervoor dat Klemm over de gestaakte processen werd ingelicht. Tot ver in 1940 
ontving de Duitser lijsten waarop deze gestaakte processen waren vermeld.57 

Volgens de naoorlogse verklaring van beiden verliep de samenwerking tussen 
Klemm en Tenkink goed.58 

Naast dit verzoek deed Klemm nog een mededeling, waarop Tenkink in zijn 
herinnering 'met een schok' reageerde: de instelling van een Duitse civiele 
rechterlijke macht voor strafzaken. In zijn verordening van 29 mei 1940 had 
Seyss-Inquart al gesproken over Sondergerichtsbarkeit en meegedeeld dat bij 
verordening zou worden bepaald welke zaken de Duitse instanties zouden 
berechten. In zij n bericht aan de minister van Justitie ging hij hier verder op in. 

Klemm had de taak Seyss-Inquarts voornemen vorm te geven. Daarmee 
begon hij in de eerste week van juli. Op de negende van die maand berichtte 
Seyss-Inquart de Duitse minister van Justitie al dat deze verordening sozusagen 
fertig was.59 Wellicht blufte de rijkscommissaris, maar zelfs al zou dat zo zijn, 
dan nog was Klemm bijzonder snel geweest: op 17 juli werd de door Klemm 
voorbereide verordening uitgevaardigd. 

Deze verordening (52/40) beschreef de opbouw van de Duitse rechterlijke 
macht voor strafzaken. Haar instanties waren het Landesgericht en het Ober-
gericht. Aan de twee gerechten was één gemeenschappelijk OM {Generalstaats
anwaltschaft) verbonden. De magistraten zouden door Seyss-Inquart 'tot 
opzeggens toe' worden aangesteld. Het stond hun vrij tegelijkertijd in het 
Duitse Rijk werkzaam te blijven, hoewel de verordening voorschreef dat ten 
minste één van de Obergerichtrechters zijn ambtelijke woonplaats in 's-Gra-
venhage diende te hebben. 

Bij het Landesgericht, zo schreef de verordening voor, besliste een alleen
sprekende Landesrichter, die een beperkt aantal straffen kon opleggen.60 Het 
Obergericht, bezet met drie rechters, zou zwaardere zaken in eerste aanleg 
behandelen en als appèlinstantie in Landesgerichtzaken optreden. Bovendien 
kon het Obergericht rechtspreken als een bijzondere rechtsinstantie (Sonder
gericht). Tegen een vonnis van het Obergericht of het Sondergericht werd geen 
rechtsmiddel toegelaten. Wel kon de Duitse procureur-generaal het verzoek 
indienen het vonnis te 'vernietigen' indien naar zijn mening de wet onjuist 
was toegepast (Nichtigkeitsbeschwerde). Seyss-Inquart beoordeelde dit bezwaar
schrift. 

Over het strafproces vermeldde de verordening dat de bepalingen van toe
passing waren die ook binnen de grenzen van het Duitse Rijk golden. Een 
gerechtelijk vooronderzoek kon in bezet Nederland echter niet worden inge
steld. Met betrekking tot het recht op rechtsbijstand schreef de verordening 
voor, dat elke advocaat kon worden toegelaten die ook voor Duitse rechtsin-

6 0 

^ 

<ï 



t 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09 Pagina 61 (Zwart film) 

'•0) 

stanties in Duitsland gewoon was te pleiten en elke andere, aan wie de rijks-
commissaris toestemming had verleend. 

Uitputtend waren de competenties van de civiele instanties beschreven. 
Voortaan hadden alleen het Landes- en Obergericht de bevoegdheid kennis te 
nemen van strafzaken tegen Duitse staatsburgers, staatsburgers van het Duit
se protectoraat Bohemen-Moravië en voormalig Duitse staatsburgers. 

Daarnaast gaf de verordening een opsomming van feiten, die uitsluitend 
door deze twee Duitse rechtsinstanties konden worden behandeld. Zo waren 
zij alleen bevoegd handelingen te berechten, die zich richtten tegen het 'Groot-
Duitsche Rijk', het Duitse volk, de NSDAP of aangesloten organisaties. Ook van 
handelingen, die zich richtten tegen een Duitser of tegen iemand die in dienst 
was bij een van bovengenoemde organisaties, konden uitsluitend het Landes-
en het Obergericht kennisnemen. Hier kwam nog bij dat zij eveneens als enige 
in bezet Nederland de bevoegdheid hadden strafbare feiten te behandelen, die 
waren gepleegd in dienst van de Duitse autoriteiten of in verband met die 
dienstuitoefening waren begaan op Duits grondgebied, dan wel in gebouwen 
en ruimten ten behoeve van de Partei en aanverwante organisaties. 

Nog was de reeks niet compleet. Een afsluitende bepaling gaf de twee Duit
se instanties ook de bevoegdheid delicten te behandelen, die veeleer een alge
meen gevaar opleverden voor het bezette Nederland dan wel direct gericht 
waren tegen de Duitse bezetting, Duits personeel of materieel. Zo hadden het 
Landes- en het Obergericht de bevoegdheid kennis te nemen van: plundering - £ X 

in ontruimd gebied of in ontruimde gebouwen, een misdrijf dat was begaan 
tijdens maatregelen, die waren genomen ter verdediging tegen luchtaanvallen 
{Abwehr von Fliegergefahr) en andere gemeingefährliche delicten, vooral wanneer 
zij de van staatswege geleide (voedsel-)voorziening in gevaar hadden gebracht. 

Deze laatste 'strafbepalingen' waren onmiskenbaar geënt op het in septem
ber 1939 in Duitsland van kracht geworden Kriegsstrafrecht, in het bijzonder 
de Volksschädlingsverordnung en de Kriegswirtschaftsverordnung. De Duitse 
wetgever gaf met deze verordeningen aan te beseffen, dat de oorlog omstan
digheden creëerde (zoals schaarste), die het plegen van bepaalde delicten 'uit
lokten'. Zij, die bij het begaan van hun misdaad hadden geprofiteerd van deze 
bijzondere omstandigheden, konden op grond van dit Kriegsstrafrecht streng 
worden gestraft. Het was de Duitse rechter die in bezet Nederland bevoegd was 
deze feiten te berechten. De formele competentie van de Duitse strafrechter 
ging dus verder dan politieke zaken. In wezen gaf Seyss-Inquart hem in veror
dening 52/40 de bevoegdheid alle feiten te berechten die de stabiliteit van de 
bezetting in gevaar brachten. Daarbij dacht hij niet alleen aan anti-Duitse, 
politieke activiteiten. In specifieke gevallen was de Duitse rechter ook bevoegd 
om kennis te nemen van 'gewone' misdrijven. Voor de Nederlandse rechtsin
stanties beloofde dit niet veel goeds: de Duitse rechter dreigde immers op hun 
terrein te komen. 

61 

sï;-": 



I 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09:2-&N Pagina 62 (Zwart film) 

* 

AFSLUITEND 

Op 18 mei 1940 verving een rijkscommissaris de Duitse militaire bevelhebber 
als de bekleder van het hoogste gezag in bezet Nederland. Twee maanden later, 
op 17 juli, werd de Duitse civiele rechterlijke macht voor strafzaken ingesteld. 
De Duitse legerleiding, die de bezetting van Nederland had voorbereid, had 
beide ontwikkelingen niet voorzien. In de geschiedenis van de Duitse bezet
tingen waren zij niet exceptioneel. In de meeste bezette gebieden hadden 
civiele bezettingsbesturen de militaire vervangen. In elk bezet gebied, waar dit 
bestuur was ingesteld, kwamen - naast de Duitse krijgsraden - ook andere 
rechtsprekende instanties. 

Desondanks was de regeling van Seyss-Inquart, die haar neerslag vond in 
verordening 52/40, in bepaalde opzichten uniek. Wat zijn regeling bijvoor
beeld zo opmerkelijk maakte, was het aan banden leggen van het ss- und Poli
zeigericht. Deze instantie had zich hier, in het Oberabschnitt Nord-West, op in
stigatie van Himmler gevestigd.61 De instantie was voornamelijk bedoeld om 
de discipline binnen de eigen gelederen te versterken en de bestraffing van 
delinquente leden van ss of politie in eigen hand te houden. De verordening 
(52/40) schreef voor, dat deze instantie ook zaken tegen burgers kon behande
len, maar dan alleen wanneer de rijkscommissaris daarvoor toestemming had 
gegeven. Dan nóg strekte de bevoegdheid van dit gerecht zich niet verder dan 
daden die direct waren gericht tegen de ss, de Duitse politie, haar leden of de -C X 

personen die bij deze organisaties in dienst waren getreden. 
Deze wettelijke beknotting van de Polizeigerichtsbarkeit had in andere bezette 

gebieden, die door een civiele autoriteit werden bestuurd, niet plaatsgevon
den. In Seyss-Inquarts vorige werkomgeving (het gouvernement-generaal 
Polen) waren het bij uitstek de Polizeigerichte, die anti-Duitse gedragingen 
berechtten. 

Wellicht was die ontwikkeling in het Poolse gouvernement-generaal Seyss-
Inquart een doorn in het oog geweest. Hem lijkt er in de zomer van 1940 veel 
aan gelegen te zijn geweest zowel het bestuur als de strafrechtspraak in bezet 
Nederland goed vast te leggen. De bestuursvorm werd in wetten (verordenin
gen) verankerd, de strafrechtspraak evenzeer. Zowel op het niveau van het 
bestuur als dat van de strafrechtspraak was het vertrekpunt de Duitse autori
teiten de rol van politiek toezichthouder te geven. 

In Seyss-Inquarts plannen lijkt zich Fränkels Doppelstaat te openbaren: 
'gewone' instanties, overblijfselen van de Nederlandse rechtsstaat, zouden 
fungeren naast instanties van het politieke regime. Twee kanttekeningen 
moeten daarbij worden gemaakt. In de eerste plaats was de verhouding tussen 
die twee verschillende soorten instanties scheef. De 'gewone' instanties werden 
onder toezicht gesteld van de nieuwe, politieke instanties. In de tweede plaats 
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riep het optreden van de bezetter in deze zomer ook associaties met Normen
staatlichkeit op. Sommige instanties van het Duitse regime hadden ontegen
zeggelijk een politieke functie (zoals de Duitse rechtsinstanties), maar dat 
sloot niet uit dat zij, althans formeel, aan geschreven regels waren gebonden. 
De scheiding tussen Normenstaat en Maßnahmenstaat kan derhalve niet zon
der meer gelijk worden gesteld aan die tussen Nederlandse en Duitse instan
ties. 

Met verordening 52/40 sloot de rijkscommissaris een reeks van maatregelen af, 
die de taak- en competentieverdeling tussen de verschillende instanties duide
lijk moesten maken. De eerste in deze reeks (3/40) had betrekking op de ver
houding tussen de Nederlandse rechter en het nieuwe landsbestuur. Het uit
gangspunt daarbij was, dat een onder toezicht gestelde Nederlandse 
strafrechtspraak kon worden gecontinueerd. Vervolgens was met verordening 
12/40 de bevoegdheid van de Duitse militaire rechter teruggedrongen. Veror
dening 52/40 zette tenslotte de beide lijnen aan. De komst van de twee nieuwe 
Duitse instanties deed vermoeden dat noch Duitse krijgsraden, noch Neder
landse rechtsorganen een hoofdrol zouden hebben bij de toekomstige berech
ting van feiten die Duitse belangen schaadden. Hoe deze formele competentie-
en werkverdeling in de praktijk werd vertaald, zou in de daarop volgende jaren 
blijken. 
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VOOR DE STORM. DUITSE ACTIVITEITEN OP STRAF
RECHTELIJK GEBIED (JULI 1940-FEBRUARI 1941) 

DE RELATIE ONDER SPANNING 

* 

Het tijdvak tussen de capitulatie van 14 mei 1940 en de Februaristaking van 25 
en 26 februari 1941 was een periode van relatieve rust. De relatie tussen de Duit
se bezetter en de Nederlandse bevolking gedurende dit tijdvak wordt in de 
secundaire literatuur beschouwd als een van 'wederzijdse welwillendheid'.1 

Aan de ene kant stond de bezettende macht, die met zachte hand de Neder
landse bevolking economisch en politiek trachtte aan te sluiten bij Duitsland; 
aan de andere kant stond de Nederlandse bevolking, die als geheel een afwach
tende houding aannam en wier bestuurlijke elites zich bereid toonden de 
nieuwe machthebber ter wille te zijn. 

In een breder tijdsbestek is op dit beeld van 'wederzijdse welwillendheid' 
niets af te dingen. Dat de verhouding tussen de Nederlandse bevolking en de 
Duitse occupant na de Februaristaking ernstig verhardde, is boven twijfel ver
heven. In vergelijking met wat nog komen ging, was dit eerste stadium ook vrij 
vreedzaam: de tegenstelling tussen de bezettende Duitse macht en de onder
worpen Nederlandse bevolking was niet zo groot, de maatregelen van de 
bezetter waren relatief gematigd en het verzet dat de Nederlandse bevolking 
bood, was nog bescheiden en veelal symbolisch van aard. 

Niettemin waren er gedurende dit tijdvak tekens te bespeuren die erop 
wezen dat de goede verhouding ook toen al onder spanning stond. Enkele inci
denten kunnen worden genoemd. In de vroege zomer van '40 wezen de com
missarissen van de koningin Tenkink op de onrechtmatige arrestaties van de 
Duitse politie. Her en der waren Nederlanders door de Duitse politieke recher
che opgepakt. Velen waren vóór de oorlog in een slecht daglicht bij de Duitse 
politieke recherche komen te staan. Sommigen hadden in dienst van Neder
landse, Franse en Engelse inlichtingendiensten in Duitsland gespioneerd.2 

Anderen hadden zich voor anti-nazistische groeperingen ingespannen. Uit 
het optreden van de politie bleek wel, dat ook hier te lande haar bevoegdheden 
verder gingen dan opsporing. Zonder medeweten van andere autoriteiten in 
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bezet Nederland waren de arrestanten naar Duitsland vervoerd. Een groot aan
tal droeg de politie over aan het Duitse OM. Zij werden wegens landverraad bij 
het Volksgerichtshof in Berlijn aangeklaagd. De protesten van de Nederlandse 
commissarissen van de koningin haalden niets uit. 

Bekend zijn voorts de gebeurtenissen op 29 juni 1940. Die dag groeide uit 
tot een manifestatie van Oranjegezindheid. Nederlandse burgers grepen deze 
datum (de verjaardag van Prins Bernhard) aan om hun verknochtheid aan het 
huis van Oranje te betuigen. Ook al bleef het goeddeels bij symbolische acties 
zoals het dragen van anjers en de kleur oranje, het leggen van bloemen bij 
standbeelden van leden van het koninklijk huis en het tekenen van het felicita-
tieregister in paleis Noordeinde, de gebeurtenissen verrasten de Duitse bezet
tingsautoriteiten.3 Hun tegenzet liet niet lang op zich wachten: op 1 juli 1940 
werd de Haagse burgemeester S.J.R. de Monchy, verantwoordelijk voor het 
openbare ordebeleid in zijn gemeente, ontslagen. Voorts nam de Duitse politie 
generaal Winkelman, die het felicitatieregister had getekend, gevangen.* 

Om herhaling te voorkomen trof de bezetter een aantal maatregelen. De 
Nederlandse pers ontving de instructie namen van voormalige Nederlandse 
ministers en die van leden van het koninklijk huis niet meer in de kranten te 
noemen.5 De hoogste Duitse militair in Nederland, Wehrmachtbefehlshaber F. 
Christiansen, waarschuwde de Nederlandse bevolking in een persbericht dat 
volksoplopen zoals die van 29 juni niet meer zouden worden getolereerd.6 

Begin augustus maakte Seyss-Inquart bekend dat in de toekomst de deelne
mers aan dergelijke gebeurtenissen streng zouden worden gestraft.7 Aan zijn 
ondergeschikten gaf hij tevens de aanwijzing die deelnemers te arresteren en 
op te laten sluiten in een concentratiekamp in Duitsland.8 

Bijzonder fel reageerde de bezetter ook op de protesten aan de Leidse en 
Delftse universiteiten. Op 23 november 1940 staakten ruim drieduizend Delft-
se studenten tegen het dreigende ontslag van joodse hoogleraren. Enkele 
dagen later gingen ook Leidse studenten in staking naar aanleiding van een 
rede van de decaan van de juridische faculteit, R.P. Cleveringa, op 26 november 
1940. Cleveringa werd opgepakt en de twee universiteiten gingen dicht.9 

Bredere maatschappelijke ontwikkelingen wezen er eveneens op dat de ver
houding tussen bezettende macht en bevolking in beweging was. Opvallend 
was de voortdurende stijging van de (berechte) economische criminaliteit.10 In 
de tweede helft van 1940 veroordeelden de Nederlandse rechtbanken aanzien
lijk meer personen dan in de eerste helft van dat jaar. Deze groei wakkerde de 
vrees aan voor een herhaling van de ontwikkelingen tijdens de Eerste Wereld
oorlog, toen de criminaliteitscijfers tot ongekende hoogte waren gestegen en 
een 'moreel pandemonium' nabij had geleken.11 

Uiteraard hing de stijging in 1940 samen met de groeiende schaarste. 
Levensmiddelen zoals olie, vet, boter, koffie, thee, textiel, grutterswaren, vlees 
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en brood gingen op de bon.12 Hoewel de stijging in het laatste halfjaar van 1940 
niet per se duidt op een versterkte anti-Duitse stemming, gaf zij wel blijk van 
een tanende gehoorzaamheid aan de wet. Voor de bezettende macht was dat 
laatste ook bedreigend. Wilde zij zich hier handhaven, dan moesten destabili
serende krachten, van welke aard dan ook, worden ingedamd. 

Ontwrichtend zou evenzeer de groeiende tegenstelling tussen de meerder
heid van de Nederlandse bevolking en Nederlandse nationaal-socialisten kun
nen zijn. Na de opheffing van het uniformverbod in juni 194013 marcheerden 
paramilitaire fascistische groeperingen weer in vol ornaat op straat. Hun aan
wezigheid en optreden provoceerden. In de grote steden vonden herhaaldelijk 
knokpartijtjes plaats. In Amsterdam had de Nederlandse politie de situatie 
nauwelijks meer onder controle.14 In Den Haag viel het eerste dodelijke slacht
offer.15 Tegen het einde van 1940 kreeg de straatterreur van de Nederlandse 
nationaal-socialisten, vooral in Amsterdam, een manifester anti-joods karak
ter. Veel Nederlandse burgers spraken schande van het brutale optreden van 
hun nationaal-socialistische landgenoten. Zij namen het ook de Duitse bezet
ter kwalijk dat hij niet ingreep.16 

Ten slotte nam het ondergronds georganiseerde illegale verzet toe. Die 
groei was in deze periode aarzelend en langzaam. De activiteiten waren divers, 
de organisaties amateuristisch. Passief verzet, zoals het luisteren naar de BBC 
en het lezen van hekeldichten en niet-toegestane blaadjes, werd veelvuldig én 
steeds vaker gepleegd.17 Een stap verder ging het actieve verzet dat door enke- --( ^~ 

le ondergronds gevormde groeperingen in die tijd werd gepleegd. Naast de 
nog zeer kleine groep van schrijvers, drukkers en verspreiders van illegale 
periodieken en de nog vrij terughoudende communistische en revolutionair-
socialistische groeperingen, waren dat in die beginfase vooral organisaties van 
militaire signatuur: hiërarchisch gelede groepen, die zich militair-strategische 
doelen stelden. Groepen als De Geuzen, Oranjewacht, Leeuwengarde en het 
Comité voor Vrij Nederland kunnen als voorbeeld dienen. Hun illegale activi
teiten bestonden veelal uit spionage ten gunste van de geallieerden, sabotage 
van de communicatiemiddelen van de Wehrmacht en de voorbereiding op het 
verlenen van gewapende assistentie aan de geallieerde troepen bij een toekom
stige bevrijding van bezet Nederland.18 

De berechting van deze anti-Duitse uitingen lag lange tij d, tot de komst van 
Duitse civiele rechters, volledig in handen van de Duitse krijgsraden. Seyss-
Inquarts verordening van de achtste juni (12/40) had hun competenties wel 
beperkt, maar feitelijk bleven deze militaire rechtbanken vooralsnog zeer 
actief. Met betrekking tot de werkverdeling tussen Heeresgericht, Marine-
gericht en Luftgaugericht circuleerden in de zomer diverse richtlijnen. Zo had 
het OKw halverwege juli Christiansen geschreven dat de krijgsraad van dât 
Wehrmachtdeel bevoegd zou zijn, waar het eerst kennis was genomen van de 
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zaak.19 Binnen een maand liet Christiansen een geheel ander bericht uitgaan:z0 

de rechtsinstantie, dessen Belange im Einzelfall durch die Strafiat ausschließlich oder 
überwiegend berührt werden, was bevoegd de betreffende zaak te behandelen. 
Enkele dagen tevoren had Tenkink aan de Nederlandse procureurs-generaal in 
een rondschrijven de hem verstrekte informatie doorgegeven, dat van het drie
tal alleen het Luftgaugericht te Amsterdam zaken tegen Nederlanders in 
behandeling zou nemen.21 

In de praktijk bepaalde veeleer de geografische afstand dan het gedupeerde 
troepenonderdeel waar een zaak terechtkwam. Ernstige (politieke) zaken kwa
men opvallend vaak bij het gerecht van de Luftwaffe.12 In de periode van 15 juni 
tot 15 september 1940 was dat laatste nog niet duidelijk: ernstige (politieke) 
zaken waren nog vrij zeldzaam. In dit tijdvak behandelden de drie krijgsraden 
ongeveer 650 zaken tegen Nederlanders. Onderling was de werklast niet gelijk 
verdeeld. Van de 650 zaken berechtte het Marinegericht 13 zaken, het Luftgau-
gericht 252 en het Heeresgericht 377. 

Over het soort strafbare feiten, waarvoor de Nederlanders in deze zaken 
terechtstonden, is niet veel bekend. Alleen over het aantal zaken wegens bele
diging kan worden opgemerkt dat dit sinds de herfst van 1940 steeg. In het 
laatste kwartaal van 1940 hadden de militaire rechters honderd beledigingsza
ken in behandeling; in de eerste twee maanden van 1941 was dat aantal al de 
tachtig gepasseerd.23 

Vermoedelijk ging het in veel andere zaken om geweld, fysiek of verbaal, 
tegen Duitse militairen. Begin september bijvoorbeeld werd een 28-jarige 
Nederlander tot twee maanden cel veroordeeld omdat hij in juni met een elas
tiekje een speld op een Duitse soldaat had geschoten.24 Op zwaardere straffen 
konden personen rekenen, die in de meidagen een Duitse krijgsgevangene 
hadden mishandeld. In de eerste helft van oktober behandelde het Feldgericht 
der Fliegerdivision 7 twee zaken, waarin drie Nederlanders terechtstonden, die 
hiervan werden verdacht. In de zaak met een dodelijke afloop voor de betrok
ken krijgsgevangene, kregen twee verdachten de doodstraf25; in de andere zaak 
werd de verdachte veroordeeld tot twee jaren en zes maanden tuchthuis.26 

Daarnaast onderzochten de Duitse militaire rechters een aantal verzetsza-
ken. Al in juni veroordeelde het Marinegericht twee jongemannen van respec
tievelijk 18 en 21 jaar wegens wapendiefstal tot gevangenisstraffen.27 In de 
daaropvolgende tijd was het doorknippen van kabels, een geliefde vorm van 
'lichte' sabotage, diverse keren het onderwerp.28 Een zestal jongens uit Haar
lem was wegens dit delict eind oktober voor het Heeresgericht gedaagd.29 Het 
feit werd de jongelingen niet al te zwaar aangerekend: de jongste was zestien 
jaar, de oudste twintig. Van die verzachtende omstandigheid was geen sprake 
in een andere zaak, die zich halverwege december voor het Luftgaugericht te 
Amsterdam afspeelde. De rechtsinstantie oordeelde de verdachten, twee fer-
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vente en volwassen 'knippers', schuldig en sprak de doodstraf uit.30 

Een andere groep Nederlandse verzetslieden stond terecht wegens Feindbe
gunstigung.3' Dit was een strafbaar feit, waarvan volgens het KSSVO uitsluitend 
de Duitse militaire rechter kennis kon nemen. Onder deze delictsomschrijving 
vielen alle handelingen die een voordeel konden opleveren voor een vijandelij
ke staat en (dus) een nadeel voor het Duitse Rijk.32 

Een van de eerste hulpverleningen aan een Engelse piloot, eind juni 1940, 
werd door het Heeresgericht juridisch gekwalificeerd als Feindbegunstigung: 
drie Nederlanders werden tot meerjarige tuchthuisstraffen veroordeeld.33 Met 
toepassing van dezelfde strafbepaling berechtte het Heeresgericht in oktober 
een opgepakte Engelandvaarder.34 Het was immers altijd mogelijk dat de vaar-
der inlichtingen over de situatie in bezet gebied aan de Engelse strijdkrachten 
zou verstrekken of zich in Engeland bij het Engelse leger zou voegen. In beide 
gevallen werd de vijandelijke mogendheid Vorschub geleistet en was de delicts
omschrijving van Feindbegunstigung vervuld. 

Waren in de drie maanden na de vijftiende juni al circa 650 zaken behan
deld, in de daaropvolgende drie weken kwamen daar nog eens 200 zaken bij.35 

In het grote en snel stijgende aantal in behandeling genomen zaken tegen 
Nederlanders zag de juridische expert van de Wehrmacht in Nederland36 aan
leiding alarm te slaan bij het OKW.37 Voor de disciplinering van de troepen acht
te hij de ontwikkeling zeer nadelig. Hiermee dreigde de rechtspraak over 
Wehrmachtleden in het gedrang te komen. Die Niederländer sind eben (...) 
durchaus nicht ein so friedliches Volk, wie immer geglaubt wird, zo stelde hij vast. 

^ > 

N I E U W E R E G E L S VOOR DE N E D E R L A N D S E J U S T I T I E 

De symptomen waren nog vaag, maar de besproken incidenten en ontwikke
lingen bevestigden de mening van de geciteerde. Uiteraard stonden zij niet los 
van het Duitse beleid in bezet Nederland. Criminaliteit houdt verband met 
strafbaarstelling. In deze periode werden veel nieuwe bepalingen van kracht. 

Bevoegd tot het uitvaardigen van verordeningen38 met kracht van wet was 
in de eerste plaats Seyss-Inquart. Andere Duitse autoriteiten konden op hun 
vakgebied wel maatregelen treffen, maar in de regel werden deze niet in het 
Verordeningenblad gepubliceerd. Voorschriften van Christiansen en Rauter kon
den, evenals de verordeningen van Seyss-Inquart, strafbepalingen bevatten.39 

In de tweede plaats waren de secretarissen-generaal gemachtigd voorschrif
ten met kracht van wet uit te vaardigen. Aanvankelijk konden zij deze be
voegdheid ontlenen aan verordening 3/40. Daarin was bepaald, dat de secreta
rissen-generaal zogenaamde 'uitvoeringsvoorschriften' mochten geven voor 
Nederlandse wetten en voor verordeningen van de rijkscommissaris. In de 
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daaropvolgende tijd werd deze wetgevende bevoegdheid van de secretarissen-
generaal uitgebreid. De achtste verordening van de rijkscommissaris, be
treffende het beperken van werk, gaf de secretaris-generaal van sociale zaken 
het recht in een uitvoeringsbesluit op deze verordening strafbedreigingen op 
te nemen.40 In de derde week van juni volgde Seyss-Inquarts verordening, die 
dit recht aan alle secretarissen-generaal gaf. Hun voorschriften konden even
eens strafbepalingen bevatten.*1 

Tegelijkertijd met de toekenning van wetgevende bevoegdheden aan de 
secretarissen-generaal, maakte de rijkscommissaris in een andere verordening 
bekend, dat de S ta ten-Generaal bis auf weiteres op non-actief waren gesteld.42 

Vanaf dat moment hadden de Duitse autoriteiten en de Nederlandse secreta
rissen-generaal de wetgeversrol van de Staten-Generaal overgenomen. Een 
belangrijk verschil was dat hun wettelijke voorschriften niet op parlementair-
democratische wijze totstandkwamen: er ging geen toetsing van de 'wetsvoor
stellen' door de volksvertegenwoordiging aan vooraf. 

fr 

Gedurende de eerste periode van de bezetting was op het gebied van de bezet
tingswetgeving een explosie van werkzaamheden te ontwaren.43 In de 227 
dagen die het eerste jaar na Seyss-Inquarts aanstelling nog telde, werden 246 
geboden en verboden in het Verordeningenblad gepubliceerd. In de eerste twee 
maanden van 1941 kwamen daar 35 gepubliceerde verordeningen bij. Boven
dien waren de betrokken autoriteiten met de voorbereiding van een tiental 
verordeningen, die na de Februaristaking werden gepubliceerd, al in deze 
beginfase gestart.44 

De centrale instantie bij het vervaardigen van wettelijke voorschriften was 
de wetgevingsafdeling van Wimmers Generalkommissariat.45 Kort samenge
vat kwam de taak van deze afdeling neer op het coördineren van alle activitei
ten op wetgevend gebied. Hier schreef men de concepten van verordeningen 
en toetste men de ontwerpen van anderen. De teksten werden aan diverse 
Duitse instanties toegestuurd. De keuze van de geadresseerden was afhanke
lijk van het onderwerp van het voorschrift. Van alle concepten kreeg ook het 
Ministerialreferat Justiz een exemplaar. 

Bij een concept was een begeleidend schrijven van een medewerker van de 
afdeling bij gesloten. De ontvanger werd verzocht binnen een vastgestelde ter
mijn (meestal binnen een week) te reageren. Indien er geen bezwaren waren 
geuit, werd het ontwerp na ondertekening door de bevoegde autoriteit, gepu
bliceerd in het Verordeningenblad. Meer tijd vergde de totstandkoming van een 
voorschrift wanneer er wel bezwaren bestonden. Gemiddeld duurde het na de 
eerste versie nog zo'n twee maanden voordat de definitieve tekst gereed was. 

De meeste voorschriften, die vóór 1 maart 1941 in het Verordeningenblad wer
den gepubliceerd, waren afkomstig van of ondertekend door een Nederlandse 

-& 

69 

<y-



I 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09: Pagina 70 (Zwart film) 

* 

secretaris-generaal (68%). Van Seyss-Inquart waren alle voorschriften die de 
organisatie van het landsbestuur aangingen en de meeste die betrekking had
den op de strafrechtspleging. Verder signeerde de rijkscommissaris bijna altijd 
de voorschriften die werden uitgevaardigd met het oog op de handhaving van 
de openbare orde en veiligheid. Ook verordeningen, waarmee louter Duits 
beleid werd geregeld, hadden de handtekening van de hoogste Duitse autori
teit. Hiervan was bijvoorbeeld sprake bij de wettelijke maatregelen in het 
kader van de anti-joodse politiek.*6 

Verreweg de meeste voorschriften uit deze periode hadden betrekking op 
het economische leven. Vooral de distributiebepalingen waren talrijk. De han
del, verkoop en aankoop van steeds meer producten werden aan banden 
gelegd.47 

Voor de Nederlandse rechtspraktijk had de nieuwe wetgeving verschillende 
gevolgen. Enkele tientallen voorschriften, die in deze periode van kracht wer
den, bevatten strafbepalingen/8 Deze vormden voor de Nederlandse justitie 
nieuw toepasselijk recht, dat niet op parlementair-democratische wijze en 
soms ook geheel zonder Nederlandse inmenging tot stand was gekomen.49 

Sommige verordeningen noemden sancties die in het Nederlands recht niet 
bestonden. Het Prijsbeheersingsbesluit van de zevende januari 1941 noemde 
de onbeperkte boete.50 Het Nederlandse strafrecht kende een systeem waarin 
naast een algemeen minimum, per delict(-soort) in de wet een maximum boe- (T) 
te werd bepaald. Al eerder, in een verordening waarbij de berichtgeving werd 
beperkt, was gesproken van de mogelijkheid een vrijheidsstraf op te leggen 
zonder dat daarbij een maximum werd genoemd, maar de delicten die met 
deze verordening waren gecreëerd behoorden tot de bevoegdheid van de Duit
se militaire rechter.51 Dat was niet het geval bij overtredingen van het Prijsbe
heersingsbesluit. 

Opmerkelijk was ook de verordening 7/41, 'betreffende het opleggen van 
prestaties'.52 Aanleiding tot de uitvaardiging van dit voorschrift gaf de ontwik
keling in bezet Nederland, in het bijzonder de groeiende vijandigheid tussen 
voor- en tegenstanders van de NSB. De afkeer die werd gekoesterd tegen leden 
van Musserts beweging vond onder meer een uitlaatklep in het ingooien van 
ruiten bij NSB'ers.53 

Op deze politiek getinte vernielzucht reageerde de bezettingsoverheid met 
voornoemde verordening. Dit voorschrift introduceerde 'de verplichting tot 
vergoeding der schade' en van betaling van 'zoengeld' - volledig nieuwe 
begrippen in het Nederlands recht. 'Prestaties' konden worden opgelegd ter 
zake van handelingen welke waren gericht tegen Duitse belangen of welke de 
openbare orde hadden verstoord. 

Het curieuze aan de 'prestaties' was dat deze niet de dader troffen, maar 
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ofwel personen of stichtingen die zulke handelingen hadden toegestaan of 
bevorderd, ofwel gemeenten waar deze handelingen hadden plaatsgevonden. 
Seyss-Inquart had Rauter als de bevoegde autoriteit genoemd: alleen hij kon 
prestaties opleggen. Deze had de bevoegdheid gedelegeerd aan de Nederland
se procureurs-generaal.54 Zij dienden in de eerste plaats de omvang van de 
prestatie te bepalen. In de tweede plaats moest ook door hen de persoon of de 
groep personen worden aangewezen, die de prestatie moest leveren. 

Niet alle Nederlandse autoriteiten waren blij met deze bevoegdheid. De 
Haagse procureur-generaal R. van Genechten zag geen problemen, maar ande
ren dachten hier anders over. Met name de directeur-generaal van politie van 
het ministerie van Justitie, A. Brants, was fel tegen de nieuwe regeling. Naar 
zijn mening was de uitvoering bijzonder lastig. Daar kwam een principieel 
bezwaar bij : door de maatregel werd 'een soort rechtspleging gelegd in handen 
van ambtenaren, die nimmer met een dergelijke taak belast zijn geweest'.55 

Andere verordeningen veranderden de bestaande Nederlandse strafproce
dure nog meer. Al in juni 1940 bepaalde Tenkink - daartoe gemachtigd door de 
rijkscommissaris56 - dat de strafrechter wettelijke voorschriften betreffende 
termijnen en vormen buiten toepassing kon laten, 

* 

indien deze ten gevolge van de bijzondere omstandigheden, welke zich sedert 10 Mei 

1940 voorgedaan hebben, in redelijkheid niet konden of kunnen worden in acht geno

men.57 

In het najaar van 1940 volgde het buiten werking stellen van het recht van 
beklag.58 Voortaan had een belanghebbende niet meer het recht zich te bekla
gen bij het gerechtshof over de beslissing van het OM een verdachte niet (ver
der) te vervolgen. Ook dit voorschrift was ondertekend door de Nederlandse 
secretaris-generaal van justitie, maar de inhoud was waarschijnlijk geïnspi
reerd op Duits ideeëngoed. In het Duitse Rijk heerste de opvatting dat straf
rechtelijke vervolging in één hand moest worden geconcentreerd: die van het 
OM. In het verlengde daarvan zouden de rechten van privé-personen in dezen 
moeten worden beperkt. De constructies van een klachtdelict, waarbij het OM 
pas tot vervolging kon overgaan nadat een klacht door een burger was inge
diend, en die van het beklagrecht, waarbij een burger het vervolgingsbeleid 
van het OM bekritiseerde, tastten in deze visie het monopolie van het OM aan.59 

Voor de strafrechtspraktijk in Nederland was de (tijdelijke) afschaffing van 
het recht van beklag in feite niet erg ingrijpend, daar van dit recht weinig 
gebruik werd gemaakt. Dat kan niet worden gezegd van de voorwaardelijke 
veroordeling die werd afgeschaft op het moment dat het Duitse gratie- en abo-
litierecht werd ingevoerd.60 

Deze ingrepen geschiedden op Duits initiatief. De voorbereiding was in de 
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zomer van 1940 begonnen.61 Het eindresultaat was de uitvaardiging van een 
Führer-Erlaß in december 1940 en een verordening in januari 1941. Die veror
dening schreef voor, dat Seyss-Inquart zich het gratierecht voorbehield in 
zaken van de Duitse rechter en in bepaalde zaken van de Nederlandse rechter.62 

In alle andere zaken zou de secretaris-generaal van justitie over gratièring 
beslissen. Tegelijkertijd stelde de verordening de voorwaardelijke veroorde
ling en de voorwaardelijke invrijheidstelling buiten werking. 

De maatregelen hadden grote gevolgen voor de Nederlandse strafrecht
spraak. In het vooroorlogse Nederland was van de mogelijkheid tot voorwaar
delijk veroordelen en in vrijheid stellen zeer frequent gebruikgemaakt. Het 
aantal gevallen waarin een gedeeltelijk onvoorwaardelijke, gedeeltelijk voor
waardelijke vrijheidsstraf werd opgelegd, was in de periode van 1932 tot en 
met 1939 voortdurend gestegen. Zo'n toename viel ook te constateren bij het 
opleggen van een combinatie van onvoorwaardelijke geldboete met voorwaar
delijke vrijheidsstraf. In 1939 bestond bijna 12% van het aantal veroordelingen, 
waarbij voorwaardelijk straffen mogelijk was, uit een gedeeltelijk onvoor
waardelijke, gedeeltelijk voorwaardelijke straf.63 

Temeer daar de voorwaardelijke veroordeling zo veelvuldig en dus blijk
baar naar tevredenheid werd toegepast, was men in Nederlandse kringen niet 
erg verheugd over de nieuwe maatregelen. Uit de teksten bleek dat het nieuwe 
Duitse gratierecht iets volstrekt anders was dan het in Nederland bekende 
prerogatief van de Kroon. Van het recht zou vooral gebruik worden gemaakt 
om de straf een voorwaardelijk karakter te geven. Het zag er dus naar uit, dat 
niet de rechter maar de politiek (dat wil zeggen: de rijkscommissaris/de secre
taris-generaal van justitie) zou gaan beslissen over de mogelijkheid een straf 
voorwaardelijk te laten zijn. Op een ontwerp van de Duitse gratieverordening, 
in de herfst van 1940 aan Tenkink gezonden, reageerde het college van secreta
rissen-generaal ter vergadering afkeurend. Naar de mening van het college 
stond dit voorstel 'in geen enkel verband' met de bezetting.64 Ook de redacteur 
van het NJB, J. M. van Bemmelen, had zich in december negatief over de plan
nen van de bezetter uitgelaten: 'Het zou in hooge mate te betreuren zijn, wan
neer de bezettende overheid tot dezen stap overging.'65 Zijn woorden hielden 
die overheid niet tegen. 

•o-

Van invloed waren verder de verordeningen, waarmee de bezetter het benoe
mingsbeleid naar zich toe trok. Eind augustus bepaalde Seyss-Inquart, dat hij 
voortaan onder meer besliste over aanstelling en ontslag van de secretarissen-
generaal, de procureurs-generaal, de presidenten van de hoven en de leden van 
de Hoge Raad.66 

Afgezien van de ontslagen van tien joodse rechters werd de zittende magi
stratuur vooralsnog met rust gelaten.67 Anders was de situatie bij het OM. Naar 
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het voorbeeld van het Duitse Rijk richtte het politieke dirigisme in de straf
rechtspraak zich in bezet Nederland vooral op het OM.68 Een actief aanstel-
lings- en ontslagbeleid zou erin moeten resulteren, dat het OM de maatregelen 
van de Duitse overheid uitvoerde. 

Evenals was gebeurd bij de zittende magistratuur werden joodse ambtena
ren van het OM - twee in getal - ontslagen.69 Voorts werd drie van de vijf procu
reurs-generaal in september 1940 ontslag aangezegd: de procureurs-generaal 
van de hoven Arnhem, 's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch. Zij werden vervan
gen door twee NSB'ers en een pro-Duitse jurist.70 

Tegen het op handen zijnde ontslag van de drie mannen protesteerde Ten-
kink heftig. De secretaris-generaal ging daarin zelfs zo ver, dat hij dreigde met 
opstappen. Toen bleek dat zijn dreigement de Duitse overheid niet op andere 
gedachten had kunnen brengen en het drietal plaats had moeten maken voor 
een trio dat welgezinder tegenover de Duitse zaak stond, liet de secretaris
generaal zich door zijn collegae en door Wimmer overhalen toch op zijn post te 
blijven.71 

Hoewel Tenkink deze Duitse ingrepen hekelde, ondernam ook hij acties die 
zonder meer door politieke overwegingen waren ingegeven. Illustratief is de 
schorsing van H.G. Rambonnet, een ambtenaar van het OM te Maastricht. In 
een vergadering van de procureurs-generaal werd Tenkink meegedeeld, dat 
Rambonnet op een zitting van het Duitse Feldgericht in Maastricht geweigerd 
had op te staan toen de leden van deze rechtsinstantie de zaal binnenkwamen. 
Op het verzoek van de Duitse officier van justitie de zaal te verlaten had Ram
bonnet 'aarzelend' gevolg gegeven.72 Tenkink verklaarde de houding van deze 
ambtenaar als 'uiterst bedenkelijk en zeer afkeurenswaardig' te beschouwen. 
Rambonnet werd onmiddellijk door hem geschorst. 

In de praktijk had de nieuwe wetgeving overigens als belangrijk nevenef
fect, dat de taken en bevoegdheden tussen Duitse en Nederlandse instanties 
duidelijker werden. Richtinggevend was een circulaire van Tenkink uit okto
ber 1940.73 In algemene termen legde hij de procureurs-generaal uit ten aan
zien van welke zaken de Duitse civiele strafrechter bevoegd was en wat de 
Nederlandse politie zou moeten doen indien zij van deze zaken kennis had 
gekregen.74 

Het was vervolgens aan de procureurs-generaal om deze boodschap aan 
lagere ambtenaren door te geven. In Amsterdam schreef procureur-generaal 
J. A. van Thiel op 10 december een bericht aan de hoofden van de plaatselijke 
politie in het ressort Amsterdam. Daarin stelde hij dat de verbalisant de plicht 
had steeds [onderstr. van Van Thiel - GvF] na te gaan of hier sprake was van een 
feit waarover de Duitse rechter bevoegd was te oordelen. De uitkomst diende 
in het proces-verbaal te worden opgenomen.75 Een vergelijkbaar bericht ging 
uit van de procureur-generaal van het ressort 's-Hertogenbosch.76 
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Overigens leidde de verduidelijkte taak- en competentieverdeling niet tot 
een onmiddellijke en volledige uitschakeling van de Nederlandse politie bij de 
opsporing van anti-Duitse gedragingen. Gewezen moet worden op een in 
oktober geformeerd Nederlands rechercheteam, dat onder leidingvan Amster
damse procureur-generaal actief onderzoek verrichtte naar anti-Duitse activi
teiten. Sabotagehandelingen van Nederlandse burgers, die in deze herfst in 
getal toenamen, gaven de aanzet tot de oprichting van dit bureau. Tenkink 
vond deze groei 'ontstellend'. Ten overstaan van de procureurs-generaal ver
klaarde hij in de ontwikkeling te zien 'een begin, een opduiken van meerdere 
sabotagehandelingen, al of niet georganiseerd, welke thans in ieder geval zoo 
spoedig mogelijk en met kracht moeten worden gekeerd'. 'Want anders,' zo 
voegde hij hieraan toe, 'zullen de rustige - goede - elementen en de gezagsdra
gers der Nederlandsche bevolking daarvan te lijden hebben door de represail
lemaatregelen van Duitsche zijde.'77 Deze uitspraak bevat trouwens een moge
lijke verklaring voor Tenkinks meegaande opstelling: door zich zo op te stellen 
en anderen tot meegaandheid aan te sporen hoopte hij wellicht Duitse repre
saillemaatregelen te voorkomen. 

In het algemeen was voor de Nederlandse politie in politieke zaken slechts 
een informerende en assisterende taak weggelegd.78 De hoofdrol had de Duit
se politieke recherche, wier greep op de Nederlandse samenleving in het laat
ste kwartaal van 1940 voelbaar werd. In december 1940 stelde Rauter dat 
Nederlandse instanties 'onverwijld en terstond' deze Duitse politieke recher- -C\-

che moesten berichten over 'elke tegen het Duitsche Rijk gerichte activiteit'.79 

In deze periode wijdden Nederlandse opsporings- en vervolgingsinstanties 
zich met grote ijver aan die opdracht. Doorlopend werden anti-Duits gezinde 
activiteiten in de regio aan de Duitse politieke recherche gerapporteerd. Ook 
ontving die recherche lijsten van personen, van wie anti-Duits gedrag kon wor
den verwacht. Het merendeel van deze personen bestond uit linkse activis
ten.80 

Kortom, de wetgeving in de periode tot de Februaristaking miste haar uitwer
king op de Nederlandse strafrechtspraak niet. Wijzigingen in het Nederlandse 
strafproces waren onder meer het gevolg. Van grotere invloed dan de 
afschaffing van het recht van beklag was de 'vervanging' van de rechterlijke 
bevoegdheid inzake het voorwaardelijk veroordelen door het gratierecht van 
de rijkscommissaris. Nieuwe voorschriften vulden het bestaande toepasselijke 
recht in Nederland aan. Evenzo was de kwestie met betrekking tot aanstelling 
en ontslag van rechterlijke ambtenaren veranderd. 

De desbetreffende voorschriften waren niet allemaal ondertekend door 
Seuss-Inquart. Zij hadden echter wel allemaal zijn goedkeuring en vele dien
den bovendien, direct of indirect, ter bestendiging van de Duitse bezetting -

74 

Mil —0 



t 
OO-Het. recht v/d sterkste 19-10-1999 09: P a g i n a 75 (Zwart f i lm) 

ff 

wat overigens weer niet uitsloot dat met sommige voorschriften tegelijkertijd 
de Nederlandse samenleving was gediend. De voorschriften, die van de Duitse 
wetgever uitgingen, maakten duidelijk wat de rijkscommissaris op dat 
moment onder herrschaftliche Aufsicht verstond: niet alleen een verregaande 
controle, maar ook een optimale inschakeling bij de beteugeling en bestrijding 
van activiteiten die de bestaande situatie, in dit geval de bezetting, konden 
ontwrichten. De strafbaarstelling van ettelijke handelingen had de handha
ving van de binnenlandse rust en naleving van de regels van de bezetter als 
doel. Tevens zorgde de rijkscommissaris ervoor invloed te kunnen uitoefenen 
op het benoemingsbeleid. Het Nederlandse OM ondervond daarvan de eerste 
gevolgen al in september 1940, toen drie van de vijf procureurs-generaal op last 
van de bezetter werden ontslagen. Tenkink kantte zich tegen deze Duitse 
ingrepen. In het algemeen veranderde de houding van de secretaris-generaal 
langzaam en stapsgewijs. Evenals in de eerste maanden stelde Tenkink zich in 
de tweede helft van 1940 tegenover de nieuwe machthebbers coöperatief op. 
Vermoedelijk speelde het voortdurend door Tenkinks hoofd dat bij een non-
coöperatieve opstelling van 'zijn' OM de Duitse overheid andere, meer Duitsge
zinde functionarissen op de betreffende posten zou zetten of de taken in het 
geheel naar zich toe zou trekken. 

In zijn bereidwilligheid tot samenwerking verschilde de secretaris-generaal 
waarschijnlijk niet van andere ambtenaren van justitie. De Amsterdamse 
officier van justitie H.A. Wassenbergh, die in een latere bezettingsfase zo 
onverschrokken de confrontatie met de Duitse autoriteiten zou opzoeken,81 

liet zich in november 1940 nog tegenover De Telegraaf ontvallen, dat op de 
'meest doeltreffende en prettigste wijze' werd samengewerkt met de Duitse 
overheid: 

^ > 

Objectief en zonder aanziens des persoons wordt krachtig opgetreden tegen alles en 

allen, die de rust en orde verstoren en daarnevens is het natuurlijk van het grootste 

belang, dat ook krachtig stelling wordt genomen tegen misdadige elementen, die in 

dezen tijd menen gemakkelijker hun duister bedrijf te kunnen uitvoeren.82 

Misschien was hier sprake van de vrees, dat, wanneer de Nederlandse justitie 
niet voor handhaving van orde en rust kon zorgen, de Duitse bezetter maatre
gelen zou treffen. De verregaande samenwerking en acceptatie van Duitse 
bemoeienis beoogden wellicht de Duitse bezetter gunstig te stemmen, opdat 
de Nederlandse justitie zeker kon zijn van haar voortbestaan - een Nederland
se variant van Kershaws working towards the Führer, waarbij de Führer in 
deze context niet Hitler, maar de Duitse bezetter was. 

Het citaat toont evenzeer een andere beweegreden voor de gedienstige 
opstelling van het Nederlandse OM: het behoorde nu eenmaal ook tot zijn taak 
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orde en rust in Nederland te beschermen en voor handhaving van de voor
schriften van de wetgever - nu eens niet het parlement, maar de Duitse rijks-
commissaris en de secretarissen-generaal - zorg te dragen. In die zin kwamen 
de belangen van de Duitse en Nederlandse justitie- en politie-instanties in 
zekere zin, ook in het laatste kwartaal van 1940, nog overeen. 

De vrees dat juist de oorlogsomstandigheden een ongunstige invloed op het 
Nederlandse rechtsleven zouden hebben, kan eveneens een rol hebben 
gespeeld. Impliciet verwees Wassenbergh naar die vrees met de woorden dat 
misdadige elementen 'in deze tijd (...) gemakkelijker' hun duister bedrijf zou
den kunnen uitvoeren. De al eerder genoemde stijging van de gerechtelijk 
geregistreerde criminaliteit gaf ook voeding aan die vrees. De Eerste Wereld
oorlog, waarin criminaliteit epidemische vormen had aangenomen, lag nog 
vers in het geheugen. Handhaving van de openbare orde en voorkomen van 
maatschappelijke ontwrichting waren de belangrijkste zorg van het OM. De 
loyale samenwerking met de Duitse autoriteiten, die ook hechtten aan orde en 
rust, laat zich in dit licht verklaren. 

DE BEMANNING VAN DE DUITSE RECHTERLIJKE INSTANTIES 

Geenszins waren de instanties van de Duitse civiele rechterlijke macht voor 
strafzaken dus de enige die sinds medio juli '40, bedoeld of onbedoeld, een pro- -ÇX-
tegerende functie voor de bezetter hadden. Er waren verscheidene andere 
instanties. Van rivaliteit was in dit tijdvak geen sprake. De nog niet voltooide 
opbouw van het bezettingsapparaat dwong diverse Duitse organen als het 
ware tot samenwerking. De Nederlandse instanties hadden zo hun eigen rede
nen om zich coöperatief op te stellen. 

De taak die de Nederlandse politie had, kristalliseerde zich uit als een over
wegend assisterende. De opsporing van politieke opposanten bleek al snel ook 
in Nederland het werkterrein van de Duitse politieke recherche. Deze recher
che hield toezicht op de Nederlandse politie. In de zomer toonde zij haar uit
zonderlijke bevoegdheden door enkele tientallen Nederlandse burgers op 
eigen gezag te arresteren en in Duitsland voor de rechter te brengen. 

Duitse krijgsraden behandelden in deze periode honderden strafzaken 
tegen Nederlanders die zich anti-Duits hadden gedragen. Het is aannemelijk 
dat het grote aantal strafzaken van de militaire rechter verband hield met de 
nog vrij beperkte werkzaamheid van de Duitse niet-militaire instanties. Zo 
voortvarend als de Duitse civiele rechtsmacht schriftelijk gestalte had gekre
gen, zo traag verliep de operationalisering. In augustus 1940 was alleen de kan
didaat voor de functie van procureur-generaal in Nederland gearriveerd. 
Klemm kende deze ambtenaar, de 35-jarige Hans Koblitz. Deze laatste was in 
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1939 door het Duitse ministerie van Justitie benoemd tot Sonderdezernent. In die 
functie kon hij bij élk Sondergericht in Duitsland als openbare aanklager 
optreden.83 Klemm stelde zich voor dat Koblitz in bezet Nederland het Duitse 
OM zou gaan leiden.84 

Koblitz' eerste publieke optreden vond twee dagen na zijn aankomst in Den 
Haag plaats. Op 19 augustus 1940 hield het Landesgericht zijn eerste zittings
dag. De verslagen in de pers geven de indruk, dat de gang van zaken op de 
terechtzittingen telkens eenzelfde procedure kende.85 Na het brengen van de 
Hitlergroet opende de in een zwarte toga geklede rechter de zaak, waarbij de 
aanwezigheid van verdachte en getuigen werd gecontroleerd. Hierop volgde 
het onderzoek ter terechtzitting. Het laatste woord was aan de verdachte. De 
krantenberichten suggereerden, dat de rechter zich niet terugtrok voor 
beraadslaging, maar onmiddellijk, na zijn muts op zijn hoofd te hebben 
geplaatst en na te hebben gewacht tot de zaal was opgestaan, het vonnis uit
sprak. 

Dat de ruimte provisorisch was ingericht en de rechter niet voor deze func
tie door Wimmer was aangetrokken, gaf aan dat hier geen sprake was van een 
reguliere zitting. Dit werd ook bevestigd door het feit dat de rijkscommissaris 
tot deze zittingsdag persoonlijk opdracht had gegeven.86 

Voor de beweegredenen van Seyss-Inquart om deze juist in augustus te doen 
plaatsvinden, zou kunnen worden gewezen op de meest recente ontwikkelin
gen in bezet Nederland. Het is goed mogelijk, dat hij nog voor 31 augustus, de - £ \-
verjaardag van de koningin, een teken wilde afgeven aan de Nederlandse 
bevolking, die immers op Anjerdag zo massaal haar liefde voor het konings
huis had getoond. Wellicht was dat ook de reden voor de uitgebreide verslag
geving in de dagbladen; de Nederlandse burgers waren gewaarschuwd. Daar 
kwam bij dat Seyss-Inquart de activiteiten van andere instanties niet kon zijn 
ontgaan: de overijverige Nederlandse justitie en politie, de drukbezette Duit
se krijgsraden en vooral de Duitse politieke recherche, die op eigen houtje 
Nederlandse politieke opposanten aan de justitie in Duitsland had overgedra
gen. Overigens waren deze overdrachten in zekere zin uit nood geboren. 
Klemm, die begin augustus de verwijzing van strafzaken naar het Volksge
richtshof in Berlijn besprak, moest destijds erkennen, 

daß zwar für Straftaten nach dem 17.7.1940 die Zuständigkeit der deutschen Gerichts

barkeit in Holland (auch für Landesverrat) gegeben sei, daß aber im Hinblick auf die 

beschränkten Strafverfolgungsmöglichkeiten in Holland ein Interesse daran bestehe, 

daß die in Frage kommenden Fälle im Reiche durch den Volksgerichtshof abgeurteilt 

werden {...)." 

Het is frappant dat slechts tien dagen nadat Klemm het bovenstaande had 
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moeten vaststellen de Duitse rechterlijke macht in bezet Nederland voor het 
eerst rechtsprak en dat enkele dagen later Koblitz de huisvesting gereed maak
te en cellen in het gevangeniscomplex te Scheveningen reserveerde voor de 
Duitsejustitie. 

Klemm bemoeide zich vervolgens met het aantrekken van geschikt perso
neel. Hij was niet zelf bevoegd magistraten te benoemen, maar de suggesties 
die hij Seyss-Inquart deed, zijn in de regel opgevolgd. Bij het zoeken van men
sen kon Klemm profiteren van de kennis en contacten die hij had opgedaan op 
het Duitse ministerie van Justitie. Als voormalig leider van de politieke sectie 
van dit ministerie, kende hij niet alleen een groot aantal rechterlijke ambtena
ren in het Duitse Rijk; hij kende ook persoonlijk de autoriteiten van het minis
terie, bij wie hij voor personeel moest aankloppen. 

Klemm hechtte grote waarde aan de politieke oriëntatie van de kandidaat. 
In zijn ogen was, nog méér dan de juridische expertise, de nationaal-socialisti
sche gezindheid van belang om in aanmerking te komen voor een functie bij de 
Duitse rechterlijke macht in bezet Nederland. Keer op keer beklemtoonde hij 
de waarde van dit politisches Fingerspitzengefühl.™ Om er zeker van te zijn dat de 
juiste personen in Nederland werkzaam zouden worden, omschreef hij zijn 
verzoeken zo nauwkeurig mogelijk. Vaak noemde hij namen.89 

Met betrekking tot het aantal en de rang van rechterlijke ambtenaren stel
den Klemm en Seyss-Inquart in juli hun verlanglijstje op, dat aan de Duitse 
minister van Justitie werd verzonden.90 Als leider van het Duitse OM moest - £ X 
iemand worden gestuurd met de rang van 1. Staatsanwalt of Oberstaatsanwalt. 
Voor de functie van Landesrichter kwamen rechters met de rang van Amts- of 
Landgerichtsrat in aanmerking. De president van het Obergericht kon worden 
gekozen uit de Landgerichtsdirektoren.91 

Volgens Klemm en Seyss-Inquart was het niet nodig dat alle rechters naar 
Nederland kwamen. Alleen de voorzitter van het Obergericht en de toekomsti
ge Landesrichter leek een verhuizing aan te raden. De bijzitters van het Ober-
gericht (dat immers met drie leden rechtsprak) konden in Duitsland blijven 
wonen en van daaruit, per toerbeurt, naar de plaats van zitting in Nederland 
reizen. Wel was het verstandig deze bijzitters onder leden van deutschen Nach
bargerichte te zoeken. 

De komst van Koblitz, halverwege augustus 1940, was het eerste ingewillig
de verzoek.92 Begin oktober volgde de tweede inwilliging: het ministerie 
plaatste Erich Lawall over naar Den Haag. Lawall, een van de zes Landgerichts
direktoren van het Landgericht Bonn, werd de eerste president van het Ober-
gericht.93 

Nog diezelfde maand maakte Klemm weer een uitstapje naar Berlijn, waar 
hij besprekingen voerde met enkele topambtenaren van justitie. Een van de 
onderwerpen was de Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland.94 In dat 
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verband kwam ook de onderbezetting van de aldaar gevestigde Duitse rechter
lijke instanties ter sprake. Van het departement kwam de toezegging zes Refe
rendare (juristen die zich voorbereidden op het Duitse Staatsexam - GvF) naar 
Nederland te sturen. 

Een belangrijk agendapunt op deze bespreking in Berlijn vormde de vraag 
hoeveel rechters het ministerie wilde belasten met de taak als bijzitter deel te 
nemen aan zittingen van het Obergericht in Nederland. Het ministerie was al 
akkoord gegaan met Seyss-Inquarts voorstel twee rechters van instanties in 
Länder nabij de Duits-Nederlandse grens op te dragen af en toe deel te nemen 
aan zittingen van het Obergericht. Klemm vond het nodig in plaats van twee, 
vier rechters aan te wij zen, omdat de beperking tot twee zou kunnen leiden tot 
een te zware aanslag op de rechterlijke instanties in het Duitse Rijk, waaraan 
de twee rechters verbonden zouden blijven. Na terugkomst in Nederland her
haalde hij deze mening in een brief aan het Berlijnse ministerie van Justitie. 
Ook stelde hij voor de vier toekomstige bijzitters te betrekken uit de ressorten 
die dicht bij de Duits-Nederlandse grens lagen: dat van het Oberlandesgericht 
Keulen en dat van het Oberlandesgericht Düsseldorf.95 

Het ministerie van Justitie kwam hem maar gedeeltelijk tegemoet. In een 
antwoordschrijven werd vermeld dat het ministerie op het moment, vanwege 
het personeelstekort in Duitsland, niet meer dan twee rechters ter beschikking 
zou stellen. De betreffende twee rechters waren afkomstig uit het Oberlandes
gerichtsbezirk Keulen: een van het Landgericht in Bonn en een van het Land- -É ^-
gericht in Keulen. De aanwijzing van meer rechters werd aangehouden.96 

DE TOELATING VAN NEDERLANDSE ADVOCATEN 

Een andere 'personeelskwestie' die aandacht verdiende was de toelating van 
Nederlandse advocaten. Het zestiende artikel van de verordening 52/40 had 
het optreden van een Nederlandse advocaat in het Duitse strafproces verbon
den aan een vergunning. Voor de verstrekking van zo'n vergunning was 
Klemms Ministerialreferat verantwoordelijk. Niet elke Nederlandse jurist was 
verheugd over deze constructie, die moeiteloos was uit te leggen als een motie 
van wantrouwen aan het adres van de Nederlandse advocatuur. In die geest 
schreef Van Bemmelen dat hij niet begreep waarom de Duitse overheid het 
keuren van Nederlandse advocaten nodig achtte, 'immers de stand der advoca
ten in Nederland heeft steeds bewezen, dat hij in staat is zelf de noodige cor
rectie te kunnen aanbrengen om onder alle omstandigheden het vertrouwen 
des rechters te bezitten'.97 

Aan Van Bemmelens opmerking hadden de Duitse autoriteiten geen bood
schap. Voor hen was het zaak geen notoire tegenstanders van het Duitse regime 
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toe te laten. In een latere bezettingsfase werd het om die reden de gewoonte de 
handel en wandel van advocaten met de Duitse politieke recherche te bespre
ken. Ook gebeurde het wel, dat Duitse rechters en officieren van justitie werd 
gevraagd hun mening te geven over een bepaalde advocaat.58 

In de beginfase van de Duitse strafrechtspleging was het toelatingsbeleid 
van de Duitse bezetter hoofdzakelijk reactief. Klemm werkte bijvoorbeeld niet 
met een lijst van advocaten, die hij wenste toe te laten. De werving en selectie 
geschiedden als de vraag om toelating zich feitelijk voordeed, met andere 
woorden: als een advocaat had verzocht in een bepaalde zaak op te mogen tre
den ter verdediging van de verdachte. Wanneer Klemm hem de vergunning 
voor die specifieke zaak had gegeven, dan gold die ook voor alle toekomstige 
zaken." Welhaast vanzelfsprekend in het licht van de anti-joodse politiek van 
de bezetter werden joodse advocaten in principe uitgesloten. Van de ruim 
tweehonderd joodse advocaten100 die in mei 1940 in Nederland hun praktijk 
hadden, werden slechts twee voor de Duitse rechter toegelaten: hun werd deze 
'gunst/ verleend, daar joodse verdachten, die voor de Duitse rechter moesten 
verschijnen, na verloop van tijd niet meer door niet-joden mochten worden 
verdedigd.101 

Een van de eerste vergunningen werd op 25 augustus 1940 verstrekt, aan een 
compagnon van het Haagse advocatenkantoor De Braauw.102 In oktober 1940 
waren welgeteld vier advocaten toegelaten. In de daaropvolgende vier maan
den kwamen daar nog zo'n dertigtal bij.103 -£J)-

DE E E R S T E K E N N I S M A K I N G M E T DE D U I T S E 

S T R A F R E C H T S P R A A K 

In zekere zin was dit kleine aantal toegelaten verdedigers ook een aanwijzing 
voor de beperkte werkzaamheid van de Duitse civiele strafrechter in die perio
de: vergunningen werden immers verleend op grond van een verzoek van een 
advocaat zijn cliënt in een bepaald proces bij te mogen staan. 

Na de zitting in augustus zou het meer dan zeven weken duren eer het Lan
desgericht een tweede zitting hield. In die tussenliggende periode moesten 
zowel materiële als personele voorwaarden worden geschapen. Pas nadat 
Koblitz had gezorgd voor de behuizing van de rechterlijke instanties alsmede 
voor de reservering van cellen ten behoeve van de Duitse justitie en pas nadat 
de eerste rechterlijke ambtenaren in Nederland gearriveerd waren, kwam de 
Duitse strafrechtspraak van de grond. Symbolische afsluiting van de voorbe
reidingsfase was de bezichtiging van het onderkomen van de Duitse rechtsor-
ganen en het Duitse OM door Seyss-Inquart, op 1 oktober 1940. 

Tien dagen later, op 11 oktober 1940, werd voor de eerste maal gebruikge-
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maakt van de zittingzaal aan de Lange Vijverbetg.104 Op deze tweede zittings
dag behandelde de Landesrichter drie zaken: een zaak wegens belediging van 
de Führer, één wegens het verspreiden van onware geruchten en ten slotte een 
zaak wegens schending van het luisterverbod. Ook nu veroordeelde de rechter 
de verdachten, vier in getal, tot gevangenisstraffen. Sedertdien vonden zittin
gen van het Landesgericht regelmatig plaats. Eén of twee keer in de week hield 
deze rechter een zitting, meestal in 's-Gravenhage, maar ook wel in Arnhem'05, 
in Zutphen106 of in Almelo.107 In de resterende maanden van 1940 waren bij het 
Landesgericht ongeveer honderd zaken aanhangig gemaakt.108 

Personele uitbreidingen moesten het werk verlichten. Begin december 1940 
nam de jonge en ijverige Landgerichtsdirektor Adalbert Joppich de functie van 
Landesrichter over. Joppich was voordien werkzaam geweest in de staf van 
staatssecretaris Freisler en het is niet onwaarschijnlijk dat Klemm hem even
eens kende. In elk geval kende Joppich een aantal andere medewerkers van de 
Duitse justitie in bezet Nederland: Seiffert, de rechterhand van Klemm, was 
ook van het ministerie afkomstig en had gelijktijdig met Joppich het natio
naal-socialistische scholingskamp bezocht. Uit die tijd kende Joppich ook de 
president van het Obergericht. Een tweede rechter, die in februari 1941 aan het 
Landes gericht werd gedetacheerd, had eveneens op het Berlijnse ministerie 
gewerkt.109 

Bij welke instantie een zaak aanhangig werd gemaakt, bepaalde het OM. De 
verwachte straf was de leidraad. Terwijl het Obergericht elke straf mocht 
opleggen, beperkte Seyss-Inquarts verordening de mogelijkheden van het 
Landesgericht. 

Van de vroege zaken die het Landesgericht behandelde, is weinig materiaal 
bewaard gebleven. Een rapport uit juni 1941, opgesteld door de toenmalige 
Landesrichter, vermeldt dat het Duitse OM in het laatste kwartaal van 1940 51 
zaken bij deze rechter aanhangig waren gemaakt. Daarvan werden er 43 ter 
terechtzitting behandeld: 48 verdachten werden veroordeeld.110 

Over de aard en soort van de strafbare feiten waarvoor de betrokkenen 
terechtstonden, bestaan niet veel gegevens. Uit de verslaggeving in de kranten 
kan men opmaken, dat ten minste 25 personen verdacht werden van beledi
ging van Duitse autoriteiten of verspreiding van (voor een van hen) beledigen
de teksten. Uit de persberichten blijkt ook, dat ten minste negen anderen wer
den berecht wegens het luisteren naar verboden radiozenders.111 Enige 
terughoudendheid met betrekking tot deze cijfers is geboden. Achter de ver
schijning van vonnissen in de krant zat immers ook een beleid. De hoofdredac
ties van de legale bladen ontvingen dagelijks aanwijzingen en noten, waarin 
werd vermeld van welke gebeurtenissen wel en van welke niet verslag mocht 
worden gedaan. Ook de verslaggeving van de zittingen van de Duitse recht
sprekende instanties werd gedirigeerd.112 
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Naast verdachten die het Landesgericht na een onderzoek ter terechtzitting 
veroordeelde, waren er ook verdachten die een Straßefehl van de Landesrichter 
ontvingen. Zo'n bevel, dat in het Nederlands werd vertaald als een 'vonnis in 
de schriftelijke procedure', is enigszins te vergelijken met de transactie van het 
OM in het Nederlandse recht - zij het met die cruciale verschillen, dat het straf-
bevel wel en de transactie niet door een rechter diende te worden bekrachtigd 
en dat een strafbevel wel en een transactie niet op het strafblad van de betrok
kene werd vermeld.113 

In het Duitse Rijk was het Amtsgericht tot de uitvaardiging van deze beve
len bevoegd; in het bezette Nederland was dat het Landesgericht. In specifieke 
gevallen kon het Strafbefehl in de plaats komen van een uitspraak, die de rech
ter op basis van de behandeling van de zaak ter terechtzitting had gedaan. Het 
bevel vermeldde de strafbare feiten, het toepasselijke recht, de opgelegde straf 
en de signatuur van de Landesrichter. Eigenlijk was dat ook het enige wat van 
de rechter werd gevraagd: de ondertekening van het bevel. De voorbereiding 
was in handen van het OM, dat het bevel opstelde. 

Misdrijven (Verbrechen) konden niet met een dergelijk 'vonnis' worden afge
daan. Met een strafbevel kon iemand ook niet tot tuchthuis of de dood worden 
veroordeeld; voor gevangenisstraf gold een maximum van drie maanden. Het 
bevel ging in kracht van gewijsde, tenzij de verdachte binnen een week na toe
zending schriftelijk of bij de griffier van het Landesgericht verzet had aangete
kend (Einspruch erheben). Op deze wijze kon worden bewerkstelligd, dat het als
nog tot een zitting kwam.114 

Strafbefehle leken een kosten- en tijdbesparend alternatief. Voor de ver
dachte kon het voldoen aan het Strafbefehl financieel voordelig zijn, daar het 
bedrag van de leges voor het Strafbefehl veelal lager was dan de proceskosten. 
Voor het Landesgericht bood deze manier van vonnissen het voordeel, dat het 
aantal tijdrovende terechtzittingen kon worden beperkt. Kleinere zaken kon
den op deze wijze worden afgesloten zonder dat de rechter er veel tijd mee 
kwijt was geweest. Om die reden waarschijnlijk ondertekende de Duitse rech
ter in de slotmaanden van 1940 al 52 Strafbefehle.115 

Kwantitatief stak het Obergericht sterk af bij het Landesgericht. In 1940 
werd door deze instantie niet opgetreden en in de eerste twee maanden van 
1941 bleef het aantal zittingsdagen van het Obergericht zeer beperkt.116 Slechts 
drie strafzaken vond het OM ZO ernstig, dat zij direct bij het Obergericht aan
hangig moesten worden gemaakt. Zou dit aantal een indicatie zijn voor de 
politieke oppositie of voor de rol van deze Duitse rechtsinstantie bij de 
bestraffing daarvan, dan zou moeten worden geconcludeerd dat deze gering 
was. Hierbij moet worden bedacht dat de aanwijzing van bijzitters tot begin 
november op zich liet wachten.117 

Zijn eerste zaak behandelde het Obergericht op 25 januari. In de periode tot 
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de Februaristaking deed het Obergericht in acht zaken een uitspraak. Zes 
waren appèlzaken. Evenals in het Duitse Rijk was ook in bezet Nederland het 
werk van een lagere rechter aan de controle van een hogere rechterlijke instan
tie onderworpen. Berufung was de meest gewone rechtsgang en vergelijkbaar 
met het Nederlandse hoger beroep (ook wel appèl). Inzet van het geding in 
tweede aanleg was het in eerste aanleg gewezen vonnis. Ging men in hoger 
beroep, dan was men het op specifieke punten oneens met het vonnis. 

Het aanbieden van zo'n behandeling in tweede aanleg wordt in het alge
meen beschouwd als een wezenlijke bijdrage aan de versterking van de positie 
van de verdachte in het strafproces. De nationaal-socialistische wetgever echter 
zag het rechtsmiddel veeleer als een noodzakelijk kwaad, een manier om poli
tiek onbetrouwbare rechters te controleren en te corrigeren. Rechtsmiddelen 
waren in deze opvatting vertragende factoren, die de Schlagkraft van de rechts
pleging in het algemeen niet dienden: 

Die Zeit verwischt den Eindruck, den die Tat auf die Volksgenossen gemacht hat, und 

die Zeugenaussagen werden unzuverlässiger. Erstrebenswert erscheint es deshalb, stets 

nur ein Gericht endgültig entscheiden zu lassen. Das läßt sich aber nur dann rechtferti

gen, wenn dieses Gericht mit besonders hochwertigen Richterkräften besetzt ist. Bei 

dem Volksgerichtshof und den Sondergerichten war eine solche Besetzung möglich. Da 

sie sich jedoch bei allen Gerichten praktisch nicht durchführen läßt, kann für den 

Regelfall auf die Möglichkeit einer Nachprüfung durch ein höheres Gericht nicht ver- -£• -^-

zichtet werden.118 

Sinds de vestiging van het nazi-regime werden de mogelijkheden om een 
rechtsmiddel aan te wenden beperkt. Beroep tegen een uitspraak van het Son
dergericht en het Volksgerichtshof was uitgesloten. In september 1939 ver
kleinde de wetgever in Duitsland bij verordening119 de mogelijkheden van het 
appèl tegen uitspraken van de andere, reguliere Duitse gerechten.120 

Seyss-Inquart hield de mogelijkheden tot het aanwenden van een techts-
middel in bezet Nederland ook beperkt. Zijn verordening (52/40) vermeldde, 
dat naast Beschwerde alleen het rechtsmiddel Berufung was toegelaten en dat 
laatste slechts tegen uitspraken van het Landesgericht. Het aanwenden van dat 
techtsmiddel (Berufung) behoorde te geschieden volgens een vaste procedure: 
de wet bepaalde Form undFrist. De termijn was zeven dagen.121 De wet schreef 
verder voor, dat bij de griffie van het Duitse Landesgericht een akte moest wor
den opgemaakt van het appèl. Tot aan de aanvang van de behandeling van de 
zaak kon de appellant het rechtsmiddel intrekken. Iedere intrekking was 
definitief. Wanneer het beroep niet wetd ingetrokken, stuurde de gtiffier het 
dossier naar het Duitse OM, die de zaak vervolgens bij het Obergericht aanhan
gig maakte. 
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Het destijds geldende Duitse strafprocesrecht noemde geen wettelijke ter-
mij n voor de tijd tussen het indienen van het appèl en de feitelijke behandeling 
van de zaak in tweede aanleg. Deze periode kon dientengevolge flink oplopen. 
Van de zes beroepszaken die het Obergericht in de eerste twee maanden van 
1941 ter terechtzitting behandelde, waren de vonnissen in eerste aanleg vaak 
maanden tevoren gewezen. Zo werd het appèl tegen een vonnis dat het Lan
desgericht op 19 augustus had gewezen, vijf maanden later behandeld.122 

Bij de behandeling van een zaak in tweede aanleg kon de rechter de zaak fei
telijk en juridisch opnieuw bezien. De veroordeelde werd bij aanvang van de 
zitting in de gelegenheid gesteld om zijn specifieke grieven kenbaar te maken: 
ofwel kon hij aangeven ten onrechte te zijn veroordeeld; ofwel kon hij de straf 
te hoog vinden. 

In twee van de zes appèlzaken die het Obergericht in de maanden januari en 
februari 1941 ter terechtzitting behandelde werd het beroep verworpen. In de 
vier andere zaken stond de in eerste aanleg opgelegde straf ter discussie. Feite
lijke en juridische analyse van de zaak bleven dus buiten beschouwing: de 
appèlrechter beperkte zich tot de beantwoording van de vraag of de strafmaat 
juist toegemeten was. In alle gevallen kwam het Obergericht tot een ontken
nend antwoord. Driemaal verlaagde het Obergericht de straf; eenmaal werd de 
straf verhoogd.123 

Die laatste zaak onderscheidde zich ook van de andere zaken doordat deze 
X- de enige appèlzaak was, waarbij de Duitse officier van justitie in beroep was -£J)-

gegaan tegen een rechterlijke uitspraak. De zaak was des te curieuzer, aange
zien niet werd geappelleerd tegen een uitspraak van het Landesgericht, maar 
tegen een uitspraak van een Nederlandse kantonrechter. Het was het Amster
damse kantongerecht dat twee slagers had veroordeeld wegens het overtreden 
van de vleeskeuringswet. Naar de mening van de Duitse officier van justitie 
was de Nederlandse rechter daartoe niet bevoegd geweest omdat het delict 
gevaarlijk was voor het algemeen belang (gemeingefährlich) en daardoor 
behoorde tot de uitsluitende bevoegdheid van de Duitse rechtsinstanties. 
Voorts meende de Duitse aanklager- zo bleek op de zitting - dat de straf veel te 
laag was, temeer daar beide verdachten al eens eerder waren veroordeeld. In 
plaats van de boete van vij ftig gulden, die het kantongerecht tegen de twee had 
uitgesproken, werd voor elk een hechtenis van twintig dagen en een boete van 
tweehonderd gulden gerekwireerd. Het Obergericht oordeelde conform de 
eis.124 

Op deze wijze had de Duitse rechter in de Nederlandse rechtspraak ingegre
pen door een vonnis van de kantonrechter aan het oordeel van het Obergericht 
te onderwerpen. Nadien zou het Duitse OM nog enkele keren in de Nederland
se rechtsgang interveniëren door in beroep te gaan.125 In een van die zaken zou 
het Obergericht deze handelwijze van de Duitse officier van justitie goedkeu
ren, 
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da er [de Duitse officier van justitie - GvF] grundsätzlich berechtigt und verpflichtet ist, 

jeden Straffall jederzeit und in jedem Verfahrensstadium in zweckdienlicher und straf

recht! ich geeigneter Weise an sich zu ziehen, wenn die Voraussetzungen für die Zustän

digkeit der deutschen Gerichtsbarkeit (...) gegeben sind.126 

De constructie was een vreemde noodsprong om de zaak toch door de Duitse 
rechter te laten behandelen. Beter was het geweest, zo erkenden de Duitse 
autoriteiten ook, wanneer reeds tijdens het politieonderzoek was vastgesteld 
of een bepaalde zaak aan het Duitse OM moest worden afgegeven. Indien dit 
echter niet was gebeurd, bood het beroep een uitweg en kon het Duitse OM als
nog de zaak naar zich toe trekken door te appelleren en deze beroepszaak aan
hangig te maken bij het Obergericht. Een wettelijke grondslag was er niet. 

DE ZAAK SG 1 / 4 I : H A N D E L IN K O F F I E EN T H E E 

Behalve als appèlinstantie kon het Obergericht ook in eerste aanleg rechtspre
ken. Dat gebeurde in deze periode tweemaal. De eerste zaak werd verdaagd 
omdat de rechter een medisch onderzoek naar het geestelijk vermogen van de 
verdachte nodig achtte.127 De tweede zaak werd wel afgesloten met een von
nis.128 Op de zitting, die twee dagen in beslag nam, stonden 23 verdachten 
terecht. Allen woonden in Nederland en de meesten waren ook Nederlands - £ ^ -

staatsburger. De zaak kwam in oktober 1940 aan het rollen toen de chauffeur 
van een van de verdachten aangifte deed bij de SD in Düsseldorf. Daarbij deelde 
de chauffeur mee, dat hij in Amsterdam balen koffie had ingeladen voor trans
port naar Duitsland en dat zijn opdrachtgever hem op het hart had gedrukt 
van zijn vracht geen aangifte bij de douane te doen. 

Terstond stelde de Düsseldorfse politie W. Harster, de Duitse bevelhebber 
van de veiligheidspolitie in Nederland, op de hoogte.129 Binnen een week na 
ontvangst van dit bericht deden Duitse agenten een inval in de Amsterdamse 
koffiebranderij, vanwaar de chauffeur de koffie had getransporteerd. De direc
teur en de bedrijfsleider werden gearresteerd en, onder toezicht van Duitse 
agenten, op het hoofdbureau door Nederlandse inspecteurs verhoord.130 Zoals 
zij gewoon waren, maakten de Nederlandse inspecteurs ook van deze verhoren 
proces-verbaal op. Door de Nederlandse politie werd tevens, voor beide ver
dachten, een 'Staat van Inlichtingen' ingevuld.131 

Op grond van de uitlatingen die de twee verdachten hadden gedaan, werden 
meer dan twintig arrestaties verricht. Allen werden verhoord en negen van hen 
werden in hechtenis genomen in de gevangenis te Scheveningen.132 Tot medio 
december verbleven zij in het deel van deze gevangenis, dat werd beheerd door 
de Duitse veiligheidspolitie. Vervolgens werden zij overgebracht naar een 
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ander deel van deze gevangenis (met de ingang aan de Van Alke madelaan), dat 
was gereserveerd voor de Duitse justitie. 

Over het lopende onderzoek naar de 23 verdachten werd de Duitse officier 
van justitie rond de jaarwisseling ingelicht, toen het politieonderzoek in feite 
was afgerond. Daarbij had Koblitz de politiedossiers ontvangen. Zijn volgende 
stap was het uitbrengen van de schriftelijke aanklacht (Anklageschrift) op 28 
januari 1941.133 Volgens het Duitse strafprocesrecht maakte het OM met deze 
schriftelijke aanklacht de betreffende zaak aanhangig en vroeg hij het rechts
geding (Hauptverfahren) te openen.134 In de aanklacht met betrekking tot deze 
zaak deed Koblitz echter het verzoek de datum van de zitting (Hauptverhand-
lung) van het Obergericht im sondergerichtlichen Verfahren vast te stellen. 

In de aanklacht werd de 23 personen ten laste gelegd te hebben gehamsterd 
en de waren tegen woekerprijzen te hebben verhandeld. Daarmee zouden zij 
in strijd hebben gehandeld met de Nederlandse distributiebepalingen. Door 
grote hoeveelheden goederen aan de van staatswege geleide distributie te ont
trekken zouden zij bovendien een Kriegswirtschaftsverbrechen hebben 
begaan, omdat zij zodoende opzettelijk de voedselvoorziening in gevaar zou
den hebben gebracht. 

Op het moment dat Koblitz deze aanklacht uitbracht, meende hij waar
schijnlijk dat het bewijsmateriaal sterk genoeg was om een bewezenverklaring 
te kunnen dragen. Naast de rechter ontvingen de verdachten, de getuigen en 
de vier advocaten een kopie van de aanklacht. De meesten kregen dit schrijven -Q-
een week na dagtekening. Aan de verdachten die in voorarrest zaten werd de 
aanklacht door het bewakingspersoneel overhandigd: de anderen kregen deze 
aangetekend thuisgestuurd.135 

De Obergerichtpresident stelde vervolgens, op 9 februari 1941, de datum van 
de zitting vast.136 Voor deze zitting ontvingen alle betrokkenen op 11 of 12 
februari een officiële Ladungvzn het Duitse OM. Slechts enkele dagen later, op 
14 februari, vond de terechtzitting plaats. Deze snelle gang van zaken illus
treert het exceptionele van een Sondergerichtproces.137 

Omdat de meeste verdachten in het vooronderzoek een bekentenis hadden 
afgelegd, kon de rechter zich op de zitting grotendeels beperken tot verificatie 
van de tot zijn beschikking gestelde gegevens. Voor de behandeling van deze 
omvangrijke zaak, tegen niet minder dan 23 verdachten, hadden de rechters 
slechts een dagdeel nodig. Een dag later vond de uitspraak plaats. Het tussen 
de rechters overeengekomene was op schrift gesteld. Dit 'In Namen des 
Rechts!' gewezen vonnis vermeldde allereerst de persoonsgegevens van de ver
dachten, daarna de tenlastelegging, de namen van rechters, officier en griffier, 
de datum en plaats van de zitting en ten slotte datgene wat für Recht erkannt 
was: het bewezen delict, de strafmaat, de strafsoort en de motivering (Gründe). 

Van alle rubrieken besloeg de motivering de meeste bladzijden. Het Ober-
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gericht opende de motivering met een korte omschrijving van de persoonlijke 
omstandigheden van de verdachten, hun sociale achtergrond, burgerlijke 
staat, leeftijd, beroep en dergelijke. Vervolgens werden de feitelijke gebeurte
nissen gereconstrueerd: daarbij letten de rechters erop of deze overeenkwa
men met dat wat in de aanklacht was vastgesteld, kortom: of de feiten die de 
aanklacht noemde, ook feitelijk bewezen waren. De rechters meenden van wel. 

Daarentegen volgde het Gericht slechts gedeeltelijk de opvattingen in de 
aanklacht op het punt van de strafbaarheid van die gepleegde feiten. Met 
betrekking tot de handelingen van vijf verdachten concludeerde het rechtscol
lege dat deze niet strafbaar waren omdat zij niet aan schuld te wijten waren 
geweest of omdat zij niet bij de wet strafbaar waren gesteld. De betreffende vijf 
verdachten werden dan ook vrijgesproken. Met betrekking tot de daden van de 
anderen verschilde het rechterlijk oordeel niet van de opvatting van de aankla
ger in zijn aanklacht. Allen hadden de betreffende Nederlandse distributie
voorschriften, zoals die voor en na 14 mei 1940 bekend waren gemaakt, over
treden: enkelen hadden bovendien de Duitse Kriegswirtschaftsverordnung 
(Krwvo) overtreden. 

Hierop werd de vraag gesteld of de beoordeling van deze daders wel tot de 
bevoegdheid van het Obergericht behoorde. Volgens deze instantie bestond 
daarover geen twijfel: verordening 52/40 gaf de Duitse rechter de bevoegdheid 
kennis te nemen van gemeingefährliches, insbesondere die Ernährungslage gefäh-
rendes Verbrechen. Het gemeingefährliche in de grote hoeveelheid illegaal ver- -Q-
handelde waren. Dat thee en koffie genotmiddelen waren was bij de beant
woording van de vraag of met deze illegale handel de voedselvoorziening was 
geschaad, van geen belang: 

Es kommt für die Entscheidung dieser Frage nicht darauf an, ob Kaffee oderTee medi

zinisch betrachtet einen Nährwert haben, oder ob sie etwa lediglich als Genußmittel 

anzusehen sind. Entscheidend ist vielmehr, daß der weitaus größte Teil des Volkes 

gewohnt ist in normalen Zeiten zu ein oder mehreren Mahlzeiten Kaffee und Tee zu 

sich zu nehmen. Können die Volksgenossen das nicht, so handelt es sich bei ihnen um 

eine echte Entbehrung, da ihre Ernährung gegenüber normalen Zeiten erheblich geän

dert ist. Demnach ist das Beiseiteschaffen dieser Güter auch als ein die Ernährungslage 

gefährendes Verbrechen anzusehen. 

Wat de opgelegde straffen betreft verklaarde het Obergericht bij de bepaling 
van de straf in het algemeen rekening te hebben gehouden met de milde juris
prudentie van de Nederlandse rechter in vergelijkbare zaken en ook met het 
feit, 'daß der einzelne Niederländer noch nicht gewohnt ist, zunächst die Inte
ressen der Gesamtheit zu berücksichtigen, also eine innere Umwandlung zu 
zeigen wie sie nötig wäre'. Onmiskenbaar doelde de rechter met die innere 
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Umwandlung op het zich eigen maken van het idee, dat de (volks-)gemeenschap 
voor het individu gaat - een essentieel element van het nationaal-socialistische 
ideeëngoed. 

Het toepasselijk recht, de Krwvo, maakte het mogelijk de doodstraf op te 
leggen. Dat gebeurde in deze zaak niet. In geen enkel geval trouwens was de 
straf conform de eis: alle verdachten werden tot lagere straffen veroordeeld 
dan de officier had geëist. De meesten werden beboet terwijl de acht gevange
nisstraffen schommelden tussen de drie en tien maanden. Op de vrijheids
straffen werden de in voorarrest doorgebrachte dagen in mindering gebracht. 

Deze straffen moesten vervolgens ten uitvoer worden gelegd (geëxecu
teerd). Hiervoor was destijds nog de Duitse rechter verantwoordelijk (vanaf 
medio '41 zou het Duitse OM hiervoor zorg dragen). Degenen die tot een boete 
waren veroordeeld, kregen de rekening thuis gestuurd. Zij waren verplicht het 
bedrag aan de Gerichtskasse over te maken. Van de personen die tot een gevange
nisstraf waren veroordeeld bleven de meesten in Scheveningen, daar deze 
inrichting niet alleen Untersuchungs- maar ook Strafgefängnis was. Eén veroor
deelde, die niet in voorarrest had gezeten, verzuimde zich op de vastgestelde 
dag aan de poort van de gevangenis te melden. Allerlei uiteenlopende verhalen 
deden de ronde: zijn vrouw verklaarde dat hij plotseling was verdwenen, met 
achterlating van een briefje waarin hij zijn zelfmoord aankondigde; uit een 
andere bron werd vernomen, dat de persoon, die joods was, door de Duitse 
politieke recherche was opgepakt en thans in een concentratiekamp verbleef. - £ ^~ 
Dat laatste bleek bij navraag onjuist. Waarschijnlijk was de man een van de 
vroege onderduikers.138 

Een andere verdachte, die nog langer dan zes maanden moest zitten, werd 
naar een inrichting in Duitsland gebracht.1« Hij kreeg in september 1941 gratie 
en werd na ruim vijf maanden voorwaardelijk vrijgelaten.140 Daarmee was de 
kous nog niet af. De Duitse rechter had een kleine verrassing voor de gegra-
tieerde in petto: de rekening van de Haftkosten. Deze kosten voor het verblijf in 
de gevangenis diende de ex-gedetineerde te betalen. Dit was geen uitzonde
ring: elke gevangene die door een Duitse rechter was veroordeeld, kreeg de 
rekening. Het verschuldigde bedrag kon aardig oplopen daar voor elke dag ƒ 
1,50 werd gerekend.141 De populaire aanduiding van de gevangenis in Scheve
ningen als 'het Oranjehotel' is ook in deze context treffend. 

Overigens was het niet alleen het verblijf in een Duitse justitiële inrichting 
waarvoor de rekening aan de veroordeelde werd gepresenteerd. Het Duitse 
recht voorzag ook in de mogelijkheid de kosten van het strafproces op de ver
oordeelde te verhalen.142 Ook het verhalen van de kosten van detentie en proces 
op de veroordeelde bevestigt de anti-individualistische strekking van het 
nationaal-socialistische strafrecht: niet de gemeenschap, maar de delinquent 
moet opdraaien voor de kosten. 
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De uitspraak, die het Obergericht halverwege februari 1941 deed, was de eerste 
en tevens de laatste in deze zaak. Tegen uitspraken van het Obergericht ston
den geen rechtsmiddelen open. 

Voor de Nederlandse bevolking was het voor de eerste maal dat zij kennis 
had kunnen maken met de rechtsgang bij het Obergericht in eerste aanleg. Het 
proces gaf een indruk van de wij ze waarop de Duitse rechtsinstanties in bezet 
Nederland zouden optreden. In het vooronderzoek hadden Duitse en Neder
landse politiefunctionarissen samengewerkt. De zaak was pas laat aan het 
Duitse OM voorgelegd. Het onderwerp van de zaak maakte duidelijk dat de 
Duitse rechter over zijn bevoegdheid economische zaken te behandelen niet 
twijfelde. Duits recht had hij toegepast: de bescherming van die Gesamtheit 
stond voor hem voorop. 

Voor de Duitse rechtspraak in bezet Nederland diende deze uitspraak als 
toetssteen. In het vonnis waren enkele zeer belangrijke uitspraken gedaan, bij
voorbeeld over de toepasselijkheid van de Krwvo in bezet Nederland. Boven
dien gaven de opgelegde straffen een leidraad. 

In de tijd was dit vonnis een vrij geïsoleerde en unieke gebeurtenis. Voor
dien had het Obergericht zeven keer zitting gehouden; nadien, tot de Febru
aristaking, niet eenmaal. 

AFSLUITEND 

Halverwege juli 1940 had de rijkscommissaris in zijn verordening 52/40 aan
gegeven, hoe hij zich de organisatie van de strafrechtspraak in bezet Neder
land voorstelde: een Nederlandse rechtsmacht die nur politisch onder toezicht 
werd gesteld van de Duitse autoriteiten; een Duitse militaire en een Duitse 
'politiële' rechtsmacht die alleen tegen onderdanen van het bezette land op
trad indien een direct militair of politieel belang was geschaad; een Duitse 
civiele rechtsmacht, die handelingen veroordeelde waarmee alle andere - per
sonele, ideële en materiële - belangen van de bezettende macht zouden zijn 
geschaad. 

In de daaropvolgende maanden kreeg deze voorstelling gestalte op een 
manier die hiervan afweek, soms bedoeld, soms onbedoeld. Zo bleek in deze 
periode, dat het herrschaftliche Aufsicht ten opzichte van Nederlandse rechts
instanties meer om het lijf had dan louter toezien. In duidelijke taal verplicht
te de Duitse bezetter de Nederlandse opsporings- en vervolgingsinstanties tot 
medewerking. De Nederlandse autoriteiten van justitie en politie hadden daar 
in het algemeen geen moeite mee, temeer daar de belangen van hen en de Duit
se autoriteiten indertijd nog parallel liepen. Zij schikten zich dan ook in hun 
(bij-)rol. 
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Voorts bracht de bezetter wijzigingen aan in de bestaande Nederlandse 
strafrechtspleging. In deze korte periode waren bijna zestig nieuwe strafbepa
lingen ontstaan. Zowel de Nederlandse politie als de Nederlandse justitie 
moest zich hiervan rekenschap geven: de politie en het OM bij de opsporing en 
de vervolging van de nieuwe delicten, de rechters bij de toepassing van nieuw 
recht. 

Daarnaast schafte de Duitse bezetter, de voorzichtige protesten van Neder
landse zijde ten spijt, de voorwaardelijke veroordeling af. Hiervoor in de plaats 
kwam het gratierecht, dat ten dele werd gedelegeerd aan de Nederlandse secre
taris-generaal van justitie. Het nemen van beslissingen over voorwaardelijke 
invrijheidstelling of voorwaardelijk tenuitvoerlegging was niet langer een 
rechterlijke, maar een administratieve aangelegenheid. 

In augustus 1940 trok de rijkscommissaris het benoemingsbeleid naar zich 
toe. Met betrekking tot de zittende magistratuur bediende de rijkscommissa
ris zich aanvankelijk nog vrij sporadisch van zijn nieuwe bevoegdheid. De top 
van het OM daarentegen onderging al in september 1940 drastische personele 
veranderingen. 

Een opvallende ontwikkeling in deze periode was de trage start van de nieuwe 
Duitse rechtsinstanties. In 1940 waren voornamelijk de krijgsraden actief, het 
Obergericht en het Landesgericht begonnen later. Het Obergericht hield zijn 
eerste zitting eind januari 1941 - ruim zes maanden na de formele oprichting. -Q-
Het aantal zaken, dat het Obergericht behandelde, was acht: zeven in januari, 
één in februari 1941. In zes van deze acht zaken trad het Obergericht op als 
appèlrechter. 

Het Landesgericht begon eerder (augustus 1940) en behandelde aanzienlijk 
meer zaken. In circa honderd zaken werd een uitspraak gedaan. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat in iets meer dan de helft van die zaken de uitspraak een 
Strafbefehl betrof. Zo'n veertig zaken werden ter terechtzitting behandeld. 
Vermoedelijk waren verbale en schriftelijke uitingen van een anti-Duitse 
gezindheid veelvuldig het onderwerp. Hier overlapten de bevoegdheden van 
de Landesrichter en van de Duitse militaire rechter elkaar (nog). Ook de laatste 
berechtte in dit tijdvak vrij veel Nederlandse burgers die zich (verbaal) anti-
Duits hadden betoogd. 

Het werk van het Obergericht en het Landesgericht was in dit tijdvak getals
matig vrij bescheiden. Het is verleidelijk uit dit kleine aantal af te leiden dat de 
Nederlandse bevolking zich als geheel kalm gedroeg en dat handelingen, 
waaraan de bezetter aanstoot zou kunnen nemen, achterwege bleven. 

Desondanks waren er tekenen die in een tegenovergestelde richting wezen. 
Incidenteel werd er geprotesteerd tegen Duitse maatregelen. In de grote ste
den was de sfeer op straat, hoofdzakelijk door de provocerende acties van 
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Nederlandse nationaal-socialisten, gespannen. De groei van de economische 
criminaliteit was opzienbarend en baarde zowel de Nederlandse als de Duitse 
autoriteiten zorgen. Ook in de Duitse strafrechtspraak begon zich een ontwik
keling af te tekenen die wees op een groeiend antagonisme in bezet Nederland. 
Bij de Duitse militaire rechter waren honderden strafzaken tegen Nederlan
ders binnengekomen. Het Duitse OM was ook bijzonder zwaar belast. Tot eind 
september 1940 waren al meer dan vijfhonderd zaken aan dit OM voorgelegd. 
Twee maanden later waren dat er bijna drieduizend. In december 1940 kwa
men daar nog zo'n zeshonderd zaken bij. Deze toename verbaasde de Duitse 
functionarissen zeer.143 

Het kan niet worden uitgesloten dat deze toename samenhing met geïnten
siveerde opsporingsmethoden van de politie of met het op gang komen van de 
Duitse justitie, maar de betrokken Duitse autoriteiten trokken uit die toename 
als belangrijkste conclusie dat de volgzaamheid van de Nederlandse burgers 
minder volledig was dan verwacht. 

Zowel de militaire als de civiele autoriteiten zochten de oplossing in perso
neelsuitbreiding. Klemm verwachtte met deze versterkingen de opgelopen 
achterstand ongedaan te maken en de mogelijke toekomstige aanwas te kun
nen verwerken. In die hoop zou hij worden gefrustreerd. Naar aanleiding van 
de Februaristaking zouden de Duitse civiele instanties een omvangrijke taak
uitbreiding krijgen. - ^^ -
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VAN STAKING TOT STAKING. 
DE STRAFRECHTER ALS BESCHERMHEER VAN DE 

BEZETTINGSORDE (FEBRUARI 1941-APRIL 1943) 

Begin oktober 1942 stuurde Seyss-Inquart aan de chef der Rijkskanselarij een 
brief. De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied vroeg daarin 
verlof. Afgezien van enkele korte dienstreizen naar Berlijn was hij sinds febru
ari van dat jaar in Nederland geweest, zo onderbouwde Seyss-Inquart zijn ver
zoek. Graag zou hij enige dagen in zijn vaderland doorbrengen en Bergluft 
atmen.1 

Die behoefte aan een adempauze was ook in het licht van de bezetting niet 
verwonderlijk. Het binnenlandse klimaat in bezet Nederland was allengs 
drukkender geworden. De maatregelen van het Duitse bezettingsbestuur en 
de gedragingen van Nederlandse burgers hadden de temperatuur voortdu
rend doen stijgen. Ook de storm, die in het voorjaar van 1941 woedde, had - £ ^ -
bepaald niet voor verlichting gezorgd. 

DE F E B R U A R I S T A K I N G 

Op 25 en 26 februari 1941 legden werknemers in Amsterdam en omstreken 
spontaan het werk neer. Directe aanleiding waren de willekeurige en hardhan
dige arrestaties van joodse mannen, die de Duitse politie enige dagen tevoren 
in Amsterdam had uitgevoerd. De diepere oorzaken van de staking lagen niet 
besloten in één gebeurtenis. De arrestaties pasten in zekere zin in een langere 
geschiedenis van anti-joodse acties. Maatregelen van de bezetter, veelal met 
het doel de in Nederland woonachtige joden van hun vrijheden, rechten en 
bezittingen te beroven, leidden eerder ook al eens tot protesten.2 In Amster
dam, bij uitstek de woonplaats van joden3, riep het brutale optreden van 
Nederlandse nationaal-socialisten tegen joden ergernis op.4 

Naarmate die nationaal-socialisten de intimidatie opschroefden en de drei
ging van een 'bezoek' aan joodse uitspanningen en woonwijken toenam, 
groeide de bereidheid onder Amsterdamse joden zich te verweren. Joodse 
knokploegen, die her en der steun ontvingen van Amsterdamse arbeiders, wer
den gevormd. 
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Op io en il februari kwam het tot een ernstig treffen in de zogeheten 
Amsterdamse jodenhoek. Het feit dat een NSB'er daarbij dodelijk werd ver
wond, was aanleiding tot het nemen van strafmaatregelen door de Duitsers: 
negentien joden werden gearresteerd, het betreffende stadsdeel werd afgeslo
ten en enkele joodse voormannen werden opgedragen een 'Joodsche Raad voor 
Amsterdam' te formeren.5 

Binnen een week vond in Amsterdam een tweede incident plaats. Een groep 
joodse jongemannen stelde zich te weer tegen een charge van de Grüne Polizei. 
Duitse dienaren raakten daarbij gewond. De Duitse reactie was uitzonderlijk 
fel. Op 22 en 23 februari werden in de afgezette jodenhoek razzia's gehouden. 
Op willekeurige wijze werden in totaal vierhonderd joodse mannen gearres
teerd.6 

!f 

Honderden Amsterdamse burgers waren ooggetuige van dit geweld tegen 
joodse stadsgenoten. Zij, die niet zelf ter plaatse waren, hoorden de verhalen 
van anderen. In reactie op de gebeurtenissen legden Amsterdamse arbeiders 
het werk neer.7 

Massaal protest was in de hoofdstedelijke geschiedenis niet nieuw. De stad 
kende een lange traditie van ongeorganiseerd 'volksprotest'.8 Stakingen hoor
den bovendien thuis in de geschiedenis van de Amsterdamse arbeidersbewe
ging. Bij de meest recente stakingen (in november 1940, in januari en februari 
1941) ging het om arbeidsconflicten.9 In twee van die recente conflicten werden 
de eisen van de stakende arbeiders ingewilligd, hetgeen het zelfvertrouwen 
van de stakers versterkte. Blijkbaar kon ook in bezettingstijd succes worden 
behaald. Afgezien van enkele arrestaties10 was de bezetter destijds tegen de sta
kers niet opgetreden. 

Op de staking van 25 en 26 februari bleef een veel harder Duits antwoord 
niet achterwege. In de loop van de ochtend van de eerste stakingsdag droeg de 
Beauftragter des Reichskommissars de burgemeester op de stakende bevol
king tot werkhervatting aan te sporen. De burgemeester liet hierop bekend
maken dat stakende gemeenteambtenaren zouden worden gestraft of ontsla
gen. 

Belangrijk waren voorts de maatregelen van de Duitse politieleiding. Bij 
afwezigheid van de rijkscommissaris had Rauter, de Generalkommissar für 
das Sicherheitswesen, de leiding. Troepen in de omgeving van Amsterdam 
werden in staat van paraatheid gebracht, een Sperrstunde werd ingevoerd en aan 
de Joodse Raad werd het ultimatum gesteld dat nog eens driehonderd joden 
zouden worden gearresteerd indien de staking de volgende dag zou worden 
voortgezet. Op deze vijfentwintigste februari vonden ook de besprekingen 
plaats tussen Nederlandse en Duitse politieautoriteiten, op landelijk niveau 
tussen Tenkink en Rauter, op plaatselijk niveau tussen de bevelhebber van de 
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Ordnungspolizei en de Amsterdamse procureur-generaal Van Thiel. De Neder
landse politie werd dringend verzocht de staking te breken.11 

Nog diezelfde avond schreef Rauter zijn bekendmaking, waarin onder meer 

de volgende zin was opgenomen: 

Iedere demonstratie, van welken aard ook, en dergelijke verschijnselen worden als 

tegen de Duitsche bezettingsoverheid gericht opgevat en door de Duitsche veiligheids

organen direct onderdrukt of neergeslagen.12 

•il 

^ 

Toen de volgende dag bleek dat er in Amsterdam nog steeds werd gestaakt en 
steeds meer bedrijven buiten Amsterdam werden platgelegd, trad een nieuwe 
Duitse autoriteit op de voorgrond: de Wehrmachtbefehlshaber Christiansen. 
Nu de militärische Sicherung van bezet Nederland in gevaar dreigde te worden 
gebracht, kon hij zijn gezag laten gelden.13 

In de voormiddag van 26 februari werd op verzoek van Christiansen een bij
eenkomst belegd. Zowel de rijkscommissaris als de bevelhebber van de Duitse 
veiligheidspolitie en inlichtingendienst ontbrak: zij waren niet in Nederland. 
Belangrijkste gesprekspartner van Christiansen was Rauter. Met zijn toestem
ming nam Christiansen het uitvoerend gezag (vollziehende Gewalt) in de onrus
tige provincie over.14 

Dezelfde dag nog lichtte Christiansen de bevolking in met een kennisge
ving.15 Tijdens de 'uitzonderingstoestand' had zijn hoogste Duitse comman
dant in Amsterdam, de bevelhebber van de Duitse luchtmacht in bezet Neder
land, feitelijk de leiding. Wat het herstel van de openbare orde betreft gaf de 
kennisgeving een opsomming van direct van kracht zij nde maatregelen. Aller
eerst een gebod: een algehele werkhervatting op 27 februari. Voorts de verbo
den: 'Optochten, vergaderingen, samenscholingen en betogingen van welke 
aatd dan ook' waren niet langer toegestaan, evenmin als acties van politieke 
partijen. Daarop volgden de strafbepalingen: degene die een van de boven
staande verboden overtrad werd door de Duitse militaire rechter gestraft. 
Degene die tot staking ophitste of opriep of zelf het werk neerlegde werd 
gestraft met tuchthuis; indien het een bedrij f met Wehrmachtbelangen betrof, 
kon de doodstraf worden uitgesproken. 

In de uren die volgden werd getracht de staking in de Nootd-Hollandse pro
vincie te breken. Dit was in de praktijk vooral het werk van de Duitse politie. 
Op demonstranten of vermeende demonstranten werd gericht geschoten: 
zeven personen raakten dodelijk gewond.16 Op 27 februari was de staking 
beëindigd. De uitzonderingstoestand werd niet meteen opgeheven, daar Duit
se autoriteiten rekening hielden met een volgende, door de illegale CPN geïni
tieerde, staking op de zesde maart. Rauter liet daarom ook op 5 maart een 
oproep uitgaan, waarin een ieder werd gemaand tot rust.17 Stakers zouden 
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worden gekort op hun loon, stakende bedrijven zouden worden onteigend en 
degenen, die in woord of geschrift tot staking opriepen of dergelijke oproepen 
verspreidden, zouden worden berecht. Als de bevoegde rechtsinstantie wees 
Rauter het in Amsterdam gevestigde Luftgaugericht aan. 

Een staking bleef op 6 maart uit; twee dagen later werd de uitzonderings
toestand opgeheven. In de tussenliggende periode, dus van 27 februari tot 8 
maart, waren ettelijke vonnissen door Duitse rechters uitgesproken. Niet één 
keer had een Duits civiel gerecht een uitspraak gedaan inzake handelingen, die 
in samenhang met deze onlusten waren begaan. Het ss- und Polizeigericht had 
het vonnis gewezen in de zaak tegen de acht personen die betrokken waren 
geweest bij het incident waarbij een patrouille van de Grüne Polizei was aan
gevallen. De hoofdverdachte werd ter dood veroordeeld; alle anderen kregen 
hoge vrijheidsstraffen opgelegd. Vier dagen na de uitspraak was de ter dood 
veroordeelde gefusilleerd.18 

Het Luftgaugericht berechtte ettelijke personen die tijdens de uitzonde
ringstoestand de geldende voorschriften hadden overtreden. Tegen sommi
gen werd de doodstraf uitgesproken.19 Exemplarisch is het doodvonnis tegen 
een joodse communist die in Amsterdam pamfletten met stakingsoproepen 
had verspreid.20 Een dag later volgde een tweede 'communistenproces'. In deze 
zaak sprak het Luft gauge richt tweemaal de doodstraf en eenmaal levenslange 
tuchthuisstraf uit.21 Het doodvonnis werd vijf dagen later voltrokken.22 

Opmerkelijk is trouwens ook een andere zaak die het Luftgaugericht in 
deze periode behandelde en waarbij achttien Nederlanders ter dood werden 
veroordeeld. Hoewel deze zaak tegen leden van de verzetsgroep de Geuzen op 
geen enkele wijze verband hield met de Februaristaking, is het moment waar
op het vonnis bekend werd gemaakt (4 maart) waarschijnlijk niet geheel wille
keurig gekozen. Drie Geuzen werd gratie verleend, de andere vijftien werden 
samen met de drie Amsterdamse communisten gefusilleerd. Mede door de uit
gebreide verslaggeving in de pers had het nieuws van de achttien doden de 
Nederlandse bevolking niet onberoerd gelaten.23 

Ten slotte trof de Duitse overheid na de opheffing van de uitzonderingstoe
stand een aantal strafmaatregelen. De gemeenten Amsterdam, Zaandam en 
Hilversum kregen een geldboete opgelegd.24 Welhaast vanzelfsprekend moes
ten er ook koppen rollen: de burgemeester en de hoofdcommissaris van de 
politie in Amsterdam werden ontslagen." 

O 

In het algemeen toonde de bovenstaande episode helder aan, hoezeer het 
optreden van de Duitse bezetter was gekoppeld aan dat van de Nederlandse 
bevolking. 

Uniek waren de gebeurtenissen van de laatste week van februari en de eerste 
week van maart 1941 in vele opzichten - in de hevigheid van de anti-joodse 
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acties van de bezetter, in de massaliteit van het burgerlijk protest en in de 
kracht van het Duitse respons. Sinds de veertiende mei 1940 was het niet tot 
een dusdanige uitbarsting van anti-joods geweld gekomen als op 22 en 23 
februari, toen honderden joodse mannen door de Duitse politie zonder par
don werden opgepakt. Evenmin was een protest tegen een beleidsmaatregel 
van de bezetter eerder op een vergelijkbare indrukwekkende wijze gesteund. 
Ook had de bezetter nog niet zulke repressieve maatregelen genomen ten ein
de de binnenlandse rust te doen wederkeren. 

Tegelijkertijd was de Februaristaking een culminatiepunt in een geschiede
nis van groeiend onbehagen. In een ruimer tijdsbestek luidde zij een nieuwe 
periode in, waarin de bezetter en de onderworpen Nederlandse bevolking de 
aanvankelijke terughoudendheid verloren. Aan de ene kant toonden burgers 
vaker hun ongehoorzaamheid, in gewone criminaliteit of in ondergrondse 
verzetsactiviteiten. Aan de andere kant oefende het bezettingsregime meer 
pressie uit en nam de gewelddadigheid van het Duitse beleid in Nederland toe. 
Vanzelfsprekend hingen die twee bewegingen samen. 

H E T B E Z E T T I N G S B E L E I D : S T U R I N G , D W A N G E N G E W E L D 

Twee bevolkingsgroepen, die elk een hoofdrol in de geschiedenis van de 
Februaristaking hadden gespeeld, werden sindsdien het object van Duitse -Q-
dwangmaatregelen: joden en communisten. In nazi-Duitsland had het regime 
beide groepen gedoodverfd tot zijn aartsvijanden, in bezet Nederland waren 
zij tot dan toe (hoewel dat voor joden minder gold dan voor communisten) nog 
enigszins met rust gelaten. 

Na de Februaristaking kwam daarin voorgoed verandering. Tegenover de 
joodse inwoners van Nederland continueerde de Duitse bezetter in de eerste 
plaats de beproefde methode: met (wettelijke) bepalingen werden joodse bur
gers geïsoleerd en beroofd van vrijheden en bezittingen. Voorschrift na voor
schrift verscheen; keer op keer werden de rechten van joden ingeperkt.26 In de 
tweede plaats werden razzia's op joden georganiseerd.27 Tot medio juli 1942 
ging het meestal om revanche: na een bepaalde verzetsdaad werden groepen 
joden in de omgeving opgepakt. In een latere fase pasten de klopjachten op 
joden in het kader van de georganiseerde jodenvervolging. Op vrijheidsbene
ming volgde de deportatie naar vernietigingskampen in Oost-Europa; als 
begindatum kan 15 juli 1942 worden genoemd: op die dag vertrok de eerste 
trein. Tot 20 april 1943 volgden nog 59 Sonderzügen, die in totaal 58.000 joden 
uit Nederland wegvoerden.28 

Ook de vervolging van communisten in bezet Nederland werd na de Febru
aristaking geïntensiveerd. Aanvankelijk was er een verband tussen de jacht op 
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Nederlandse communisten en de gebeurtenissen in Amsterdam. De instelling 
van een Duits Sonderkommando, dat als taak kreeg de Amsterdamse CPN op te 
rollen, gaf hiervan bijvoorbeeld blijk.29 

Hoe verder in de tijd de staking verwijderd raakte, des te krachtiger en 
omvangrijker werden de Duitse acties tegen communisten. Honderden com
munisten va^ buiten Amsterdam werden in de eerste helft van 1941 door de 
Duitse politieke recherche gearresteerd.30 De hoofdmoot van de arrestanten 
bestond uit verspreiders en afnemers van De Waarheid.11 Het uitbreken van de 
Duits-Russische oorlog op 22 j uni 1941 droeg in belangrijke mate bij aan de ver
breding van het Duitse offensief tegen communisten en leden van politiek ver
wante groeperingen. Twee dagen na de Duitse aanval op de Sovjet-Unie voer
den Duitse politie-eenheden een landelijke arrestatieactie uit: honderden 
functionarissen van de verboden CPN werden her en der in Nederland opge
pakt." 

Ook in de daarop volgende maanden bleef de bestrijding van 'links-Neder
land' en met name de CPN een belangrijk agendapunt van de Duitse politieke 
recherche. Die bestrijding was vanzelfsprekend des te urgenter daar de illegale 
CPN na de Duitse overval op de USSR voluit in de oppositie ging.33 Na de arres
tatie van partijfunctionarissen richtte de politie zich op de ondergrondse CPN. 
Massa-arrestaties vonden voortdurend plaats.34 In de periode tot j uli 1942 wer
den minstens duizend Nederlandse communisten gearresteerd.35 Een jaar 
later was het vooroorlogse partijkader nagenoeg volledig uitgeschakeld. Van 
de 936 communisten die tijdens de bezetting zijn omgebracht, waren 857 al 
voor de zomer van 1943 in Duitse handen geraakt.36 

Evenals met de vervolging van joden bemoeiden Berlijnse autoriteiten zich 
voortdurend met de bestrijding van communistische agitatie in Nederland. Zo 
was er de bevelslijn van het hoofdbureau van de veiligheidspolitie in Berlijns 
(Reichssicherheitshauptamt, RSHA) de Duitse veiligheidspolitie in Den Haag.37 

Het bestaan van deze lijn was niet verwonderlijk, daar zij de vervolging van 
deze politieke tegenstanders nu juist als een van haar belangrijkste taken 
beschouwde. 

Opvallender was het dirigerende optreden van het OKW. Tweemaal, in sep
tember en december 1941, liet de Duitse legerleiding een decreet uitgaan, dat 
draconische maatregelen tegen communistische verzet in bezet gebied voor
schreef. Het decreet dat op 16 september was ondertekend (het Geißel-Erlaß) 
behandelde het probleem van het communistische verzet in de bezette gebie
den.38 Volgens de Oberkommandant W. Keitel was de toename van verzetsactivi
teiten in de bezette gebieden geheel te wijten aan kommunistische Aufstandsbewe
gungen. Keitel achtte het dringend noodzakelijk deze bewegingen te isoleren 
en te bestrijden. De aangeschrevenen, onder wie Christiansen, werd opgedra
gen alle oppositionele activiteiten te wreken door vijftig tot honderd commu-
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nistische gevangenen (gijzelaars) te fusilleren. Voorts wenste de Oberkom
mandant dat een in bezet gebied gestationeerde krijgsraad tegen communis
ten alleen de doodstraf moest uitspreken. 

Drie maanden later volgden Hitlers Nacht und Nebel-Erlaß en de daarmee ver
band houdende Durchführungsverordnung van het OKW, die beide trouwens niet 
uitsluitend de bestrijding van communistische verzetslieden centraal hadden 
staan.39 Inwoners van bezet gebied, op wie de verdenking rustte de Sicherheit 
oder Schlagfertigkeit van de bezettingsmacht in gevaar te hebben gebracht, kon
den volgens dit decreet nog slechts op twee manieren worden bestraft: óf een 
gerechtelijke procedure, wanneer de verwachting bestond dat de hoofdver
dachte ter dood zou worden veroordeeld óf een deportatie naar Duitsland - om 
daar, al dan niet na veroordeling door een rechterlijke instantie in Duitsland, 
te worden ingesloten. Van die deportatie en de verdere afwikkeling in Duits
land zou geen enkel bericht mogen worden gegeven aan de buitenwereld: de 
arrestant zou 'in nacht en nevel' opgaan, de kring, waaruit hij zou zijn wegge
rukt, zou geen zekerheid over zijn lot hebben en die onzekerheid over het lot 
van een bekende zou andere verzetsplegers verlammen, zo was de gedachte 
achter het decreet.40 

Voor bezet Nederland hadden deze bevelen geen onmiddellijke gevolgen. 
Seyss-Inquart achtte zich niet gebonden aan de niet aan hem, maar aan Chris
tiansen gerichte decreten.41 Daar kwam bij dat uit de tekst van het eerste 
decreet was op te maken dat de schrijver niet Nederland voor ogen had, maar -Q-

Frankrijk, waar de binnenlandse situatie in de zomermaanden was gekleurd 
door gewelddadige acties van de Franse ondergrondse.42 Hier te lande was 
(communistische) sabotage in die zomer van 1941 niet meer dan een randver
schijnsel.43 Het eerste punt van het Geißel-Erlaß, de fusillering van communis
tische gevangenen als represaillemaatregel, werd in bezet Nederland tot in de 
zomer van 1943 tweemaal in praktijk gebracht.44 Ook van het tweede punt van 
het decreet, het dwingende voorschrift dat terechtstaande communisten 
slechts de doodstraf verdienden, kwam in Nederland niet veel terecht. 

Evenmin werd in bezet Nederland het Nacht und Nebel-Erlaß onmiddellijk 
en nauwgezet nageleefd.45 Kenmerkend is de uitleg van het decreet door Rabl, 
die meende dat alleen de portee van het decreet moest worden begrepen: ook 
in bezet Nederland moest de bestrijding van verzetsdaden krachtiger worden 
aangepakt. Veelzeggend is tevens de reactie van Wimmer op Rabls woorden: in 
Nederland, zo krabbelde hij in de kantlijn van Rabls brief, zou vorläufig nichts 
worden gedaan met het decreet.46 Tot in 1944 bleef dat het motto van het rijks-
commissariaat. Pas in januari van dat jaar, nadat het OKW deze vrije interpreta
tie van het decreet had afgekeurd, werden de richtlijnen van het Nacht und 
Nebel-Erlaß toegepast.47 Een stipte naleving, zoals in andere bezette West-
Europese gebieden reeds gebruikelijk was, werd in bezet Nederland echter 
niet bereikt.48 
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Dat beide decreten amper in praktijk werden gebracht, stond niet in de weg dat 
het Duitse beleid ten aanzien van Nederlandse communisten gedurende deze 
periode tussen de twee grote stakingsgolven van respectievelijk februari 1941 
en april-mei 1943 agressiever werd. 

In het algemeen trouwens leidde de Februaristaking een periode in, waarin 
het Duitse beleid op nagenoeg élk terrein van de Nederlandse samenleving 
radicaliseerde. Op het terrein van politiek en bestuur liet de Duitse overheid 
het idee van zelfnazifkatie varen. Of de Nederlandse bevolking zich ideolo
gisch zou aansluiten bij het Derde Rijk werd minder aan haarzelf overgelaten: 
de meerderheid had immers getoond zich niet vrijwillig tot de nieuwe heils
leer te bekeren. Daarop besloot de Duitse bezetter tot het voeren van een actie
vere politiek, waarbij de klemtoon kwam te liggen op de ordening van het 
openbare leven in nationaal-socialistische zin. De Nederlanders, die de bezet
ter goedgezind waren, werden naar voren geschoven en door de Duitse bezet
ter benoemd op sleutelposities. 

Evenals in nazi-Duitsland kon deze nazifkatiepolitiek worden gevangen in 
de begrippen 'leidersbeginsel' en 'gelijkschakeling'. Op vele terreinen van de 
Nederlandse samenleving werd slechts één eenheidsorganisatie toegestaan. 
Dat gold voor het politieke leven, waarin sinds december 1941 de NSB formeel 
de enige toegestane politieke partij werd, maar ook voor het economische, 
sociale en culturele leven.49 Ten behoeve van de introductie van het leidersbe
ginsel werden de laatste resten van de parlementaire democratie, op provinci- - £ ^ -
aal en gemeentelijk niveau, begin augustus 1941 bis auf weiteres op non-actief 
gesteld. Twee functies, die van de burgemeester en die van de provinciale com
missaris (voorheen de commissaris van de koningin), bleven behouden en wer
den als exponenten van het genazificeerde Nederlandse bestuur met tot dan 
toe ongekende bestuurlijke bevoegdheden uitgerust.50 

Op economisch gebied namen de dwangmaatregelen hand over hand toe. 
Met een veelheid aan besluiten en beschikkingen werd de van staatswege gelei
de rantsoenering voortdurend uitgebreid. In deze gecentraliseerde voedsel
voorziening had de Nederlandse overheid een belangrijke rol.51 Het vorderen 
van goederen was daarentegen een Duitse bevoegdheid. Een verordening met 
betrekking tot deze kwestie werd in december 1941 van kracht.52 Eenjaar later 
vaardigde Seyss-Inquart een algemeen voorschrift uit, dat de wettelijke proce
dure van de vordering vastlegde. De rijkscommissaris kon voortaan, 'indien hij 
het in het algemeen belang noodzakelijk acht', eigenaren of houders van een 
goed bevelen tot aangifte. Voorts kon hij burgers verbieden over een goed te 
beschikken. Onder 'goed' werd zowel onroerend als roerend goed verstaan.53 

Niet alleen bij de vergaring van materiële zaken oefende de Duitse bezetter 
meer dwang uit. Ook en vooral de werving van personeel ten behoeve van de 
Duitse industrie en oorlogvoering kreeg een dwingender karakter. Deze 
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arbeidsinzet was sterk gelieerd aan de Duitse militaire verrichtingen. De druk 
op arbeiders in Nederland om in Duitsland te gaan werken, nam toe naarmate 
het Duitse front zich uitbreidde, de Duitse verliezen groeiden en meer Duitse 
arbeiders onder de wapenen waren geroepen. 

In deze fase54 van de arbeidsinzet werd de bewegingsvrijheid van Neder
landse werknemers beperkt. Vlak na de Februaristaking verordende Seyss-
Inquart dat Nederlandse burgers konden worden verplicht werk op een door 
het gewestelijk arbeidsbureau aangewezen plaats in Nederland te accepte
ren.55 Vervolgens werd de regeling zo gewijzigd dat ook een plaats buiten 
Nederland kon worden aangewezen.56 Op grond van deze wettelijke basis 
begonnen in april 1942 de zogenaamde 'uitkammingsacties' van de Neder
landse bedrijven.57 

Na verloop van tijd werd duidelijk dat deze acties niet genoeg arbeidskrach
ten opleverden om aan de (groeiende) vraag in Duitsland te beantwoorden. In 
januari 1943 beval Hitler tot een umfassende Einsatz opdat de zege in dem totalen 
Krieg zou worden behaald.58 Ook het contingent arbeiders uit het bezette 
Nederland moest uitgebreid worden. In de daarop volgende maanden werd 
overlegd hoe dat kon worden bereikt. Halverwege februari vatte het plan post 
de leden van het Nederlandse leger weer in krijgsgevangenschap te voeren. 
Aan het vastgestelde contingent zou dan voldaan worden. Om een andere 
reden raakte het OKW enthousiast over het plan: door de terugvoering van mili
tairen in krijgsgevangenschap zouden namelijk Nederlandse militairen geen -Q-
rol kunnen spelen ten gunste van de geallieerden. Eind maart 1943 kreeg 
Christiansen het bevel het plan uit te voeren en ruim een maand later ver
scheen zijn proclamatie in de dagbladen: alle Nederlandse soldaten werden 
bevolen zich voorkrijgsgevangenschap te melden.59 

Eveneens kwam de dwang van de Duitse bezetter tot uitdrukking in de 
maatregelen tegen ordeverstoringen en verzetsactiviteiten. Opvallend is de 
groei van het aantal (straf-)maatregelen van de Duitse veiligheidspolitie. Zij 
zette op eigen gezag talloze Nederlandse burgers gevangen. De vele groepsge
wijze arrestaties dienden verschillende doeleinden. Vermeldenswaard zijn de 
twee arrestatiegolven in de zomer van 1942, waarvan circa 1200 vooraanstaan
de Nederlanders het slachtoffer werden. De bezetter noemde hen Präventiv-
Geißeln. Op hen zouden ordeverstoringen gewroken worden.60 Andere massa
arrestaties moeten worden opgevat als Duitse wraakoefeningen, als reacties op 
anti-Duitse activiteiten. Voor deze arrestanten bezigde de bezetter de term 
Repressiv-Geißeln. De meesten werden na korte tijd vrijgelaten.61 

Het doodschieten van onschuldige burgers was weer een andere politie
maatregel. Tot ver in 1942 waren Nederlanders alleen ter dood gebracht nadat 
tegen de betreffende personen een doodvonnis was uitgesproken en nadat dat 
vonnis door de bevoegde instantie was bekrachtigd.62 In augustus van dat jaar 
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werden voor het eerst in de Nederlandse bezettingsgeschiedenis onschuldigen 
bij wijze van represaille gefusilleerd. De aanleiding was een aanslag op een 
goederenwagon van de Wehrmacht.63 In januari 1943 vond de tweede buiten
gerechtelijke executie plaats: een groep (onschuldige) burgers uit Haarlem 
werd doodgeschoten - het Duitse antwoord op een aanslag op een Duitse 
officier.64 

NIEUW STRAFRECHT 

Het Duitse beleid in het algemeen en de nieuwe politiemaatregelen in het bij
zonder gaven aan dat in dit tijdvak een andere koers werd gevaren. Nieuw 
recht bevestigde deze koerswijziging. Het aantal bepalingen waarmee anti-
Duitse gedragingen strafbaar werden gesteld, nam toe. Deze bepalingen 
waren opgenomen in verordeningen die de rijkscommissaris 'ter bescherming 
van de openbare orde' uitvaardigde. De inhoud van deze zogeheten Ordnungs
schutzverordnungen maakte echter zonneklaar, dat het begrip 'openbare orde' 
een volstrekt andere invulling had gekregen dan in het LOR was bedoeld. Hier 
werd onder het begrip de orde van de bezetter verstaan. 

Van de bijna vierhonderd voorschriften, die tussen de twee stakingen in 
bezet Nederland in het Verordeningenblad werden gepubliceerd, hadden enkele 
tientallen de 'openbare orde' tot onderwerp. Daarvan waren de meeste door -£^ -
Seyss-Inquart ondertekend. De vroegste voorschriften hielden direct verband 
met de Februaristaking. Op 19 maart werd bijvoorbeeld de verordening 
'betreffende het afkondigen van het civiele standrecht' van kracht (55/4i)-65 

Hierin gaf de rijkscommissaris een opsomming van de bevoegdheden waar
over hij zou beschikken wanneer de openbare orde ernstig in gevaar zou zijn -
onmiskenbaar het antwoord op het recente verleden, waarin Christiansen het 
uitvoerend gezag in Noord-Holland had overgenomen en het Luftgaugericht 
in de periode van 26 februari tot 8 maart als een soort standgerecht was opge
treden. 

De verordening, door een medewerker aangeduid als het Mobilmachungsbe
fehl der Zivilverwaltung*6, schonk de rijkscommissaris de bevoegdheid in perio
des van binnenlandse onrust, voor bepaalde delen of voor het gehele Neder
landse gebied, het civiele standrecht af te kondigen. Tegelijk met deze 
afkondiging werd de bevolking bevolen zich te onthouden van 'iedere beroe
ring, welke de openbare orde en de veiligheid van het openbare leven zou kun
nen verstoren of in gevaar zou kunnen brengen en zich (...) te schikken naar de 
bijzondere maatregelen van de rijkscommissaris'. Degene die in strijd zou 
handelen met dit bevel zou standrechtelijk ter dood worden veroordeeld, in 
'lichtere gevallen' tot levenslange of tijdelijke tuchthuisstraf van ten minste 
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tien jaar. Als standgerecht zou het Sondergericht optreden. Daarnaast was 
Rauter bevoegd alle maatregelen te nemen die naar zijn mening nodig waren 
voor de handhaving en het herstel van de binnenlandse rust. 

Met de uitvaardiging van deze verordening leek Seyss-Inquart te beogen dat 
ook ten tijde van grote binnenlandse onrust het civiele bezettingsbestuur op 
alle vlakken het gezag behield. In januari 1943 werd de verordening echter 
alweer veranderd. Al eerder had Seyss-Inquart met enkele hoge functionaris
sen in Berlijn en Den Haag gesproken over de vraag of het niet beter zou zijn 
het civiele standrecht te vervangen door politieel standrecht. Vooral de hoogste 
bazen van de Duitse politie, Himmler en H. Heydrich, hadden zich hiervoor 
sterk gemaakt. Aanvankelijk had Seyss-Inquart het wijzigingsplan van de 
hand gewezen, daar hij meende dat de bestaande regeling voldeed.67 

Binnen een jaar kwam hij hier op terug.68 Waarom is niet geheel duidelijk. 
Mogelijkerwijze noodzaakte de binnenlandse onrust daartoe; misschien 
voelde Seyss-Inquart zich onder druk gezet door de Berlijnse leiding van ss en 
politie. Toen hij eind november 1942 aan Lammers een ontwerpverordening 
stuurde waarmee het Polizeistandrecht in bezet Nederland zou worden geïntro
duceerd, voegde hij hieraan toe, dat met deze wettelijke regeling tegemoet 
werd gekomen aan Himmlers wensen.69 De belangrijkste verandering was, 
dat niet het Obergericht, maar een Polizeistandgericht als standgerecht zou 
optreden. 

Ordehandhaving (of beter gezegd: oppositiebestrijding) in gewone tijden was 
het oogmerk van andere nieuwe voorschriften. De bestaande voorschriften, 
waarmee anti-Duitse gedragingen strafbaar werden gesteld, waren bijna alle
maal in mei 1940 door de Wehrmacht uitgevaardigd.70 De rijkscommissaris 
had kortom tot dusver geen nieuw, politiek strafrecht geproduceerd. Dat ver
anderde na de staking in februari. Hoewel de voorbereiding van enkele voor
schriften al vóór de onlusten in Amsterdam was gestart, droegen deze gebeur
tenissen bij tot een snelle uitvaardiging. 

In het tweede en derde kwartaal van 1941 werden verordeningen van kracht 
waarmee een reeks anti-Duitse handelingen strafbaar werd gesteld. Bij de 
voorbereiding waren Duitse autoriteiten van politie, Wehrmacht en justitie 
betrokken. Niet altijd zat iedereen op één lijn. Opmerkelijk is het wederkeren
de discussiepunt tussen Klemm en Seiffert enerzijds en Rabl anderzijds. De 
eersten wensten een nieuw recht, dat rechters geen unerwünschte Fesseln om 
bond. Klemm en Seiffert wilden algemene strafbepalingen, waarin delicten 
niet nauw waren omschreven. 'Eine elastische und zweckdienliche Rechts
sprechung' was het doel en dat kon naar hun mening het best worden bereikt 
door de begrippen vaag en de interpretatiemogelijkheden groot te houden.71 

Rabl daarentegen wilde zich niet laten leiden door een dergelijk utilitair prin-
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cipe. Keer op keer waarschuwde hij voor ins Uferlose reichende Gummiformulierun
gen, die de rechtszekerheid geen goed deden.72 

De uiteindelijk gepubliceerde verordeningen maken duidelijk dat Klemm 
en Seiffert wonnen: zij waren doorspekt van hun favoriete verzamelbegrip 
Deutschfeindlichkeit. Twee verordeningen (94/41 en 95/41) werden op 19 mei van 
kracht. De eerste stelde strafbaar: deelname aan staking, aanzetten tot staking 
of het hinderen van anderen bij het verrichten van werk. Straffen konden 
variëren van één jaar gevangenisstraf tot, in buitengewoon ernstige gevallen, 
de doodstraf.73 De tweede noemde een reeks nieuwe strafbare (politieke) feiten: 
het verrichten van werkzaamheden voor verboden of ontbonden politieke par
tijen, het bezitten, vervaardigen, doorgeven en voorradig hebben van deutsch
feindliche geschriften, afbeeldingen 'of dergelijke voorwerpen' en deutsch
feindliche Kundgebungen. Ter zake van de genoemde delicten waren uitsluitend 
de instanties van de Duitse rechterlijke macht (met andere woorden: het Lan
desgericht en het Obergericht) bevoegd.74 

Ruim twee maanden na het verschijnen van deze voorschriften werd de ver
ordening 'betreffende de handhaving van de openbare orde' (138/41) van 
kracht. Deze verordening trad in de plaats van nagenoeg alle bestaande voor
schriften, die anti-Duitse handelingen strafbaar stelden.75 Halverwege okto
ber volgde de uitvaardiging van weer een ander voorschrift. Eind september, 
begin oktober had Seyss-Inquart Seiffert verzocht een verordening zur Abwehr 
von Sabotagehandlungen te ontwerpen, die nog dezelfde week in het Verordenin- -Q-

genblad zou kunnen verschijnen.76 Dat laatste lukte niet. Evenwel had het ont
werpen van de tekst weinig tijd gekost: de diverse concepten volgden elkaar in 
snel tempo op en twee weken na Seifferts brief werd de betreffende verorde
ning (195/41) gepubliceerd.77 

Op enkele punten vertoonde de definitieve tekst grote verschillen met eer
dere ontwerpen. Opvallend is de gewijzigde preambule. 'Das Großdeutsche 
Reich befindet sich für Europa im Kampf gegen den Bolschewismus,' zo begon 
een ontwerptekst. Hier leek de wetgever voort te gaan in de lijn van een 
bekendmaking van 6 september 1941, waarin de rijkscommissaris 'op de meest 
uitdrukkelijke wijze' waarschuwde tegen deelname aan communistische 
acties. Sinds Duitsland zich met de Sovjet-Unie in oorlog bevond, zo stelde hij 
destijds, zouden alle communistische acties in bezet Nederland worden 
beschouwd als gepleegd ten gunste van de Sovjet-Unie. Degene die een derge
lijke actie zou ondernemen 'stelde zich bloot aan terdoodveroordeling door de 
Duitse krijgsraden', aldus de rijkscommissaris.78 

In afwijking van deze bekendmaking noemde de sabotageverordening het 
Sondergericht als de enige bevoegde instantie. In de gepubliceerde versie was 
bovendien de anti-communistische teneur van het voorschrift niet meer woor
delijk terug te vinden. Er werd gesproken van een strijd gegen die Feindmächte, 

103 

^ > 



I 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09: 

& 
Pagina 104 (Zwart film) 

* 

I 

die een onverbiddelijk neerslaan van alle Störungsversuche gebood. Het eerste 
artikel van de gepubliceerde verordening schreef voor, dat degene die opzette
lijk een strafbaar feit pleegde 'hetwelk tot oogmerk heeft {bestimmt ist) dan wel 
aanleiding kan geven tot {geeignet ist) het in gevaar brengen van de openbare 
orde of van de veiligheid van het openbare leven' als saboteur met de dood zou 
worden gestraft. In uitzonderingsgevallen kon de rechter afzien van de dood
straf en kon hij een tuchthuisstraf van ten minste tien jaar opleggen. 

Dit voorschrift was voor Nederlandse begrippen ongewoon scherp. Iedereen 
die door strafbaar handelen de orde verstoorde of zou kunnen verstoren, kon als 
saboteur ter dood worden veroordeeld. De vraag was uiteraard wanneer er spra
ke was van ordeverstoring. De verordening bood op dit punt geen houvast. Een 
bericht dat in de Deutsche Zeitung was verschenen, gaf wel enige uitleg: 

In Zukunft kann also in allen Fällen die Todesstrafe verhängt werden, wenn die Tat 

ihrer Auswirkung die öffentliche Ordnung oder die Sicherheit des öffentlichen Lebens 

in einem solchen Maße gefährdet, dass der Täter als gemeinschädlicher Saboteur 

erscheint - möge es sich dabei beispielsweise um deutschfeindliche Handlungen, um 

die Herstellung oder Verbreitung deutschfeindlicher Schriften oder anderer deutsch

feindlicher Gegenstände, um strafbare Eingriffe in den ordnungsmässigen Lauf der 

Wirtschaft, um die Zerstörung oder Beschädigung von lebenswichtigen Betriebsanla

gen, von Vorrichtungen und Gegenständen handeln, die einem industriellen, landwirt

schaftlichen oder Verkehrsbetrieb dienen.79 —^ y-

Volgens dit bericht zou dus zowel een politieke opposant als iemand die de van 
staatswege geleide distributie in gevaar bracht als saboteur kunnen worden 
bestempeld. 

Aan deze 'politieke' voorschriften uit 1941 (waarvan de belangrijkste waren: 
94/41,95/41,138/41 en 195/41) voegde de rijkscommissaris in 1942 nog twee ver
ordeningen toe. Activiteiten ten behoeve van een geheime organisatie werden 
in mei van dat jaar verboden (55/42). In dezelfde verordening werden achter
eenvolgens strafbaar gesteld: het direct of indirect aanzetten of opwekken tot 
'ongehoorzaamheid aan de geldende rechtsvoorschriften', tot 'weerspannig
heid tegen maatregelen van de bezettingsmacht' of tot 'het onthouden van 
vrijwillige medewerking bij de uitvoering van die maatregelen'.80 Met het 
andere voorschrift (75/42) werd denunciatie tot norm verheven. Iemand die 
geen aangifte deed van een misdrij f tegen de bezettende macht zou net zo wor
den gestraft als de pleger van het betreffende feit. Ook de hulpverlening aan 
iemand die van zo'n misdrijf was verdacht was strafbaar.81 

Alle beschreven strafbepalingen uit 1941 en 1942 werden in januari 1943 in een 
nieuwe Ordnungsschutzverordnung (1/43) samengevat.82 Nogmaals: meer dan 
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de openbare orde dienden de bepalingen van de Ordnungsschutzverord-
nung de bezettende macht te beschermen. Zij kenmerkten zich door een 
grote mate van vaagheid. Bewust had de wetgever verzamelbegrippen zoals 
Deutschfeindlichkeit en sabotage gebruikt: een flexibele, doeltreffende 
strafrechtspraak zou hiermee zijn gediend. Om diezelfde reden noemden 
de voorschriften diverse straffen. In theorie kon de rechter van geval tot 
geval beslissen welke straf op zijn plaats was. De mogelijkheden waren in 
sommige gevallen werkelijk onbegrensd. Met betrekking tot veel van deze 
nieuwe politieke feiten kon elke straf tussen een boete dan wel een lage 
gevangenisstraf en de doodstraf worden uitgesproken. Uitdrukkelijk was 
vermeld, dat de twee instanties van de Duitse rechterlijke macht, het Ober-
gericht en het Landesgericht, als enige bevoegd waren van deze feiten ken
nis te nemen. 

STIJGING VAN ECONOMISCHE CRIMINALITEIT 

Evenals de nieuwe politiemaatregelen - straf, preventie of wraak - moet de 
vorming van dit nieuwe, 'politieke' strafrecht worden gerelateerd aan de maat
schappelijke ontwikkelingen in deze bezettingsperiode. Al in het vorige 
hoofdstuk is voorzichtig geopperd dat de gehoorzaamheid van de Nederland
se bevolking aan het nieuwe regime onvolkomen was. Deels kwam deze onvol- - £ ^~ 
komenheid voort uit een politieke attitude, een ontevredenheid met de Duitse 
bezetting en politiek, deels lagen algemenere onlustgevoelens met de maat
schappelijke (en vooral economische) situatie in Nederland hieraan ten grond
slag. 

Burgerlijke onvrede kwam vóór de Februaristaking niet alleen tot uitdruk
king in de incidentele verzetsactiviteiten, maar - indirect - ook in de hoge cij
fers van de gerechtelijk geregistreerde criminaliteit in de tweede helft van 
1940. Die stijging hield niet op na de staking van februari 1941.83 De criminali
teit, die de Nederlandse rechtbanken in de jaren 1941 en 1942 registreerden, 
steeg explosief. In absolute getallen groeide het aantal onherroepelijke veroor
delingen door rechtbanken in 1941 tot 44.731 - bijna het dubbele van het abso
lute aantal in 1940. Ook gedurende het daaropvolgende jaar was sprake van 
groei. Een belangrijk aandeel in de stijging had, evenals in de voorgaande 
bezettingsperiode, het aantal veroordelingen met betrekking tot de distribu
tiewetgeving. Ook enkele commune vermogensmisdrijven84 namen in aantal 
toe. 

Vanzelfsprekend hield deze stij ging verband met de toenemende schaarste. 
Van invloed waren eveneens de uitbreiding en verhoging van de sancties.85 Ook 
moet worden vermeld dat de bezetting omstandigheden schiep die de verlei-
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ding tot het plegen van een vermogensmisdrijf of overtreding van een distri-
butiewet vergrootten. De verplichte verduistering zorgde er bij voorbeeld voor 
dat de pakkans 's nachts kleiner werd. De gedwongen ontruimingen en de 
daardoor gecreëerde leegstand schiepen nieuwe kansen voor dieven. De 
schaarste creëerde gunstige afzetmogelijkheden. Bonnen waren nog tamelijk 
onbekende waardepapieren die zich voor vervalsing leenden. 

Daar kwam bij, dat (een deel van) 'het verzet' zich vaker schuldig maakte aan 
het overtreden van distributiebepalingen en het begaan van commune vermo-
gensmisdrijven. Deze ontwikkeling hield direct verband met het onderdui
kersfenomeen. Onderduikers vielen immers buiten het distributiesysteem. 
Om hen te verzorgen werd er gestolen, verduisterd, vervalst en geheeld. 

Ten slotte moet worden gewezen op een andere samenhang tussen de bezet
ting en de stijgende economische criminaliteit. De dwang en agressie, die het 
Duitse beleid in deze tijd gingen kleuren, deden ongetwijfeld afbreuk aan de 
gehoorzaamheid van de Nederlandse burger aan de Duitse overheid. De wet
ten van een regime, in wiens naam zo veelvuldig onrecht werd begaan, hoefde 
men niet te gehoorzamen. Het is aannemelijk dat naarmate de twijfel aan de 
legitimiteit van het Duitse gezag groeide, de binding aan de voorschriften van 
dit regime zwakker werd. 

MEER POLITIEKE OPPOSITIE - £ ^ -

Diezelfde, door de bezetter geautoriseerde agressie droeg bij tot de groei van 
politieke oppositie. Juist de maatregelen die de bevolking tot gehoorzaamheid 
moesten dwingen, sorteerden dikwijls een tegenovergesteld effect. Zo was het 
oordeel over de twee gijzelingen in de zomer van 1942 ronduit negatief. Door
dat de bezetter veel ruchtbaarheid had gegeven aan deze gijzelingen, was de 
Nederlandse bevolking goed op de hoogte. De internering van onschuldige 
burgers werd als een groot onrecht beschouwd.86 Dat gold nog sterker voor de 
op last van de Duitse autoriteiten verrichte executies. Vanzelfsprekend maak
ten de berichten over de voltrekking van doodvonnissen tegen verzetslieden 
diepe indruk.87 Executies van onschuldigen, bij wijze van genoegdoening, ver
sterkten het negatieve oordeel over het bezettingsregime.88 

Niet alleen de wandaden van het Duitse regime vergrootten de anti-Duitse 
gezindheid: de berichten over de strijd tussen Duitse en geallieerde troepen 
droegen als psychologische factor hieraan bij. In een bredere (geografische) 
context kende deze periode enkele gebeurtenissen die als omslagpunten in de 
Tweede Wereldoorlog zijn aan te merken. Indirect hadden deze gebeurtenis
sen ook hun uitwerking op bezet Nederland: militaire successen voor de geal
lieerden versterkten de hoop op een snelle Duitse nederlaag en op een spoedi-
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ding, des te minder hechtte men aan de regels van de - immers zeer tijdelijk -
regerende Duitse autoriteit. 
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Evenals in de voorafgaande maanden kende het tijdvak tussen de twee stakin
gen zijn momenten van openlijk protest. Hier en daar kwam het tot ongere
geldheden tussen voor- en tegenstanders van het nazisme of tussen Nederlan
ders en Duitse militairen, zoals in maart 1941 in Zeeland en in juni 1941 in 
Utrecht en Amsterdam.89 In 1941 werden anti-Duitse gevoelens getoond op 10 
en 14 mei, op de verjaardag van prins Bernhard en op koninginnedag. Als 
uitingsvorm van anti-Duitse gezindheid bleef de symboliek zeer populair. 
Afkortingen ('ozo') en gebaren (de 'v') werden herkenningstekens.90 

Opvallend zijn tevens de protestacties van verschillende beroepsgroepen 
tegen maatregelen die specifiek hen troffen. In het kader van de Duitse gelijk
schakeling werden per beroepsgroep 'kamers' opgericht. De oprichting van 
sommige kamers, zoals die van de Nederlandse notarissen en die van de advo
caten, werd voortijdig gestaakt.91 Andere kamers kwamen door tegenwerking 
van leden van de betreffende bevolkingsgroep nauwelijks van de grond. 
Indrukwekkend was de tegenwerking van de medische stand. De verzetsorga
nisatie van medici, Medisch Contact, voerde voortdurend en met succes acties. 
In maart 1943 werd een climax bereikt toen op aanraden van het Medisch Con
tact bijna alle artsen lieten weten afstand te doen van hun bevoegdheid tot uit
oefening van hun beroep.92 In ditzelfde eerste kwartaal van 1943 had een over
grote meerderheid van de Nederlandse studenten uiting gegeven aan hun 
afkeuring van de Duitse bezetting door de gevraagde loyaliteitsverklaring niet 
af te leggen." 

^ > 

Temeer daar de Duitse tegenmaatregelen dikwijls zo hard waren, werd vaker 
gekozen voor ondergrondse verzetsacties. Kenmerkend aan het verzet gedu
rende deze periode was allereerst de opkomst van het verboden anti-Duitse 
geschrift. In deze jaren won de illegale pers aan populariteit, ook al omdat de 
legale pers gaandeweg volledig gecensureerd was.94 

Een tweede kenmerk van het verzet in dit tijdvak was de marginalisering 
van louter of overwegend paramilitaire organisaties. Vele waren in 1941 en 1942 
goeddeels opgerold.95 Hun werkzaamheden werden overgenomen door ande
ren en andere organisaties. Het netwerk van spionage, vluchtwegen en radio
grafisch contact met Londen kende een gestage uitbreiding.96 

De bescheiden aanwas van ondergrondse organisaties, die zich toelegden op 
het vernielen van Duitse objecten, zou kunnen worden gezien als het derde 
kenmerk van het verzet in deze periode. Tot de Februaristaking werd sabotage 
ook gepleegd, maar zelden in georganiseerd verband. Vanaf de tweede helft 
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van 1941 kwamen groeperingen tot stand, die zich uitsluitend of voornamelijk 
op sabotage richtten. Meestal hadden die organisaties een linkse signatuur. Zo 
waren de leden van de in juni 1941 gevormde sabotagegroep Militair Contact 
(MC) gerekruteerd uit de CPN. Ook andere illegale groeperingen, die zich in de 
tijd tot de april-meistaking op dit terrein manifesteerden, droegen vaak een 
links stempel. Dat gold voor de Nederlandsche Volksmilitie (NVM), die in 1942 
in Rotterdam actief was, maar in zekere zin ook voor cs-6, een in datzelfde jaar 
door Amsterdamse studenten opgerichte sabotagegroep.97 

Het doelwit van vernieling veranderde eveneens. Tot eind 1941 was het 
hoofdzakelijk bij lichte sabotage gebleven, zoals het doorknippen van kabels.98 

Daarna werden andere Duitse objecten vaker moedwillig beschadigd: spoor
wegen, opslagplaatsen van de Wehrmacht en in een enkel geval een verblijf
plaats van Duitse militairen.99 Vanaf het voorjaar van 1943 had het gewapende 
verzet het soms ook gemunt op Nederlanders en Nederlandse overheidsin
stanties. Bevolkingsregisters en distributiekantoren werden overvallen of ver
nield, pro-Duitse Nederlanders werden 'omgelegd'. In het voorjaar liquideer
de het verzet twee prominente NSB'ers en een echtgenote van een van hen.100 

'Seien wir uns darüber klar, daß damit mit den Aktionen der letzten Tage die 
bewußte Obstruktion und Sabotage der Gegner in den Niederlanden begon
nen hat,' reageerde Himmler.101 Zijn opmerking was enigszins overdreven. 
Hoewel het verzet een gewelddadiger karakter kreeg, waren aanslagen op per
sonen en goederen tot ver in 1944 toch nog betrekkelijk zeldzaam.102 - £ ^-

Het ontstaan van een netwerk van hulp aan onderduikers was een vierde 
kenmerk van het verzet in deze periode. Vanaf het midden van 1942 nam het 
aantal onderduikers zeer snel toe. De Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers (LO) werd in november 1942 opgericht. De LO was niet de enige, 
maar wel de grootste hulporganisatie. Behalve het zoeken van adressen was 
het doel van deze organisaties bonnen en levensmiddelen te bemachtigen. 
Daarvoor werd zelfs een aantal roofovervallen gepleegd. Bekend zijn de over
vallen op twee Friese distributiekantoren in oktober 1942. Op het terrein van 
de hulpverlening aan ondergedoken personen manifesteerden zich ook 
ondergrondse groeperingen, zoals de Amsterdamse Persoonsbewijzen Centra
le en de Nijmeegse Falsificatiecentrale, die zich specialiseerden in de verval
sing van legitimatiebewijzen.103 

DUITSE PERSONALPOLITIK EN NEDERLANDSE 
STRAFRECHTSPRAAK 

Beschreven zij n de binnenlandse ontwikkelingen in de periode tussen de twee 
stakingsgolven van respectievelijk februari 1941 en april-mei 1943. Hoezeer 
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bezettingspolitiek en burgerlijke ongehoorzaamheid met elkaar verweven 
waren, werd in deze periode duidelijk. Zoals meer Duitse agressie meer weer
zin en ongehoorzaamheid opriep, zo wekten meer ongehoorzaamheid en 
weerzin meer Duitse agressie op. De toenemende dwang van de Duitse beleids
maatregelen kan men dan ook niet los zien van de opstelling van Nederlandse 
burgers. In dit bekoelde klimaat functioneerden het Landesgericht en het 
Obergericht. Zij kregen aanzienlijk meer werk te verrichten. 

Dit leidde er overigens niet toe dat andere met rechtspraak belaste instan
ties geheel buiten spel kwamen te staan. Zo deed de bezetter j uist in deze perio
de pogingen de Nederlandse justitie meer in te schakelen ten behoeve van de 
bezetting. Zoals bekend had de bezetter zich het recht tot benoeming en ont
slag van ambtenaren en leden van de rechterlijke macht toegeëigend. In 1940 
was de blik voornamelijk gericht geweest op de leiding van het OM: van de vijf 
procureurs-generaal waren er in de herfst al drie vervangen. In het daaropvol
gende voorjaar werd ook de Amsterdamse procureur-generaal vervangen door 
een nationaal-socialist (J. Feitsma). 

Belangrijk was voorts het ontslag van Tenkink, de secretaris-generaal. 
Tenkink had begin maart 1941 zijn ontslag aangeboden uit onvrede met het 
bezettingsbeleid. De vacature stelde de Duitse bezetter in de gelegenheid een 
politieke geestverwant te benoemen. Na een interimperiode tot 1 juli 1941, 
waarin de raadadviseur J.P. Hooykaas als plaatsvervanger van de secretaris
generaal fungeerde, trad J. J. Schrieke aan als de nieuwe hoogste ambtenaar ten - £ ^-
departemente. Schrieke was behalve hoogleraar Indisch staats- en administra
tief recht een overtuigd NSB'er en bewonderaar van Duitsland. Ook genoot hij 
de bescherming van de rijkscommissaris.104 

Terwijl de top van het Nederlandse OM al in de herfst van 1940 belangrijke 
personele wijzigingen had ondergaan, was in het voorjaar van 1941 de zittende 
magistratuur aan de beurt. In Nederlandse NSB-kringen werden deze ingrepen 
verwacht. Zo had het Rechtsfront, een afdeling binnen de NSB, begin 1941 een 
vertrouwelijke circulaire aan de advocatenleden gezonden met de vraag of zij 
eventueel in aanmerking zouden willen komen voor een functie bij de rechter
lijke macht. Tegen het einde van januari waren de meeste antwoordbrieven 
binnengekomen.105 

De eerste Duitse maatregel trof de joodse leden van de zittende magistra
tuur. In het kader van de anti-joodse politiek van het Duitse regime werden 
joodse rechters in het voorjaar van 1941 uit hun ambt gezet. Ook de joodse pre
sident van de Hoge Raad, L. Visser, werd op 1 maart 1941 ontslag verleend.106 

Na deze acties leek de Duitse bemoeienis lange tijd nog vrij beperkt te zijn: 
de rijkscommissaris benoemde de rechters, die de open gevallen ambten in de 
rechterlijke macht zouden gaan bekleden. Opvallend was dat hij zich bij het 
maken van een keuze meer liet leiden door Schriekes aanbevelingen dan door 
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die van de rechterlijke macht zelf. Bovendien moet hierbij worden bedacht dat 
Seyss-Inquart de kans op het ontstaan van dergelijke vacatures in juli 1941 ver
grootte door de leeftijdsgrens van rechters te verlagen van 70 tot 65 jaar.107 

Eind j uni 1941 tekende de Nederlandse secretaris-generaal van j ustitie tegen 
dit - toen nog op handen zijnde - plan bezwaar aan.108 Vooral met betrekking 
tot de hoven en de Hoge Raad verwachtte hij grote problemen, daar juristen in 
de regel pas op hogere leeftijd lid werden van deze rechterlijke colleges. Ook 
vreesde hij dat er minder belangstelling zou bestaan voor een plaats bij de rech
terlijke macht, indien men deze op 65-jarige leeftijd diende te verlaten. Velen 
zouden, zo was zijn overtuiging, kiezen voor de advocatuur, waar geen leef
tijdsgrens bestond, of de universitaire wereld, waar de grens op zeventig jaar 
bleef vastgesteld. Deze angst werd niet gedeeld door de betrokken Duitse 
instanties. Het doel van deze maatregel, zo schreef Rabl enige dagen later in 
zijn toelichting op de verordening, was 'eine sowohl aus sozialen wie aus poli
tischen Gründen notwendige und Wünschenswerte Verjüngung des Richter
personals durchzuführen'.109 Wanneer de verordening, die op 1 september van 
kracht zou worden, naar de letter werd uitgevoerd, dan zouden al in de laatste 
vier maanden van 1941 negen rechters worden vervangen; in 1942 zouden daar 
dan nog eens 35 aan worden toegevoegd.110 Het was echter niet de bedoeling 
van de wetgever de grens absoluut te zien: meer dan verjonging ging het om 
vervanging van rechters die de Duitse bezetting niet welgezind waren. Door 
deze verlaging van de leeftijdsgrens zouden alleen anti-Duitse rechters als het 
ware op 'natuurlijke' wijze afvloeien. Daarom voorzag de verordening ook in 
een mogelijkheid om voor Duitsgezinde 65-plussers een uitzondering te 
maken. 

Een gevolg van de maatregel was, dat de Hoge Raad geleidelijk voor een 
belangrijk deel uit nationaal-socialisten ging bestaan.111 Van de zestien leden 
die in mei 1940 in functie waren, verdwenen er vier in 1941: een was overleden, 
de andere drie kregen eervol ontslag. Van het drietal werd de dienstbetrekking 
van één (Visser) wegens zijn joodse afkomst en van twee wegens het bereiken 
van de 65-jarige leeftijd beëindigd. Twee andere leden, die in september 1941 
ook de bewuste leeftijd hadden bereikt, mochten bij wijze van gunst aanblij
ven. In 1942 en 1943 werden nog twee leden ontslagen: daarmee kwam het aan
tal open gevallen plaatsen op zes. Op één na werden deze plaatsen ingenomen 
door j uristen, die de bezetter welgezind waren. 

O 

DE INSTELLING VAN DE VREDERECHTSPRAAK 

Met een actief, politiek benoemingsbeleid trachtte de Duitse overheid de 
Nederlandse strafrechtspraak geschikter te maken voor inschakeling in het 
bezettingsbeleid. Dat oogmerk had ook de instelling van de vrederechter. 
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Directe aanleiding daarvan was de werkdruk bij de Duitse instanties. Diver
se voorstellen deden in de eerste helft van 1941 de ronde om aan deze overbe
lasting een einde te maken. Zo werd geopperd de exclusieve bevoegdheid van 
Duitse civiele rechterlijke instanties inzake vergrijpen tegen de Duitse, anti-
joodse wetgeving over te dragen aan Nederlandse instanties.112 Dit voorstel 
haalde het niet, maar in het algemeen kan worden vastgesteld dat de Duitse 
bezetter in de uitbreiding van de bevoegdheden van Nederlandse instanties de 
oplossing zocht. In deze periode werd bijvoorbeeld een deel van Seyss-
Inquarts bevoegdheid inzake gratieverlening overgedragen aan de Neder
landse secretaris-generaal van justitie.113 Ook zorgde een verordening ervoor 
dat de Duitse rechter niet langer uitsluitend bevoegd was in zaken tegen voor
malig Duitse staatsburgers of staatsburgers van het protectoraat Bohemen en 
Moravie.114 

Met diezelfde verordening werd tevens de mogelijkheid voor het Duitse OM 
om zaken over te dragen aan het Nederlandse OM verruimd. Seiffert achtte 
deze ingreep noodzakelijk, 'wenn nicht der Erfolg der Arbeit der deutschen 
Strafverfolgungsbehörden ernstig in Frage gestellt werden soll'.115 Voorwaar
de was zijns inziens echter wel, dat binnen de Nederlandse rechterlijke organi
satie een instantie werkzaam zou worden, die competent zou zijn deze kleine
re, politieke zaken op bevredigende wijze te vervolgen en te berechten. 

De instelling van vrederechters en een vredegerechtshof'16 volgde nauwe
lijks een maand later.117 In augustus 1941 introduceerde een besluit van Schrie-
ke deze nieuwe vorm van strafrechtspraak.118 De regeling was zo, dat bij vijf 
Nederlandse rechtbanken (Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden, 's-Gravenhage 
en 's-Hertogenbosch) een uit één lid bestaande kamer (de vrederechter) ging 
functioneren. Bij het Haagse hof werd een met drie leden rechtsprekende bij
zondere kamer ('het vredegerechtshof') ingesteld. 

Dit laatste hof was appèlinstantie. Niet tegen elke uitspraak van de vrede
rechter kon men in beroep gaan: alleen bij uitspraken, waarbij een boete van 
meer dan tweehonderd gulden of een vrijheidsstraf was opgelegd was dit 
rechtsmiddel toegelaten. De mogelijkheden van appèl had de wetgever bewust 
op deze wijze beperkt, om te voorkomen dat tegen elke veroordeling van de 
vrederechter zou worden geappelleerd. Daar de vrederechter naast misdrijven 
óók overtredingen zou behandelen, beloofde een onbegrensde appèlmogelijk-
heid immers een zware, wellicht te zware, belasting van het vredegerechts
hof.119 

Behalve als appèlinstantie was het vredegerechtshof ook bevoegd in eerste 
aanleg te oordelen over misdrijven, die de procureur-generaal zwaar genoeg 
achtte om direct aan te brengen bij het hof. De functie van procureur-generaal 
van het vredegerechtshof werd overigens uitgeoefend door de 'gewone' procu
reur-generaal van het Haagse gerechtshof, de pro-Duitse Van Genechten. 
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De taak die de vrederechters kregen was een uitgesproken politieke: de 
berechting van alle vergrijpen die de 'politieke vrede binnen de volksgemeen
schap' in gevaar brachten, die 'de hoogste politieke belangen van de volks
gemeenschap' raakten of die 'uit politieke beweegredenen' waren begaan. 
Daar kwamen dan nog de strafbare feiten bij, die hiermee (door deelneming of 
samenloop) in verband stonden. 

Gezien deze bevoegdheden lijkt het vanzelfsprekend de naam, die deze 
rechter was gegeven, te relateren aan de taak: rechtspraak over vergrijpen 
tegen de politieke vrede.120 Het is om die reden ook niet waarschijnlijk dat de 
benaming van deze nieuwe vrederechters was afgeleid van déjuges de paix, die 
de Franse bezetter tussen 1796 en 1813 in Nederland had ingesteld.121 Deze 
Franse rechters waren immers belast met de behandeling van overtredingen 
en niet met de politieke rechtspraak, waarmee hun naamgenoten in 1941 wer
den belast. Het is logischer te denken aan de Duitse Friedensrichter, die halver
wege de jaren dertig de bevoegdheid kregen kleinere schendingen van de eer, 
lichtere gevallen van belediging en beschimping te behandelen.122 

Terzijde moet worden opgemerkt dat eerst de keuze viel op de namen volks
gerechten en volksgerechtshof. De naam van de laatste instantie was dezelfde 
als het Duitse hof dat vanaf 1934 in Berlijn zitting hield (Volksgerichtshof) en 
dat deels door leken was bemand. Ook in Nederland was een dergelijke bezet
ting van de nieuwe instantie(s) overwogen. Het idee lieten de Duitse autoritei
ten varen na overleg met Van Genechten, die meende dat het aantal geschikte 
(nationaal-socialistische) personen in Nederland niet toereikend was. Wan
neer zou worden afgezien van de benoeming van lekenrechters en wanneer 
zou worden gekozen voor vijf enkelvoudige kamers, zo was zijn redenering, 
dan zou dit probleem zijn opgelost.123 Van Genechtens voorstel werd geaccep
teerd. Hierdoor zouden de nieuwe Nederlandse instantie(s) niet meer op het 
Berlij nse Volksgerichtshof lijken. Temeer daar de bevoegdheden ook niet over
eenstemden werd gekozen voor een andere benaming. Desondanks was het 
wel het Duitse plan, dat het vredegerechtshof 'später einmal zu einem ober
sten politische Gerichtshof nach dem Muster des deutschen Volksgerichtsho
fes umgebaut werden soll'.124 

De komst van de vrederechtspraak paste in de Duitse nazificatiepolitiek, die 
gedurende deze bezettingsperiode met meer dwang werd uitgevoerd en waar
in tevens de Nederlandse nationaal-socialisten een sleutelrol kregen toebe
deeld. De instelling van een 'inheems' nationaal-socialistisch rechtsorgaan was 
in vergelijking met de situatie in andere bezette landen niet uniek. In het 
bezette Noorwegen had de Duitse rijkscommissaris Terboven eenjaar tevoren 
een vergelijkbaar Noors gerecht ingesteld.125 

In Nederlands perspectief was een van de bijzonderheden van de vrede
rechtspraak de schending van het ne bis in tóem-beginsel, dat behelst dat een 
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persoon niet twee keer voor hetzelfde feit kan worden vervolgd. Deze schen
ding verwoordde het zeventiende artikel van de verordening: 

Is een strafzaak, welke (...) tot de kennisneming van den vrederechter zou behooren, 

vóór de inwerkingtreding van dit besluit beëindigd door een uitspraak, in kracht van 

gewijsde gegaan, dan kan het vredegerechtshof op vordering van den procureur-gene

raal de zaak opnieuw behandelen. 

Uit de ontstaansgeschiedenis blijkt onder meer dat Seyss-Inquart zich per
soonlijk sterk had gemaakt voor de toevoeging van dit artikel aan de verorde
ning. Zijns inziens was deze onmisbaar voor het herzien van de te strenge von
nissen, die de Nederlandse rechtsinstanties voor 10 mei 1940 hadden 
uitgesproken. Hierbij werd als voorbeeld aangedragen het vonnis tegen een 
man die voor de Duitse inval wegens spionage ten gunste van Duitsland 
terecht had gestaan. De Nederlandse rechter had hem veroordeeld tot vier jaar 
gevangenis: naar de mening van Seyss-Inquart een veel te hoge straf.126 

In de praktijk maakte Van Genechten echter vooral van het artikel gebruik 
om de zogeheten 'meizaken' opnieuw aanhangig te maken. In deze zaken had
den Nederlandse burgers, agenten van politie of militairen terechtgestaan 
wegens gewelddelicten tegen NSB'ers of Duitsers. Het vredegerechtshof, dat 
deze zaken opnieuw behandelde, legde in de regel aanmerkelijk hogere straf
fen op.127 -Q-

Gedurende het eerste jaar na oprichting hielden de vrederechters regelma
tig zittingen. Eenmaal, in november 1941, verscheen een aanvullend besluit in 
het Verordeningenblad. Schrieke schreef daarmee voor dat de vrederechters zit
ting konden houden in alle plaatsen waar een rechtbank was gevestigd. De 
procureurs-generaal werden belast met de benoeming van een vaste officier 
van justitie voor de vervolging van zaken, waarvan de vrederechters kennis 
konden nemen. De secretaris-generaal ten slotte, zou de rechter-commissaris 
aanwijzen voor een gerechtelijk vooronderzoek in dergelijke zaken.128 

Op aandringen van Schrieke hadden de Duitse autoriteiten dit additionele 
besluit goedgekeurd. Schrieke had Seiffert meegedeeld dat de vrederecht-
spraak niet naar wens kon functioneren daar in gewissen Kreisen derjustizverwal-
tung voortdurend pogingen werden gedaan de vrederechtspraak te ondermij
nen.129 Met de uitvaardiging van nieuwe bepalingen, zo snel na de introductie 
van de vrederechtspraak, was Seiffert niet onverdeeld gelukkig. In een begelei
dende brief aan AbteilungRechtsetzung schreef deze Duitse functionaris korzelig 
dat Schrieke thans voorstelde wat hij (Seiffert) al eind juli had gedaan. Destijds 
was dit voorstel door Schrieke en Van Genechten weggewuifd: beiden waren 
ervan overtuigd dat er geen problemen te verwachten waren. 'Offensichtlich/ 
zo schreef Seiffert venijnig, 'haben beide Herren ihren Einfluß und die Ein-
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Wirkungsmöglichkeiten doch überschätzt.'130 

Niettemin werd het aanvullende besluit goedgekeurd en uitgevaardigd. 
Ook deze aanvulling kon echter niet bewerkstelligen dat de nieuwe instanties 
zich tot de politieke rechtsinstanties ontpopten, waarop aanvankelijk was 
gehoopt. De instelling van de vrederechters ontlastten de Duitse rechterlijke 
instanties niet wezenlijk van werk. De zaken, waarvan de vrederechter kennis
nam, waren tamelijk futiel. De meeste verdachten die voor de vrederechter 
waren gedaagd, stonden terecht voor het plegen van (verbaal of fysiek) geweld 
tegen NSB'ers. Eenvoudige belediging, belediging van een volksgroep, mis
handeling en vernieling waren de delicten, die op de meeste zittingen van de 
vrederechters centraal stonden.131 Ook het aantal van deze in behandeling 
genomen zaken werd weldra kleiner. 

Anders gezegd: de vrederechtspraak verliep snel en bleef van zeer onderge
schikt belang. Naar de oorzaken kan men slechts gissen. Het kan zij n dat anti-
pathiegevoelens jegens de nationaal-socialistische landgenoot minder open
lijk en/of minder vaak werden geuit. Verder is het mogelijk dat de bevoegde 
ambtenaren minder notie namen van beledigingen en dergelijke omdat het 
begaan van deze overtredingen zo 'gewoon' was geworden. Ook heeft het er de 
schijn van dat de Duitse autoriteiten al snel twijfelden aan het nut van de vre
derechtspraak. Het moet de bezetter niet zijn ontgaan dat het instituut veel 
weerstand in de samenleving opriep. Tegen het verlopen van de vrederecht
spraak werd niets ondernomen. Een plan van de president van het vredege-
rechtshof, dat de vrederechtspraak een nieuwe functie had moeten bezorgen, 
werd van de hand gewezen.132 Van het oorspronkelijke idee van Seiffert, het 
vredegerechtshof später einmal tot een equivalent van het Duitse Volksgerichts
hof om te bouwen, zou niets meer terechtkomen. 

<y-

DE KOMST VAN DE ECONOMISCHE RECHTER 

De instelling van de vrederechtspraak was niet de enige institutionele wijzi
ging. Op 19 maart 1941 hief de wetgever de Nederlandse militaire gerechten op: 
de aanhangige strafzaken werden overgebracht naar de gewone strafrechter. 
De opheffing was geregeld in een besluit van de secretaris-generaal,133 maar 
ongetwijfeld waren Duitse deskundigen en bewindslieden nauw betrokken 
bij de totstandkoming van dit voorschrift.134 

Ook aan de voorbereiding van een tweede nieuwe vorm van strafrecht
spraak, de economische rechtspraak, hadden Duitse autoriteiten deel gehad. 
De economische strafrechtspraak werd begin april 1941 geïntroduceerd, even
eens bij besluit van de secretaris-generaal van justitie.135 Aanleiding voor de 
instelling van economische rechters was de stijging van overtredingen van de 
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economische wetten, die zowel de Duitse als de Nederlandse overheid zeer ver
ontrustte. Om verdere stijging tegen te gaan waren al strafbepalingen geïntro
duceerd waarmee hogere straffen mogelijk waren.136 

Dat was blijkbaar niet afdoende. Het besluit van april 1941 stelde rechterlij
ke instanties in die alleen kennisnamen van vergrijpen tegen de economische 
wetten. Er was bepaald dat bij iedere rechtbank een uit één lid bestaande 
kamer werd ingesteld, belast met de berechting van strafzaken die het econo
mische leven raakten. De secretaris-generaal van justitie wees de rechter aan 
die deze functie zou gaan vervullen. 

Waar de vrederechters zich richtten op de handhaving van de regels van de 
nieuwe politieke orde en overtredingen van die regels bestraften, richtten de 
economische rechters zich op de handhaving van de van staatswege geleide 
distributie van goederen. Hoewel de Duitse bezetter ook van de economische 
rechters veel verwachtte, stelden zij al spoedig bitter teleur. Blijvend punt van 
Duitse kritiek vormden de lage straffen.137 Schrieke publiceerde het Econo
misch Sanctiebesluit, waarbij de strafmaxima van voorschriften, de voedsel
voorziening en de distributie betreffend, drastisch waren verhoogd.138 Tevens 
organiseerde hij bijeenkomsten waar hij de rechters vermanend toesprak.139 

Gelijktijdig droeg hij het Nederlandse OM op verslag uit te brengen van alle 
vonnissen van de economische rechter.140 Ten slotte verzocht Schrieke de 
Nederlandse bevolking in een persbericht de regels na te leven.141 

Deze explosie van activiteiten hadden evenwel geen resultaat. Duitse auto- - £ ^-
riteiten, geërgerd over de mildheid van de economische rechtspraak, gingen 
zich sterker dan voorheen bemoeien met de bestraffing en bestrijding van de 
hand over hand toenemende economische criminaliteit. Het Duitse OM corri
geerde de Nederlandse rechter, zoals het al eerder had gedaan, door beëindig
de zaken bij de Duitse rechter aanhangig te maken.142 Op de voorgrond trad nu 
ook de Duitse veiligheidspolitie. In mei 1941 nam zij het initiatief de vonnissen 
van de economische rechters te controleren. Kort daarop werd besloten som
mige verdachten van economische delicten niet meer aan het Nederlandse OM 
over te dragen. In de ogen van de Duitse autoriteiten beloofde een zware bui
tengerechtelijke straf, zoals opsluiting in een concentratiekamp, meer suc
ces.143 Vanaf de zomer werden enkele groepen clandestiene slachters ook daad
werkelijk naar een Duits concentratiekamp overgebracht. Op 14 september 
maakte Seyss-Inquart in de dagbladen hierover het volgende bekend: 

De Commissaris-Generaal voor de veiligheid [Rauter - GvF] heeft zich opnieuw 

genoopt gezien, met de scherpste middelen energiek op te treden tegen de volkspara

sieten, die een behoorlijke levensmiddelenvoorziening van het Nederlandsche volk 

stelselmatig saboteren (...) Moge de hun opgelegde straf [opsluiting in een concentra

tiekamp - GvF] opnieuw een waarschuwing zijn voor allen, die de wet ontduiken en het 
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in hun gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef wagen de rechtsgemeenschap te benade

len. Laten zij het in het oog houden: men blijft toeslaan.144 

De gespierde taal, de zware strafbedreiging en de draconische maatregelen -
het mocht allemaal niet baten: een daling van de vergrijpen tegen de economi
sche wetten werd ook in 1942 niet bereikt. 'Die bisherige Gesamtbilanz der 
Bekämpfung des Schwarz- und Schleichhandels ergibt ohne Zweifel, daß die 
niederländischen Wirtschaftsrichter versagt haben,' zo concludeerde Seiffert 
in mei van dat jaar.145 De bezetter nam steeds verdergaande maatregelen. De 
bestrijding en bestraffing van niet-politieke handelingen in Nederland werd 
meer en meer zaak van Duitse instanties. In de maand waarin Seiffert de 
bovenstaande conclusie trok, kreeg zowel de Duitse veiligheidspolitie als het 
Duitse OM de opdracht zich te ontfermen over zware distributiezaken.146 

PROTESTEN VAN NEDERLANDSE MAGISTRATEN 

De attributie van zware distributiezaken aan de Duitse instanties had tot 
gevolg dat evenals in het politieke leven, ook in het economische leven de rol 
van de Nederlandse rechter was teruggedrongen: de zwaarste categorie van 
politieke en distributiezaken gingen naar Duitse instanties, de wijze waarop 
de Nederlandse rechter de lichtere gevallen behandelde werd door Duitse - £ ^ -

autoriteiten gecontroleerd. Duitse autoriteiten waren dus niet alleen de (ster
kere) concurrent van de met vervolging en berechting belaste Nederlandse 
instanties; zij waren ook de corrector van de Nederlandse strafrechtspraak. 
Vooral de economische rechter was het doelwit van Duitse kritiek en bemoei
enis. Deze nieuwe rechter, met zo veel verwachtingen in het leven geroepen, 
was binnen eenjaar na instelling naar de marge van de strafrechtelijke praktijk 
gemanoeuvreerd. 

Over de Duitse bemoeienis ontstond wrijving. Deze werd zichtbaar in het 
voorjaar van 1943, toen talloze leden van de Nederlandse rechterlijke macht 
protesteerden. Directe aanleiding van dat protest was de Duitse bemoeienis 
met de executie van de gevangenisstraffen, die de Nederlandse rechter en in 
het bijzonder de economische rechter hadden opgelegd. Eind maart 1942 
vroeg Schrieke de Duitse overheid om aandacht voor de grote achterstand in de 
strafexecutie.147 Met medewerkers van economische afdelingen van het rijks-
commissariaat was al overleg gevoerd en daarbij was onder meer de oprichting 
van een werkkamp ter sprake gekomen.148 Het plan was dus al een tijdje 
gerijpt, toen Seyss-Inquart zich er eind mei 1942 persoonlijk mee bemoeide.149 

Aan zij n vier Generalkommissare deed de rijkscommissaris het volgende voor
stel: een werkkamp, waarin overtreders van de distributiebepalingen zouden 
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worden opgesloten voor een tijdsduur van anderhalf keer de gerechtelijke 
straf. Die verlenging achtte hij gewenst, daar de opsluiting in een kamp in ver
gelijking met een detentie in een gevangenis als licht moest worden 
beschouwd.150 

Naar aanleiding van dit schrijven werd door de betrokken autoriteiten over
leg gepleegd over de precieze invulling en praktische uitvoering van het plan 
dat de rijkscommissaris hier opperde. Daarbij werd afstand gedaan van de ver
hoging van de uitgesproken straffen, wanneer deze zouden worden uitgeze
ten in een werkkamp. Een voormalig theosofenkamp in de bossen van Ommen 
werd gereedgemaakt voor de opvang van honderden Nederlanders die wegens 
een distributiedelict tot een gevangenisstraf van drie maanden of meer waren 
veroordeeld. 

In de tweede helft van juni 1942 kwamen de eersten in kamp Ommen aan. 
Een deel van hen werd verder getransporteerd naar kampen in Duitsland, van 
waaruit zij werk verrichtten in de Duitse oorlogsindustrie. Hierover was 
gesproken en gecorrespondeerd met het Berlij nse ministerie van Justitie.151 Op 
1 augustus 1942 waren reeds meer dan 1200 gedetineerden ingeschreven. Veel 
invloed op de achterstand had dit aanvankelijk niet: pas in september 1943 was 
er geen sprake meer van een achterstand van de executie van strafvonnissen. 
Het kamp was toen al vijf maanden opgeheven.152 

In de aanloop tot die opheffing van kamp Ommen was het tot een openlijk 
conflict gekomen tussen leden van de Nederlandse rechterlijke macht en de -Q-
Duitse bezetter. De omstandigheden in het kamp vormden de aanleiding voor 
een massaal protest. Uit dit protest bleek het al langer levend onbehagen met 
de getroffen maatregelen op het gebied van de Nederlandse strafrechtspraak. 
Tegen die eerdere maatregelen was geen krachtig en gebundeld protest 
geuit.153 Terwijl in bezet Noorwegen de Noorse Hoge Raad (Hoyesterett) een sig
naal had afgegeven door in december 1940 af te treden, ging de Nederlandse 
Hoge Raad een confrontatie met de bezetter uit de weg.154 De door de bezetter 
opgedrongen nieuwe formule van de Nederlandse rechtspraak (in naam van 
het recht), de nieuwe eed, de Ariër-verklaring, het ontslag van de eigen (joodse) 
president en de instelling van de vrederechtspraak waren alle zonder slag of 
stoot geaccepteerd.155 

Tekenend voor de opstelling van de Hoge Raad was het arrest dat zijn straf
kamer op 12 januari 1942 wees. Daarin stelde de Hoge Raad kortweg, dat de 
voorschriften van de bezetter en de secretarissen-generaal sinds het begin van 
de bezetting het 'karakter van wet in den zin der Nederlandsche wetgeving' 
(regelingen dus, die op niet-democratische wijze tot stand waren gekomen -
GvF) niet kon worden ontzegd. Hieraan verbond de Raad de conclusie, dat de 
Nederlandse rechter 
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de innerlijke waarde of billijkheid eener wet [een rechtsvoorschrift van de 

bezetter/secretaris-generaal - GvF] niet mag beoordelen en een wet niet mag toetsen 

aan een verdrag, zoals dat waarvan het Landoorlogreglement 1907 deel uitmaakt, en 

evenmin aan een voorschrift als het hiervoren genoemde Decreet van den Führer.156 

* 

De kritiek, die de Hoge Raad na de oorlog ten deel zou vallen, spitste zich voor
al toe op dit arrest. Ook tijdens de bezetting was de teleurstelling over het 
optreden van de Hoge Raad groot. Illegale bladen, zoals Het Parool en Vrij Neder
land, hekelden in de daarop volgende maanden het optreden van de Hoge 
Raad. Het arrest maakte duidelijk, dat niet hoefde te worden verwacht dat deze 
instantie in een protestactie het voortouw zou nemen of het voorbeeld zou 
geven. De protesten tegen kamp Ommen waren dan ook elders geïnitieerd. 

Zoals gezegd opende dit kamp in de tweede helft van juni 42 zijn poorten, 
dus vijf maanden nadat de Raad dit arrest had gewezen. Vrij snel na aankomst 
van de eerste groep gevangenen in Ommen, deden berichten over de misstan
den aldaar de ronde."7 Ook over de situatie in de kampen in Duitsland, waar 
Nederlandse gevangenen te werk werden gesteld, kwamen verontrustende 
berichten naar buiten. Het was vooral het illegale blad HetParool, dat met arti
kelen in de herfst van dat jaar de aandacht vestigde op de slechte behandeling 
van Nederlandse gevangenen in Ommen en in de Duitse kampen. 

In de informatieverstrekking aan de Nederlandse rechterlijke macht speel
den medici een doorslaggevende rol. De eerste keer dat een ambtenaar van de 
Nederlandse rechterlijke macht direct te maken kreeg met Ommen was in 
oktober 1942. Aan een Zwolse officier van justitie was op de veertiende van die 
maand gemeld dat een patiënt was overleden aan de gevolgen van mishande
lingen die hij als gevangene in Ommen had ondergaan. Naar aanleiding van 
dit voorval instrueerde Schrieke zijn OM de medische keuring van de naar 
Ommen te brengen veroordeelden te verscherpen. Alleen gezonde delinquen
ten zouden naar Ommen moeten worden gestuurd. In diezelfde periode ver
maande de met Ommen belaste Duitse ambtenaar van justitie het kampperso-
neel correcter op te treden. Deze functionaris meende overigens niet dat er 
sprake was van structurele mishandelingen. De doden die onder Nederlandse 
gevangenen in de kampen waren gevallen, waren niet overleden aan de gevol
gen van mishandelingen, maar aan fysieke zwakte, aldus zijn schrijven halver
wege november 1942.158 

Ondanks de geruststellingen was de commotie binnen de gelederen van de 
Nederlandse rechterlijke macht niet verdwenen. Vooral in Amsterdam ston
den de magistraten sceptisch tegenover de officiële berichtgeving. De opzen
ding van delinquenten naar Ommen vanuit dit ressort geschiedde uitermate 
traag: Schrieke vermoedde dat hier bewust werd getraineerd.159 Ook waar
schuwden drie officieren van justitie de Amsterdamse procureur-generaal al in 
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november '42, dat er acties zouden komen indien de verhalen over Ommen 
juist bleken te zijn. Het drietal, waarvan de in het vorige hoofdstuk ter sprake 
gekomen officier van justitie Wassenbergh deel uitmaakte, kon zich voorstel
len dat in hun requisitoir met die zware omstandigheden in kamp Ommen 
rekening zou worden gehouden. 

In januari 1943 werden harde bewijzen voor wantoestanden in het kamp 
geleverd. Wederom speelden enkele artsen, die aan ziekenhuizen in Overijssel 
waren verbonden, een sleutelrol. Op hun aandringen brachten vier ambtena
ren van het OM in vermomming een bezoek aan een dertigtal uit kamp Ommen 
afkomstige patiënten. Tijdens dit bezoek vernamen zij van de slechte voeding, 
het harde werk en het schrikbewind van de kampleiding. Een van de bezoekers 
klom onmiddellijk in de pen en schreef een vlammend betoog aan zijn meer
dere (de procureur-generaal bij het Arnhemse gerechtshof).160 Tegelijkertijd 
werd Wassenbergh ingelicht. Terstond ondernam deze actie door een brief aan 
Schrieke op te stellen. De boodschap daarvan was dat de Duitse bemoeienis 
met de Nederlandse executie van vrijheidsstraffen moest worden gestopt, dat 
kamp Ommen moest verdwijnen en dat, indien dit niet gebeurde, geen von
nissen meer zouden worden gewezen waarbij de kans bestond dat de veroor
deelde in kamp Ommen zou worden ondergebracht. 

Over het opsturen van deze brief vond een bespreking plaats waaraan de 
door Wassenbergh uitgenodigde leden van de zittende en staande magistra
tuur deelnamen. Een aantal van hen was tegen het verzenden van de brief en - £ ^~ 
vond het verstandiger eerst de weg van de dialoog te bewandelen. Hun voorstel 
werd geaccepteerd. Begin maart 1943 vond op verzoek van Nederlandse magi
straten een gesprek met de Duitse autoriteiten plaats. De laatsten toonden hun 
goede wil door een inspectie van het kamp toe te staan. 

Op de zesde maart bezochten negentien magistraten het kamp. Het verslag 
van hun bezoek werd naar Den Haag verzonden. Ook de overige leden van de 
rechterlijke macht kregen het verslag onder ogen. Hadden sommigen Wassen-
berghs brief te kritisch genoemd, nu bleek weer dat anderen dit rapport te 
flatterend vonden. Zij zochten opnieuw contact met Wassenbergh. Nogmaals 
stelde hij een bericht op, inhoudelijk overeenkomend met zijn vorige bericht, 
dat ditmaal veel bijval kreeg. Schrieke ontving nu, behalve dit door Amster
damse rechters ondertekende bericht van Wassenbergh, ook vele brieven van 
andere leden van de Nederlandse magistratuur, die daarmee aangaven het 
bericht van Wassenbergh te onderschrijven. 

Gelijktijdig namen de rechtbanken van Maastricht en Utrecht op eigen ini
tiatief het besluit geen delinquenten tot een gevangenisstraf te veroordelen 
indien dat zou kunnen betekenen dat de strafexecutie in Ommen zou plaats
vinden. Verder ging het gerechtshof in Leeuwarden. Op 25 februari 1943 wees 
het Leeuwarder hof een moedig arrest. In een beroepszaak tegen een man, die 
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in eerste aanleg wegens diefstal tot negen maanden gevangenisstraf was ver
oordeeld, verlaagde het Leeuwarder hof de straf tot vier maanden - met aftrek 
van de (vier maanden) preventieve hechtenis. Het vonnis vermeldde expliciet, 
dat rekening was gehouden 

met de omstandigheden dat sedert enige tijd verschillende door de Nederlandse Rech

ter aan mannelijke delinquenten opgelegde gevangenisstraffen, in strijd met de wette

lijke voorschriften en met de bedoeling van Wetgever en Rechter, zijn of worden ten uit

voer gelegd in gevangeniskampen op zo strafverzwarende wijze als door de Rechter bij 

de bepaling van de strafmaat onmogelijk kon worden voorzien of zelfs maar als moge

lijk verondersteld.161 

Het arrest vervolgde, dat het hof zich 'om des gewetenswille' onthield de ver
dachte te veroordelen tot een hogere gevangenisstraf, die hier normaliter op 
zijn plaats zou zijn, maar die de veroordeelde zou blootstellen aan de moge
lijkheid van een 'executie als bovenvermeld'. Onmiskenbaar doelde het hof op 
Ommen. 

De prorestbrieven, de besprekingen in Den Haag en bovenal het Leeuwarder 
arrest maakten duidelijk dat de wantoestanden in kamp Ommen de Neder
landse justitie mobiliseerden. Deze gebeurtenissen vonden plaats in een tijd
vak waarin ook andere bevolkingsgroepen openlijk de confrontatie met de - £ ^ -
Duitse bezetter opzochten: zowel het protest van studenten als dat van artsen 
bereikte in het voorjaar van 1943 een hoogtepunt. Van de bredere, anti-Duitse 
strekking van de acties tegen kamp Ommen was men zich aan Duitse zijde ter
dege bewust. Er was geen enkele twijfel over mogelijk, aldus Seiffert begin 
maarr 1943, 'daß die gesammte Aktion der Richter und Staatsanwälte die Frage 
der Gefangenenarbeit nur als äußeren Anlaß genommen hat, daß er sich im 
tieferen Sinnen aber um eine allgemein politische Aktion ebenso wie kürzlich 
bei der Ärzteschaft handelt'.162 

Waarschijnlijk had Seiffert dit goed gezien. Gedurende deze bezettingspe
riode bemoeide de bezetter zich veelvuldig met de Nederlandse strafrecht
spraak. De onafhankelijkheid van de rechtspraak lag onder vuur en ingrepen 
die elke wettelijke grondslag misten waren schering en inslag. Ook Seifferts 
opmerking dat de successen van de collectieve acties van medici inspirerend 
waren, lijkt hout te snijden. Anders dan bij de artsenacties was bij de acties van 
de Nederlandse rechterlijke ambtenaren geen sprake van een door één centraal 
orgaan uitgestippeld en gevolgd actiebeleid. De rechterlijke ambtenaren had
den geen overkoepelende verzetsorganisatie, zoals het Medisch Contact voor 
de artsen. Evenmin genoten de acties van de rechterlijke ambtenaren dezelfde 
mate van bekendheid als de acties van Nederlandse medici. 
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Desondanks waren de protestgeluiden van vele rechterlijke ambtenaren 
tekenend voor de relatie tussen de Nederlandse justitie en de Duitse bezetter. 
Over de gehele linie was de loyaliteit aan het bezettingsbestuur tanende. De 
belichaming van de veranderende opstelling was Wassenbergh. In november 
1940 had hij nog de prettige samenwerking met de Duitse autoriteiten 
geroemd: twee jaar later was hij de drijvende kracht achter het protest tegen 
Ommen. 

De tegenspelers, de betrokken Duitse en Nederlandse autoriteiten, lieten de 
protestacties niet over hun kant gaan. Twee raadsheren van het Leeuwarder 
hof, J. J. Viehoff en J. Wedeven, werden door de rijkscommissaris ontslagen.163 

Schrieke wees alle eisen in Wassenberghs brief van de hand. Bij het motiveren 
van deze afwijzing maakte Schrieke handig gebruik van het toetsingsarrest 
van de Hoge Raad. De secretaris-generaal stelde zich op het standpunt dat het 
protesteren tegen Ommen en tegen de regeling op het gebied van de strafexe
cutie onrechtmatig was omdat de rechterlijke macht niet de bevoegdheid had 
verordeningen van de bezettende macht te toetsen. In het verlengde daarvan, 
aldus Schrieke, had zij ook niet het recht andere bevelen en maatregelen van de 
bezettende macht te toetsen. Trouwens, zo vervolgde hij, was het protest over
bodig: naar zijn zeggen bestonden er (al sinds begin februari) plannen het 
kamp Ommen op te heffen. 

Uit Schriekes woorden kan het niet worden afgeleid, maar ongetwijfeld 
bespoedigden de protesten de sluiting van kamp Ommen. De kwestie rond het 
kamp had de verhouding tussen de secretaris-generaal van justitie en de 
Nederlandse rechterlijke ambtenaren ernstig op de proef gesteld. Teneinde 
Schrieke politisch te ontlasten stemde de rijkscommissaris begin april 43 in met 
de opheffing van het kamp.164 Wilde de bezettende macht blijven profiteren 
van de Nederlandse justitie, zo was waarschijnlijk Seyss-Inquarts redenering, 
dan was het zaak dat Schrieke nog iets van zij n gezag kon behouden of herstel
len: daarvoor nu was het geboden de grootste bron van tweespalt weg te 
nemen. 

Na de opheffing van kamp Ommen was de kortstondige concentratie van 
tegenstand gebroken. Nog eenmaal nam Wassenbergh het initiatief tot een 
actie tegen de ontslagen van Viehoff en Wedeven. Een adres werd ter onderte
kening vootgelegd aan 51 leden van de zittende magistratuur. Slechts zeven 
zetten hun paraaf.165 Op grond van dit kleine aantal kon SeyssTnquart gerust 
zijn: van de rechterlijke ambtenaren hoefde hij geen sterke tegenstand meer te 
verwachten. 
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M E E R B E V O E G D H E D E N VOOR DE S I P O 

Ook al hadden de rechterlijke ambtenaren geprotesteerd, de greep van de 
bezetter op de Nederlandse strafrechtspraak was er niet minder krachtig op 
geworden. In de eerste maanden al onder toezicht geplaatst, werd de Neder
landse strafrechtspraak in deze twee jaren tussen de twee grote stakingsgolven 
in de Nederlandse bezettingsgeschiedenis meer en meer ingeschakeld ten 
behoeve van de bezettingspolitiek. Zoals reeds gezegd betekende die inschake
ling ook dat de machtsverhouding tussen de Duitse en Nederlandse instanties 
zich ten gunste van de eerste ontwikkelde. Zaken werden aan de Nederlandse 
rechtspraak onttrokken, uitspraken werden gecorrigeerd. 

In deze periode kreeg de Duitse veiligheidspolitie ruimere bevoegdheden 
om in te grijpen in de Nederlandse rechtspleging. Hoewel deze politie niet met 
rechtspraak belast was, was zij wel bevoegd burgers te 'straffen'. Bij de Sipo lag 
een belangrijk keuzemoment: zij kon de betrokkene zelf straffen door hem te 
detineren; zij kon ook besluiten de zaak tegen hem aan een bevoegde rechter
lijke instantie over te dragen. In het eerste geval had de Sipo in feite twee moge
lijkheden: op eigen gezag vasthouden of in Schutzhaft nemen. De periode van 
Schutzhaft werd vastgesteld in overleg met het Berlijnse RSHA.166 

De meeste arrestanten van de Sipo verbleven enige tijd in een kamp in bezet 
Nederland. In de periode van mei 1940 tot oktober 1941 werden barakken van 
het Nederlandse leger in Schoorl daarvoor gebruikt.167 De honderden joden, - £ ^ -
die bij razzia's in Amsterdam en Twente waren opgepakt, verbleven hier enke
le weken. Ongeveer zeshonderd links-radicalen, die na de Duitse aanval op de 
Sovj et-Unie waren gearresteerd, eveneens. 

Toen kamp Schoorl in oktober werd gesloten, nam een barakkenkamp in de 
nabijheid van Amersfoort de gevangenen over. Polizeiliches Durchgangslager 
Amersfoort fungeerde als een vergaarbak van arrestanten: vanuit hier vertrok
ken velen in oostelijke richting.168 In maart 1943 werd het kamp voor enkele 
maanden gesloten. Een groot deel van deze Amersfoorters kon terecht in het 
bijna afgebouwde Duitse modelkamp nabij Vught. Dit Konzentrationslager 
Herzogenbusch was het enige 'echte' concentratiekamp in bezet Nederland. 
Schutzhäftlinge konden hier hun straf uitzitten (voorheen moesten zij naar 
een concentratiekamp in Duitsland worden overgebracht).169 Harster instru
eerde eind januari 1943 zijn ondergeschikten: zonder te wachten op de toe
stemming van Berlijn konden lichte en middelzware gevallen in Vught wor
den ondergebracht. Alleen de zwaarste gevallen dienden naar kampen in 
Duitsland te worden overgebracht.170 

In de zomer van 1940 had de Duitse politie reeds getoond het ook in Nederland 
als haar recht te beschouwen op eigen gezag arrestaties te verrichten en perso-
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nen gevangen te houden. De groep die in haar ogen daarvoor in aanmerking 
kwam werd steeds groter. Verzetslieden, communisten en joden waren drie 
doelgroepen waarop de Duitse veiligheidspolitie zich na de staking van febru
ari '41 in het bijzonder richtte. Halverwege dat jaar ging de Sipo zich eveneens 
intensiever bezighouden met de bestrijding van economische delinquenten. 
Zo werden in de zomer incidenteel clandestiene slachters als Schutzhäftlinge 
naar Duitse kampen overgebracht. In mei 1942 kwamen de Duitse justitie en 
veiligheidspolitie overeen dat verdachten van ernstige overtredingen van dis
tributiebepalingen in Schutzhaft konden worden genomen. 

Steeds meer terreinen bestreek de Duitse veiligheidspolitie. Hoewel die 
machtsuitbreiding voor sommige andere instanties machtsverlies betekende, 
kan deze ontwikkeling niet klakkeloos worden geïnterpreteerd als een zege 
die de Duitse politie in de strijd om macht in Nederland behaalde. Dikwijls 
lagen pragmatische overwegingen ten grondslag aan de beslissing de veilig
heidspolitie in een bepaalde aangelegenheid verreikende bevoegdheden te 
verschaffen. Een voorbeeld is de bestraffing van personen die ondergedoken 
joden hulp verleenden. Formeel was de Duitse rechter bevoegd deze verdach
ten te bestraffen. Het aantal opgepakte hulpverleners groeide zo snel, dat met 
instemming van de Duitse justitie in oktober 1942 werd besloten deze groep 
verdachten niet langer te vervolgen en te berechten maar als Schutzhäftlinge 
in kamp Vught op te sluiten.171 

DE VRIJWILLIGE AFSLANKING VAN DE WEHRM ACHTJUSTITIE 

Ook de beperking van de 'Wehrmachtgerichtbarkeit in Nederland, dikwijls 
ten gunste van de Sipo, was grotendeels ingegeven door pragmatisme. Van 
meet af aan hielden Duitse krijgsraden zich intensief bezig met de berechting 
van oppositionele burgers. Tijdens de Februaristaking was het Luftgaugericht 
zwaar belast. Nadien behandelden de krijgsraden nog vele zaken tegen Neder
landers. In 1941 kwam dat aantal in de buurt van de vij fduizend.m Begin okto
ber 1941 werd het aantal vermogensdelinquenten, dat de militaire rechter 
sinds mei 1940 had bestraft, op 13.000 geschat.173 Van hogerhand werd aange
drongen op een uitputtend gebruik van de Strafverfügung (de militaire equiva
lent van het strafbevel), zodat niet elke zaak ter terechtzitting hoefde te wor
den behandeld.174 

De Wehrmacht was niet onverdeeld gelukkig met deze belasting van de 
krijgsraden. Wel wenste zij dat politiek verzet werd bestreden, maar dat moest 
niet ten koste gaan van andere militaire taken hier in Nederland, zo was waar
schijnlijk de redenering. Een medewerker van Christiansen wees eind decem
ber 1940 op de nadelige gevolgen: de krijgsraden hadden geen tijd om delin-
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quente militairen te berechten. Daar kwam nog bij dat de rechtspraak perso
neel nodig had - personen die dus niet voor militaire taken konden worden 
ingeschakeld. 

Gaandeweg trok de Wehrmacht haar krijgsraden terug. Met de veiligheids
politie werd in augustus 1941 overeengekomen, dat politieke Bagatell-ziken 
niet meer aan de krijgsraden werden voorgelegd.175 Tegen het einde van 1942 
werd een vergelijkbare afspraak met het Duitse OM gemaakt.176 Bepaalde 
zaken, zoals die wegens diefstal ten nadele van de Wehrmacht, zouden voor
taan niet meer door de krijgsraden worden behandeld.177 

Toch verwierven de Duitse krij gsraden j uist in dit tij dvak tussen de twee sta
kingen bekendheid bij het Nederlandse publiek. In talloze bekende politieke 
processen wezen Heeresgericht, Luftgaugericht en Marinegericht vonnis. Illu
stratief zijn twee processen, die als het eerste Vrij Nederland-proces (juni 1941) en 
het eerste ParooZ-proces (december 1942) de geschiedenis zijn in gegaan.178 In 
beide zaken werden tientallen personen verdacht van uiteenlopende delicten, 
waarvan in elke zaak ten minste één als begunstiging van de vijand kon wor
den gekwalificeerd. Zo was in de zaak tegen medewerkers van Het Parool bepa
lend geweest dat de hoofdverdachte had getracht het Kanaal over te steken.179 

Dat gegeven had de Duitse politie genoopt de zaak aan de militaire justitie 
over te dragen: Engelandvaart werd gekwalificeerd als 'begunstiging van de 
vijand'; ter zake van dat delict was alleen de Duitse militaire rechter bevoegd. 

In het algemeen leende 'begunstiging van de vijand' zich buitengewoon - £ ^ -
goed voor een extensieve interpretatie.180 Elke handeling, die de Wehrmacht 
een militair nadeel had bezorgd of zou kunnen hebben bezorgd, kon onder dit 
begrip worden gebracht. Dat gold bijvoorbeeld voor pilotenhulp - onafhanke
lijk van de motieven van de hulpverlener.181 

Engelandvaart werd ook onder Feindbegunstigung geschaard. Weer deden 
de motieven van de dader er niet toe: of de opgepakte persoon te kennen had 
gegeven in Engelse dienst te willen treden of niet - het was van geen belang 
voor de toepasselijkheid van de bepaling. Tekenend is de uitspraak van het 
Luftgaugericht in een zaak tegen een jongeman, die had geprobeerd naar 
Engeland te vluchten: 

Bei den gegenwärtigen Zustand des Totalkrieges bedeutet bereits der Verlust einer ein

zigen Facharbeitskraft auf unserer Seite und deren Tätigkeitwerden auf der Gegenseite 

einen keineswegs unerheblichen Nachteil (...)182 

Niet geheel onbegrijpelijk kwamen relatief veel zaken tegen Engelandvaar
ders voor bij het Marinegericht.183 Dit nam niet weg, dat andere militaire 
gerechten ook dergelijke zaken behandelden.184 

Een klein aantal belandde bij het Reichskriegsgericht (RKG), de hoogste militai-
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re rechterlijke instantie.185 Hoewel het RKG wel zitting hield in bezet Noorwe
gen, kwam deze instantie niet op Nederlandse bodem in actie.186 Voor berech
ting werden de Nederlandse verdachten overgebracht naar Duitsland. Wat het 
criterium was voor verwijzing naar deze hoogste instantie, is niet geheel dui
delijk. De Duitse militaire rechtspraak in bezet Nederland had immers al in 
juni 1940 een grote mate van zelfstandigheid en de bijbehorende instanties 
konden in feite alle delicten behandelen, dus ook zware delicten als spionage 
en landverraad. Niettemin bestond er de provisorische regeling dat zaken 
waarin dergelijke delicten centraal stonden door de krijgsraden in bezet 
gebied naar het RKG konden worden verwezen, indien 'aus Gründen der 
Abwehr eine besonders eingehende Untersuchung (...) erförderlich ist'.187 

Vanaf januari 1942 was er een tweede route, die een zaak bij het RKG kon 
doen belanden. Deze route liep langs de militaire leiding. In een voorschrift 
bepaalde Hitler dat de opperbevelhebbers van de drie legerdelen alsmede de 
chef van het OKW vonnissen, die krijgsraden hadden gewezen en die waren 
bekrachtigd, konden vernietigen en de zaak opnieuw konden laten behande
len door het RKG, 'wenn sie eine neue Entscheidung wegen schwerwiegender 
Bedenken gegen die Richtigkeit des Urteils für notwendig halten'.188 

In de Nederlandse praktijk maakte Keitel hiervan in maart 194z gebruik. 
Tegen een vonnis, dat het Heeresgericht in Utrecht eind 1941 had gewezen en 
dat door Christiansen in januari van het volgende jaar was bekrachtigd, werd 
bezwaar aangetekend. Op bevel van Keitel behandelde het RKG de zaak -f-j-

opnieuw. Dit gerecht waardeerde de feiten volstrekt anders. De twee verdach
ten, die het beheer voerden over een magazijn van het Nederlandse leger, had
den de aldaar opgeslagen goederen op grote schaal verhandeld. Het Heeresge
richt had geoordeeld, dat hier sprake was van diefstal (ten nadele van de 
Wehrmacht) en had gevangenisstraffen opgelegd. Het RKG daarentegen kwa
lificeerde het gebeurde als begunstiging van de vijand, 'denn alle Handlungen 
sind auf den Vorsatz, die deutsche Wehrmacht zu schädigen, zurück zu füh
ren'. Beide verdachten werden ter dood veroordeeld.189 

Deze ingreep van Keitel stond op zichzelf. Veel bemoeienis met de straf
rechtspraak in bezet Nederland had hij niet. Van de militaire instanties in 
bezet Nederland trad het Luftgaugericht het meest op de voorgrond. Een slui
tende verklaring hiervoor is er niet. Wellicht had het feit dat deze krijgsraad 
het eerst (al in mei '40) was ingericht en bemand hiermee te maken. Gewezen 
moet worden op de centrale plaats waar de instantie lange tijd was gevestigd 
(Amsterdam). Verder moet worden bedacht, dat veel leidinggevende personen 
in de Wehrmachtstaf in bezet Nederland deel uitmaakten van de Duitse lucht
macht. Christiansen was bijvoorbeeld General der Flieger, het hoofd van de afde
ling Rechtsberater van zijn staf was Oberkriegsgerichtsrat der Luftwaffe. 

Bekende groepsprocessen, zoals die tegen de Geuzen in het voorjaar van 
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1941, tegen het Oranjecomité, de Oranjegarde en Oranjewacht in de tweede 
helft van 1941, tegen de OD in maart 1942 en in februari 1943, evenals de twee 
genoemde zaken tegen medewerkers van Het Parool en Vrij Nederland, werden 
door deze rechterlijke instantie behandeld.190 Voor de bijdrage, die het Luft-
gaugericht leverde aan de Duitse militaire strafrechtspraak, geven de cijfers 
met betrekking tot de (voltrokken) doodvonnissen een indicatie: van de 213 
personen, die na een vonnis van een Duitse militaire rechter zijn gefusilleerd, 
waren 179 door het Luftgaugericht ter dood veroordeeld.191 

ENKELE ASPECTEN VAN DE DUITSE MILITAIRE 

STRAFRECHTSPRAAK 

In verschillende opzichten was het militaire strafproces opmerkelijk. In de eer
ste plaats was de rechter, eenmaal de zaak op de zitting behandelend, niet 
gehouden een einduitspraak te doen. Zelfs in deze fase van het strafproces kon 
een verdachte, als een gevolg van het Nacht und Nebel-Erlaß, buiten het verde
re gerechtelijk onderzoek worden gehouden en aan de Duitse politieke recher
che worden afgestaan, die vervolgens zorgde voor zijn transport naar een 
plaats van detentie in Duitsland. De verdachte werd abgetrennt. Dat laatste 
overkwam bijvoorbeeld Bakels, die voor zijn activiteiten voor de ondergrond
se OD wel voor het Luftgaugericht was gedaagd, maar vervolgens als Nacht und —£ \-
Nebel-gevangene in het Duitse kamp Natzweiler terechtkwam.192 

In de tweede plaats konden waarborgen, ter bescherming van de rechtsposi
tie van de verdachte, in het Duitse militaire strafproces makkelijk opzij wor
den geschoven. Zo was het de militaire justitie toegestaan de openbaarheid te 
beperken met een eenvoudige verwijzing naar de ernst van de zaak. Niet alleen 
het beginsel van de uitwendige openbaarheid (de toegankelijkheid van de zit
ting voor publiek), maar ook het beginsel van de inwendige openbaarheid van 
het strafproces (bijvoorbeeld het recht van de verdachte zijn processtukken in 
te zien) werd zeer dikwijls met voeten getreden. 

Ook een andere waarborg, het recht op rechtsbijstand, kon voortdurend 
worden beperkt. Was een feit ten laste gelegd waarop de doodstraf stond, dan 
was het gerecht verplicht een advocaat toe te laten. In alle andere zaken was een 
verdediger alleen toegelaten indien de Gerichtsherr dat sachdienlich achtte.153 In 
zaken waar wel een verdediger was toegelaten, was overigens zeer sporadisch 
sprake van keuzevrijheid. Aanvankelijk kon de verdachte (of een ander voor 
hem) een Nederlandse advocaat benaderen.194 Naarmate de bezettingstijd 
voortduurde, groeide het aantal zaken waarin de Duitse autoriteiten een advo
caat aanwezen (toevoegden). De toegevoegde verdediger had zelden contact 
met zijn cliënt. In sommige gevallen bleek de toegevoegde Duitse verdediger 
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wel bereid te zijn tot een gesprek met de Nederlandse confrère, die tijdens het 
vooronderzoek door familie of vrienden van de verdachte was benaderd.195 

In de derde plaats was de onafhankelijkheid van de rechter in het militaire 
strafproces geen absoluut gegeven. De invloed van de Gerichtsherr (dat wil 
zeggen: de bevelhebber van het troepenonderdeel en in ernstige zaken Chris
tiansen) was buitengewoon groot: hij wees de drie rechters aan, besliste over 
het toelaten van een advocaat, over bekrachtiging van een vonnis en over gra-
tièring. Die bevoegdheden gaven de Gerichtsherr de instrumenten in handen 
om de militaire rechtspraak te sturen. Het recht een vonnis te bekrachtigen of 
op te heffen tastte de rechterlijke onafhankelijkheid in die zin aan, dat het von
nis op elk punt kon worden gekritiseerd. Bij kritiek bleef het niet: beviel een 
bepaald aspect van een vonnis de Gerichtsherr niet, dan kon het vonnis zonder 
uitleg worden vernietigd. De Gerichtsherr kon besluiten de zaak opnieuw te 
laten behandelen, door hetzelfde of een ander gerecht, waarbij hij ook kon aan
geven wat zou moeten worden veranderd. 

Zo kon het gebeuren dat een in september 1940 gearresteerde Nederlandse 
marineman driemaal voor hetzelfde feit werd berecht: twee keren door het 
Marinegericht en de laatste keer door het Heeresgericht. De eerste twee von
nissen had Christiansen niet willen bekrachtigen, daar naar zijn mening de 
straf te laag was. Pas het derde vonnis werd bekrachtigd - ruim twintig maan
den na de eerste uitspraak.196 Hoewel de collectie verre van compleet is, beves
tigen de bewaard gebleven vonnissen van de Duitse krijgsraden de indruk dat - £ ^~ 
de vernietigingen meestal voortkwamen uit ontevredenheid met een te lage 
straf.197 

Wanneer de Gerichtsherr van zijn gratierecht gebruikmaakte, betekende 
dat niet dat hij het rechterlijk vonnis afkeurde: het gratiebeleid had conse
quenties voor de straf en de strafexecutie. In het Duitse militaire strafproces 
werd zeer dikwijls gratie verleend aan personen, die tot een vrijheidsstraf 
waren veroordeeld. Een vrijheidsstraf kon voorwaardelijk worden ausgesetzt 
om verschillende redenen. Voor de hand liggend waren persoonlijke omstan
digheden als fysieke zwakte, zorg voor kinderen, ouderdom of zwanger
schap.198 In 1943 werd het ook gebruikelijk een veroordeelde voorwaardelijk op 
vrije voeten te stellen wanneer hij had verklaard zich vrijwillig aan te melden 
voor de arbeidsinzet of wanneer hij onmisbaar was in de Duitse oorlogsindus
trie.199 Ten slotte kwam het voor dat de vrijheidsstraf niet ten uitvoer werd 
gelegd wanneer de betreffende persoon zich aanbood voor Duits inlichtingen
werk.200 

Werkelijk van levensbelang was de gratiëring van personen tegen wie de 
doodstraf was uitgesproken. In bezet Nederland maakte Christiansen gere
geld gebruik van zijn recht: de straf werd dan omgezet in een vrijheidsstraf.201 

Daarbij werd het vanaf de nazomer 1942 gebruikelijk geen ruchtbaarheid aan 
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die verandering te geven. Eind augustus had het OKW hiervoor de richtlijnen 
aan de WBN in Nederland gegeven. Delinquenten, die ter dood waren veroor
deeld maar aan wie gratie was verleend, dienden naar Duitsland te worden 
gebracht en aldaar in het tuchthuis te Sonnenburg (mannen) of te Lübeck 
(vtouwen) te worden opgesloten. Hun detentie zou op dezelfde condities als 
die van Nacht und Nebel-gevangenen plaatsvinden: elk contact met de buiten
wereld was verboden.202 Voor twee groepen ter dood veroordeelde personen 
was gratièring verplicht: voor vrouwen en voor mannen die ouder waren dan 
zeventig jaar of de zorg hadden over vele kinderen.203 

Beide bevoegdheden, de beslissing over bekrachtiging van het vonnis en 
over gratieverlening aan de veroordeelde, brachten dus twee politieke 
momenten in het Duitse strafproces. Niet de rechter, maar de Duitse legerlei
ding was in dezen de autoriteit. 

DE TWISTAPPEL: DE VERVOLGING VAN NEDERLANDSE 

COMMUNISTEN 

$ 

Mede door de trage start van het Obergericht hadden de krijgsraden en in het 
bijzonder het Luftgaugericht in Amsterdam aanvankelijk een belangrijk aan
deel in de bestrijding van anti-Duitse activiteiten. Tot de Februaristaking 
leverde de uitvoering van deze taak geen grote problemen op: in de meeste 
zaken was wel sprake van enig militair belang, dat - direct of indirect - in het 
geding was gekomen. Gedurende de periode dat Christiansen het uitvoerende 
gezag in Noord-Holland uitoefende, konden de 'onruststokers', veelal van 
communistische huize, op grond van de kennisgeving van Christiansen door 
het Luftgaugericht worden veroordeeld. 

Na de Februaristaking en in het bijzonder na de Duitse aanval op de Sovjet
unie, was de bevoegdheid van de krijgsraden in sommige politieke zaken min
der vanzelfsprekend. Het had eenieder in juli 1940 al duidelijk kunnen zijn dat 
het niet de wens van het civiele bezettingsbestuur was de Duitse militaire rech
ter uitgebreide bevoegdheden in deze zaken toe te kennen: Duitse civiele 
instanties zouden de politieke oppositie strafrechtelijk vervolgen en bestraf
fen - tenzij een militair belang direct was geschaad. In de eerste helft van 1941 
had de rijkscommissaris deze gewenste tweedeling nog eens bevestigd. Een 
groot aantal strafbepalingen in de politieke sfeer werd geïntroduceerd, waar
bij telkens de instanties van de Duitse rechterlijke macht (ofwel: het Landesge
richt en het Obergericht) als de enige bevoegde instanties werden genoemd. 

In datzelfde halfjaar opende de Duitse politieke recherche de jacht op com
munisten en hun sympathisanten. De arrestatie van een aantal personen hield 
direct verband met hun acties tijdens de stakingsdagen: het betrof hier perso-
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nen met communistische sympathieën, die op enige manier de staking hadden 
bevorderd. Andere communistische arrestanten werden aangehouden op ver
denking werkzaamheden voor de illegale en verboden CPN te hebben ont
plooid. Onduidelijk was, welke rechterlijke instantie de bevoegdheid had in 
deze communistenzaken te oordelen. 

Deze onduidelijkheid veroorzaakte in de praktijk problemen. Voor het eerst 
bleek dat in de zomer van 1941. Medio juni werden twintig gearresteerde com
munisten uit de noordelijke provincies aan het Duitse OM overgedragen. De 
Außenstelle van de Duitse politieke recherche had aanzienlijk meer mensen 
gearresteerd, maar voor een monsterproces tegen alle arrestanten voelden de 
betrokken partijen niet veel: een openbare zitting waarbij de topfunctionaris
sen aan de schandpaal zouden worden genageld, zou propagandistisch inte
ressanter zijn. De overige arrestanten, Mitläufer und Verführte, zouden er met 
een indringende waarschuwing van afkomen.204 

Twee weken later was het OM ingelicht over een tweede grote groep gearres
teerde communisten. In de hoofdstad waren zo'n 112 personen door de Duitse 
politie ingesloten. Allen waren lid van de CPN: 22 waren volgens de Außenstelle-
leider W. Lages als Spitzenfunktionäre van de CPN te beschouwen. Begin juli 1941 
was het vooronderzoek naar zijn mening afgerond. De vraag was ook nu weer: 
hoe verder te gaan. 

In een bericht, gedateerd op de vierde juli 1941, verzocht Lages aan Harster 
zijn goedkeuring te geven aan het plan dat hij met de procureur-generaal van 
het Duitse OM had opgesteld. Dit plan kwam er op neer, dat de negentig gear
resteerde 'kleinere' cPN-functionarissen zo spoedig mogelijk naar een concen
tratiekamp zouden worden overgebracht en dat de 22 hoofdfiguren door het 
Duitse OM zouden worden vervolgd.205 Hoogstwaarschijnlijk gaf Harster zijn 
toestemming: nog diezelfde dag bereikten de dossiers de Duitse procureur-
generaal L. Oegg. 

Alvorens een van beide zaken aanhangig te maken, richtte Oegg zich tot 
Wimmer: de procureur-generaal wilde eerst duidelijkheid over de bevoegd
heid van de Duitse civiele instanties in deze zaken. Naar zijn mening moesten 
de daden van communisten sinds de aanval op de Sovjet-Unie namelijk anders 
gekwalificeerd worden. Was bij sommige topfunctionarissen, die direct of 
indirect in de lij n van 'Moskou' opereerden, ook niet sprake van voorbereiding 
tot hoogverraad? Deze redenering volgend kwam de procureur-generaal bij de 
tweede vraag: was de Duitse civiele strafrechter in bezet Nederland bevoegd 
over hoogverraadzaken te oordelen? De passage van verordening 52/40, hou
dende de bepaling inzake de bevoegdheden van het Obergericht in bezet 
Nederland, stelde de competentie van het Obergericht gelijk aan die van een 
Landgericht in Duitsland. Dit betekende dat het Obergericht geen kennis kon 
nemen van hoogverraadzaken tegen burgers. Tot de behandeling van dergelij-
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ke strafbare feiten was uitsluitend het Volksgerichtshof in Berlijn bevoegd. 
Berechting door het verre Volksgerichtshof leek Oegg echter niet wenselijk: de 
generaal-preventieve werking van een strafzaak zou veel groter zijn indien de 
zaak in de omgeving van de locus delicti zou worden behandeld.206 

Wimmer wist het antwoord niet. Hij lichtte Seyss-Inquart in, die het pro
bleem aan H. H. Lammers voorlegde. De rijkscommissaris stelde deze minister 
in Berlijn voor in het bezette Nederland een andere regeling te treffen dan in 
het Generalgouvernement en het protectoraat Bohemen-Moravië was 
gebeurd. Alle hoogverraadzaken uit die bezette gebieden gingen naar Berlijn. 
Deze procedure leek de rijkscommissaris voor Nederlandse hoogverraadzaken 
niet gewenst: 

Was die Behandlung dieser Hochverratsfälle in der Praxis betrifft, so glaube ich, daß 

diejenigen Verfahren, die in ihrem Umfang über den Bereich der Niederlande hinaus

gehen (...) dem Volksgerichtshof überlassen werden sollen. Wenn es sich hingegen um 

Tatbestände handelt, die sich nur innerhalb des niederländischen Raumes abgespielt 

haben, würde ich es für zweckmässig halten, wenn die Aburteilung durch die deutschen 

Gerichte in den Niederlanden erfolgt.207 

Seyss-Inquart had zijn rechterlijke ambtenaren in bezet Nederland in deze lijn 
onderricht. Vooralsnog zouden alle hoogverraadzaken aan de openbare aan
klager bij het Berlijnse Volksgerichtshof worden overgedragen, zodat deze -Q-
kon bekijken welke zaken hij wilde vervolgen. Over de niet in Berlijn vervolg
de en berechte zaken zou het Obergericht in Nederland zich ontfermen. 

Lammers speelde de kwestie door aan de minister van Justitie. Op 20 augus
tus gaf de laatste antwoord.208 Overeenkomstig de zienswijze van de rijkscom
missaris stelde hij dat alleen het Volksgerichtshof te Berlijn bevoegd was zich 
uit te spreken in hoogverraadzaken, ook wanneer de daden in het buitenland 
door niet-Duitse burgers waren begaan. Dit laatste ontleende men aan de Gel
tungsbereichverordnung van 6 mei 1940.209 De enige restrictie die deze verorde
ning verbond aan het aanhangig maken van dergelijke zaken bij het Volks
gerichtshof was de uitdrukkelijke vervolgingsopdracht van de Duitse minister 
van Justitie. 

Vervolgens ging de brief in op de vraag welke de procedure zou zijn indien 
de minister het niet wenselijk achtte de zaak door het Volksgerichtshof te laten 
behandelen en het OM niet werd gelast de zaak bij het Volksgerichtshof aan
hangig te maken. In een dergelijk geval zou Seyss-Inquart kunnen bevelen de 
zaak te laten voorkomen bij het Duitse Obergericht in bezet Nederland. Even
als de minister van Justitie in Duitsland kon de rijkscommissaris in bezet 
Nederland hiervan afzien. Dan konden de verdachten aan de Nederlandse jus
titie worden overgedragen. 
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Bijna drie weken na dagtekening, op 8 september 1941, zond Lammers deze 
brief van het Duitse ministerie van Justitie door aan Seyss-Inquart.210 In een 
begeleidend bericht uitte Lammers zijn instemming met de door het ministe
rie voorgestelde regeling. Meer dan zes weken waren verstreken sinds de rijks-
commissaris aandacht voor dit vraagstuk had gevraagd. Zolang had Seyss-
Inquart niet kunnen wachten. Waarschijnlijk had de Duitse politieke 
recherche er op aangedrongen het proces tegen de Amsterdammers zo snel 
mogelijk te doen plaatsvinden.211 Op 22 augustus was Oegg opgedragen de 
betreffende arrestanten te vervolgen. Negen dagen later had hij de aanklacht 
uitgebracht. Op de dag dat Lammers de visie van het Duitse ministerie van Jus
titie bekendmaakte aan Seyss-Inquart, hield het Obergericht de eerste zit
tingsdag. Tien dagen later werd de einduitspraak gedaan. De meesten werden 
schuldig bevonden aan voorbereiding van hoogverraad, maar geen van hen 
werd hiervoor ter dood veroordeeld.212 

Zonder te wachten op het fiat, dan wel het standpunt van Berlijn, had Seyss-
Inquart de Duitse openbare aanklager in bezet Nederland opgedragen een 
strafrechtelijke vervolging bij een Duitse civiele instantie te starten. In een 
uiterst beknopte telex gaf de rijkscommissaris aan, dat dit optreden van het 
Obergericht eenmalig was.213 In de toekomst zouden de krijgsraden zaken 
tegen communisten wegens begunstiging van de vijand behandelen. 

Zijn laatste opmerking kwam hem op veel kritiek te staan. Om te beginnen 
had de Berlijnse leiding van de Duitse politieke recherche ernstige bezwaren 
tegen de constructie waarin militaire rechters nauw waren betrokken bij de 
bestrijding van communisten. Het RSHA zag het immers als zijn taak het 
wereldwijde communisme uit te roeien. Hoewel Harster Seyss-Inquarts voor
stel Nederland een goede uitweg vond,214 dachten zijn superieuren in Berlijn 
hier anders over.215 In niet mis te verstane bewoordingen liet het RSHA Harster 
weten, 

O 

daß unter keinen Umständen in irgendeiner Form das Begehren der Wehrmacht, die 

kommunistische Betätigung als Feindbegunstigung zu bezeichnen, unterstützt wer

den darf. Die Bekämpfung insbesondere der kommunistischen Bewegung ist allein 

Angelegenheit der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes und gegebenenfalls 

der sicherheitspolizeilichen Standgerichte.216 

Verder lieten ook de betrokken medewerkers van de Wehrmacht in Nederland 
zich afkeurend uit over Seyss-Inquarts plan. Belangrijkste reden hiervoor was 
de enorme belasting van de toch al overbelaste krijgsraden. Reeds is ter sprake 
gebracht dat ook in deze periode het OKW, met het Geißel-decreet, de krijgsra
den betrok bij de bestrijding van het communistische verzet in bezet gebied. 
Begin oktober deelde de leider van Christiansens juridische afdeling het rijks-
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commissariaat mede, dat de militaire eenheden in bezet Nederland volstrekt 
niet in staat waren alle communisten op te sporen en dat de krijgsraden ver
volgens ook niet over voldoende personeel beschikten om die zaken te onder
zoeken.217 

Ten slotte moeten de consequenties van zijn plan ook Seyss-Inquart zelf 
hebben tegengestaan. Zijn voorstel communistische burgers door krijgsraden 
te laten berechten stond immers op gespannen voet met het wezenskenmerk 
van het rijkscommissariaat: de scheiding tussen de civiele en de militaire 
invloedssfeer. Er was hem steeds veel aan gelegen geweest die scheiding ook op 
strafrechtelijk gebied te handhaven. De strijd tegen 'binnenlandse' vijanden 
was niet primair een militaire kwestie: voor de berechting van die politieke 
tegenstanders was juist de Duitse civiele rechterlijke macht in strafzaken inge
steld. 

Vermoedelijk brachten deze meningen en overwegingen Seyss-Inquart er 
toe, het plan in oktober 1941 te wijzigen. De eerder genoemde sabotageveror-
dening werd voorbereid (195/41). Met deze verordening kreeg het Obergericht 
(im sondergerichtlichen Verfahren) de bevoegdheid bij uitsluiting van andere 
rechtsinstanties om kennis te nemen van feiten, die het oogmerk hadden of 
aanleiding konden geven tot het in gevaar brengen van de openbare orde of de 
veiligheid van het openbare leven. Deze rekbare delictsomschrijving heette 
sabotage. Op dit vergrijp stond in principe de doodstraf. 

De regeling zou voortaan zijn, zo lichtte Seiffert daags na uitvaardiging toe, 
dat de Duitse militaire rechter voortaan alleen communistische burgers zou 
berechten, waarbij zweifelsfrei kon worden gesproken van begunstiging van de 
vijand. De overige communistenzaken zouden het Duitse OM worden voorge
legd. Deze kon dan bij voldoende verdenking een strafrechtelijke procedure 
starten of - bij het ontbreken van enig belang aan vervolging - de zaak aan de 
Duitse politieke recherche teruggeven.218 

De nieuwe regeling had geen volledige uitschakeling van de krijgsraden bij 
de berechting van communisten tot gevolg. Ook nadien behandelden zij nog 
diverse zaken tegen communisten. Vaak speelde het mee dat de verdachten de 
Wehrmacht schade hadden toegebracht. De zaak tegen 75 leden van de NVM 
kan hier als voorbeeld dienen, daar deze groepering overwegend objecten van 
de Wehrmacht als doelwit had gehad en velen van de 75 verdachten zich voor 
de rechter juist voor die aanslagen moesten verantwoorden.219 

Het Luftgaugericht was in deze zaak de rechtsprekende instantie, evenals in 
het proces dat in dezelfde periode tegen achttien Rotterdamse CPN'ers werd 
gevoerd.220 Vooral de zaken tegen communistische verzetslieden, die actief 
waren in Amsterdam en omstreken, werden relatief vaak door het Luftgauge-
richt behandeld. Wellicht hield dit verband met de nabijheid van deze krijgs
raad, die immers tot in 1942 in Amsterdam was gevestigd. In het tijdvak van 
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februari 1941 tot september 1942 sprak het gerecht van de Duitse luchtmacht 
op zittingen in Amsterdam tegen 26 leden van linkse verzetsorganisaties de 
doodstraf uit."1 

DE DUITSE CIVIELE STRAFRECHTSPRAAK. 

VAN PERIFERIE NAAR MIDDELPUNT 

Toen op 17 juli 1940 een Duitse civiele rechterlijke macht in strafzaken was 
ingesteld, was de laatste hand gelegd aan het plan dat Seyss-Inquart en zijn 
juridische experts destijds voor ogen hadden gehad. Dit oorspronkelijke plan 
was in feite heel helder geweest: in de eerste plaats zou de Nederlandse straf
rechter zijn werk kunnen continueren, zij het onder toezicht van de bezetten
de overheid; in de tweede plaats zouden Duitse rechterlijke instanties de straf
zaken behandelen, waarbij ofwel een Duitse dader was betrokken, ofwel een 
Duits belang was geschaad. 

Onderling zouden de bevoegdheden strikt gescheiden zijn - zowel tussen 
de Duitse en de Nederlandse als tussen de Duitse civiele en de Duitse militaire 
rechterlijke instanties. De Duitse krijgsraden, die tijdens de veldtocht in mei 
ruime bevoegdheden hadden gekregen, zouden in de civiele sfeer geen 
bevoegdheden hebben. Zij zouden alleen dan zaken tegen Nederlandse bur
gers mogen behandelen, wanneer een Duits militair belang in het geding was —(- \-
of het feit gepleegd was in een ruimte die benut werd door de Wehrmacht. 

Hoezeer plan en praktijk op strafrechtelijk gebied uiteen zouden gaan 
lopen, is in zekere zin uit het relaas over de Nederlandse en de Duitse militaire 
strafrechtspraak op te maken. Van een louter toezicht houdende Duitse over
heid was weldra geen sprake meer: de Nederlandse rechterlijke organisatie en 
de strafrechtspleging werden allengs meer geboetseerd naar Duitse wens. De 
instelling van twee nieuwe vormen van strafrechtspraak - dat wil zeggen: de 
vrederechtspraak en de economische rechtspraak - bevestigden de beleidslijn 
van het Duitse gezag: de Nederlandse strafrechtspraak werd ingeschakeld ter 
bescherming van de bezettingsorde. 

Ook het aanvankelijke wensbeeld de militaire en civiele sferen te scheiden, 
werd in deze periode tussen de stakingen van februari '41 en april-mei '43 los
gelaten. Enerzijds, in de berechting van politieke opposanten, behielden de 
Duitse krij gsraden een aandeel. Anderzij ds, met betrekking tot Bagatellzaken 
waarvan formeel alleen zij kennis konden nemen, werd het de standaardpro
cedure deze zaken aan andere instanties over te dragen. 
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PERSONEELSUITBREIDINGEN 

Vanzelfsprekend hadden deze ontwikkelingen gevolgen voor het Obergericht 
en het Landesgericht. Evenals vele andere instanties werden zij in de periode 
tussen de twee stakingen geconfronteerd met een indrukwekkende hoeveel
heid aanklachten tegen Nederlandse burgers. Al in december 1940, dus ruim 
vóór de Februaristaking, had het Duitse OM gewezen op de onverwachte 
omvang van het werk. In de eerste helft van 1941 was het aantal aan het OM 
overgedragen zaken meer dan achtduizend.222 

Bij het Landesgericht tekende het probleem van overbelasting zich begin 
1941 af. Terwijl in 1940 het aantal ter terechtzitting behandelde zaken beperkt 
was gebleven tot 43, waren in de eerste zes maanden van 1941 meer dan 170 
zaken ter terechtzitting behandeld. Daar kwamen dan nog bijna duizend uit
gevaardigde Strafbefehle bij. Indertijd had het Obergericht nog nauwelijks 
van zich laten horen. Lawall, die in de nazomer van 1940 als 'leider' van het 
Obergericht was benoemd, had zich in februari vrijwillig gemeld voor militai
re dienst. Pas in de zomer van 1941 kwam zijn opvolger, de Berlijnse rechter 
F. R. Randermann.223 Vanaf die tijd werd ook het Obergericht actiever. 

De Duitse autoriteiten zagen in de zware belasting een groot gevaar voor de 
effectiviteit van de rechtspraak.224 Verschillende methoden werden beproefd 
om hieraan een einde te maken. Zijdelings is ter sprake gekomen de verrui
ming van de mogelijkheid zaken naar andere instanties te verwijzen. Sinds het -f \-
voorjaar van 1941 werd ook een oplossing gezocht in personeelsuitbreiding. In 
maart verzocht Klemm om twee extra ambtenaren van het OM, een tweede Lan
desrichter en een administratief medewerker voor het Landesgericht.225 

Amper drie maanden later verzocht Wimmer het Berlijnse ministerie nog eens 
vier officieren van justitie, een Landesrichter en twee administratieve mede
werkers aan de Duitse rechterlijke macht in Nederland toe te voegen.226 

Aan beide verzoeken werd gehoor gegeven. Eind juni 1941 was het Duitse 
OM bemand door een procureur-generaal, vijf officieren van justitie en een 
viertal administratieve krachten. Aan het Landesgericht waren op dat moment 
drie rechters verbonden en vier secretaresses.227 Het aantal medewerkers, dat 
was verbonden aan het Obergericht, werd pas in de tweede helft van 1941 uit
gebreid. Nadat een nieuwe president en een administratief medewerker in de 
zomer waren gearriveerd, volgden andere personeelsuitbreidingen. Begin 
februari 1942 nam een Landgerichtsrat zijn intrek in Den Haag. Een tweede 
Landgerichts rat volgde hem niet veel later. 

Door de uitbreiding van het personeel was het volgens de Duitse justitiële 
autoriteiten tevens noodzakelijk meer aandacht te besteden aan de gezagsver
houdingen binnen de rechterlijke instanties. Geheel in de nationaal-socialis
tische traditie kwam het Führerprincipe tot uitdrukking in de organisatie van 
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de rechterlijke macht. Om die reden werd de jonge Staatsanwalt Koblitz in 
maart 1941 uit zijn functie ontheven en vervangen door een Oberstaatsanwalt. 
Ook het Landesgericht onderging een wijziging. Voor maart 1941 waren twee 
rechters aan het Landesgericht verbonden geweest, die dezelfde rang had
den.228 Dit nu achtte Klemm voor de hiërarchische verhoudingen in een grote
re organisatie niet wenselijk. Andere rechters die aan het Landesgericht wer
den verbonden, bezaten elk een lagere rang dan hun 'leider', de tot januari 1943 
Landgerichtdirektor Joppich. 

Ook in 1942 werd nog dikwijls extra personeel aangetrokken. In juni van dat 
jaar kwamen weer vier officieren van justitie en een administratieve kracht het 
Duitse OM versterken.229 Ook het Landesgericht breidde zich nog flink uit.230 

Datzelfde kan worden gezegd over het Obergericht.231 

Ondanks de nieuwe personeelsleden bleef het werk zwaar. Hoe zwaar het op 
de schouders van de betrokken rechterlijke ambtenaren drukte, moge blijken 
uit het feit, dat zowel de procureur-generaal Oegg als de leider van het Landes
gericht Joppich ziekteverlof opnam - Oegg in december 1942 wegen erheblicher 
nervöser Erschöpfung, Joppich in het voorjaar van 1944 wegens 'uitputtingsver-
schijnselen'.232 

Dat het aantrekken van nieuw personeel niet tot grote verlichting van de 
werkdruk leidde, kwam mede doordat aan de andere kant weer personeel ver
dween. De Wehrmacht had mannen nodig. Hierdoor werd het, naar gelang de 
Duitse behoefte aan soldaten groeide, enerzijds voor het Duitse ministerie van 
Justitie moeilijker aan de vraag van het rijkscommissariaat te voldoen.233 

Anderzijds kreeg het rijkscommissariaat te kampen met personeelstekorten, 
daar ook de eigen medewerkers oproepen ontvingen. In 1941 waren de werkne
mers van het rijkscommissariaat nog relatief zeker geweest van een zogeheten 
Uk-Stellung, wat betekende dat zij in hun huidige functie onmisbaar (unabköm
mlich) waren en zich dientengevolge niet hoefden te melden voor militaire 
dienst. In februari 1942 echter beval de Wehrmacht eenieder die in 1908 of 
daarna geboren was, zich te melden. Nauwelijks vijf maanden later dienden 
allen, die na 1 april 1894 waren geboren, zich te laten keuren. In de daaropvol
gende maanden bleven de oproepen bij het rijkscommissariaat binnenstro
men.234 

Hoezeer de bezettingsautoriteiten ontstemd waren over deze ingrepen van 
de Wehrmacht, illustreert een begin 1943 aan Lammers verzonden brief van 
Seyss-Inquart. 'Sollte sich diese Methode der Einberufungen nicht ändern,' 
aldus de rijkscommissaris, 'so ist es richtiger, das Reichskommissariat aufzulö
sen und die Verwaltung den Militärstellen zu übergeben'. Lammers haastte 
zich om de rijkscommissaris gerust te stellen. Hij antwoordde, dat hij terstond 
Keitel had gebeld en dat deze hem had ingelicht zijn ondergeschikten in 
Nederland te hebben gesommeerd voortaan éérst Seyss-Inquarts mening te 
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vragen alvorens medewerkers van het rijkscommissariaat op te roepen.235 

Mede door de oproepen was de Duitse rechtspraak feitelijk voortdurend aan 
wisselingen in de personele sfeer onderhevig. Van volledige personele conti
nuïteit was bij geen van de rechterlijke instanties sprake. Voor het Obergericht 
gold bovendien, dat bijzitters vaak tijdelijk en op oproepbasis aan het Oberge
richt verbonden waren. Tot mei 1945 hebben meer dan dertig Duitse rechters 
aan zittingen deelgenomen.236 

Op de uniformiteit van de strafrechtspraak heeft dit waarschijnlijk nauwe
lijks invloed gehad, daar het kleine aantal, dat wél voor langere tijd in Neder
land verbleef, veelal leidinggevend was. Oegg bijvoorbeeld, de procureur-
generaal en leider van het Duitse OM, kwam in april 1941 en bleef tot mei 1945. 
Ook Joppich, achtereenvolgens leider van het Landesgericht en het Oberge
richt, was vanaf december 1940, met een korte onderbreking, tot mei 1945 in 
dienst bij het rijkscommissariaat. In 282 zaken zat hij het Obergericht voor. 
Alleen Landgerichtsrat Josef Kosters passeerde hem: de laatstgenoemde nam 
als bijzitter deel aan 325 zittingen van het Obergericht. 

Wat veel van de Duitse magistraten gemeen hadden was hun jeugdige leef
tijd.237 De meesten waren bij aankomst in Nederland niet ouder dan veertig 
jaar en stonden aan het begin van hun ambtelijke carrière. Sommige magistra
ten kenden elkaar reeds voor hun komst - veelal omdat ze in Duitsland aan 
dezelfde instanties verbonden waren of waren geweest. Enkele prominente 
figuren, zoals Joppich en Oegg, hadden ervaring opgedaan in andere bezette 
gebieden. Zo had Oegg voor april 1941 bij het Duitse OM in Sudetenland en in 
het Generalgouvernement gewerkt.238 Joppich had korte tijd een functie bin
nen het Reichskommissariat Ostland bekleed.239 

Of al deze magistraten nu ook overtuigde nazi's waren, kan worden betwij
feld. Klemm, die in maart 1941 de post in Nederland verruilde voor een presti
gieuze functie in het Braunes Haus te München, had herhaaldelijk het belang 
van 'politisches Fingerspitzengefühl' benadrukt, maar of zijn opvolger deze 
mening ook tot leidraad van het aanstellingsbeleid maakte, is niet zeker. Waar
schijnlijk was Seiffert niet een wezenlijk andere politieke mening toegedaan -
hij was immers lange tijd, ook in vooroorlogs Berlijn, Klemms naaste mede
werker geweest. Het is echter de vraag of Seiffert nog veel te kiezen had toen 
het tekort aan ambtenaren ook in Duitsland nijpend werd. Van alle magistra
ten die in Nederland hebben opgetreden, was slechts een zeer klein voor 1933 
lid van de NSDAP.240 

Slechts één rechter werd bij zijn voordracht geroemd om zijn scherpte en 
politieke scholing. De man in kwestie was Hans Meyer, tot zijn aanstelling bij 
het Obergericht in januari 1943 rechter bij het Sondergericht in Neurenberg. 
Zijn aanstelling in Nederland hield verband met het enige vertrek van een 
Duitse rechter om politieke redenen. Randermann, in de zomer van 1941 aan-
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gesteld als president van het Obergericht, werd in oktober 1942 door het minis
terie teruggeroepen - op verzoek van Wimmer. Zijn verzoek had hij weer geba
seerd op Klemms opmerking, dat Randermann fehl am Platze was - een goed 
Jurist maar zonder politiek inzicht.241 Wimmer trok zich de kritiek van zijn 
voormalig medewerker aan en vroeg het ministerie Randermann terug te roe
pen naar Berlijn. Ruim twee weken later gebeurde dat ook.242 

Het gedwongen vertrek van Randermann was overigens de enige correctie. 
Alle andere rechterlijke ambtenaren voldeden blijkbaar - ook in ideologisch 
opzicht. Niettemin waren de meeste civiele rechters volgens de naoorlogse ver
klaringen van vier Nederlandse strafpleiters geen 'politiek bekrompen', 
'bloeddorstige' rechters.2" Vooral de indruk van Randermann was gunstig: 
een van de advocaten wist zich te herinneren, dat er vanuit de Nederlandse 
advocatuur was getracht zij n vertrek ongedaan te maken.244 Slechts over Meyer 
was een van de advocaten negatief: 'wel zeer crimineel, doch weinig 
bekwaam'.245 

DE RECHTSPRAAK DOOR HET OBERGERICHT EN HET 
LANDESGERICHT 

In zekere zin hing de uitbreiding van het personeel samen met de uitbreiding 
van het aantal zaken, dat bij de Duitse rechterlijke instanties werd aange
bracht.246 Onderling was de werkverdeling noch gelijk noch statisch. In het ---(--)-
tijdvak 1941-1943 werden de instanties allengs meer belast. Voor het Duitse OM 
lag het zwaartepunt in de eerste twee bezettingsjaren. Het Obergericht werd 
pas vanaf de tweede helft van 1941 actiever. 

Opmerkelijk zijn daarbij de verschillen tussen de drie 'gedaantes' van het 
Obergericht. Het Obergericht kon immers rechtspreken in eerste en enige aan
leg (in zware zaken), als appèlrechter (in beroepzaken van het Landesgericht) 
en als Sondergericht (in sabotagezaken en in andere zware zaken, wanneer het 
de officier opportuun leek de zaak te behandelen zonder dat daarbij bepaalde 
formaliteiten in acht hoefden te worden genomen). In de eerste helft van de 
bezettingstijd overtrof het Sondergericht het gewone Obergericht getalsma
tig. In de tweede helft waren de rollen omgedraaid.247 

Beide gerechten (Landesgericht en Obergericht) kregen na de staking meer 
te doen. De stijging in aantallen zaken zou in verband kunnen worden 
gebracht met de verwijzingen van zaken door de krijgsraden, met de vele nieu
we strafbepalingen en met de toenemende burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Verhoudingsgewijs bleef het Landesgericht het zwaarst belast. Terwijl zo'n 
250 zaken in 1942 bij het Obergericht aanhangig waren gemaakt, was het aan
tal bij het Landesgericht dat j aar meer dan het tienvoudige. 

Deze ongelijke verdeling tussen Landesgericht en Obergericht geeft aan dat 
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de Duitse rechter geenszins alléén zware gevallen berechtte. De sancties van de 
Landesrichter waren immers beperkt tot boetes en vrijheidsstraffen van een 
gematigde duur. Ernstige feiten, waarop zware straffen stonden, konden uit
sluitend of hoofdzakelijk door het Obergericht worden behandeld. 

Wat betreft de aard der delicten die tot veroordeling hebben geleid moet 
allereerst worden aangetekend dat een indeling van delictsoorten, op grond 
van de kwalificatie van die feiten door de Duitse rechter, niet geheel onproble
matisch is. Economische criminaliteit en vermogensmisdrijven hadden soms 
een politieke oorsprong, 'politieke' feiten soms een criminele. De rechter was 
daarvan niet altijd op de hoogte. Zo kon het stelen van een persoonsbewijs 
worden gekwalificeerd als diefstal (art. 242 StGB) wanneer het de rechter was 
ontgaan dat de dader met die diefstal ook een politieke daad verrichtte, bij
voorbeeld hulp verleende aan iemand die vervolgd of gezocht werd. Ook is het 
maar de vraag of alle feiten die de rechter kwalificeerde als 'politiek' waren 
ingegeven door anti-Duitse ressentimenten. Illustratief is het wapenbezit, in 
de ogen van de bezetter en de Duitse rechter een politiek feit (namelijk: in 
strijd met een bepaling uit een Ordnungsschutzverordnung). Dat elk wapen 
was bedoeld om tegen de bezetter te gebruiken valt echter te betwij felen. 

Bij de opmerkingen over de delictsoorten moeten deze aantekeningen in 
gedachte worden gehouden. Met betrekking tot de aard der delicten kan wor
den vast gesteld dat lang niet alle feiten als politieke feiten gekwalificeerd wer
den. Van de ruim tienduizend verdachten die het Landesgericht veroordeelde 
was bijna de helft aangeklaagd wegens een overtreding van een der vigerende 
economische wetten of een vermogensmisdrijf. Nog hoger lag dat percentage 
in Obergerichtzaken. Van de 1.531 verdachten waarvan gegevens bewaard zijn 
gebleven, stonden ruim achthonderd personen voor het Obergericht terecht 
wegens een overtreding van een economische wet, hoofdzakelijk de Duitse 
Krwvo. Iets minder dan driehonderd anderen waren wegens een commuun 
vermogensmisdrijf aangeklaagd.248 

Gedurende de bezettingsjaren veranderde het aantal en de soort zaken die 
bij de twee Duitse instanties werden aangebracht.249 In 1942 behandelde de 
Landesrichter meer zaken wegens overtredingen van distributiebepalingen 
dan in 1941. De schaarste in Nederland had wellicht indirect een weerslag op de 
Duitse strafrechtspraak. Ook moet worden gewezen op het feit dat de Landes
richter werk van de zwaar belaste en gekritiseerde economische rechter over
nam. De distributiezaken die de Landesrichter behandelde waren zelden ern
stig. De verdachten die zich voor de Landesrichter moesten verantwoorden 
hadden soms slechts enkele bonnen vervalst en dat uitsluitend ten behoeve 
van de verzorging van de eigen kring.250 

In 1943 nam de Landesrichter verhoudingsgewijs minder zaken in behande
ling tegen personen die werden verdacht een distributiebepaling te hebben 
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overtreden. Deze daling kan verband hebben gehouden met een verschuiving 
in het vervolgingsbeleid van het Duitse OM. De Nederlandse economische 
rechter, die in dit jaar niet meer kampte met een achterstand in de verwerking 
van zaken, nam wellicht ook weer wat werk uit handen. 

Opzienbarend was de stijging in dat jaar van het aantal veroordelingen door 
Landesrichter ter zake van commune vermogensmisdrijven. Het meest voor
komende en snelst groeiende vermogensmisdrijf was diefstal. Veel diefstallen 
waren ten nadele van de Wehrmacht gepleegd. In 1942 was met de Wehrmacht 
overeengekomen, dat de Duitse krijgsraden deze zaken niet meer zouden 
berechten en dat de civiele instanties deze taak zou overnemen.251 De toename 
van het aantal Landesgerichtzaken tegen vermogensdelinquenten hield waar
schijnlijk verband met deze overeenkomst. Opmerkelijk is dat veel dieven die 
door een van de twee Duitse instanties werden berecht, van de leegstand had
den geprofiteerd en onbeheerde huizen waren binnengedrongen om hun 
delict te plegen. Zij hadden volgens het Duitse OM misbruik gemaakt van 
Duitse Kriegsmaßnahmen. Om die reden was de Duitse rechter bevoegd. 

Verdachten van vermogensmisdrijven ten nadele van joden werden even
eens door de Duitse rechter bestraft. In het licht van de uitgesproken anti-jood
se politiek van de Duitse bezetter is de berechting van die feiten paradoxaal. 
Maar ook de Duitse maatregelen ten aanzien van joden werden beschouwd als 
'oorlogsmaatregelen', deel uitmakend van de Duitse bezettingspolitiek en het 
oogmerk hebbend Duitse belangen (en discipline) te beschermen. Het Landes- - ^ ~\-
gericht behandelde om die reden dikwijls zaken tegen verdachten, die zich 
vergrepen aan joods goed of misbruik maakten van de Zwangsituation waarin 
joden door Duitse maatregelen terecht waren gekomen.2" 

Een zaak tegen vier Amsterdammers kan hier als voorbeeld dienen. Het 
viertal werd veroordeeld wegens bedrog van een joodse zakenman. In 1942 was 
een van de verdachte ter ore gekomen, dat deze zakenman onderhands dia
manten wilde verkopen. Met zijn drie kompanen besloot deze verdachte de 
man de diamanten te ontfutselen. Daarop benaderde hij de aanbieder en ver
telde hij hem, dat hij een potentiële koper kende. Niet veel later was een ont
moeting gearrangeerd. Tijdens deze ontmoeting, waarbij een van de verdach
ten zich voordeed als de koper, zetten twee andere verdachten een inval in 
scène. Verkleed als Duitse agenten veinsden zij de 'koper' te arresteren. De 
joodse zakenman werd verzekerd, dat zij hem zouden laten gaan indien hij de 
twee agenten de diamanten zou overhandigen. Zo geschiedde. De bedrogen 
koopman kreeg echter argwaan toen hij diezelfde middag de gearresteerde 
koper vrij op straat zag lopen. Na aangifte te hebben gedaan werden de vier 
mannen gearresteerd en enkele maanden later door de Landesrichter 
berecht.253 

Tegenover een stijging van niet-politieke zaken stond een daling van poli-
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tieke zaken. In 1941 berechtte het Landesgericht nog hoofdzakelijk feiten die 
door de Duitse bezettingsautoriteiten strafbaar waren gesteld omdat zij blijk 
gaven van anti-Duitse gevoelens. Meer dan de helft van de in dat jaar voor deze 
rechter gedaagde personen was verdacht van symbolische of principiële ver
zetsdaden, zoals het bekladden van muren met de leuze ozo, het dragen van 
oranje of het uitschelden van Duitse functionarissen.254 Deutschfeindliche 
Kundgebung oordeelde de rechter. In het daarop volgende j aar (1942) nam het 
absolute aantal politieke zaken nog toe. Relatief was er sprake van een daling. 

Het aantal personen dat zich schuldig zou hebben gemaakt aan verbaal 'ver
zet' werd in 1942 kleiner. Ook het aantal verdachten van activiteiten ten behoe
ve van de illegale pers nam af. Wel was er in dat jaar sprake van een stijging van 
het aantal personen, dat werd veroordeeld wegens illegale grensoverschrij
ding. Het overschrijden van de grens was al in 1940 aan banden gelegd. Pas in 
een tweede verordening, uitgevaardigd in augustus 1941, werd de Duitse civie
le rechter uitdrukkelijk genoemd als de bevoegde instantie.2" Dit delict dat 
dikwijls een politieke oorsprong miste, belandde in 1942 zo vaak bij de Landes
gericht vanwege het simpele feit dat deze bevoegd was. 

Iets dergelijks geldt voor het aantal aan de radio gerelateerde feiten. Ook dit 
aantal steeg in 1942 en 1943. Het luisteren naar bepaalde zenders was al in 1940 
strafbaar gesteld, maar de bevoegde instantie werd pas in de Ordnungsschutz
verordnung van juli 1941 genoemd. In december van dat jaar volgde een veror
dening, waarmee radiobezit aan de goedkeuring van het bezettingsbestuur 
werd verbonden.256 Vooruitlopend op de geschiedenis moet hier volledigheids
halve worden opgemerkt, dat naar aanleiding van de april-meistakingen van 
1943 Rauter aanvullende maatregelen trof. Op 13 mei 1943 werd zijn Anordnung 
über die Einziehung von Rundfunkempfangsanlagen uitgevaardigd: alle radio's 
moesten worden ingeleverd. Omdat de opkomst echter te wensen overliet, 
maakte Rauter op 3 oktober van datzelfde j aar bekend, dat men tot 20 oktober 
1943 de radio's alsnog straffeloos kon inleveren. De meeste delinquenten, die 
in 1943 wegens een radiodelict voor het Landesgericht waren gedaagd, hadden 
zich schuldig gemaakt aan een vergrijp tegen deze Anordnung. De introductie 
van Rauters voorschrift had de Landesrichter een zware taakuitbreiding gege
ven. 

O 

Vergeleken met het Landesgericht stelde de strafrechtspraak van het Oberge
richt kwantitatief niet veel voor: enkele honderden Obergerichtzaken tegen
over enkele duizenden Landesgerichtzaken. 

Tussen het gewone en bijzondere Obergericht waren verschillen, zowel in 
het aantal als in de soort zaken. Het gewone Obergericht behandelde in de 
bezettingstijd de meeste zaken. Tot ver in 1942 werden echter de meeste zaken 
im sondergerichtlichen Verfahren (dus door het bijzondere Obergericht) 
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berecht. In de eerste helft van 1942 deed het Sondergericht bijvoorbeeld in 
meer dan dertig zaken een uitspraak: het gewone Obergericht bleef daar ver 
onder. Tegen het einde van 1942 waren de verhoudingen veranderd. In de eer
ste vijf maanden van 1943 wezen het gewone en het bijzondere Obergericht in 
ongeveer evenveel zaken een vonnis. 

De meeste uitspraken die het Obergericht in 1941 deed hadden betrekking 
op economische delicten. Veel publieke belangstelling kreeg een zaak tegen 
tien Nederlanders die er van waren verdacht in ontruimde huizen in Den Hel
der diverse inbraken te hebben gepleegd. Het Duitse college deed in september 
uitspraak.257 In diezelfde maand werden een Limburgse fabrieksdirecteur en 
twee van zijn naaste medewerkers veroordeeld. Het Obergericht achtte onder 
meer bewezen dat zij zich niet aan een overeenkomst met Wehrmachtautori-
teiten hadden gehouden (het op verzoek van de Wehrmacht geleverde onder
goed was vervaardigd met garen van een mindere kwaliteit dan was afgespro
ken).258 In november 1941 ten slotte, begon de behandeling van een 
omvangrijke vervalsingszaak. Hoofdverdachte was een Nederlander die dui
zenden vetbonnen had vervalst en in omloop had gebracht.259 

Frappant is, dat de rechter commune misdrijven en overtredingen van eco
nomische wetten nogal eens 'politiseerde'. Zo vatte het Sondergericht in de 
laatste zaak de vervalsing van bonnen op als een 'Verstoß gegen das Gemein
wohl'. Een ander proces uit deze periode is ook zeer illustratief.260 Eind febru
ari '41 werd een joods echtpaar door de Nederlandse zedenpolitie gearresteerd - £ ^ -
naar aanleiding van de dood van een Duits meisje. Zij was overleden aan een 
inwendige bloeding: het gevolg van een mislukte abortus provocatus. De arts 
uit Amsterdam werd ervan verdacht deze tegen betaling te hebben uitgevoerd, 
waarbij zijn echtgenote hem bijstand zou hebben verleend. Tijdens de verho
ren kwam aan het licht dat hij al eens eerder, bij een joodse vrouw, dezelfde 
ingreep had gepleegd. Beide keren had de ingreep op uitdrukkelijk verzoek 
van de vrouw plaatsgehad; de eerste keer was de ingreep geslaagd, de tweede 
keer niet. 

Daar een Duits meisje slachtoffer was, werd de zaak door de zedenpolitie 
aan de Duitse politie overgedragen. De Duitse politie legde de zaak niet veel 
later voor aan het Duitse OM, dat het echtpaar eerst aanklaagde bij het Landes
gericht maar daar tijdens de zitting op 4 november op terugkwam. Nu vroeg 
het OM de zaak wegens haar betekenis te verwijzen naar het Sondergericht. 
Aldus geschiedde. Op 10 november begon de behandeling ter terechtzitting, 
op 19 november deed het Sondergericht een uitspraak. De hoofdverdachte 
werd op grond art. 218 van het Duitse wetboek van strafrecht, wegens het 
gewerbsmäßig afbreken van de zwangerschap in twee gevallen, tot vijfjaren 
tuchthuisstraf veroordeeld. Het gerecht meende dat deze hoge straf hier op 
zijn plaats was omdat de feiten een gevaar voor de Nederlandse en Duitse 
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bevolking vormden. In deze mening kwam de in nazi-Duitsland heersende 
opvatting tot uitdrukking, dat het aborteren van een 'raszuivere' vrouw een 
misdrijf tegen de 'volksgemeenschap' was.261 De Nederlandse en Duitse bevol
king, zo vervolgde het Sondergericht, moest de Duitse rechter beschermen. 
Aan de bescherming van de joodse bevolking (een van de twee patiënten was 
immers een joodse vrouw geweest) hechtte het gerecht niet: 

Wenn es Abtreibungshandlungen an jüdischen Frauen trotzdem bestraft, dann 

gescheht das aus dem Gesichtspunkt, dass eine solche Abtreibung immerhin die allge

meine öffentliche Ordnung stört und eine Mißachtung der Gesetze darstellt. 

De toelichting is frappant. Ook als 'gewone' misdrijven gekwalificeerde feiten 
werden beschouwd als een gevaar voor de openbare orde. Onder dat laatste 
begrip werd de orde van het politieke regime verstaan. 

Naast de zaken, waarin de feiten op zich niet politiek waren en door de rech
ter ook niet zo werden gekwalificeerd, werden in 1941 ook enkele politieke 
zaken berecht. Waar de Duitse rechter in zijn uitspraken gewone misdrijven 
'politiseerde', had de Duitse wetgever (Seyss-Inquart) in zijn verordeningen 
verzetsdaden 'gecriminaliseerd'. 

In december 1941 werden zes Nederlanders veroordeeld wegens hun aan
deel in de vervaardiging en verspreiding van het illegale blad Het Vrije Volk.162 

Enkele maanden eerder was een hoogverraadzaak behandeld.263 De verdachten - ^ ^-
waren de 22 Amsterdamse communisten die een rol hadden gespeeld bij de 
Februaristaking. Een van hen was trouwens al voor de staking gearresteerd. 
Eind augustus klaagde het OM de verdachten bij het gewone Obergericht aan. 
De verdachten werd ten laste gelegd sinds juli 1940 (de maand waarin de CPN 
verboden werd) hoogverraad te hebben voorbereid (art. 83 StGB). De behande
ling ter terechtzitting duurde acht dagen. Op 18 september werd een uitspraak 
gedaan. Het gerecht veroordeelde de meesten tot een vrijheidsstraf. 

In 1942 was het aantal Obergerichtzaken aanmerkelijk groter dan in het 
voorgaande jaar. Nog steeds waren de meeste zaken economisch van aard. Een 
ernstige overtreding van de distributiewetgeving was meestal het onderwerp. 
In de eerste vier maanden van dat jaar behandelde het bijzondere Obergericht 
bijvoorbeeld negen zaken tegen Nederlanders, die op grote schaal met bonnen 
hadden geknoeid. Dikwijls was een ambtenaar van een distributiekantoor de 
hoofdverdachte.264 

In april 1942 behandelde het Duitse college de zaak tegen de verdachten van 
de inbraak in het distributiekantoor in de Oosterparkstraat te Amsterdam.265 

Deze inbraak was reeds enige tijd geleden, in juni 1941, gepleegd door de vijf 
hoofdverdachten in deze zaak. De buit was indrukwekkend geweest: de gesto
len bonnen waren goed voor meer dan twee miljoen kilo brood, zeven ton 

142 

^ > 



V 
00-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09 Q Pagina 143 (Zwart film) 

I 

!f 

L 

kolen, drie ton boter, twee ton margarine en vele duizenden kilo's vlees, cacao, 
kaas, rijst, maïzena, meel, zeep, aardappels, suiker, surrogaatkoffie, enzovoort. 
Deze omvang moet ook de inbrekers hebben verrast. Zij slaagden er niet in alle 
bonnen tijdig af te zetten (bonnen konden immers alleen gedurende een 
bepaald tijdvak worden ingewisseld tegen goederen). 

In samenwerking met de Nederlandse politie werden de verdachten opge
spoord. De eerste arrestatie werd op 21 november verricht, de laatste op 21 
maart 1942. Alle verdachten hadden een strafblad, enkelen waren bekende 
figuren uit het Amsterdamse criminele circuit. Ruim drie weken later, op 17 
april, diende het OM een aanklacht in bij het Sondergericht. Binnen een week 
kwam de zaak voor. De publieke belangstelling was groot. Het Algemeen Han
delsblad schreef zowel in de ochtend- als in de avondeditie over de zittingsda
gen.266 Op de zevende mei deed het Duitse rechtscollege een uitspraak. De vijf 
inbrekers en de drie verdachten, die bij het verhandelen in de gestolen bonnen 
waren betrokken, werden ter dood veroordeeld. 

Een zaak met een politieke tint was de zaak tegen twee scholieren uit Frede-
riksoord, die in januari '42 werd beëindigd.267 Het tweetal was op sinterklaas
avond van het voorgaande jaar het donkere huis van de NSB-Kringleider in 
Steenwijk binnengeslopen, niet vermoedend dat een kamerhuurder nog thuis 
was. Toen zij hem tegen het lij f liepen, trok een van de jonge inbrekers zijn pis
tool. Direct daarna vluchtten de twee het huis uit. Een van hen werd door Duit
se soldaten op straat vastgegrepen en kort daarop bij het Steenwijkse politie- (T) 
bureau afgeleverd. Vandaaruit werd de arrestant overgedragen aan de Duitse 
politieke recherche in Zwolle. Vijf dagen later was ook de andere inbreker inge
rekend. In de tweede week van januari 1942 klaagde het Duitse OM beiden aan 
wegens verboden wapenbezit en diefstal met braak en met geweld. De volgen
de dag al werden de twee voor de zitting opgeroepen. Op 21 januari deed het 
Obergericht uitspraak: de twee werden elk wegens gewelddadige inbraak en 
wapenbezit tot vijftien jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Tijdens datzelfde eerste kwartaal van 1942 wees het Obergericht in diverse 
politieke zaken een vonnis. In het vroege voorjaar van 1942 werd de zaak tegen 
meer dan zestig medewerkers van Vrij Nederland ter terechtzitting behan
deld.268 Kort daarop stonden zes verspreiders van HetParool terecht.269 

In de zaak tegen Henk Sneevliet en zeven andere revolutionair-socialisten 
kwam het Obergericht in april tot een uitspraak.270 De zaak was in februari aan 
het rollen gebracht nadat een Haarlemmer de politie had geattendeerd op een 
postbode die hij ervan verdacht het illegale blaadj e Spartacus te verspreiden. Na 
de arrestatie van deze man (een van de verdachten in het proces) volgden de 
andere aanhoudingen. Op de vierde april werden de acht aangeklaagd, op de 
zevende begon de behandeling van hun zaak ter terechtzitting en op de negen
de sprak het Sondergericht het vonnis uit. Het voormalige Tweede-Kamerlid 
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en zijn kameraden werden wegens sabotage ter dood veroordeeld. Het vonnis 
bevatte een verwijzing naar de Februaristaking: 

Sie [de verdachten - GvF] wussten, dass unter den derzeitigen Umständen die Betäti

gung in einer illegalen Partei und ferner auch die Herstellung und Verbreitung 

deutschfeindlicher Schriften geeignet ist, die öffentliche Ordnung und die Sicherheit 

des öffentlichen Lebens in den besetzen niederländischen Gebieten zu gefährden. Sie 

haben alle erlebt, dass geringe politische Einwirkungen genügen können, um einen 

Streik hervorzurufen, wie es im Februar 1941 geschehen ist. 

De schrik, die de staking in februari '41 de Duitse autoriteiten had bezorgd, 
werkte in deze uitspraak door. 

Ook in het daarop volgende jaar (tot de stakingen van april en mei 1943) 
behandelde het Obergericht tientallen zaken, die destijds of na de oorlog 
bekendheid kregen. In deze periode werd tevens de werkverdeling tussen het 
bijzondere en het gewone Obergericht goed zichtbaar. Zo ging het Sonderge
richt zich toeleggen op politieke zaken. Het Obergericht nam vooral economi
sche zaken in behandeling. Het is evident dat het Duitse OM naar de aard van de 
zaak een verdeling maakte tussen het Obergericht en het Sondergericht. 

Evenals de Landesrichter berechtte het gewone Obergericht in dit jaar enige 
verdachten, die zouden hebben geprofiteerd van Kriegsmaßnahmen. Perso
nen, tegen wie de verdenking bestond te hebben gestolen uit ontruimde - £ ^ -
woningen van joden, liepen kans voor het Obergericht te moeten verschijnen 
wanneer de hun ten laste gelegde feiten ernstig waren. In januari 1943 behan
delde het gewone Obergericht zo'n zaak. Het college achtte het bewezen dat de 
vijf Rotterdamse hoofdverdachten 's nachts hadden ingebroken in een leeg
staande winkel van een joodse eigenaar die ofwel was opgepakt, ofwel was 
ondergedoken.271 Iets later in dit voorjaar kwam een soortgelijke zaak voor. Nu 
waren de verdachten afkomstig uit Den Haag.272 In ditzelfde tijdvak behandel
de het gewone Obergericht een zaak tegen enkele Amsterdammers.273 De feiten 
waren wederom stuitend. De hoofdverdachten hadden zich als Duitse agenten 
uitgegeven en vervolgens een inval bij een gemengd gehuwd echtpaar gedaan. 
In ruil voor geld en waren zouden zij vertrekken, zo hadden zij het echtpaar 
toegezegd. Met de buit onder hun arm waren zij vervolgens ook inderdaad 
weggegaan. De Duitse politie had hen echter weten op te sporen nadat het 
echtpaar aangifte had gedaan. 

Wat gold voor zaken aangaande overtredingen van economische wetten en 
vermogensmisdrij ven, gold ook voor politieke zaken: vergeleken met het Lan
desgericht behandelde het Obergericht zwaardere en complexere gevallen. 
Eenvoudige en relatief onschuldige feiten, zoals de deutschfeindliche Kund
gebung, de betreding van Sperrgebiet of overschrijding van de nationale gren-
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zen, waren hoogst zelden het hoofdonderwerp op een zitting van het Oberge
richt. De belangrijkste feiten, die deze instantie behandelde, waren van een 
ander slag: groepsprocessen tegen medewerkers van illegale kranten,274 tegen 
leden van ondergrondse politieke, hulp- of sabotagegroeperingen275 en tegen 
personen die zonder vergunning hun wapens hadden behouden.276 

Van mei 1942 tot mei 1943 behandelde het Obergericht een aantal grote poli
tieke zaken. Het gewone Obergericht veroordeelde in het najaar van 1942 zes
tien medewerkers van Vrij Nederland.177 In veel zaken die het bijzondere Ober-
gericht in dit tijdvak behandelde stonden leden of sympathisanten van de 
ondergrondse CPN terecht.278 De overgrote meerderheid van hen werd als sabo
teur veroordeeld. Hiermee had de civiele Duitse rechter ook daadwerkelijk de 
berechting van communistische groeperingen gedeeltelijk overgenomen van 
de krijgsraden, die tot de uitvaardiging van de sabotageverordening de 
opdracht hadden deze feiten, gekwalificeerd als Feindbegunstigung, te 
bestraffen. De in oktober 1941 uitgevaardigde sabotageverordening, impliciet 
ook bedoeld om de civiele Duitse rechterlijke macht bevoegdheid in zaken 
tegen communisten te geven, werd door het Sondergericht ook op die wijze 
geïnterpreteerd en toegepast. 

Samengevat komt het er dus op neer dat het Landesgericht en het Obergericht 
in de periode tussen de twee stakingen aanzienlijk meer zaken in behandeling 
namen. Het onderlinge verschil was groot. De eerste instantie bleef zwaarder - £ ^~ 
belast dan de tweede. Ook naar de aard der delicten is een onderscheid te 
maken: het Landesgericht berechtte de lichtere gevallen, het Obergericht de 
zwaardere. Terwijl het gewone Obergericht zich steeds meer toelegde op de 
berechting van overtredingen van economische wetten, concentreerde het 
Sondergericht zich op politieke zaken. 

Voor beide instanties (Landesgericht en Obergericht) gold overigens dat het 
aantal politieke zaken in vergelijking met het aantal zaken wegens commune 
vermogensmisdrijven en overtredingen van economische wetten gedurende 
dit tijdvak afnam. De politieke feiten die werden berecht, veranderden ook 
dikwijls - afhankelijk van wetgeving (strafbaarstelling), bezettingspolitiek en 
de vormen waarin politiek verzet zich manifesteerde. Illustratief is de berech
ting van vele cPN-zaken door het Sondergericht: de sabotageverordening had 
de instantie de competentie verschaft; het uitbreken van de Duits-Russische 
oorlog had aan communistisch verzet én aan de (Duitse) opsporing van dat ver
zet een stimulans gegeven. In dit tijdvak werd het bijzondere Obergericht het 
politieke gerecht bij uitstek. Bij het gewone Obergericht werden overwegend 
economische zaken aangebracht. 

In het algemeen veroordeelde het Landesgericht - naar verwacht kon wor
den - de verdachten tot mildere straffen dan het gewone en bijzondere Ober-
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gericht.279 Geen verdachte is door het Landesgericht ter dood veroordeeld en 
slechts bij uitzondering werd een tuchthuisstraf opgelegd. Het meest opge
legd waren de boete en de gevangenisstraf. 

In de tijd kende de verdeling van door de Landesrichter opgelegde straffen 
enige verschuivingen. In het tij dvak tussen de twee stakingen ging het Landes
gericht niet alleen andere, maar ook strengere straffen opleggen. Aanvanke
lijk, in zaken uit 1941, werd vaker een geldboete dan een vrijheidsstraf uitge
sproken. In de meeste gevallen was de boete niet hoger dan honderd gulden. 
Nadien maakte de Landesrichter minder gebruik van de boete als sanctiemo
gelijkheid. Terwijl het aantal boetes relatief terugliep, steeg het aantal vrij
heidsstraffen. Deze ontwikkeling manifesteerde zich in de bestraffing van 
diverse delicten. Een analyse van de bestraffing van twee niet-politieke delic
ten, diefstal en overtreding van een distributievoorschrift, geeft nagenoeg het
zelfde beeld te zien: minder boetes en meer vrijheidsstraffen. De gevangenis
straffen werden bovendien hoger. Diefstal, verreweg het meest berechte 
vermogensmisdrijf, werd hoofdzakelijk met gevangenisstraf bestraft. In poli
tieke zaken waren de gevangenisstraffen van de Landesrichter (gemiddeld 
genomen) van kortere duur. 

Van dit beeld week het Obergericht op verschillende punten af. Anders dan 
het Landesgericht veroordeelde het Obergericht politieke delinquenten in de 
regel tot zwaardere straffen dan economische delinquenten. Deze vaststelling 
geldt overigens alleen voor het Sondergericht. Zoals gezegd was dit de instan- - £ ^-
tie die zich vooral met de berechting van politieke verdachten bemoeide. 
Tegen meer dan een kwart van hen sprak het Sondergericht de doodstraf uit. In 
de periode tussen de twee stakingen zijn iets minder dan veertig verdachten 
ter dood veroordeeld. 

De meeste terdoodveroordelingen gebeurden op grond van de sabotagever-
ordening. Opvallend is overigens dat wapenbezit eveneens dikwijls met de 
dood werd bestraft.280 Zo is er de doodstraf, die in januari 1943 tegen een tiener 
uit Haarlem werd uitgesproken. Deze verdachte had in zijn woonplaats tij
denlang een NSB'er bedreigd en had hem uiteindelijk getracht te vermoor
den.281 Genoemd kunnen worden de drie doodstraffen in de zaak tegen de ver
dachten van de gewapende overval op het distributiekantoor in Beverwijk. Vij f 
van de elf verdachten waren joods: drie van de vijf werden eind augustus ter 
dood veroordeeld.282 In het hoge aantal doodvonnissen verschilde de recht
spraak door het bijzondere Obergericht van de rechtspraak door het gewone 
Obergericht. Tot ver in 1943 sprak het gewone Obergericht geen enkele keer de 
doodstraf uit. 
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AFSLUITEND 

Tussen de stakingen van februari 1941 en april-mei 1943 kwam de Duitse civie
le strafrechtspraak tot wasdom. In de maanden voorafgaand aan de Februari
staking was die rechtspraak al begonnen: het Duitse OM bracht zaken aan, het 
Landesgericht wees enkele vonnissen. Desondanks waren deze aantallen 
betrekkelijk klein en waren de berechte delicten vaak van eenzelfde soort en 
tamelijk futiel. 

Daarin kwam verandering na de Februaristaking. In het algemeen gaf de 
staking in Amsterdam het startsein voor een Duits offensief. De jacht op de 
twee gedoodverfde aartsvijanden van het nazi-regime, joden en communis
ten, werd geïntensiveerd. De Duitse greep op het maatschappelijke leven en de 
Nederlandse instanties, waaronder die van rechtspraak en vervolging, werd 
verstevigd. Vaker nam de Duitse overheid haar toevlucht tot geweld en terreur: 
de buitengerechtelijke vrijheidsbenemingen en executies zijn daarvan voor
beelden. 

Ook de strafbaarstelling van politieke activiteiten, met verordeningen van 
de rijkscommissaris, kreeg na de Februaristaking een krachtige impuls. Daar
mee hoeft niets gezegd te zijn over de causaliteit tussen die gebeurtenis in 
februari en de toename van politieke voorschriften: de voorbereiding van de 
nieuwe voorschriften was al eerder begonnen. 

Voor de Duitse rechterlijke instanties vormden de nieuwe voorschriften de —£ ̂ -
feitelijke basis van hun bevoegdheid in politieke zaken. Een belangrijk 
moment was de uitvaardiging van de sabotageverordening in oktober 1941. Uit 
de ontstaansgeschiedenis van deze verordening blijkt duidelijk, dat deze was 
bedoeld om ondergrondse activiteiten van communistische Nederlanders 
streng te bestraffen. Als enige instantie was het Sondergericht bevoegd. Met de 
uitvaardiging bereikte de rijkscommissaris dat de bestrijding van deze bin
nenlandse vijand niet geheel in handen kwam te liggen van de Duitse politieke 
recherche, de Wehrmacht of het Volksgerichtshof. In de berechting van com
munisten toonde het Sondergericht in deze periode zijn tanden. Zware straf
fen werden op grond van deze verordening uitgesproken. 

Temeer daar zowel de Duitse politieke recherche als de Wehrmacht daartoe 
bevelen van hoger hand ontving, bleven op het gebied van de vervolging van 
Nederlandse communisten echter ook nadien diverse Duitse autoriteiten 
naast elkaar bestaan. In grote lijnen was de formele regeling zo, dat de krijgs
raden zaken tegen communisten behandelden wanneer er sprake was van 
Feindbegunstigung en dat het Sondergericht alle andere zaken tegen commu
nisten behandelde. De zaken die om pragmatische reden niet werden ver
volgd, werden aan de Duitse politieke recherche overgedragen. In de praktijk 
was de afbakening van bevoegdheden minder helder. Vooral de bevoegdheid 
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van de Duitse politieke recherche was aanzienlijk groter dan in de regeling 
werd verondersteld. 

In zekere zin was deze geschiedenis typerend: op elk gebied gingen de 
bevoegdheden elkaar steeds meer overlappen. In amper driejaren tijds was van 
de oorspronkelijke verdeling van bevoegdheden op strafrechtelijk gebied niet 
veel meer over. Zowel in economische als in politieke zaken waren diverse 
instanties werkzaam: civiele en militaire, Nederlandse en Duitse, oude en 
nieuwe, van politie en justitie. 

Het ontstaan van deze overlappingen hield verband met de bezettingsreali
teit. Ondergronds verzet, vermogenscriminaliteit en overtredingen van eco
nomische wetten, protestacties en tegenwerkingen namen hand over hand 
toe. Zelfs de kring van Nederlandse rechterlijke ambtenaren hadden in het 
voorjaar van 1943 een protestgeluid laten horen. Voor de bezetter was het van 
primair belang deze ontwikkelingen om te buigen. Zij ontwrichtten de 
samenleving en vormden een gevaar voor de bezettingsorde. De bestraffing 
van deze zaken vereiste dat de krachten werden gebundeld. De constellatie, die 
hierdoor op strafrechtelijk gebied ontstond, was uitermate hybride. Daarin 
verschilde het terrein van de strafrechtspraak overigens niet van andere terrei
nen van het openbare leven tijdens de bezetting. Het 'naast-en-door-elkaar-
functioneren' van instanties van diverse pluimages kan als een wezensken
merk van het nationaal-socialistische bestuur worden beschouwd. 

In de praktijk had deze ontwikkeling ook gevolgen voor het Obergericht en - £ ^~ 
het Landesgericht. Zo 'kregen' de rechters aan de ene kant zaken wegens com
mune vermogensmisdrijven en overtredingen van economische wetten, die 
naar de aanvankelijke opzet bij de Nederlandse rechter of de krijgsraden thuis 
hoorden. Aan de andere kant 'verdwenen' zaken naar de Duitse veiligheidspo
litie, de krijgsraden of een Nederlandse instantie die formeel (ook) bij de Duit
se civiele rechtsinstanties konden worden aangebracht. 

Of deze doorkruisingen van het oorspronkelijke plan voor de Duitse civiele 
j ustitie ongelegen kwamen, kan worden betwij feld. Van meet af aan kampte de 
Duitse civiele rechterlijke macht met overbelasting. Uitgaand van de zegswij
ze, dat vele handen licht werk maken, zou zij eerder verheugd dan bezorgd 
zijn geweest. Afgezien van een enkel document waarin de rechter mopperde 
over het eigenzinnige optreden van de Duitse veiligheidspolitie, zijn er geen 
tekenen die wijzen op rivaliteit.283 Het ligt dan ook voor de hand te veronder
stellen dat naarmate de tegenstelling tussen bevolking en het bezettingsregi
me groeide, de scheidingslijnen tussen de diverse segmenten van dat regime 
vervloeiden. 

Daar kwam trouwens bij dat de civiele Duitse rechterlijke macht, de 
beschreven ontwikkeling ten spijt, in deze periode geenszins bedreigd werd 
door de nieuwkomers. Landes- en Obergericht kregen na de Februaristaking 
meer bevoegdheden én meer werk. Grofweg kende de Duitse civiele strafrecht-
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spraak gedurende dit tijdvak twee tendensen: in de eerste plaats werden de 
straffen gaandeweg zwaarder; in de tweede plaats werden verhoudingsgewijs 
minder politieke en meer zaken wegens commune vermogensmisdrijven en 
overtredingen van economische wetten behandeld. 

Dat de Duitse rechterlijke macht in haar totaliteit minder politieke zaken 
berechtte, wilde ook niet zeggen dat zij haar politieke, protegerende functie 
voor het bezettingsregime verloor. In het algemeen gaf de Duitse rechtspraak 
de boodschap af dat het Duitse regime niet met zich liet spotten. Zo diende de 
bestraffing van een vermogensmisdrijf of een overtreding van een economi
sche wet, waarmee de ordentelijke uitvoering van een Duitse beleidsmaatregel 
in gevaar was gebracht, het gezag van de nieuwe machthebbers te bevestigen. 
De berechting van personen, die uit leegstaande huizen van joden hadden 
gestolen, had in dat licht ook een politieke functie. 

Voorts droeg de Duitse rechtspraak in zaken wegens commune vermogens-
misdrijven en overtredingen van economische wetten bij aan de bescherming 
van het goed van medewerkers en medestanders van het bezettingsregime. 
Evenzeer was een deugdelijk functionerend distributiesysteem in het voor
deel van de Duitse bezetter: het is maar zeer de vraag of het letterlijke opblazen 
van een Duits gebouw als even ontwrichtend werd beschouwd als het figuur
lijke opblazen van het distributiesysteem. 

Ten slotte bleek de politieke functie van de Duitse civiele strafrechtspraak in - £ ^-
de periode tussen de twee stakingen uit haar volgzaamheid - formeel aan het 
recht, maar feitelijk aan het bezettingsbestuur. Maatregelen van dit bestuur, 
die gevolgen hadden voor het toepasselijk recht of voor het krachtenveld op 
justitieel gebied, werkten door in de Duitse civiele strafrechtspraak: andere 
delicten werden vervolgd en berecht. Die flexibiliteit maakte de Duitse civiele 
strafrechtspraak tot een instituut dat in dit tijdvak zijn nut bewees in de 
bescherming en stabilisatie van de Duitse bezetting. 
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DE P R O C E D U R E : VAN O P S P O R I N G NAAR U I T S P R A A K 
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Duizenden zaken hadden de Duitse rechters in de periode tot mei 1943 in 
behandeling genomen. In de daaropvolgende bezettingsjaren zouden hier 
nog duizenden andere bij komen. Het grootste deel van deze zaken eindigde 
met een vonnis. 

In dit hoofdstuk zijn enkele algemene bevindingen over de Duitse straf
rechtelijke procedure in bezet Nederland verwoord. Daar de reconstructie 
sterk is bepaald door de beschikbare bronnen, wordt eerst kort stilgestaan bij 
het bronnenmateriaal en de wijze waarop dit is verwerkt. 

DE B R O N N E N EN DE V E R W E R K I N G 

Er zij n mensen, die een doodsangst hebben voor alles wat zweemt naar cijfers, en er zijn 

anderen, die erbij zweren. Uit de eerste groep stamt de beroemde dooddoener - die al 

heel vaak statistici tot razernij gebracht heeft - omtrent de kleine leugens, de grote leu

gens en de al deze leugens overtreffende statistieken. Wil men daarentegen in de laatst

genoemde categorie iets bereiken, dan vindt men zonder een beroep op de 'sprekende 

cijfers' nauwelijks gehoor. Beide standpunten zijn onjuist, want statistieken 'spreken' 

nooit en derhalve liegen ze ook nooit. Wie spreekt - en helaas ook wel liegt - is de statis

ticus, die de getallen groepeert en er bepaalde gevolgtrekkingen uit maakt.1 

-e-

Al tijdens de bezetting verzamelden talloze Nederlanders materiaal dat 
betrekking had op de Duitse bezetting.2 Direct na de bevrijding vervulde het 
Rijksbureau voor de documentatie van Nederlands Oorlogsgeschiedenis (de 
voorloper van het NIOD) in de documentatie een centrale en centraliserende 
rol. Veel van de door particulieren aangelegde collecties werden door dit 
bureau verworven. Ander materiaal werd door medewerkers bijeengebracht 
en geordend. 

Succesvol waren de reizen van medewerkers van het instituut naar Duits
land. Collecties en documenten werden aldaar ingezien en vervolgens naar 
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Nederland meegenomen. Deze stukken hadden betrekking op de Duitse 
instanties die in bezet Nederland hadden gewerkt. In Ibbenbüren (Westfalen) 
wisten medewerkers de hand te leggen op zo'n twee ton aan archiefmateriaal. 
Terwijl veel andere documenten van Duitse instellingen naar de Bijzondere 
Rechtspleging in Nederland waren gegaan, bleef het in Ibbenbüren verzamel
de materiaal in het bezit van het NIOD. Met de Bijzondere Rechtspleging werd 
een regeling getroffen over het beschikbaar stellen van kopieën. 

In Ibbenbüren waren ook de bewaard gebleven archieven gevonden die de 
Duitse j ustitie in bezet Nederland had aangelegd.3 Daarbij ging het in de eerste 
plaats om delen van het archief Abteilung deutsche Gerichtsbarkeit, dat weer 
uiteenviel in drie onderdelen (Landesgericht, Obergericht en Generalstaatsan
waltschaft). In de tweede plaats betrof het hier delen van het archief van de 
Abteilung Gnadensachen (de afdeling die was belast met de behandeling van 
gratieverzoeken). Voorts namen medewerkers de behouden registers van straf
zaken mee die door de griffie en het OM van de Duitse justitie in bezet Neder
land waren bijgehouden. Kort daarop kwam het instituut in het bezit van een 
collectie van circa 1300 dossiers (Personalakten) van Nederlanders die door de 
Duitse rechter in bezet Nederland tot een vrijheidsstraf waren veroordeeld. 

Beginjaren vijftig kreeg J. R. de Groot, destijds verbonden aan het instituut, 
de opdracht de stukken te ordenen. Voor hem lagen de tientallen registers en 
de duizenden papieren en mappen die alle iets te maken hadden met de Duit
se strafrechtspraak. - ^ ^~ 

Wat de opdracht relatief eenvoudig maakte, was de systematische codering 
van de archiefstukken. Nummers in registers correspondeerden met nummers 
op archiefstukken. Telkens wanneer een strafzaak een nieuwe procesfase 
inging (en een nieuwe instantie bereikte) werd aan het betreffende dossier een 
nieuwe code toegevoegd. Stukken hadden dus vaak diverse codes. Een code 
met de afkorting 'StA' duidde er op, dat de zaak bij de Staatsanwaltschaft, het 
Duitse OM, was binnengekomen en in het StA-Register was ingeschreven. Een 
code met de afkorting 'L' gaf aan, dat de zaak aanhangig was gemaakt bij het 
Landesgericht en in het register voor Landesgerichtzaken was ingeschreven. 
Zaken die bij het Obergericht waren aangeklaagd, konden verschillende codes 
hebben: 'o', 'SG' en 'Ns'. Ook deze codes kwamen terug in de registers van het 
Obergericht. Voor een L-, O-, SG- en StA-code stond meestal een arabisch cijfer, 
dat verwees naar de Geschäftstelle van de betreffende instantie die de zaak had 
behandeld. Voorts hadden sommige dossiers ook een of meer 'Gn'-nummers 
wanneer een of meer veroordeelden om gratie had(-den) verzocht. Ten slotte 
waren alle executabele vonnissen voorzien van een VR-nummer dat correspon
deerde met het nummer in het Vollstreckungsregister. De nummers liepen op 
naar datum van binnenkomst. In elk register werd doorgeteld tot het einde 
van een kalenderjaar en in het nieuwe jaar begon de nummering weer bij 1. Een 
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stuk met de code 'L 50/41' bijvoorbeeld verwees naar de vijftigste zaak die in 
1941 bij het Landesgericht aanhangig was gemaakt. 

Op grond van deze nummers kon De Groot een schatting maken van het 
aantal zaken dat de Duitse instanties hadden behandeld: het totaal aantal 
zaken was immers gelijk aan de som van de jaarlijkse aantallen geregistreerde 
zaken: iets meer dan 12.000. Hiermee was nog niets gezegd over de aard van 
deze zaken en, meer in het algemeen, over de Duitse strafrechtspraak; daar
voor moest het bewaard gebleven materiaal worden geanalyseerd. De Groot, 
die intussen kenbaar had gemaakt een bronnenpublicatie te willen verzorgen, 
stelde in de jaren vijftig vast dat dat een moeilijke opgave was.4 De problemen 
die hij signaleerde zijn ook de problemen van de hedendaagse onderzoeker. 

Om te beginnen: de stukken bevinden zich her en der in verschillende col
lecties en archieven. Naast de diverse archieven die de Duitse justitie in Neder
land had aangelegd, bevatten ook de Personalakten vaak een kopie van een 
vonnis, gegevens over de veroordeelde en enige formulieren inzake de straf
executie. 

Daar komt bij dat lang niet van alle zaken die tijdens de bezetting door het 
Landesgericht en het Obergericht zijn behandeld, schriftelijk materiaal 
bewaard gebleven is. Van complete jaargangen zijn de registers verloren 
gegaan. Van minder dan de helft van het aantal strafzaken dat het Obergericht 
heeft berecht is materiaal voorhanden. Het NioD-archief van het Landesge
richt is amper twee meter lang en heeft stukken die behoren tot zo'n vijfhon- - £ ^ -
derd zaken. In andere archieven en collecties zijn van nog zo'n vijfhonderd 
andere Landesgerichtzaken stukken aanwezig. Dit aantal was slechts een frac
tie van het aantal dat gedurende de bezettingstijd door deze instantie is behan
deld (11.000). 

Ook de wél behouden documentatie is niet uitgebreid. Vanaf medio juli 
1940 werd van elke behandelde zaak een procesdossier aangelegd. Daarin wer
den alle documenten gebundeld, chronologisch gerangschikt en genummerd. 
Zo'n procesdossier bevat dus gegevens over het voorbereidend onderzoek, het 
hoofdonderzoek en soms ook over de strafexecutie en het Duitse gratiebeleid. 
Van minder dan driehonderd zaken is het complete procesdossier bewaard 
gebleven. Het aantal volledige procesdossiers van Landesgerichtzaken is niet 
groter dan zestig, van Obergerichtzaken niet groter dan 208. Alleen van bijna 
alle zaken die het bijzondere Obergericht behandelde, is het procesdossier 
bewaard gebleven (iets minder dan 180 stuks). Met betrekking tot andere 
zaken moet de onderzoeker zich tevreden stellen met fragmenten van de pro
cesdossiers. 

In het kader van dit onderzoek zijn de in de archieven van het NIOD bewaard 
gebleven processtukken en procesdossiers bestudeerd. De gegevens die hieruit 
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zijn gedestilleerd zijn, per zaak, in een standaardformulier opgenomen.5 Met 
een eenvoudig computerprogramma was het mogelijk te kwantificeren en tot 
generalisaties te komen. 

De kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen van het materiaal hebben 
echter consequenties waaraan niet zonder meer voorbij kan worden gegaan. 
Het verhaal over het sepotbeleid bijvoorbeeld, is gebaseerd op de stukken met 
betrekking tot circa 1200 sepotzaken waarvan het Duitse OM in 1943 in kennis 
werd gesteld. Meer materiaal is niet voorhanden. Voorts is het noemenswaard 
dat de meeste stukken van Landesgericht- en Obergerichtzaken niet over alle 
facetten van het strafproces informatie verschaffen. Ook de registers vermel
den alleen het nummer van de zaak, enkele persoonsgegevens van de verdach
te, de datum van het vonnis, het strafbare feit en de opgelegde straf. Het hier
onder geschetste beeld van de rechtsgang leunt in belangrijke mate op de 
gegevens die aan de procesdossiers van Sondergerichtzaken kunnen worden 
ontleend. Over de verschillende fasen van het proces, over onderwerpen als 
opsporing, voorarrest, vervolging, contact met de verdediging, corresponden
tie tussen de diverse Duitse autoriteiten, requisitoir en pleidooi bevatten deze 
procesdossiers informatie. 

Een algemene opmerking over het Sondergericht moet nu worden 
gemaakt. Het bijzondere Obergericht was onder andere bijzonder omdat in 
deze zaken de autoriteiten zich aan gebruikelijke strafprocesrechtelijke voor
schriften en termijnen niet hoefden te houden. In Sondergerichtprocessen 
vond bijvoorbeeld geen gerechtelijk vooronderzoek plaats en volgde op de 
aanklacht geen rechterlijk Eröffnungsbeschluß waarmee een Duits gerecht nor
maliter het rechtsgeding (Hauptverfahren) opende.6 Daarentegen bepaalde het 
Sondergericht direct nadat de aanklacht deze instantie had bereikt, de datum 
waarop de behandeling ter terechtzitting zou beginnen. Voorts waren de auto
riteiten niet gehouden aan de wettelijke dagvaardingstermijn (Ladungsfrist) 
van een week, maar kon het onderzoek op de zitting al op de dag na de oproep 
aanvangen. Wanneer de dader op heterdaad was betrapt 'oder sonst seine 
Schuld offen zutage liegt1 verlangde de wetgever zelfs min of meer dat een pro
ces direct, ohneEinhaltungvon Fristen, tot een veroordeling leidde.7 Het geschet
ste beeld is daarom niet op te vatten als een zuivere weergave van de Duitse pro
cedure, maar het geeft slechts een indruk daarvan, in het bijzonder van de 
markantste aspecten van de procedure in Sondergerichtzaken. 

DE O P S P O R I N G 

De coördinatie van het politieonderzoek naar de strafbare feiten, waarvan de 
Duitse instanties kennis konden nemen, lag in handen van de Duitse veilig-
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heidspolitie. Wel kwam het voor dat andere opsporingsambtenaren in 
opdracht van of in samenwerking met deze politie arrestaties en onderzoek 
verrichtten. In het vooronderzoek naar politieke zaken speelde de Nederland
se politie dikwijls een rol. 

Het politieonderzoek kon verschillende vertrekpunten hebben. Zo gebeur
de het nogal eens dat een strafbaar feit bij toeval werd ontdekt: tijdens een 
huiszoeking naar illegale blaadjes werd een verborgen radio gevonden;8 bij de 
aanhouding van een van clandestien slachten verdachte Nederlander werd 
ontdekt dat deze persoon gewapend was;5 op zoek naar verborgen Franse 
krijgsgevangenen werd een pistool en munitie aangetroffen;10 op het lichaam 
van een man, die voor het bekladden van een muur was aangehouden, werd 
gestolen waar gevonden." 

Een ander vertrekpunt vormde het speurwerk van de politie: zonder hulp 
van buitenaf was de politie een strafbaar feit op het spoor gekomen. In politie
ke zaken werd in de regel gebruikgemaakt van een Vertrauensmann (v-Mann), 
die als informant van de Duitse politie tegenstanders of vermoede tegenstan
ders van het bezettingsregime bespiedde. Zo kon een Leeuwarder dominee 
begin 1941 worden gearresteerd omdat een kerkganger destijds van de preken 
verslag uitbracht aan de Duitse politie.12 In een klein aantal zaken werd de 
naam van de v-Mann in het dossier genoemd.13 Vaker volstonden de politie
rapporten met de vermelding dat door het werk van een v-Mann de zaak aan 
het rollen was gebracht.14 Met dit informantenwerk kon trouwens aardig wor- -£ ^-
den verdiend. Illustratief is het bericht van een medewerker van het Devisen-
schutzkommando in Haarlem aan de Außenstelle te Amsterdam naar aanleiding 
van de arrestatie van een ondergedoken joods echtpaar: 

Ich bemerke zu der Ablieferung des Geldes, dass ich (...) ƒ 150, - an den v-Mann ausge

zahlt habe, der mir Angaben gemacht hat, die zum erfolgreichen Aufgriff geführt 

haben.15 

Tips en aangiften van 'gewone' Nederlandse burgers konden eveneens leiden 
tot het instellen van een onderzoek. De redenen voor het verstrekken van 
belastende informatie varieerden van geval tot geval. Gedupeerden deden aan
gifte.16 Anderen hoopten er zelf beter van te worden.17 Overheidsinstanties 
achtten het doen van aangifte dikwijls in het algemeen belang.18 Politieke over
tuiging kon de doorslag geven,19 evenals een gevoel van burgerplicht20 of een 
persoonlijke rancune.21 

Soms ontstonden schrijnende situaties. Zo is er de zaak waarin een vader 
zijn zoon uit zijn eerste huwelijk aangaf.22 Deze zoon zou communistische 
blaadjes in zijn bezit hebben. Onderliggende reden voor de aangifte waren 
vaders opvoedkundige problemen met zijn kind. Een paar dagen in de cel zou 
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hem wel leren, was vaders gedachte. Die paar dagen werden maanden. De 
vader kreeg wroeging. In twee brieven verzocht hij de voorzitter van het Ober-
gericht zijn zoon vrij te laten. Zijn pogingen mochten niet meer baten: in sep
tember 1942 werd de achttienjarige jongen tot twee jaar tuchthuisstraf veroor
deeld wegens het luisteren naar verboden radiozenders en het verspreiden van 
deutschfeindliche geschriften. 

Het laatste vertrekpunt dat moet worden genoemd heeft te maken met de 
verhoortechnieken van de Duitse (en in haar dienst: de Nederlandse) politie. 
Het Nederlandse grondbeginsel dat de verdachte niet tot het afleggen van een 
voor zichzelf belastende verklaring mag worden verplicht, werd stelselmatig 
geschonden. Een groot aantal personen is door geweld, list en bedrog tot een 
bekentenis gekomen. Een voorbeeld is de zaak tegen een groep cPN'ers, waar
van één verdachte aanvankelijk hardnekkig ontkende. De Duitse veiligheids
politie zette daarop een confrontatie in scène. Een v-Mann, die zich voordeed 
als lid van de groep, verklaarde in aanwezigheid van de verdachte wat de poli
tie slechts vermoedde, waarop de verdachte, die meende dat langer zwijgen 
nutteloos was, alles bekende. In zijn rapport merkte de betrokken agent 
droogjes op dat hij niet graag wilde dat anderen dan het OM wisten van deze 
onderzoeksmethode.23 

Ook kwam het voor dat het politieonderzoek voorafgaand aan de arrestatie 
was blijven steken op vermoedens, maar dat met rake klappen verklaringen uit 
verdachten werden geslagen. De frequentie waarmee een eerdere verklaring 
werd herroepen, was opvallend hoog. Een zinsdeel als 'nach längerem Verhör 
gebe ich nun zu' of'der niederländische Staatsangehörige EG. (...) erklärt nach 
längerem Vorhalt' geeft een idee van de druk die werd uitgeoefend tijdens de 
politieverhoren." Anders dan naar het Nederlands recht was de Duitse politie 
in bijzondere gevallen toegestaan geweld te gebruiken (verscherpt verhoor). 
De regels inzake verscherpt verhoor waren nauw omschreven. Niet elke poli
tiefunctionaris hield zich daar aan.25 Het gebruik van geweld tijdens het ver
hoor bleef in de rapporten en de processen-verbaal onvermeld. De Duitse rech
ter kon misschien vermoeden dat sommig bewijs onder dwang was verkregen: 
uit de politiestukken bleek dat niet. 

O 

H E T V O O R A R R E S T 

In meer dan duizend zaken, die later door het Duitse OM werden vervolgd, 
heeft een verdachte in voorarrest gezeten. Nagenoeg allen, die betrokken 
waren bij Sondergerichtzaken, verbleven enige tijd in voorarrest. Gemiddeld 
duurde het voorarrest in deze Sondergerichtzaken een halfjaar.26 

Voor de meesten die in aanraking kwamen met de Duitse politie en die 
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hoogstwaarschijnlijk voor vervolging in aanmerking zouden komen, verliep 
de route van het voorarrest van plaatselijk politiebureau, via inrichtingen van 
de Duitse veiligheidspolitie naar de Untersuchungsgefängnis van de Duitse 
civiele justitie. Bijna de helft van alle arrestanten wier zaak later bij het Son
dergericht aanhangig zou worden gemaakt, bracht een deel van zijn voorarrest 
door in het Oranjehotel of een van de Duitse kampen in Nederland. Arrestan
ten in Landesgerichtzaken kwamen zelden in een van deze kampen terecht. De 
meeste tijd van hun voorarrest verbleven zij in de Untersuchungsgefängnis.27 

In deze gevangenis belandde een verdachte overigens meestal pas nadat hij 
officieel in Untersuchungshaft was genomen. Van Untersuchungshaft was spra
ke als de strafrechtelijke vervolging was begonnen en het OM de rechter had 
verzocht het Haftbefehl uit te vaardigen. Dat laatste kon de rechter doen, 

wenn dringende Verdachtsgründe gegen ihn vorhanden sind und entweder er der 

Flucht verdächtig ist oder Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, daß er Spu

ren der Tat vernichten oder daß er Zeugen oder Mitschuldige zu einer falschen Aussage 

oder Zeugen dazu verleiten werden, sich der Zeugnispflicht zu entziehen, oder daß er 

die Freiheit zu neuen strafbaren Handlungen mißbrauchen werde oder wenn es mit 

Rücksicht auf die Schwere der Tat und die durch sie hervorgerufenen Erregung der 

Öffentlichkeit nicht erträglich wäre, den Angeschuldigten in Freiheit zu lassen.28 

In grote lijnen kwamen de gronden voor de toepassing van de preventieve -Q-
hechtenis overeen met die van het Nederlandse recht, dat voorschreef dat een 
verdachte alleen in hechtenis kon worden genomen indien er 'ernstige bezwa
ren' tegen hem waren gerezen en eveneens was gebleken dat er vluchtgevaar of 
een 'gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid' bestonden, die zijn 
onmiddellijke vrijheidsbeneming vorderden.29 

Anders dan naar Nederlands recht hoefde dit vluchtgevaar naar Duits recht 
echter niet te worden gemotiveerd indien de persoon in kwestie werd verdacht 
van een misdrijf.30 Voorts waren er andere autoriteiten bij betrokken dan in het 
Nederlandse proces, waar de (hulp-)offkier van justitie, de rechter-commissa-
ris en de raadkamer beslisten over respectievelijk inverzekeringstelling, bewa
ring en gevangenhouding.31 In de Sondergerichtzaken gebeurde de vorläufige 
Festnahme op gezag van de Duitse veiligheidspolitie en besliste de president 
van het Sondergericht over Untersuchungshaft. 

De Duitse Untersuchungsgefängnis was eerst in Scheveningen en vanaf de 
jaarwisseling 1942-1943 (tot september 1944) in Utrecht gehuisvest in een 
bestaande, Nederlandse penitentiaire inrichting. Het transport geschiedde 
openlijk: de arrestanten werden vanuit de gevangenis lopend of met openbare 
vervoermiddelen naar de nieuwe plaats van bewaring gebracht.32 

Vooral in de Duitse kampen in Nederland was het leven zwaar. De bruut-
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heid van het bewakingspersoneel en de zware dwangarbeid waren schokkend. 
In de slechtste periode van kamp Vught overleden aldaar in zes maanden tijds 
311 gevangenen." Ook een van de verdachten die zou worden berecht door het 
Sondergericht overleed in Vught alvorens zijn zaak was voorgekomen. In de 
stukken heette het dat de persoon was overleden aan Herz- und Kreislauf
schwäche.3* 

Honger hadden de verdachten bijna voortdurend." 'Het is gek als je honger 
hebt/ aldus de ex-veroordeelde P. de Jong over zijn voorarrest in Amersfoort: 

Je kan niet meer denken, je kan niets. Alles is gebaseerd op eten, eten, eten. Je kan ook 

niet meer slapen. Het is alles, het is te gek (...) En dan staat er in de Bijbel zo mooi: 'Der 

jongelingen sieraad is hun kracht.' Dat is helemaal niet waar. Je kan niet zitten, je kan 

niet lopen, je kan helemaal niets meer. Echt niet. En dat in tien weken tijd.36 

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE DUITSE POLITIE 

Ook hierin, in de lengte en de omstandigheden van het voorarrest, verschilde 
het Duitse proces van het Nederlandse. Dat verschil hing samen met het feit 
dat de relatie tussen de Duitse politie en justitie na de Machtübernahme ingrij
pend was veranderd. In bezet Nederland was - althans in zaken die later voor 
de Duitse rechter kwamen - de Duitse veiligheidspolitie de opsporende en - £ ^ -

onderzoekende instantie. De verhouding tussen deze en het Duitse OM in 
bezet Nederland was een volstrekt andere dan die tussen de politie en het OM 
in 'normale' tijden. De Duitse veiligheidspolitie had immers de bevoegdheid 
bepaalde verdachten zelf, buitengerechtelijk, te straffen. Met een beroep op 
een verordening uit februari 1933 konden in bezet Nederland gemeingefährli
che elementen worden opgeborgen in eigen inrichtingen en kampen. Het is al 
eerder gezegd: het aantal categorieën verdachten dat buitengerechtelijk kon 
worden gestraft, nam mettertijd toe. Joden, communistische Mitläufer, onder
duikers en veel van hun helpers vielen na verloop van tijd buiten de jurisdictie 
van de (Duitse) rechter.37 

Uit de bestudeerde Sondergerichtzaken kan bovendien worden opge
maakt, dat de Sipo dikwijls besloot in groepsprocessen enkele medeverdach
ten niet aan het OM over te dragen.38 Die verdachten werden 'abgetrennt' en 
bleven meestal in handen van de Duitse politie. Abtrennung was geen rechts
instituut dat in het Duitse wetboek werd genoemd. Welke factoren beslis
send waren om verdachten ab zu trennen, is niet duidelijk. De criteria zijn 
nergens nauwkeurig aangegeven. Van belang is dat de Sipo feitelijk die 
bevoegdheid had. In de regel werd het OM in de stukken over een Abtren
nung achteraf ingelicht. Bij inlichten bleef het. 
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Met deze praktijken illustreerde de Duitse politie dat zij in zekere zin (mee-) 
besliste wie een tweede fase van het strafproces inging en wie niet. Haar 
bemoeienis toonde zij ook in het afsluitende bericht (Schlußbericht) dat met de 
processen-verbaal en andere stukken aan het OM werd overhandigd. In dit 
bericht werden aanwijzingen gegeven aan de met vervolging en rechtspraak 
belaste instanties. Zo vroegen de opstellers in hun slotberichten om eine exem
plarische Bestrafung, eine strenge Bestrafung, eine empfindliche Strafe." Vooral in 
zaken waarbij communisten betrokken waren, was de toonzetting van het 
afsluitend bericht ongekend fel: 

Ein derartiges gemeingefährliches Verbrechen [het plegen van aanslagen in Amsterdam 

door twee communisten - GvF] kann nur die schwerste Bestrafung erwarten (...) Wenn 

sie auch das Opfer kommunistischer Hetze und sich im Verborgen haltender Drahtzie

her geworden sind, so ist durch laufende Veröffentlichung in den Tageszeitungen in 

den Niederlanden jede kommunistische Betätigung unter schwerste Strafe gestellt 

worden, so dass auch in dieser Hinsicht keine mildernden Umstände mehr in Rechnung 

gestellt werden können. In einer Zeit, in der die im Osten drohende Gefahr des Bolsche

wismus das Blut von tausenden deutscher Männer kostet, kann jeder derartige kom

munistische Störungsversuch im Rücken der Front nur durch schwerste Strafen geahn

det werden.40 

DE VERVOLGING 

Via het hoofdbureau van de Duitse veiligheidspolitie belandden de politiedos
siers bij het Duitse OM. Soms kreeg het Duitse OM een zaak van andere instan
ties dan de Duitse veiligheidspolitie. Stukken met betrekking tot een negental 
Sondergerichtzaken waren door het Nederlandse OM aan het Duitse OM over
gedragen. De genoemde feiten waren economisch van aard.41 

Het Duitse OM had nu verschillende mogelijkheden. Opvallend was de 
mogelijkheid een verdachte van zijn medeverdachten ab zu trennen. Naast de 
politie had het OM deze mogelijkheid dus ook. Abtrennung betekende in deze 
fase van de procedure uitlevering aan de Duitse veiligheidspolitie en, vervol
gens, buitengerechtelijke bestraffing. Op deze manier verzekerde het OM zich 
ervan, dat de verdachten toch werden gestraft - zij het niet door de Duitse rech
ter, maar door de politie. Van de mogelijkheid tot Abtrennung maakte het 
Duitse OM vooral in politieke groepsprocessen gebruik. In zo'n vijftien zaken 
tegen communisten 'corrigeerde' het Duitse OM de Duitse politie en gaf enkele 
verdachten aan de laatste instantie terug.42 

Daarnaast had het Duitse OM de mogelijkheid tot seponeren (Einstellung des 
Verfahrens). Naar het Duitse recht diende het OM alle strafbare handelingen te 
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vervolgen soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist en sofern zureichende tatsäch
liche Anhaltspunkte vorliegen." De Duitse wet gaf aan in welke situaties het OM 
kon seponeren. In de eerste plaats kon het OM dat doen, indien op grond van de 
dossiers een veroordeling niet kon worden verwacht.44 In de tweede plaats kon 
de zaak worden geseponeerd wanneer vervolging niet opportuun leek. Daar
over schreef de wet dat overtredingen niet hoefden te worden vervolgd wan
neer de schuld van de verdachte gering was of er aan berechting geen algemeen 
belang werd gehecht.45 

Over het gevoerde Duitse sepotbeleid kan worden opgemerkt, dat in 1943 
iets meer dan 1.200 zaken niet verder werden vervolgd - ruim een tiende van 
alle zaken die dat jaar bij het OM binnen kwamen. Meer dan een kwart van de 
verdachten in deze geseponeerde zaken had de Duitse nationaliteit. Markant 
is verder dat diverse zaken die in de (hedendaagse) Nederlandse rechtspraktijk 
al door de politie zouden zijn 'geseponeerd', in de Duitse rechtspraktijk pas 
door het Duitse OM werden geseponeerd. Dat gold in het bijzonder voor zaken, 
waarin de dader de politie onbekend was gebleven. Dikwijls betrof het hier 
diefstal ten nadele van een Duitse staatsburger: ook toentertijd was de fiets een 
bijzonder geliefd object van diefstal. In veel andere sepotzaken ging het om 
bijzonder lichte overtredingen, zoals verkeersovertredingen en het 'zwart' 
kopen van kleine hoeveelheden levensmiddelen. Deze lichte overtredingen 
vervolgde het OM niet onder verwijzing naar de genoemde gronden. 

Wat opvalt is dat het OM ook weleens op andere dan die wettelijke gronden 
een zaak seponeerde. Een enkele maal werd van vervolging afgezien met een 
verwijzing naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals een 
jonge leeftijd of een zwakke gezondheid.46 De reeds in voorarrest doorge
brachte tijd werd soms eveneens als reden beschouwd om vervolging te sta
ken.47 Een enkele keer ten slotte noemde het OM vervolging nicht kriegswichtig.*" 

Wanneer de Duitse officier van justitie daarentegen meende dat er reden was 
om te vervolgen, stelde hij een aanklacht op. Aanklachten in Sondergerichtza-
ken werden eerst voorgelegd aan het Ministerialreferat Justiz, de afdeling van 
het bezettingsbestuur die belast was met het toezicht houden op de recht
spraak in bezet Nederland. Het Ministerialreferat, dat trouwens na verloop 
van tijd was omgedoopt in Hauptabteilung, diende akkoord te gaan met de 
wijze waarop het OM van plan was op te treden en met de straf die het op de zit
ting wilde eisen. Het kwam weleens voor dat de hoofdafdeling sturend optrad 
en de eis voorstelde.49 

Nadat de ambtenaar van het Duitse OM de toestemming van Hauptabtei
lungjustiz had ontvangen, werd het Anklageschrift verzonden aan de bevoeg
de instantie. Met deze schriftelijke aanklacht maakte de officier van justitie de 
betreffende zaak aanhangig. In Sondergerichtzaken vroeg hij direct de datum 
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van de zitting vast te stellen. Op dit punt week de Duitse procedure belangrijk 
af van de Nederlandse.50 Het Nederlandse recht kent de dagvaarding, waarin 
niet alleen de feiten worden genoemd waarvan de verdachte wordt beschul
digd (de tenlastelegging) maar ook de verdachte wordt geïnformeerd omtrent 
zijn rechten en wordt opgeroepen op een aangegeven plaats, dag en uur voor 
de in de dagvaarding vermelde rechterlijke instantie te verschijnen. Het Duit
se recht kent twee documenten, Anklageschrift en Ladung. Het eerste docu
ment is een uitgebreide tenlastelegging,51 het tweede is niet meer dan een 
oproep voor het genoemde gerecht te verschijnen. 

Ook in Sondergerichtprocessen was dit verschil met de Nederlandse gang 
van zaken aanwezig. Anklage en Ladung waren twee verschillende stappen. 
Terwijl het 'gewone' Duitse strafprocesrecht nog een belangrijke tussenstap 
kent,52 volgde in Sondergerichtzaken in de meeste gevallen de Ladung direct 
op de Anklage. Na de rechter ontvingen de verdachten en de mogelijke getui
gen en advocaten een kopie van de aanklacht en de Ladung. De meesten kregen 
de papieren enkele dagen na dagtekening. Verdachten die zich op vrije voeten 
bevonden, werden de documenten aangetekend bezorgd. Aan de verdachten 
die in voorarrest zaten, werd de aanklacht door het bewakingspersoneel over
handigd. De documenten werden betekend. 

De tijd tussen de datum van de aanklacht en de datum van de zitting kon in 
Sondergerichtzaken zeer uiteenlopen: de rechter was in deze zaken niet aan 
wettelijke termij nen gebonden. Gemiddeld verstreken zo'n zes weken. Ook de 
minimumtermijn tussen Ladung en terechtzitting in het Duitse recht (een 
week) kon worden genegeerd.53 

HET PROFIEL VAN DE VERDACHTE 

De zitting werd gehouden op een in de Ladung aangegeven plaats en tijdstip. 
Naast de Duitse officier van justitie en de drie rechters van het college waren 
ook anderen present. In Sondergerichtzaken was een griffier niet altijd aanwe
zig: de president zorgde dan voor de verslaglegging. Centraal stond de per
soon van de verdachte. In Sondergerichtzaken verbleven de meeste verdachten 
in voorarrest. Zij werden, onder begeleiding van Duitse of Nederlandse poli
tie, naar de plaats van de zitting gebracht.54 Deze transporten geschiedden her
haaldelijk openlijk. Bij het verlaten van het kamp kreeg de verdachte zijn 
bezittingen terug: in de regel werd de kampkleding geruild voor de eigen bur
gerkleding.55 

Relatief weinig vrouwen werden door een Duitse instantie - Landesgericht, 
Obergericht, Sondergericht -berecht. Zo'n 5% van de verdachten in Sonderge
richtzaken was vrouw. Het percentage lag in Landesgerichtzaken hoger (10%). 
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Het Landesgericht berechtte de meeste vrouwen wegens eenvoudige diefstal. 
Het betrof nogal eens gevallen waarin was gestolen van een Duits persoon of 
een Duitse instelling voor wie de vrouw huishoudelijk werk had verricht.56 

Veruit de meeste verdachten waren Nederlander. Van circa 14.000 verdach
ten hadden minder dan vijfhonderd de Duitse nationaliteit. Het aantal joodse 
verdachten was klein. Zo berechtte het Sondergericht niet meer dan 59 joden. 
Opvallend is ook, dat de meesten niet terechtstonden wegens overtreding van 
specifiek anti-joodse wetten." Het aantal joodse verdachten was waarschijn
lijk temeer zo gering, daar het voor de Duitse politie halverwege 1942 de 
gewoonte werd geen onderzoek meer te doen naar (aangehouden) joodse ver
dachten: zij werden abgetrennt.58 Enkele joden die met vervalste persoonsbe
wijzen op straat hadden rondgelopen, werden in 1943 berecht, maar deze 
rechtszaken waren uitzonderlijk.59 

Dat was ook de zaak tegen een joodse directeur uit Amsterdam.60 Eind 
december 1941 deed het Devisenschutzkommando aangifte: de verdachte zou 
zijn deviezen niet hebben aangemeld bij Lippmann-Rosenthal. Het Straf-
befehl, dat de Landesrichter op voorstel van het Duitse OM ondertekende, 
bereikte de verdachte in maart 1942. Daar hij het niet eens was met dit bevel, 
liet hij door zijn advocaat bezwaar aantekenen. De zaak zou vervolgens op 
8 mei ter terechtzitting worden behandeld. 

Deze zitting werd verdaagd. De advocaat had zich met succes beroepen op 
zij n recht de dossiers in te zien. De tweede zitting werd eveneens verdaagd, dit- - ^ ^-
maal omdat een (joodse) getuige à decharge onvindbaar was. Het spoor van die 
getuige leidde van het Duitse politiebureau in Den Haag naar Auschwitz. De 
getuige werd niet gevonden en de zoektocht werd in het voorjaar van 1943 
gestaakt. Wederom deed de advocaat het verzoek de zaak aan te houden. Naar 
zijn mening was een onderzoek naar het jood-zijn van zijn cliënt noodzakelijk 
en wederom kwam de Duitse rechter aan een verzoek van de verdediging tege
moet. Wel werd besloten de verdachte uit zijn voorarrest te ontslaan. Nu greep 
de Duitse politie in: nog vóórdat hij een stap buiten de gevangenis had kunnen 
zetten, werd hij opgepakt en naar Westerbork gedeporteerd. Hoewel de kamp
leiding de advocaat en het Duitse OM beloofde de man niet 'naar het oosten' te 
deporteren, gebeurde dat toch in mei 1943. Een jaar later, toen het erfelijk-
heidsonderzoek had uitgewezen dat de man wel joods was, kwam aan de zaak 
definitief een einde. 

Over andere persoonsgegevens kan op grond van het bronnenmateriaal min
der duidelijkheid worden gegeven. Van slechts een fractie van de tienduizen
den verdachten zijn immers gegevens bewaard gebleven. In de hierna volgen
de 'profielschets' hebben verdachten in Sondergerichtzaken een onevenredig 
groot aandeel. 
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Van iets meer dan 3.500 verdachten is bekend of zij al dan niet getrouwd 
waren. Meer dan de helft van deze groep was inderdaad gehuwd. Van circa 
2.500 verdachten is de leeftijd bekend. Hun gemiddelde leeftijd lag iets boven 
de dertig jaar. 

Voor de bepaling van de politieke of religieuze overtuiging van de verdach
te is geen geschikte bron voorhanden. Over de politieke oriëntatie van de ver
dachte geven de dossiers alleen informatie, wanneer dat verband hield met het 
gepleegde strafbare feit. Een complicerende factor hierbij is dat de Duitse poli
tie nogal kwistig omging met het predikaat 'communistisch'.61 Over Jo Elsen-
doorn, die wel actief was binnen een communistische sabotagegroep maar zelf 
geen lid was van de CPN, werd stug gesproken als de 'communist Elsendoorn'.62 

Over ruim 2.500 verdachten bevatten de stukken informatie met betrek
king tot het hebben van een strafblad. Het Duitse OM liet meestal bij de Neder
landse strafregisters uitzoeken of de verdachte een strafblad had. Bijna acht
honderd van deze 2.500 was recidivist. Bijna alle recidivisten waren eerder, 
veelal voor de oorlog, met de Nederlandse justitie in aanraking gekomen. De 
meesten stonden voor de Duitse rechter terecht wegens een vermogensmis-
drijf of een vergrijp tegen de voorschriften op het gebied van de distributie en 
voedselvoorziening. Slechts enkele politieke verdachten hadden een straf
blad.63 

Een slotopmerking over de sociaal-economische achtergrond van de ver
dachten. Van iets meer dan 3.400 personen (mannen) zijn hierover gegevens - ^ ^ -
bekend. Veruit de meesten van hen verrichtten handarbeid of waren werk
zaam in de detailhandel. Personen met een hoge maatschappelijke positie 
waren in de minderheid. Bij één zaak waren vaak personen uit dezelfde 
beroepsgroep betrokken.64 Boeren en slagers bijvoorbeeld, waren veelvuldig 
betrokken bij het clandestien slachten van vee.65 Verdachten die in de detail
handel werkzaam waren, moesten zich veelal verantwoorden voor een distri
butiedelict. 

DE VERDEDIGING 

In Sondergerichtzaken kon een verdachte aan den lijve ondervinden dat zijn 
positie niet zo sterk was als in 'gewone' tijden. Tijdens het politieonderzoek 
werden velen van hen het slachtoffer van geweld en intimidatie: toezicht van 
justitie op het politieoptreden ontbrak. Een gerechtelijk vooronderzoek kon 
in Sondergerichtzaken niet worden ingesteld, het verhoor verliep nogal eens 
onzachtzinnig, de periode van het voorarrest kon letterlijk eindeloos worden 
opgerekt en het regime in de Duitse inrichtingen was streng. 

Daarna, wanneer het OM besloot de zaak te vervolgen, stond het de betrok-
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ken Duitse autoriteiten in Sondergerichtzaken vrij termijnen te negeren. Hier
van kon de verdachte nadelen ondervinden. Het bestaan van wettelijke termij
nen was immers ook voor hem een waarborg. 

Een andere waarborg, het recht op rechtsbijstand, was in deze zaken even
min volkomen. Om te beginnen deden de Duitse autoriteiten geen actieve 
pogingen Nederlandse advocaten in te schakelen. Het waren Nederlandse 
advocaten die het initiatief namen. Vooral het destijds gerenommeerde Haag
se advocatenkantoor De Brauw wees confrères herhaaldelijk op de positie van 
hen, tegen wie de Duitse instanties een onderzoek hadden gestart. Aanvanke
lijk waren het vooral jonge 'civilisten' - advocaten in civiele zaken - die zich 
aanboden voor dit zelden lucratieve werk. Vanaf 1943 werden de belangen van 
de Nederlandse verdedigers door een Commissie van Contact bij het Landesge
richt en Obergericht vertegenwoordigd. 

Van groot belang was verder, dat niet alle advocaten werden toegelaten. 
Nederlandse advocaten hadden een vergunning nodig die kon worden aange
vraagd bij het eerste optreden als verdediger in een Duitse zaak. Velen (circa 
350) werd een vergunning verleend. Deze kon worden ingetrokken wanneer 
de advocaat zich op een anti-Duitse wijze had geprofileerd.66 Ook kon, indien 
werd getwijfeld aan de politieke voorkeur van een advocaat, advies worden 
ingewonnen bij andere Duitse autoriteiten.67 Soms waren j ustitie en politie het 
oneens over de politieke oriëntatie van de toegelaten advocaten. Het Amster
damse kantoor De Pont bijvoorbeeld, was in februari 1942 sicherheitspolizeüich 
opgevallen.68 Een van de Duitse officieren van justitie beoordeelde de betrok
ken strafpleiters evenwel positief, hoewel hij ook moest toegeven dat de twee 
advocaten van dit kantoor vaak communisten verdedigden. Zij hadden hun 
werk echter steeds kundig en zakelijk gedaan. 'Mir persönlich/ zo schreef de 
Duitse officier, 'sind solche Anwälte lieber als die große Maße derjenigen, die 
mit leerem Geschwätz kommen.'69 

Het is duidelijk: niet alle Nederlandse advocaten werden zonder meer toe
gelaten. Waren zij eenmaal toegelaten, dan ondervonden zij een groot aantal 
andere moeilijkheden. Zo kregen zij in de meeste zaken pas laat de stukken in 
te zien. In de zaak tegen de landelijke leiding van de ondergrondse CPN werd 
de verdediging inzage trouwens volledig ontzegd.70 

Ook de toelating tot de verdachte duurde dikwijls lang. In veel gevallen was 
een strafpleiter al tijdens het vooronderzoek verzocht de verdachte bij te staan. 
Niet zelden echter ontmoetten zij elkaar voor het eerst op de zitting.71 De Duit
se politie was niet scheutig met het verstrekken van informatie. Zeer vaak was 
het achterhalen van de plaats van detentie de eerste taak van de advocaat. 
Indien de politie geen inlichtingen verschafte, kon worden getracht op illega
le wijze een bezoek te brengen aan de cartotheek op het hoofdbureau van de 
Duitse politie in De Haag. Aldaar werkzaam Nederlands personeel verleende 
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weleens assistentie.72 Was het de advocaat gelukt de arrestant te traceren, dan 
nóg was het niet altijd zeker dat hij weldra met hem in gesprek kon komen. In 
de kampen was bezoek slechts bij hoge uitzondering toegestaan. De beslissing 
over het toestaan van bezoek lag bij de Duitse veiligheidspolitie. Over het 
bezoek aan verdachten in de inrichtingen van de Duitse justitie besliste het 
Duitse OM. Die beslissing viel vaker gunstig uit voor de advocaat en zijn cliënt. 

Doorgaans maakte de advocaat zich tevens sterk voor een snelle afhandeling 
van de zaak. Zoals gezegd konden de termij nen in een Sondergerichtzaak flink 
oplopen. Het zware voorarrest betekende een aanslag op de gezondheid van de 
verdachte. Aan de rechterlijke instantie werd dikwijls gevraagd het voorko
men van de zaak te bespoedigen. 

Daar in veel gevallen de advocaat niet eerder contact had kunnen leggen met 
de verdachte, kwam het regelmatig voor dat de verdediging pas werd voorbe
reid nadat het Anklageschrift de advocaat had bereikt. Een pleitnota werd 
opgesteld: in dit schrijven verweerde de verdachte zich bij monde van zijn 
advocaat.73 Inhoudelijk verschilde de pleitnota zelden van hetgeen de advocaat 
ter terechtzitting aanvoerde. Al bij het schrijven van een nota, maar nog sterker 
op de terechtzitting, had de advocaat het grote nadeel dat de voertaal Duits was 
en het proces naar Duits recht was geordend. Advocaten verzochten andere 
bewijsstukken te mogen aandragen en getuigen à decharge te mogen oproe
pen.74 Met betrekking tot cliënten die werden verdacht van communistische 
sympathieën, was het zaak personen te vinden die wilden getuigen dat de ver
dachte geen communist was.75 Verzoeken andere getuigen op te mogen roepen 
vonden bij het Sondergericht niet altijd gehoor.76 Deze instantie was niet 
gebonden dergelijke verzoeken te honoreren. 

^ > 

RECHTSMIDDELEN 

Weer een andere waarborg voor de verdachte is het voorhanden zijn van rechts
middelen. Deze stellen hem immers in de gelegenheid zijn bezwaren tegen 
een vonnis kenbaar te maken. In bezet Nederland kon alleen tegen een uit
spraak van de Landesrichter beroep worden aangetekend. De termijn was 
betrekkelijk kort: zeven dagen - de helft van de termijn waarbinnen een ver
dachte naar Nederlands recht tegen een vonnis in appèl kan komen. 

Naar schatting hebben circa 350 verdachten, die door het Landesgericht 
waren veroordeeld, van de mogelijkheid te appelleren gebruikgemaakt. Van 
die 350 appèlzaken is ongeveer een vijfde bewaard gebleven. In de meeste van 
die zaken spitste het beroep zich toe op de strafmaat die naar de mening van de 
veroordeelde te hoog was. Vaak leidde het beklemtonen van verzachtende 
omstandigheden ook inderdaad tot een milder oordeel in tweede instantie.77 
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Een fraai voorbeeld geeft een zaak tegen een jonge Nijmeegse vrouw, moeder 
van drie uit huis geplaatste kinderen, die door het Landesgericht wegens een 
deutschfeindliche Kundgebung was veroordeeld. Zij had in een ziekenhuis 
ruzie gekregen met een medepatiënte die pro-Duitse liederen zong. Daarop 
had zij het Wilhelmus aangeheven. Het Obergericht echter betwijfelde het 
deutschfeindliche gehalte van de daad: 

Der Gesamthintergrund, auf dem sich die Tat abzeichnet, bietet ein niedriges, fast als 

schmutzig zu bezeichnendes Milieu: die Geschlechtskrankenstation eines Kranken

hauses, in der die erkrankten Mädchen ihre 'politische Überzeugung' danach abstell

ten, ob sie ihre Krankheit einem deutsche oder einem holländischen Manne verdank

ten.78 

In twee derde van de bestudeerde appèlzaken had het instellen van hoger 
beroep voor de verdachte succes.79 Het Obergericht sprak hen vrij of verlaagde 
de straf. Ook twee joden die in beroep waren gegaan tegen een uitspraak van 
het Landesgericht kregen in tweede instantie een lagere straf. Het Obergericht 
meende dat het niet kon worden ontkend 'daß die Juden die Angst um ihr 
Schicksal zur Tat getrieben hat, ein Umstand, der die Verhängung der Höchst
strafe nicht rechtfertigt'.80 

Voor deze verdachten van de Duitse justitie had de mogelijkheid te appelle-
ten dus betekenis. Voor anderen niet. In een tiental zaken werd het vonnis van —^^-
de Landesrichter bevestigd. In een tiental andere zaken wees de president van 
het Obergericht het beroep af, zijn beslissing motiverend met de woorden dat 
het beroep aussichtslos leek en de opgelegde straf angemessen was. 

Daar kwam nog bij dat het rechtsmiddel voor allen die in eerste aanleg door 
het bijzondere of het gewone Obergericht waren veroordeeld, niet open stond. 
Vergeleken met de positie van de verdachten in een Landesgerichtzaak was 
hun positie uitermate zwak. Ook al achtten zij een vonnis aanvechtbaar, een 
rechtsmiddel was niet toegelaten. 

PLAATS EN OPENBAARHEID VAN DE ZITTINGEN 

Daar de Duitse civiele instanties ambulant waren, konden zij in beginsel over
al in Nederland zittingen houden. Van de twee Duitse instanties hield het Lan
desgericht het frequentst zittingsdagen in de provincie. Op zo'n dag werden 
ettelijke zaken behandeld.81 Aanvankelijk was het ook het beleid om zittingen 
te houden in de nabije omgeving van de plaats waar het delict was gepleegd. 
Dikwijls was dat tevens in de buurt van de woonplaats van de verdachte. 

Toch hadden de Duitse rechtets twee ruimtes waar zij het vaakst zitting 
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hielden: het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag en dat van het gerechtsge-
bouw in Utrecht. Die keuze was niet in strijd met het hierboven genoemde 
beleid. In meer dan de helft van de Sondergerichtzaken ging het om feiten die 
waren begaan in de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. 

Naarmate de bezettingstijd voortduurde, in het bijzonder na de spoorweg
staking van september 1944, werd het vervoer van verdachten problemati
scher. In het algemeen kregen de zittingen een provisorischer karakter. Vaker 
vonden zittingen in de concentratiekampen of gevangenissen plaats. Verdach
ten verschenen dan in hun kampkledij voor de rechter.82 Begin 1945 reisden de 
drie rechters van het Obergericht zelfs naar een kamp in Duitsland om de 
aldaar verblijvende verdachten te berechten.83 

Ook de openbaarheid van het onderzoek ter terechtzitting liet nu meer te 
wensen over. Aanvankelijk waren pers, familie en vrienden niet zelden aanwe
zig en was communicatie tussen verdachte en de tribune niet onmogelijk.84 In 
de loop van de bezetting kwamen vonnissen minder vaak in de krant en bleven 
publieke tribunes vaker leeg. Hierin zou een beleidswijziging van de Duitse 
autoriteiten kunnen worden gezien. De afschrikking van derden stond wel
licht niet meer zo voorop: de uitschakeling van bepaalde verdachten des te 
meer. Een enkele keer lieten vrienden en familie zich niet weerhouden door de 
gesloten deuren. Met enig geluk kon buiten de zaal een glimp van de verdach
te worden opgevangen.85 

BUITENISSIGHEDEN IN DE UITSPRAKEN VAN DE 

DUITSE INSTANTIES 

Vanzelfsprekend was de uitspraak voor de betrokkenen het belangrijkste 
moment van het strafproces. Daaraan voorafgaand waren de verdachten 
gehoord, waren de bewijsmiddelen aan bod gekomen, had de officier van justi
tie zijn requisitoir en de verdediging haar pleidooi gehouden, was aan de ver
dachte het laatste woord gegeven, had achter gesloten deuren de beraadsla
ging van het gerecht plaatsgevonden en was het vonnis op schrift gesteld. Dat 
vonnis werd vervolgens in het openbaar uitgesproken.86 In Sondergerichtza
ken deed de rechter meestal binnen 24 uur na sluiting van het onderzoek ter 
terechtzitting uitspraak. 

In groepsprocessen was het 'In Namen des Rechts!' gewezen vonnis lijvig. 
De volgorde van dit document was telkens dezelfde: eerst de personalia van de 
verdachte(n), dan de tenlastelegging, de namen van de drie rechters, van de 
officier van justitie en van de griffier, vervolgens de datum en plaats van de zit
ting en ten slotte datgene wat für Recht erkannt was: het bewezen delict, de 
strafmaat, strafsoort en de motivering. In een eerder hoofdstuk is de opzet van 
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een vonnis van de Duitse rechter reeds ter sprake gekomen. Daarbij is opge
merkt, dat de motivering het omvangrijkste gedeelte van het vonnis was. In dit 
gedeelte boog de rechter zich allereerst over de vraag wat van de aanklacht 
bewezen kon worden verklaard. Daarop volgden de juridische kwalificatie, de 
beslissing dat of verdachte strafbaar was en de strafoplegging. 

In enkele vonnissen deed de Duitse rechter, alvorens op deze kwesties in te 
gaan, een uitspraak over zijn bevoegdheid. Een voorbeeld daarvan is de zaak 
tegen de 22 cPN'ers uit Amsterdam die zich tijdens de Februaristaking hadden 
gemanifesteerd. Hun werd hoogverraad ten laste gelegd - een delict waarvan 
in Duitsland alleen het Volksgerichtshof kennis kon nemen. Om die reden 
vond het rechtscollege het nodig duidelijk te maken dat de bevoegdheid van 
het Obergericht 'allen entsprechenden Gerichten des Reiches gleichzuschalten 
ist'.87 

In distributiezaken verklaarde dezelfde instantie zich bevoegd indien het 
feit de reguliere voedselvoorziening in gevaar had gebracht of kon hebben 
gebracht.88 In zaken wegens gewone misdrijven achtte de Duitse rechter zich 
bevoegd wanneer Duitse belangen of beleidsmaatregelen waren gedwars
boomd, ofwel de zaak bijzonder 'verwerpelijk' was.89 

Over de waardering van het bewijsmateriaal kan worden vermeld dat deze 
de Duitse rechters vrij zelden problemen lijkt te hebben opgeleverd. Kon niet 
bewezen worden dat de verdachte het hem ten laste gelegde had begaan, dan 
moest hij worden vrijgesproken: minder dan 5% van de verdachten in Sonder- - £ y~ 
gerichtzaken is vrijgesproken. Het percentage vrij gesprokenen in Landesge
richt- en Obergerichtzaken was iets hoger.90 Veelvuldig had de verdachte al bij 
de politie een bekentenis afgelegd en dat maakte de bewijsvoering betrekke
lijk simpel. Het onderzoek op de terechtzitting had dan het karakter van 
verificatie van het aanwezige materiaal. Een door een medeverdachte afgeleg
de verklaring kon als bewijsmiddel worden toegelaten. Wel werden de motie
ven van degene, die een ander belastte, onder de loep genomen.91 

EXTENSIEVE INTERPRETATIE EN ANALOGE WETSTOEPASSING 

Het feit dat de rechter bewezen achtte, moest vervolgens worden 'gewaar
deerd', anders gezegd: de toepasselijke strafbepaling(-en) moest worden 
gezocht. In sommige, doorgaans lichte zaken was dit eenvoudig: het feit ver
vulde alleen de bestanddelen van één artikel, zodat alleen dat artikel van toe
passing was. In de andere zaken was het werk moeilijker. Een complicerende 
factor hierbij was dat de Duitse rechter in bezet Nederland drie 'soorten' straf
recht kon toepassen: het Nederlandse, het Duitse en het geheel aan verorde
ningen dat in bezet Nederland was uitgevaardigd. Bepalingen uit het meest 
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moderne Duitse recht - zoals het Kriegsstrafrecht uit 1939 en de verordeningen 
van Seyss-Inquart - kenmerkten zich door hun vaagheid. 

De Duitse rechter in bezet Nederland had hierdoor veel keuze en vrijheid. 
Daar kwam nog bij dat het hem, evenals zijn ambtgenoot in Duitsland, was 
toegestaan wetten naar analogie uit te leggen. Door de opheffing van het ana
logieverbod in 1935 was het geoorloofd gedragingen, die niet rechtstreeks, 
maar wel onder de 'grondgedachte' (Grundgedanke) van een strafbepaling vie
len, strafbaar te noemen wanneer zij naar het 'gezonde volksgevoelen' (nach 
gesundem Volksempfinden) straf verdienden. 

In vonnissen van het Sondergericht blijkt op welke wijze gebruik werd 
gemaakt van de ruimte die de Duitse rechter was gegeven. Regelmatig gebeur
de dit ten nadele van Nederlandse verdachten. 

In distributiezaken kon de Duitse rechter 'kiezen' uit verschillende soorten 
recht. Het Nederlandse recht kende al sinds 1939 distributievoorschriften die 
gedurende de bezetting met beschikkingen waren uitgebreid. Van Duitse 
makelij was de veel strengere Krwvo. Daarvan bepaalde de eerste paragraaf dat 
degene die grondstoffen of andere goederen, behorend tot de levensbehoeften 
van het volk, vernietigde, verdonkeremaande (beiseiteschaffte) of achterhield en 
böswillig de voedselvoorziening in gevaar bracht, met tuchthuis of gevangenis 
zou worden gestraft: in bijzonder ernstige gevallen zou de rechter de dood
straf kunnen opleggen. -Q-

Uit de jurisprudentie van het Sondergericht blijkt dat deze instantie van 
meet af aan de Krwvo - die was uitgevaardigd met het oog op de situatie in 
Duitsland - toepaste in bezet Nederland, op daden van Nederlandse burgers. 
Het Sondergericht zag in het feit dat de wetgever de Duitse situatie voor ogen 
had gestaan geen belemmering de verordening ook in Nederland toe te passen. 
Het woord 'volk' in de verordening - waarmee de wetgever het Duitse volk had 
bedoeld - moest volgens het rechtscollege ruim worden opgevat: 

Infolge der Kriegslage in Verbindung mit den durch die Blockade hervorgerufenen Ein

fuhrbeschränkungen besteht zwischen dem Deutschen Reich und den Niederlanden 

eine Ernährungsgemeinschaft, die mit der Besetzung des niederländischen Gebiets 

durch die deutsche Wehrmacht zur Entstehung kam (...) Das Reich will nicht, und kann 

es auch nicht dulden, daß in den Niederlanden die Ernährungswirtschaft Mangel lei

det. Der Begriff der Bevölkerung [in de verordening - GvF] is daher weit zu fassen. 

Darunter fällt auch die Bevölkerung der Niederlande, wie überhaupt jedes Volk, wel

ches das großdeutsche Reich infolge der derzeitigen Kriegslage zu betreuen hat.92 

In latere zaken besteedden de rechters van het Sondergericht minder woorden 
aan dit vraagstuk.93 De lagere rechter - Landesrichter - motiveerde het toepas-
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sen van de Krwvo met een verwijzing naar de jurisprudentie van deze hogere 
instantie.94 De toepasselijkheid van de verordening in bezet Nederland was 
geen onderwerp van discussie meer. 

In uitspraken in zaken betreffende distributiebonnen (bonnenzaken) toon
de het Sondergericht voorts hoe door analoog te redeneren de toepasselijkheid 
van de Krwvo werd vergroot. De verordening sprak alleen van goederen en 
noemde bonnen niet. Het Sondergericht meende evenwel dat bonnen aan 
goederen gelijk konden worden gesteld.'5 In een andere zaak stonden bonnen
vervalsers en handelaren in vervalste bonnen terecht. De vervalsers werden als 
Kriegswirtschaftsverbrecher gebrandmerkt: hun feiten vielen onder de 
Krwvo. De vraag was hoe de feiten van de handelaren moesten worden gekwa
lificeerd. De omvang van de verhandelde vervalste bonnen was klein, zodat de 
rechter de Krwvo niet van toepassing achtte. Een (Nederlandse) distributiebe
schikking stelde alleen de handel in echte kolenbonnen strafbaar. Het Duitse 
rechtscollege meende evenwel dat ook de handel in vervalste bonnen onder de 
beschikking viel: 

* 

Denn der Grundgedanke dieser Bestimmung [de Nederlandse beschikking - GvF) ist 

nicht etwa, den Kauf, Verkauf, das Anbieten und unbefugte Vorrätighalten des Papiers 

als solchen sondern in dem Papier verkörperten Anwartschaft auf die mittels des 

Papiers zu beziehenden Waren zu verhindern. Unter diesen Gesichtswinkel müssen 

hier die falschen Kohlenkarten den echten gleichgestellt werden.96 

Door analoge wetstoepassing was het de Duitse rechter in deze zaak gelukt het 
handelen in vervalste bonnen strafbaar te stellen. 

^ > 

Ook in andere dan distributiezaken deed het Sondergericht enige uitspraken, 
waaruit bleek dat de wetten soms wel heel erg ruim werden geïnterpreteerd. 
Sommige wetten werkten dat ook in de hand. Dat gold voor de Krwvo, maar 
ook voor de Volksschädlingsverordnung (VoVo). De verordening stelde achter
eenvolgens strafbaar: de plundering in ontruimde gebieden, misdrijven die 
waren begaan met gebruikmaking van de verduistering op de openbare weg en 
misdrij ven die als gemeingefährlich waren te beschouwen. Bovendien bood de 
verordening de rechter de mogelijkheid misdrijven die waren begaan onder 
uitbuiting van door de oorlog veroorzaakte bijzondere omstandigheden, 
zwaarder te straffen dan het gewone toepasselijke recht toestond - wanneer 
dat, wegens de 'verwerpelijkheid' van de daad en naar het 'gezonde volksge
voelen'nodig was. 

Onmiskenbaar - dat erkende het Sondergericht ook - had de Duitse wetge
ver bij de uitvaardiging van deze verordening wederom de Duitse situatie voor 
ogen gehad. Het gerecht was niettemin van mening, dat het 'gezonde Duitse 
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volksgevoelen' in vergaande mate overeen kwam met het 'gezonde gevoelen' 
van het Nederlandse volk: 

Ein solches Übereinstimmen des gesunden Empfindens des deutschen und des nie

derländischen Volkes tritt im vorliegenden Fall schon auf Grund allgemeiner Erwägun

gen deutlich zu Tage: alle Kulturvölker sind darin einig, daß Fälschungen von Wertzei

chen (...) als Verstoß gegen das Gemeinwohl besonders scharf zu ahnden sind. Ebenso 

sind alle Kulturvölker darin einig, daß die eigensüchtige Verletzung der in Kriegszeiten 

zur Sicherstellung des lebenswichtigen bedarfs der Bevölkerung getroffenen Maßnah

men besonders verabscheuungswürdig ist.97 

Uit het citaat blijkt trouwens dat bonnenvervalsers dus zowel op grond van de 
Krwvo als op grond van de VoVo konden worden veroordeeld. Voor de verdach
te maakte het niet veel verschil: beide verordeningen stonden lage én bijzon
der hoge straffen toe. In de praktijk van het bezette Nederland paste de Duitse 
rechter de verordening vooral toe op vermogensmisdrijven van Nederlandse 
criminelen of andere personen met een strafblad.98 Recidive, een zwak karak
ter, een 'criminele wil' en een gemeinschaftswidrige instelling maakten iemand 
tot Volksschädling.99 

Het 'politieke' strafrecht, dat werd gevormd door de verordeningen van Seyss-
Inquart, liet eveneens veel over aan de Duitse rechter. Dat was opzettelijk - £ ^ -
gebeurd: Klemm had bij de voorbereiding van de verordeningen steeds 
betoogd dat Gummiformulierungen de Duitse rechter het best in staat zouden 
stellen het politieke regime te dienen. Klemms wensen vonden in sommige 
vonnissen van het Sondergericht hun neerslag. 

Voor nagenoeg alle politieke bepalingen gold dat zij uitzonderingsgevallen 
noemden, bijzonder lichte en/of ernstige gevallen. In die gevallen waren ande
re straffen mogelijk. De criteria die een geval bijzonder maakten konden per 
zaak en per feit verschillen. De jurisprudentie van het Sondergericht heeft in 
dezen geen enkele duidelijkheid geschapen. Vrij willekeurig werden 'gevallen' 
als bijzonder gekwalificeerd, wat gevolgen had voor de strafmaat. 

Afzonderlijke artikelen van de Ordnungsschutzverordnung interpreteerde 
de Duitse rechter dikwijls ruim. Zo bepaalde de rechter in een vonnis dat het 
vouwen van blaadjes ondergebracht kon worden onder vervaardigen en dat 
het fungeren als aanlooppunt voor verspreiders onder verspreiden viel.100 Ook 
de bepalingen die onderduiken en hulpverlening aan onderduikers strafbaar 
stelden, werden zo uitgelegd dat veel feiten hieronder konden vallen. In een 
van zijn uitspraken stelde het Sondergericht dat de verspreiding van het lijf
blad van de LO, De Nieuwsbode, onder 'het ondersteunen van een geheime ver
binding'viel.101 
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Ten slotte een woord over de sabotageverordening van 16 oktober 1941. Deze 
was toepasselijk wanneer een strafbaar feit bestimmt oder geeignet was om de 
openbare orde of veiligheid van het openbare leven in gevaar te brengen. Sabo
tage was een Rahmenbestimmung, 

die der Ergänzung durch eine weitere Strafbestimmung bedarf. Die Straftat dieser wei

teren Strafbestimmung muß bestimmt oder geeignet sein, die öffentliche Ordnung 

und Sicherheit in den besetzten niederländischen Gebieten zu gefährden.102 

I 
Andermaal werd veel overgelaten aan de rechter en weer profiteerde het Son
dergericht daarvan. In de praktijk waren vooral de leden of sympathisanten 
van communistische groeperingen die door deze Duitse rechtsinstantie 
wegens sabotage werden veroordeeld.103 Niet alleen lidmaatschap van de CPN 
en het plegen van aanslagen, maar ook het verspreiden van De Waarheid werden 
dikwijls gekwalificeerd als sabotage.104 Voldoende was het dat de verdachte 
'communist' was. Communisme en ordeverstoring waren naar de mening van 
de Duitse techter synoniem: 

t 
Denn die kommunistische Bewegung stammt aus dem Rußland der Zarenzeit, wo sie 

wegen des auch schon damals gegen sie bestehenden Verbotes gezwungen war, im 

Geheimen zu arbeiten. Die Kommunisten sind stets bemüht gewesen die Ordnung zu 

untergraben und das Staatsgefüge zu unterminieren (...) Das gilt insbesondere in der 

heutigen Zeit, in der Deutschland in einen Schicksalskampf mit dem Bolschewismus 

verwickelt ist und jede Beeinträchtigung seiner Belange durch kommunistische 

Umtriebe hinter der kämpfenden Front geeignet ist, zu Störungen zu führen, die im 

Interesse des glücklichen Ausganges der gewaltigen Auseinandersetzung mit dem Bol

schewismus auf jeden Fall vermieden werden müssen.105 

<> 

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat deze verordening vooral was 
bedoeld om communistisch verzet streng te kunnen bestraffen: door het Son
dergericht werd zij ook zo geïnterpreteerd. Tientallen, die het Sondergericht 
schuldig achtte aan sabotage, kregen de doodstraf. 

HOGE STRAFFEN EN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

Nadat de Duitse rechter het bewezen geachte feit had gekwalificeerd, was het 
zijn taak de strafbaarheid van de daad en van de dader te onderzoeken. De 
vraag was of er straf- of schulduitsluitingsgtonden aanwezig waren. Die zou
den moeten leiden tot het ontslaan van de verdachte van rechtsvervolging. 

Evenals het Nederlandse kende het Duitse recht een aantal straf- en schuld-
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uitsluitingsgronden.106 Opmerkelijk weinig verdachten werden door het 
Sondergericht in bezet Nederland ontslagen van rechtsvervolging. Slechts 
eenmaal was volgens de rechters van deze instantie sprake van ontoe
rekeningsvatbaarheid, een wettelijke schulduitsluitingsgrond. De verdachte 
was vader van een schizofreen meisje, broer van een schizofrene man. Hem kon 
volgens het rechtscollege geen schuld treffen.107 

In alle andere zaken waarin het Sondergericht feit en verdachte wel straf
baar vond, hielden de rechters zich vervolgens bezig met het vinden van de 
juiste straf: de straftoemeting. Het Duitse recht kende meer en andere straf-
soorten dan het Nederlandse: Festungshaft, tuchthuisstraf en doodstraf kwa
men in het Nederlandse recht niet voor.108 Een bijzondere maatregel in het des
tijds geldende Duitse recht was trouwens de castratie (die de Duitse rechter in 
bezet Nederland maar één keer heeft overwogen).109 

Festungshaft en hechtenis legden de Duitse rechters in bezet Nederland zel
den op; tot levenslange opsluiting in een tuchthuis is door hen niemand ver
oordeeld. In een vonnis gaf het Sondergericht de mogelijke reden aan: 

Es [Das Sondergericht - GvF] hält eine solche Strafe für weit härter als die Todesstrafe. 

Es läßt sich dabei von der Erwägung leiten, daß eine solche Strafe, nämlich ein Leben 

ohne jede Hoffnung auf Freiheit, nach germanischer Auffassung schlimmer ist als der 

Tod.110 

Tuchthuisstraf van tijdelijke duur en doodstraf werden daarentegen wel door 
de Duitse civiele rechters in bezet Nederland opgelegd. 

Evenals in de omschrijving van delicten waren de meest recente Duitse 
voorschriften onnauwkeurig in de omschrijving van de straffen. Zij boden de 
rechter veel keuze. Nagenoeg elke bepaling kende een 'uitzonderingsgeval', 
waarin een volstrekt andere straf kon worden opgelegd. Sommige bepalingen 
noemden geen maximum, andere schreven dwingend een minimum voor. 

In het algemeen hadden de Duitse rechters de mogelijkheid feiten zwaar te 
straffen. De VoVo, de Krwvo en de sabotageverordening stelden de rechter in de 
gelegenheid een keur aan strafbare feiten met de dood te bestraffen. Van die 
mogelijkheid maakte het Sondergericht ten dele gebruik. Iets meer dan hon
derd verdachten werden ter dood veroordeeld, een percentage van 15% van het 
totaal aantal veroordelingen. Vergeleken met andere Sondergerichte in Duits
land was dit percentage hoog. Het aantal keren dat het Bielefelder Sonderge
richt de doodstraf oplegde, was bijvoorbeeld veel kleiner: nog geen 3% van het 
totaal aantal veroordelingen.111 De meeste doodvonnissen van het Sonderge
richt hadden betrekking op 'saboteurs'. Slechts enkele Volksschädlinge en 
Kriegswirtschaftsverbrecher hoorden de doodstraf tegen zich uitspreken. 
Daarin verschilde het Sondergericht van Sondergerichte in Duitsland, die juist 
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van de VoVo en Krwvo profiteerden om (economische) delinquenten voor eens 
en altijd uit de'volksgemeenschap' te werken. Het genoemde Sondergericht in 
Bielefeld bijvoorbeeld, veroordeelde in de periode van medio december 1940 
tot medio maart 1945 39 van de 663 Volksschädlinge tot de dood. 

Bij de straftoemeting diende de Duitse rechter ook rekening te houden met 
omstandigheden die aanleiding gaven de straf te verlagen dan wel te verho
gen. De enige wettelijke strafverminderingsgrond was de verminderde toere
keningsvatbaarheid.112 Talloze advocaten spanden zich in om de Duitse rech
ter van de verminderde toerekeningsvatbaarheid van hun cliënt te 
overtuigen.113 Enkelen riepen de hulp in van een bevriend medicus.114 Niet zel
den hadden deze inspanningen succes.115 In ten minste één zaak accepteerde de 
rechter dit beroep op de psychische gesteldheid van de verdachte niet. Wel 
achtte hij de betreffende verdachte verminderd toerekeningsvatbaar, maar dat 
mocht zijns inziens niet meetellen: 

Das Schutzbedürfnis des deutschen Volkes erfordert eine strenge Bestrafung. Sollte der 

Angeklagte im gewissen Sinne Psychopath sein, so muss er gleichviel ebenso hart ange-

fasst werden, wie jeder andere Täter. Dies erfordert der Strafzweck.116 

In twee zaken liet de Duitse rechter de straf zakken tot wat in Nederland in de 
betreffende gevallen 'normaal' was.117 In de meeste zaken werd niet vergeleken 
- noch met wat in Duitsland, noch met wat in Nederland 'normaal' was. 

Omstandigheden die herhaaldelijk werden genoemd waren de ernst van 
een feit en de door het feit ontstane maatschappelijke verontrusting. De 
indruk die de verdachte op de zitting had gemaakt, lieten de rechters ook mee
wegen. Voor sommige verdachten werkte het in hun voordeel dat zij het feit in 
beschonken toestand hadden begaan. Tegen een verdachte, die een Parteibons 
een vuistslag had verkocht, eiste het OM de doodstraf. Het rechtscollege, reke
ning houdend met de dronken bui waarin het feit was gepleegd, volgde het OM 
niet.118 

Omstandigheden, zoals een zwakke gezondheid, ouderdom, jeugdigheid, 
de zorg voor kinderen, een gebrekkige opvoeding en het gemis van een of bei
de ouders, gaven de Duitse rechter zo nu en dan aanleiding de strafte verlagen. 
Vrouwen hadden dikwijls profijt van het seksistische denken van de Duitse 
rechter.119 Vrouwen deden in naam van de liefde wat van hen verlangd werd, 
reageerden primair op hun emoties en handelden (dus) ondoordacht, zo was 
kortweg zijn mening. Een Duitse, die haar ontrouwe echtgenoot had trachten 
te vergiftigen, werd een relatief lage straf opgelegd. De rechter vond de ver
dachte een gepijnigde vrouw die op advies van haar incestueuze vader tot deze 
misdaad was gekomen.120 Het strafbare feit, waarvoor een Nederlandse in een 
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andere zaak terechtstond, werd haar niet zo sterk aangerekend omdat zij zich 
door verliefdheid zou hebben laten verblinden: 

Die Triebfeder ihres Handelns ist die Person des De G. gewesen, zu dem sie eine Zunei

gung gefasst hatte. Aus dieser seelischen Einstellung heraus, die vermischt gewesen 

sein mag mit unklaren politischen Vorstellungen, (...) hat sie ihre illegale Tätigkeit 

begonnen und fortgesetzt, um dem De G. zu Gefallen zu sein.121 

In een paar zaken liet de rechter een pro-Duitse instelling van de verdachte in 
diens voordeel werken.122 In enkele motiveringen noemde de rechter het wer
ken in Duitsland of voor Duitsland. Daarbij speelde het trouwens geen rol 
wanneer dat werk was verricht. Zo gaf in één zaak de verzorging van een Duits 
kind in het interbellum de rechter aanleiding van de hoogste straf af te zien. 
Een andere verdachte had er baat bij dat zijn vader in de jaren twintig veel 
goeds voor Duitsland had gedaan. 

Weer andere omstandigheden brachten de Duitse rechter juist tot het 
opleggen van hogere straffen. Zo werd het schaden van een vertrouwensrela
tie, vooral in de werksfeer, de verdachte aangerekend. Ambtenaren op wie de 
bezetter zich moest kunnen verlaten, konden op forse straffen rekenen.123 Ook 
Nederlandse schoonmaaksters die werk verrichtten voor een Duitse instantie, 
werd bij diefstal op het werk de schending van een vertrouwensrelatie bijzon
der kwalijk genomen.124 -£^ -

In de straftoemeting kwam soms tevens het antisemitisme van de Duitse 
rechter tot uitdrukking. Voor joden was het niet vanzelfsprekend te worden 
getolereerd in de 'volksgemeenschap': om die reden moesten joden zich nog 
sterker aan de wet houden dan anderen, zo meende de Duitse rechter.125 In één 
zaak gaf de vermeende delinquente aanleg van joden, de 'Neigung der Juden 
zu gesetzwidrigen Handeln', aanleiding tot het opleggen van hoge straffen.126 

In weer een andere zaak, tegen een joodse verspreider van Vrij Nederland, haalde 
de Duitse rechter oorzaak en gevolg schaamteloos door elkaar: 

Schon diese blutsmässige Beschaffenheit [van de joodse dader - GvF] klärt alles. (...) Er 

weiss, dass der National-Sozialismus auf völkischer Grundlage aufgebaut ist und Juden 

als den alles zersetzenden Feind betrachtet. Wie richtig diese letztere nationalsozialisti

sche Auffassung ist, belegt Emit seinem eigenen Verhalten (...) F. hat jede sich ihm bie

tende Gelegenheit ergriffen, um nach Kräften durch Wühlarbeit unter den Niederlän

dern gegen Deutschland tätig zu werden.127 

Recidive ten slotte, was altijd in het nadeel van de verdachte. De wijze waarop 
de Duitse rechter sommige recidivisten typeerde liet er geen twijfel over 
bestaan: hier was geen plaats voor mildheid, voor een herintegratie in de 
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samenleving; hier was een definitieve en absolute uitsluiting geboden. In de 
zaak tegen de overvallers op het distributiekantoor in Beverwijk motiveerde 
het Sondergericht de tegen drie recidivisten uitgesproken doodstraf als volgt: 

Die Angeklagten De G., C. und M. sind asoziale Elemente. (...) Irgendeine für die Volks

gemeinschaft wertvolle Arbeit haben sie bislang noch nicht geleistet. Sie stellen viel

mehr nur eine Belastung der Allgemeinheit dar. (...) Sie sind auf Kosten der Allgemein

heit lange Jahre in den Gefängnissen unterhalten worden. Derartige Elemente haben 

innerhalb der Volksgemeinschaft schon normalerweise keine Existenzberechtigung. 

Nachdem sie sich dazu jetzt aber noch der Sabotage schuldig gemacht haben, ist ihr 

Leben verwirkt.178 

* 

Het hebben van een strafblad wees, kortom, op een asociale instelling. Daarbij 
deed het er niet toe wât het strafblad vermeldde. Zo was er een zaak tegen een 
Duitse filoloog. Het Obergericht achtte hem schuldig aan het zich onttrekken 
aan de Duitse dienstplicht. Bij de strafbepaling speelde het een belangrijke rol 
dat hij al eerder, in 1937, was veroordeeld. Destijds was hij schuldig bevonden 
aan homoseksualiteit en hoewel dit een ander delict was dan het delict waar
voor hij zich tegenover het Obergericht had moeten verantwoorden, meende 
de rechter dat beide daden dezelfde oorsprong kenden: 

Die Art seiner Straftat aus dem Jahre 1937 sowie die Beweggründe, die ihn zu der jetzti

gen Tat veranlasst haben, zeigen, daß bei dem Angeklagten auf charakterlichem Gebiet 

erhebliche Defekte vorliegen.129 

<> 

De verdachte werd ter dood veroordeeld. 

Vooral in de uitspraken tegen joodse verdachten en tegen verdachten met een 
strafblad bracht de Duitse rechter tot uitdrukking wat zijns inziens een 
belangrijke functie van het straffen was: de Ausmerzung van diegenen, die in 
de nationaal-socialistische doctrine vijanden van de 'volksgemeenschap' 
waren. 

Een andere functie van het straffen was de afschrikking van derden. Dat de 
Duitse rechtsorganen (althans in de eerste helft van de bezettingstijd) belang 
aan deze functie hechtten, blijkt uit de vele vonnissen, waarin voorbeelden 
werden gesteld. De strafwas zo hoog opdat anderen zich wel een tweede keer 
zouden bedenken alvorens diezelfde 'misstap' te begaan.130 

Voor steeds andere delictsoorten achtte de rechter dat 'voorbeeld stellen' 
geboden. Begin 1942 was dat de zwendel in bonnen en goederen: 

Angesichts der sich häufenden Verbrechen ähnlicher Art mußte (...) aus Gründen der 

175 

-0 



00-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09 
& 

Pagina 176 (Zwart film) 

Abschreckung eine Strafe festgesetzt werden, die nicht nur dem Angeklagten das 

Unrechte seines Tuns vor Augen führt, sondern die auch geeignet ist, andere von glei

chem Tun abzuschrecken.131 

Toen diefstal uit ontruimde huizen en van de Duitse Dienstpost stegen, stelde 
de Duitse rechter dat um der Abschreckung Willen de plegers van deze delicten 
zwaar moesten worden gestraft.132 Weer later moest, aldus de rechter, een voor
beeld gesteld worden om de ontduiking van de Duitse arbeidsinzet tegen te 
gaan: 

Bei der Strafzumessung verlangt der Zweck der Abschreckung der Bevölkerung von sol

cher Vereitelung deutscher Regierungsmassnahmen eine empfindliche Strafe.133 

* 

In die sterke nadruk op de generaal-preventieve functie van de straf stond de 
Duitse rechter niet alleen. De Duitse veiligheidspolitie drong in haar afsluiten
de berichten aan het OM frequent aan op exemplarische straffen. Uit het Duit
se persbeleid komt naar voren dat het Duitse regime eveneens deze functie van 
de straf onderkende en wilde uitbuiten. Vooral in de eerste twee bezettings
jaren deden de aan de leiband gelegde Nederlandse kranten regelmatig verslag 
van zittingen en uitspraken van de Duitse rechter. De Duitse propaganda-afde-
ling gaf aan, wat wel en wat niet in de kranten mocht worden gepubliceerd.134 

AFSLUITEND 

-e-

De competentie van de Duitse rechterlijke instanties, die hun in juli 1940 door 
Seyss-Inquart was toebedeeld, deed een politieke rechtspraak verwachten. Die 
verwachting kwam uit. Al in de eerste drie j aar van de bezetting waren duizen
den Nederlanders wegens anti-Duitse, of als zodanig geïnterpreteerde feiten, 
veroordeeld. Daarbij maakten de Duitse autoriteiten geen onderscheid tussen 
politieke feiten, commune misdrijven of overtredingen van economische wet
ten. Alle konden de 'orde' verstoren en waren om die reden bedreigend voor de 
bezettende macht. Van verschillende soorten zaken namen de Duitse rechter
lijke instanties kennis. Dit sloot overigens niet uit dat andere instanties dan 
deze instanties zich eveneens met de bestrijding en bestraffing van deze feiten 
bemoeiden. 

De in dit hoofdstuk beschreven bevindingen - die overigens hoofdzakelijk 
betrekking hebben op het Sondergericht - geven grond voor de veronderstel
ling dat ook op een ander niveau de Duitse rechtspraak politiek was. De straf
rechtelijke procedure was doorregen van momenten, waarop conventionele 
beginselen en regels opzij konden worden geschoven omwille van politieke 
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opportuniteit. Het was de verdachte die daarvan negatieve gevolgen kon 
ondervinden. Zijn positie was slecht beschermd. Evenals in nazi-Duitsland 
was de Duitse rechtspraak in bezet Nederland anti-individualistisch, gericht 
op de bescherming van de 'volksgemeenschap' en de 'openbare orde': vage 
begrippen, die geliefd waren bij de Duitse autoriteiten en die een buitenge
woon sterke politieke lading hadden. 

In de fase van het vooronderzoek heerste de Duitse veiligheidspolitie. 
Eigenmachtig (dat wil hier zeggen: zonder toezicht van het OM) kon zij bepa
len of een advocaat zijn client kon bezoeken, of bij het verhoor geweld werd 
gebruikt, hoe lang het voorarrest duurde, of het OM over de zaak werd inge
licht en of de zaak aan het OM werd overgedragen. Dikwijls besloot zij ver
dachten ab zu trennen. Niet zelden belandden deze abgetrennte personen in 
een van haar concentratiekampen. 

In de daaropvolgende procesfase was het OM de bevoegde autoriteit. Ook 
deze instantie kon verdachten abtrennen, wat in deze context teruggave aan 
de Duitse politie betekende. O ver het sepot-beleid is niet veel bekend. Uit betu-
dering van se 1.200 bewaard gebleven sepotzaken blijkt dat buitenproportio
neel veel zaken tegen Duitsers werden geseponeerd. Van belang is voorts dat 
het OM in zwaardere zaken voortdurend zijn optreden afstemde op de wensen 
van de politiek (Hauptabteilung Justiz). Dat in de aanklacht direct kon worden 
verzocht tot het vaststellen van de zittingsdatum en dat de dagvaardingster
mijn kon worden genegeerd, had tot gevolg dat een zaak uitermate snel kon - £ ^ -
voorkomen en kon worden berecht. 

De analyse van de bewaard gebleven stukken maakt duidelijk dat daarna, 
wanneer de zaak aanhangig was gemaakt en vervolgens de behandeling ter 
terechtzitting was geopend, toonde de Duitse rechter zijn uitzonderlijke 
bevoegd- en vrijheden. Wetten werden ruim geïnterpreteerd en dikwijls ana
loog toegepast, hoge straffen werden uitgesproken tegen verdachten, die de 
Duitse rechter (en met hem de Duitse bezettingsautoriteiten) het liefst uitge
rangeerd zou zien. De vonnissen van het Obergericht en het Sondergericht 
waren in eerste en laatste instantie gewezen. Alleen tegen uitspraken van het 
Landesgericht kon de verdachte (en het OM) in beroep gaan. 

Het bestaan van momenten in de Duitse rechtspraak, waarop de stem van de 
politiek hoorbaar werd, roept associaties op met de modellen van Fränkel en 
Gruchmann. Ook in de Duitse rechtspraktijk in bezet Nederland werkten 
krachten en instanties, van Maßnamen- en Normenstaat, naast en tegen 
elkaar. Desondanks past deze rechtspraktijk niet volkomen in een van de 
modellen die de twee wetenschappers met betrekking tot de rechtspraktijk in 
nazi-Duitsland hebben ontwikkeld. Gruchmanns geïnstitutionaliseerde inde
ling, waarbij de Duitse veiligheidspolitie außernormativ en de justitie norma-
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tiv optraden, geldt slechts ten dele voor de Nederlandse situatie. Er zijn voor
beelden van normativ optreden van deze Duitse politie én van außernormativ 
optreden van de Duitse justitie. Überhaupt kan worden betwist of een norma
tieve indeling zinvol is in een context, waarin normen zo sterk aan devaluatie 
onderhevig waren en voortdurend en uitsluitend ten dienste stonden van, of 
onderworpen waren aan, de staatsmacht. 

Ook van Fränkels model week de Duitse rechtspraktijk in bezet Nederland 
af. Een belangrijk punt van deze jurist is de indeling in politieke en economi
sche sfeer. In de economische sfeer, zo meende Ff hkel, greep het regime niet in, 
in de politieke sfeer daarentegen was sprake van een actief en repressief beleid. 
Op juridisch gebied resulteerde deze tweedeling in een 'normale' rechtsgang 
in zaken die betrekking hadden op de economische ordening naast een politie
ke rechtsgang in zaken tegen politieke tegenstanders van het regime. Uit het 
onderzoek naar de strafrechtspraak door het Duitse Landesgericht en Obergericht 
blijkt die tweedeling niet. Hier te lande behandelden de Duitse rechtsinstan
ties zowel economische zaken (in deze context: zaken wegens commune ver-
mogensmisdrijven en wegens overtredingen van de economische wetten) als 
politieke zaken. De wijze waarop deze twee soorten zaken werden opge
spoord, onderzocht en berecht verschilde niet wezenlijk. Wel moet worden 
vermeld dat aanzienlijk meer politieke verdachten ter dood werden veroor
deeld. Maar ook de straffen die tegen verdachten in ernstige economische 
zaken werden uitgesproken, waren doorgaans hoog. De hand van het politieke - £ ^-

regime liet zich, anders gezegd, zowel in de economische als in politieke sfeer 
voelen. 

Niettemin is Fränkels differentiatie in de rechtspraak interessant. Met 
betrekking tot de Duitse strafrechtspraak in bezet Nederland zou een tweede
ling in lichte en zware zaken, in Landesgericht- en Sondergerichtzaken, kun
nen worden gemaakt. Lichte zaken lagen doorgaans eenvoudig, zodat het 
vooronderzoek niet veel tijd en inspanning hoefde te vergen. Zware zaken 
hadden meestal betrekking op diverse verdachten en waren gecompliceerder. 
De Duitse veiligheidspolitie maakte in deze laatste zaken vaker gebruik van 
haar bijzondere bevoegdheden. 

In Landesgerichtzaken was het OM minder aan conventionele termijnen 
gebonden. Dat gaf de verdachte doorgaans duidelijkheid en bescherming. Van 
belang is voorts dat in Landesgericht-zaken met geen enkele politieke autori
teit over afzonderlijke lichte zaken werd gesproken of gecorrespondeerd. In 
zware zaken daarentegen kon de genoemde termijn worden genegeerd, kon 
direct worden verzocht om de vaststelling van de zittingsdatum en werd 
voortdurend, over elke zaak, overleg gevoerd met de politiek (Hauptabteilung 
Justiz). 

Ten slotte was ook de feitelijke rechtspraak in lichte zaken anders dan in 
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zware zaken. Op lichtere delicten waren immers minder vaak die verordenin
gen van toepassing, die nu juist de rechter zo uitzonderlijk veel ruimte boden. 
Omdat de Landesrichter bovendien niet bevoegd was de doodstraf of een hoge 
tuchthuisstraf tegen verdachten uit te spreken, waren zijn straffen betrekke
lijk mild. Tegen vonnissen kon beroep worden aangetekend. Geheel anders 
kon het optreden van een Duitse rechtsinstantie in zware zaken zijn. Voor
schriften konden ruim uitgelegd, analoog toegepast worden en hoge straffen 
konden worden opgelegd. Hoewel het niet in elk vonnis tot uitdrukking 
kwam, was het Sondergericht dikwijls het toonbeeld van political justice. 

^ > 
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' T O T A L E R E I N S A T Z ' VAN DE D U I T S E 
S T R A F R E C H T S P R A A K (MEI 1 9 4 3 - S E P T E M B E R 1944) 

In de loop van 1941 vestigde de Duitse rechterlijke macht voor strafzaken haar 
naam in bezet Nederland. In de twee jaren na de Februaristaking werden dui
zenden zaken in behandeling genomen door de Duitse met rechtspraak belas
te instanties. Veel zaken waren politiek van aard. Daarnaast behandelden die 
instanties talloze zaken wegens vermogensmisdrijven of overtredingen van 
economische wetten. In de meeste zaken werd een uitspraak gedaan. Een aan
tal haalde de landelijke pers. 

In deze rechtspraak weerspiegelden zich de maatschappelijke ontwikkelin
gen in bezet Nederland. In twee jaar tijds verslechterde de verhouding tussen 
de bezettende macht en de (Nederlandse) inwoners van het bezette gebied aan
zienlijk: het bezettingsbeleid werd dwingender, gewelddadiger en repressie- - £ ^~ 
ver, het politieke verzet omvangrijker en agressiever. De toename van het aan
tal (ernstige) strafzaken en van het aantal zware straffen geven een indruk van 
zowel de verharde opstelling van de bezettende macht als de gegroeide bur
gerlijke ongehoorzaamheid. 

Van de diepte van de kloof tussen enerzijds het bezettingsregime en haar 
'inheemse' medestanders en anderzijds de overgrote meerderheid van de 
Nederlandse bevolking getuigden gebeurtenissen in de eerste maanden van 
1943. Diverse maatschappelijke groeperingen maakten bezwaar tegen het 
bezettingsbeleid. Men denke aan het collectieve protest van medici tegen de 
verplichte aansluiting bij de Artsenkamer en dat van rechterlijke ambtenaren 
tegen de Duitse bemoeienis met de Nederlandse strafexecutie. Andere bevol
kingsgroepen klommen in de pen om te protesteren tegen de twee razzia's die 
begin februari 1943 plaatsvonden.1 

Die twee razzia's veroorzaakten in bredere maatschappelijke kring even
eens beroering. Tot dan toe waren communisten en joden het slachtoffer van 
razzia's geweest. De niet-joodse en niet-communistische meerderheid van de 
Nederlandse bevolking was aldus buiten schot gebleven. Dat was anders bij de 
razzia's van februari 1943, toen Nederlandse jongeren vrij willekeurig van 
straat werden geplukt. 
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Daar kwam bij dat ook het onderliggende doel van deze Duitse arrestaties 
een directe bedreiging vormde voor meer Nederlanders. Hoewel de Duitse 
overheid er alles aan deed om de razzia's op Plutokratensöhne als een represaille
maatregel af te schilderen - vlak tevoren waren twee aanslagen op prominente 
NSB'ers gepleegd; de dader werd in studentenkring vermoed - was het zonne
klaar dat de arrestaties tevens de politiek van de Arbeitseinsatz dienden. Die 
politiek had het gehele tot arbeid geschikte deel van de Nederlandse populatie 
als doelgroep. 

In de voorbije maanden was reeds gebleken dat deze Arbeitseinsatzpolitiek 
bijzonder veel weerstand opriep. Bij het 'uitkammen' van Nederlandse bedrij
ven was de tegenwerking zo gegroeid, dat in de herfst van 1942 slechts een frac
tie van het verwachte aantal arbeidskrachten in Duitsland te werk kon worden 
gesteld. Andere in 1942 voorgenomen maatregelen, zoals de tewerkstelling 
van Nederlandse studenten, hadden bij voorbaat tot zulke krachtige studen
tenprotesten geleid dat zij niet werden uitgevoerd.2 

Hitlers aankondiging van de umfassende Einsatz van arbeidskrachten ten 
behoeve van de 'totale' oorlog, in januari 1943, beloofde ook voor bezet Neder
land niet veel goeds. Al vrij snel kwamen bij het rijkscommissariaat in bezet 
Nederland de orders uit Berlijn binnen: nog meer arbeiders werden gevraagd. 
En dat terwijl de medewerking van Nederlandse zijde tanende was! De verant
woordelijke functionarissen van het bezettingsregime bevonden zich in een 
hachelijke situatie: de Berlijnse orders moesten worden uitgevoerd, maar het - £ ^ -
was nauwelijks te verwachten dat dit zonder hevige maatschappelijke deining 
zou kunnen geschieden. 

Diverse maatregelen werden na Hitlers aankondiging getroffen.3 Wederom 
werd studenten de duimschroef aangedraaid. Op 11 maart verscheen in het Ver
ordeningenblad Seyss-Inquarts verordening, die studenten verplichtte na het 
behalen van het examen enige tijd in het kader van de arbeidsinzet werk te ver
richten. Een studie kon voortaan alleen worden voortgezet indien een verkla
ring was ondertekend, waarmee de betrokkene aangaf deze verplichting te 
zullen nakomen." 

Het was echter niet deze maatregel van Seyss-Inquart die een massaal open
lijk protest teweegbracht. Die twijfelachtige eer viel de Wehrmachtbefehlsha-
ber Christiansen ten deel, toen hij enige tijd later alle leden van het voormalige 
Nederlandse leger opriep zich opnieuw te melden voor het krijgsgevangen
schap. 

DE APRIL-MEISTAKINGEN 

Met deze oproep, die in de vorm van een bekendmaking op 29 april 1943 in de 
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dagbladen verscheen, brak de bezetter met het beleid dat tot dan toe ten 
opzichte van de Nederlandse militairen was gevoerd. In mei 1940 waren op last 
van Hitler alle krijgsgevangen genomen Nederlandse militairen vrijgelaten. 
De enige voorwaarde die hieraan was verbonden was de ondertekening van een 
soort loyaliteitsverklaring. Twee jaar later kwamen de Duitse autoriteiten op 
deze vrijlating van alle Nederlandse militairen terug. Beroepsofficieren wer
den opgeroepen zich te melden voor het krijgsgevangenschap. Eind april 43 
gold die oproep voor alle leden van de Nederlandse krijgsmacht. In zijn 
bekendmaking verklaarde Christiansen zich hiertoe genoodzaakt te voelen 
omdat 'afzonderlijke leden van het voormalige Nederlandse leger door hun 
vijandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen, dat bij hun vrijlating in hen 
werd gesteld, [hadden] geschonden'.5 

Dat deze oproep voor onrust onder de bevolking zou zorgen was door som
migen verwacht: drie dagen voor de publicatie had de chef van Christiansens 
Generalstab zijn ondergeschikten medegedeeld dat het niet uitgesloten zou 
zijn, daß durch diese einschneidende Maßnahme die Bevölkerung der Niederlande erhe
blich beunruhigt wird.6 Vrijwel onmiddellijk na publicatie braken stakingen uit. 
Uit protest tegen Christiansens bekendmaking legden arbeiders in delen van 
Overijssel, Noord-Holland, Gelderland en Limburg het werk neer. Op 30 april 
volgden anderen in weer andere provincies. In agrarische delen van Nederland 
braken 'melkstakingen' uit: melk werd niet geleverd, melkbussen werden niet 
opgehaald of werden omver getrapt, melkfabrieken bleven leeg. - ^ ^~ 

Tot de zevende mei werd er op wisselende locaties in bezet Nederland 
gestaakt. Rauter, de verantwoordelijke man aan Duitse zijde, vond de stakin
gen alarmerend. Al op 29 april uitte hij zijn bezorgdheid tegenover Himmler. 
Zijns inziens was het geboden onmiddellijk het standrecht af te kondigen.7 

Alleen de rijkscommissaris had die bevoegdheid. Daar Seyss-Inquart juist op 
dat moment in het buitenland vertoefde en eerst niet bereikbaar was, werd eni
ge vertraging opgelopen. In de loop van de eerste stakingsdag werd het stand-
recht in Gelderland, Noord-Holland, Limburg en Overijssel afgekondigd. Een 
dag later kwamen daar de overige provincies bij. Met aanplakbiljetten en pers
berichten werd de bevolking op de hoogte gesteld. 

Op 1 mei verscheen Seyss-Inquarts bekendmaking in de krant.8 In Neder
land was het politiestandrecht van kracht, zo begon de rijkscommissaris. In 
verband daarmee beval hij dat eenieder zich onthield van elke handeling die de 
openbare orde zou kunnen verstoren of in gevaar zou kunnen brengen. Voorts 
wees de rijkscommissaris op de bijzondere maatregelen die Rauter zou treffen. 
Degene die in strijd met zijn of Rauters maatregelen zou handelen, zou stand
rechtelijk worden veroordeeld. 

Aan deze algemene bekendmaking waren twee beschikkingen toegevoegd. 
De eerste, ondertekend door de rijkscommissaris, gaf een opsomming van fei-
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ten, die in deze standrechtperiode met de dood waren bedreigd: deelname aan 
samenscholingen in het openbaar 'van welke aard dan ook', staken, uitsluiten 
van werknemers en weigeren werk te verrichten, 'zij het ook door een uitslui
tend passief gedrag*, wapenbezit, vervaardiging, verspreiding of bezit van 
pamfletten die de openbare orde zouden kunnen verstoren en verzet tegen de 
openbare macht. 

De tweede beschikking, afkomstig van Rauter, waarschuwde dat politie-
eenheden 'onverwijld zonder waarschuwing" zouden schieten op groepjes van 
meer dan vij f personen, die zich in het openbaar ophielden. Voorts vermeldde 
deze beschikking de feiten die met gevangenisstraf van ten hoogste vijfjaren 
en/of met een geldboete van onbeperkte hoogte werden bedreigd: het overtre
den van de verruimde Sperrzeit, het verkopen en schenken van alcoholhouden
de dranken en het doorbetalen van loon aan stakers. 

Met deze twee beschikkingen waren dus diverse nieuwe strafbare feiten 
gecreëerd, waarvan het politiestandgerecht kennis kon nemen. Toch werden 
in de praktijk veel van deze vergrijpen niet aangebracht bij een politiestandge
recht. Nagenoeg alle personen die in strijd hadden gehandeld met Rauters 
beschikking, werden buitengerechtelijk gestraft. De slotzin van deze beschik
king, namelijk: 'Het nemen van maatregelen op het gebied der veiligheidspo
litie blijft onaangetast/ bood hiervoor de ruimte. Duizenden arrestaties wer
den tijdens de stakingsdagen verricht. Honderden arrestanten verbleven enige 
tijd in kamp Vught. Daar diverse agenten gehoorzaamden aan het verbod 
waarschuwingsschoten te lossen, raakten vele anderen bovendien gewond.9 

Tientallen Nederlanders overleden aan hun verwondingen.10 

Andere tegenacties werden evenmin geschuwd. De Duitse politie arresteer
de bedrij fsleiders en fabrieksdirecteuren, die verantwoordelijk werden gesteld 
voor stakingen in hun bedrijf. Incidenteel vonden executies plaats. Zo waren, 
zonder vorm van proces, in Haaksbergen zeven stakende arbeiders door een 
Duits politiepeloton gefusilleerd. In Marum (Groningen) werden zeventien 
arbeiders doodgeschoten.11 

Vooral door het veelvuldige gebruik van de mogelijkheid overtreders van de 
nieuwe regels buitengerechtelijk te straffen, bleef het aantal bij het politie
standgerecht aangebrachte zaken nog betrekkelijk laag. Vergeleken met het 
Luftgaugericht ten tijde van de Februaristaking waren de politiestandgerech-
ten tijdens de stakingsdagen in 43 echter zéér actief. Anders dan in februari 
1941, toen één instantie (het Luftgaugericht) als standgerecht optrad, waren in 
de periode van 30 april tot 15 mei 1943 zeven standgerechten ingesteld. Elk 
standgerecht bestond uit drie leden - een ss-Richter (president) en twee ss-
officieren (leken) - en behandelde zaken, die in de betreffende regio {Siche
rungsbereich) waren begaan.12 

Vooral in de eerste dagen na de afkondiging van het standrecht traden deze 
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standgerechten veel op. Hoewel de bijzondere beschikking van Seyss-Inquart 
de doodstraf voorschreef, werd een aantal personen tot een vrijheidsstraf ver
oordeeld. Een vrouw die op de eerste mei schuldig was bevonden aan het 
oproepen tot staken kreeg bijvoorbeeld een tijdelijke tuchthuisstraf. Van de 
negentig stakende mijnwerkers die gezamenlijk op één zitting terechtstonden 
werden verreweg de meesten tot een vrijheidsstraf veroordeeld. In Amsterdam 
sprak het standgerecht zes verdachten vrij.13 Niettemin: tegen meer dan hon
derd Nederlandse burgers spraken de politiestandgerechten in deze korte 
tijdspanne de doodstraf uit.14 Daarmee overtroffen deze standgerechten in één 
klap de reguliere Duitse civiele instanties (Obergericht en Landesgericht) die 
sinds hun oprichting in juli 1940 zo'n veertig verdachten ter dood hadden ver
oordeeld. 

Ogenschijnlijk hadden deze en andere Duitse repressieve maatregelen succes. 
Doordat er geen sprake was van een landelijk geleide of gecoördineerde pro
testactie, waren de tamelijk geïsoleerde stakingskernen kwetsbaar voor Duitse 
tegenmaatregelen. De meeste stakers hervatten na enige dagen het werk. Op 4 
mei, binnen een week na het uitbreken van de eerste stakingen, gaf Harster 
zijn Außenstellen te kennen dat de situatie weer onder controle was.15 Amper 
twee weken later hief de rijkscommissaris het politiestandrecht op.16 

Hiermee was een einde gekomen aan de periode waarin het Duitse bezet
tingsregime voor de tweede keer naar de noodrem had moeten grijpen om de -Q-
binnenlandse rust in bezet Nederland te herstellen. Tijdens die periode werd 
krachtig opgetreden tegen stakers en anderen die zich in de ogen van de Duit
se autoriteiten bedenkelijk gedroegen. Tallozen werden gearresteerd, ver
wond of gedood. Ook werd het verboden zonder vergunning een radio te 
bezitten17 - een mogelijk antwoord op de recente steunbetuigingen aan de sta
kers vanuit Londen.18 Evenals in februari 1941 hadden Landesgericht en Ober-
gericht aan deze met harde hand uitgevoerde bescherming van de bezettende 
macht geen deel. Politie en politiestandgerechten speelden de hoofdrol. 

BEZETTINGSBELEID EN DE P RE D O M IN ANTI E VAN DE 

ARBEIDSINZET 

Een van de eerste Duitse maatregelen na de opheffing van het standrecht had 
een grote schoonmaak onder het Nederlandse overheidspersoneel tot gevolg. 
Diverse Nederlandse ambtenaren en burgemeesters werden ontslagen.19 Hal
verwege mei verscheen vervolgens een verordening die bestemd was voor 
Nederlandse ambtenaren (en andere beëdigde personen). Alle handelingen 
waarmee een ambtenaar de vervulling van een overheidstaak bemoeilijkte of 
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vertraagde waren voortaan strafbaar. Expliciet werden het staken en het ver
minderen van werkprestaties genoemd.20 

Nog tijdens de stakingen werd tevens duidelijk dat de Duitse autoriteiten 
niet van plan waren zich van de wijs te laten brengen. De extreme onrust in het 
land gaf hun geen aanleiding tot het bijstellen van het beleid. Ook het beleid 
inzake de arbeidsinzet, belangrijke beweegreden voor de stakers uit april en 
mei, werd niet gewijzigd. 

Het was vooral deze arbeidsinzetpolitiek die ook na de stakingen de gemoe
deren voortdurend bezighield en de verhoudingen in Nederland verder pola
riseerde. Naarmate het Duitse leger meer nederlagen leed werd het draaiend 
houden van de oorlogsmachine Berlijns hoogste prioriteit: daarvoor moesten 
arbeidskrachten worden geronseld, ook in de bezette gebieden. In Nederland 
werden studenten, die de verklaring van 11 maart niet hadden ondertekend, 
nog tijdens de standrechtperiode gesommeerd zich te melden. Vrijwel onmid
dellijk na de opheffing verschenen de kennisgevingen van Christiansen in de 
pers die waren gericht aan leden van het voormalige Nederlandse leger. Ook 
andere Nederlandse mannen werden groepsgewijs opgeroepen. In de zomer 
startten de Duitse autoriteiten de 'jaarklasse'-actie. Achtereenvolgens werden 
Nederlanders van verschillende leeftijden opgeroepen zich te laten registreren 
bij een gewestelijke arbeidskantoor. Van allen die voor uitzending in aanmer
king kwamen werd de stamkaart ingehouden. Niet veel later ontvingen zij een 
oproep naar Duitsland te vertrekken. - £ ^-

Geen van deze Duitse maatregelen uit de zomer van 43 had succes. Minder 
dan de helft van de opgeroepen studenten meldde zich vrijwillig aan. Nog 
geringer was de opkomst van leden van het voormalige Nederlandse leger.21 

Het resultaat van de jaarklasseactie was eveneens mager.22 Ook nieuwe maatre
gelen en acties werden gefrustreerd. Van wezenlijk belang hierbij was de hulp 
die ambtenaren van de arbeidskantoren de 'weigeraars' gingen bieden. Het 
bezettingsregime trof diverse tegenmaatregelen: nieuwe administratieve 
methodes werden beproefd,23 het beheer van de bevolkingsregisters werd 
gewijzigd,24 de bewegingsvrijheid van de voor arbeidsinzet in aanmerking 
komende personen werd beperkt25 en de opsporing van 'weigeraars' en 'con
tractbrekers' werd opgevoerd. In de herfst van 43 nam de Duitse bezetter zijn 
toevlucht tot razzia's. Sindsdien waren deze een vast onderdeel van de Duitse 
politiek inzake de arbeidsinzet.26 

ONTDUIKEN EN TEGENWERKEN 

Hoe hard de Duitse tegenmaatregelen ook werden, in de zomer van 1944 was 
het echec van deze politiek zonneklaar. Van het in juli 1944 verlangde contin-
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gent arbeiders - 21.000 - was nog geen 7% (1.395) geleverd.27 Dit mislukken van 
de arbeidsinzet hing samen met de tanende medewerking van Nederlandse 
instanties en burgers. De stakingen in april en mei hadden getoond dat steeds 
minder mensen bereid waren voor Duitse dwang te zwichten. Anders dan in 
februari 1941 had ook de bevolking van het platteland zich massaal bij de sta
kers aangesloten. De Duitse reactie op de stakingen had echter evenzeer duide
lijk gemaakt, dat deze openlijke vorm van protest werd bestreden. Het illegale 
werk bood een alternatief voor het ventileren van anti-Duitse gevoelens. 

Na de stakingen groeide het aantal burgers dat op enigerlei wijze 'verzet' 
pleegde. De vele berichten over de Duitse militaire verliezen versterkten de 
burgerlijke ongehoorzaamheid: hoe uitzichtlozer de situatie waarin het Duit
se leger geraakte, des te talrijker de verzetsactiviteiten in het (nog) bezette 
Nederland. Daar kwam bij dat ook de regering in Londen, naarmate de kans op 
haar terugkeer reëler werd, zich dirigerender ging opstellen. Onmisbaar was 
de door haar geautoriseerde financiële ondersteuning van diverse organisa
ties. Van belang waren voorts de adviezen die zij via Radio Oranje aan de bevol
king richtte.28 

Vooral het aan het onderduiken gerelateerde illegale werk nam een hoge 
vlucht. Sinds mei 1943 breidde de groep van hulpverleners en 'duikelaars' zich 
gestaag uit. De grootste hulporganisatie was de LO, die in de zomer van 1944 
tussen de 200.000 en 300.000 onderduikers verzorgde.29 Op dat tijdstip telde 
de LO 12.000 à 14.000 medewerkers.30 

Veel verzetslieden werkten in het kader van een illegale organisatie. Ver
schillende personen, organisaties en instanties namen het initiatief tot coördi
natie van 'het' verzet. Ook voor hen deze was de naderende bevrijding een 
belangrijke stimulans. Naarmate de bevrijding dichterbij leek te komen wer
den meer gedachten gewijd aan het naoorlogse landsbestuur en de plaats die 
het 'verzet' daarin zou kunnen hebben. Al in de eerste helft van 1943 waren 
twee organisaties in het leven geroepen, de Raad van Verzet (RW) en het Natio
naal Comité van Verzet. Zij zouden echter niet die overkoepelende, coördine
rende functie vervullen zoals hen voor ogen stond.31 Vanaf het najaar nam de 
Nederlandse regering in Londen het voortouw tot bundeling van het verzet. 
Ook deze pogingen slaagden maar ten dele, onder meer door de tegenstelling 
tussen 'oude' (verzuilde) politieke partijen en landelijk opererende verzets
groepen.32 

Een belangrijk kenmerk van het verzet, zoals dat zich na mei '43 manifes
teerde, was de gebruikmaking van geweld. Misdrijven tegen lijf, leven en goed 
van medewerkers aan het bezettingsregime namen hand over hand toe. Sabo
tage in enge zin (het moedwillig vernielen van objecten, waarmee een belang 
van de bezettende macht werd geschaad) bleef tot in september '44 in bezet 
Nederland onbeduidend.33 Nog steeds was het gebrek aan middelen hiervoor 
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de voornaamste reden.34 Daarentegen namen de door verzetslieden gepleegde 
roofovervallen explosief toe. Een enkele keer werden instanties en personen 
overvallen om aan wapens, politie-uniformen of geld te komen.35 Vaker was 
het object een distributiekantoor, een bevolkingsregister of een arbeidskan-
toor. In zekere zin waren de 'kraken' een reactie op de Duitse politiek om ver
zet via het distributiesysteem te bestrijden. 

Het waren vooral de aan de LO gelieerde knokploegen (KP) die deze kraken 
uitvoerden. Sinds mei '43 werden elke maand wel enkele kraken op distribu
tieobjecten uitgevoerd. Lang niet altijd slaagden deze. Enkele overvallen 
waren zeer sensationeel: de (geslaagde) overval op de cartotheek van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau te Leeuwarden in juni 1943, de (geslaagde) Tilburg-
se 'zegeltjeskraak' in januari 1944, de (geslaagde) kraak op de Landsdrukkerij 
in april 1944 en de (mislukte) overval op het Haarlemse distributiekantoor in 
junii944.36 

Sensationeel waren ook de operaties ter bevrijding van gearresteerde ver
zetslieden. Voor de april-meistakingen waren er nauwelijks bevrijdingsacties 
geweest: daarna namen zij in aantal toe. Een van de eerste vond plaats in de 
nacht van 30 augustus 1943. Een groep verzetslieden wist een gearresteerde 
compagnon te ontzetten uit het gemeentehuis van Hoogkarspel.37 Niet veel 
later werd een Nederlandse illegale medewerker uit het Zuidwal-ziekenhuis 
in Den Haag bevrijd.38 Voorspoedig verliep ook de overval van 6 juni 1944 op 
het Huis van Bewaring aan de Rotterdamse Bergstraat. Bij deze laatste overval 
kwamen tientallen verzetslieden vrij. Tegen zeventien van hen was al een aan
klacht ingediend. Door de bevrijding waren zij aan berechting ontsnapt.39 

Deze acties hadden een goede afloop: vele andere mislukten. Ronduit tra
gisch verliepen de beide overvallen op het Huis van Bewaring aan de Wetering
schans in Amsterdam. De eerste overval, in de nacht van 30 april op 1 mei 1944, 
mislukte doordat een waakhond aansloeg. De tweede overval, ruim twee 
maanden later, mislukte door verraad. Bij de eerste overval raakte de kunste
naar Gerrit van der Veen, een van de voormannen van het verzet, zwaar 
gewond. Bij de tweede overval werden de meeste daders ingerekend, onder 
hen een tweede kopstuk van het verzet: Johannes Post.40 

O 

DE DIFFUSE GRENZEN TUSSEN POLITIEK VERZET EN 

CRIMINALITEIT 

De kraken, uitgevoerd door verzetslieden, waren in gewone tijden te beschou
wen als commune misdrijven zoals beschreven in het Nederlandse wetboek 
van strafrecht. Voor sommige roofovervallen leek ook geen urgente reden te 
zijn. Wat was bijvoorbeeld de noodzaak en het nut van een overval waarbij 
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alleen geld of luxegoederen zoals tabak waren buitgemaakt? Berucht in dit 
opzicht was de KP-Meppel.41 In Rotterdam was het de 'ploeg-Jos' die kritiek 
kreeg op onverantwoorde geldkraken.42 Op deze en andere ploegen werd geen 
of nauwelijks toezicht gehouden. De landelijke leiding probeerde haar knok
ploegen in de hand te houden, maar niet altijd met succes. 

Bij sommigen groeide nu de angst voor criminalisering van het verzet. Het 
waren bovenal de door verzetslieden uitgevoerde 'liquidaties' waarover de 
meningen, ook binnen het verzet, zo sterk uiteenliepen. Naar doelwit kan een 
tweedeling worden gemaakt. Tot de eerste categorie behoorden de aanslagen 
op personen die direct een gevaar vormden voor de illegaliteit: v-Männer en 
(Nederlandse en Duitse) agenten. Enkele groepen uit het gewapend verzet 
hadden de uitschakeling van deze personen op hun repertoire staan. Zo was de 
RW in de periode tot juni 1944 verantwoordelijk voor ten minste zeven liqui
daties en de knokploegen voor enkele tientallen.« Deze moorden waren verde
digbaar: bij leven was het slachtoffer een direct gevaar voor verzetslieden. De 
aanslagen van de tweede categorie, op medewerkers en medestanders van het 
bezettingsregime, waren niet altijd even eenvoudig te rechtvaardigen.44 

Dat de illegaliteit - of althans: delen van de illegaliteit - enigszins 'crimina
liseerde', was trouwens met het oog op de historische context niet zo verwon
derlijk. Vanaf het begin van de bezettingstijd waren de (gerechtelijke geregis
treerde) criminaliteitscijfers in Nederland buitensporig hoog. Over 1944 zijn 
geen cijfers over de door de rechtbanken geregistreerde criminaliteit voorhan- -Q-
den. Op grond van andere gegevens, met betrekking tot de steden Utrecht, 
Rotterdam en Amsterdam, kan worden vastgesteld dat in 1944 de criminaliteit 
(althans daar) omvangrijk bleef.45 Die hoge cijfers moeten worden gerelateerd 
aan nieuwe strafbaarstellingen maar ook aan de verdergaande verpaupering 
van Nederland. Met de dreigende militaire nederlaag voor ogen richtte het 
regime in Berlijn zich behalve op Nederlandse arbeidskrachten ook op Neder
landse goederen. Meer goederen verdwenen over de Duitse grens. Tevens legde 
het gewicht in de schaal dat de (morele) binding van de Nederlandse bevolking 
aan de regels van de Duitse autoriteiten afnam naarmate hun maatregelen in 
hardheid en onbillijkheid toenamen. Dat dat laatste na de stakingen van 1943 
gebeurde, staat buiten kijf. 

TUSSENBALANS 

In bezet Nederland was er, samenvattend, voortdurend sprake van een samen
hang tussen bezettingsbeleid en de opstelling van de Nederlandse bevolking. 
Na verloop van tijd werd deze relatie meer en meer bepaald door ontwikkelin
gen aan het verre, maar stilaan naderende front. De Duitse militaire hegemo-
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nie, die in de lente van 1943 aan het wankelen was gebracht, stortte in de daar
op volgende maanden in. In Duitsland lagen steden en fabrieken voortdurend 
onder vuur, aan het oostelijke front werden Duitse troepen door het Russische 
leger allengs verder teruggedrongen, in Italië veroverden de geallieerden 
delen van het land en op zee werd het gevaar van de Duitse duikboten bedwon
gen. Eind maart 1944 was Roemenië onder Russisch gezag gekomen: drie 
maanden later, op 6 juni 1944, was een bres geslagen in het Duitse westelijke 
front. Sedertdien trok het geallieerde leger op naar het noorden. Parijs was op 
25 augustus 1944 bevrijd. 

In deze periode was in tal van opzichten sprake van een verdere radicalisa-
tie. De bezetter intensiveerde de impopulaire arbeidsinzet en de Nederlandse 
bevolking als geheel toonde zich minder bereid de Duitse politiek voor zoete 
koek te slikken. Velen gaven geen gehoor aan Duitse oproepen en verzoeken. 
Ondergrondse groeperingen lieten zich vaker van een gewelddadige kant 
zien. Het aantal aanslagen op personen en zaken nam in deze periode toe. Ook 
de Duitse bezetter ontpopte zich als geweldenaar die geen middel meer schuw
de. De geweldspiraal werd door geen van de betrokken partijen doorbroken. 

Zo lokte actie voortdurend een reactie uit en volgde op elke zet een tegenzet. 
De Duitse bezettende macht, wier dwangmaatregelen enerzijds aanleiding 
gaven tot anti-Duitse gedragingen en ongehoorzaamheid, had anderzijds de 
taak deze te bestrij den. Allicht werd die taak zwaarder naarmate de bevolking - £ ^~ 
zich minder inschikkelijk opstelde en de oppositie groeide. 

In juli 40 had de rijkscommissaris Duitse rechtsinstanties ingesteld om 
deze taak uit te voeren. Zij hadden dat in de voorbije bezettingsperiode ook 
gedaan. Hun aanwezigheid had niet uitgesloten, dat andere instanties even
eens een aandeel hielden of kregen in de bestrijding en bestraffing van feiten 
die niet strookten met de belangen van de bezettende macht en met haar poli
tiek. Hun onderlinge verhoudingen en taakverdelingen veranderden na de 
april-meistaking. Nu de burgerlijke ongehoorzaamheid omvangrijker en ver
zetsdaden extremistischer werden, verzette het Duitse regime de bakens. Voor 
de Duitse rechtsinstanties had dit grote gevolgen. 

DE NEDERLANDSE STRAFRECHTSPLEGING 

Voor de Nederlandse j ustitie was van meet af aan op het gebied van ordehand
having en oppositiebestrijding geen vooraanstaande plaats gereserveerd. De 
rol van de Nederlandse vrederechtspraak, die halverwege 1941 was ingesteld 
om de 'politieke vrede' te bewaken, was na een jaar praktisch uitgespeeld. 

Na de stakingen van 1943 werd de bevoegdheid van de Nederlandse straf-
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rechter verder ingekrompen. Door het Duitse beleid in het kader van de 
Arbeitseinsatz was een grote groep van Nederlandse burgers (jongemannen) 
aan de jurisdictie van de Nederlandse rechter onttrokken. Een nieuwe regeling 
inzake de bestraffing van distributiedelicten had ingrijpende gevolgen voor de 
economische rechter. In mei 1944 bepaalden de Duitse autoriteiten dat zelfs de 
lichtere gevallen van 'zwarthandel' voortaan uitsluitend buitengerechtelijk 
bestraft moesten worden (gevangenhouding in Vught). De lengte van deze 
opsluiting was zes maanden/6 

Terwijl de Nederlandse strafrechtspleging in deze periode aan de ene kant 
nog verder werd teruggedrongen, werd zij aan de andere kant j uist meer in- en 
gelijkgeschakeld. Op aandringen van Duitse autoriteiten werd het Nederland
se strafrecht op enkele punten gewijzigd - wijzigingen, die al eerder in nazi-
Duitsland hadden plaatsgevonden en die alle nazificatie van de Nederlandse 
rechtspleging beoogden. Hoewel de meeste wijzigingen in besluiten van de 
Nederlandse secretaris-generaal van justitie gestalte kregen, waren de Duitse 
autoriteiten dikwijls de drijvende kracht achter de voorbereiding. Voorbeel
den van de wijzigingen zijn er in overvloed. Met één besluit gaf Schrieke de 
Nederlandse autoriteiten de ruimte verdachten langer in voorarrest te hou
den47, met een ander besluit beperkte hij de rechtsmiddelen.48 Rond de jaar
wisseling 1943-1944 veranderde deze secretaris-generaal een bestaand regle
ment zo, dat de bevoegdheden betreffende 'de orde van de inwendige diensf 
overgingen op de presidenten.49 Leden van de Hoge Raad protesteerden tegen - £ ^-
deze verdekte introductie van het Führerprinzip, maar konden het van kracht 
worden van het wijzigingsbesluit niet tegenhouden.50 Van principiële aard ten 
slotte, was de opheffing van het analogieverbod in juni 1943-51 

Ook de Nederlandse zittende magistratuur werd na de stakingen minder 
met rust gelaten. Een punt van Duitse kritiek bleven de straffen die de Neder
landse rechters oplegden.52 Deze waren naar Duitse maatstaven te laag. In de 
eerste bezettingsjaren had het Duitse OM incidenteel vonnissen gecorrigeerd. 
De betreffende zaken werden dan door dit OM bij een Duitse rechterlijke 
instantie aanhangig gemaakt, die het vonnis van de Nederlandse rechter ver
volgens aufhob en de zaak zelf tot een einde bracht met een (aanzienlijk zwaar
der) vonnis. Toen wel duidelijk was dat mildheid in de Nederlandse recht
spraak structureel was, verloor deze kunstgreep aan aantrekkingskracht. In de 
ogen van de Duitse autoriteiten was het zinvoller het probleem bij de wortels 
aan te pakken: de rechter. Oegg, de procureur-generaal bij het Duitse OM, ver
woordde deze mening in het najaar van 1943 als volgt: 

meiner Ansicht nach kommt es bei dieser Sachlage aber nicht so sehr darauf an, dass in 

den einzelnen Fällen die Strafe erhöht wird, als vielmehr, dass diese Art Recht

sprechung abgestellt wird. Ich halte es nicht für richtig, dem Richter die Arbeit wegzu-
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nehmen und einzelnen Sündern nach so langer Zeit einen neuen Prozess zu machen. 

(...) Die einzige wirksame Maßnahme scheint mir vielmehr eine Änderung in der Beset

zung des Gerichts zu sein.53 

!f 

Niet de Aufhebungvm een enkel vonnis, maar de Abstellungvan een bepaalde Art 
Rechtsprechung was geboden. Het op non-actief stellen van bepaalde Nederland
se rechters ging daarmee gepaard.54 Op brutale wijze lapten de Duitse autori
teiten de traditionele onafzetbaarheid van de Nederlandse rechter aan hun 
laars. 

Al even brutaal was het optreden van de Duitse veiligheidspolitie. Steeds 
vaker gebeurde het dat de door een Nederlandse rechter opgelegde straf werd 
genegeerd, dat de veroordeelde aan het oog van de Nederlandse instanties 
werd onttrokken en dat hij door de Duitse veiligheidspolitie buitengerechte
lijk werd gestraft. Te milde vonnissen van de Nederlandse rechter werden op 
die manier gecorrigeerd. 

Nederlandse autoriteiten van justitie keurden deze gang van zaken af. 
Begin 1944 schreef Schrieke aan de leider van Hauptabteilung Justiz dat de 
Nederlandse justitie hierdoor niet alleen in haar functioneren werd belem
merd, maar ook in haar autoriteit werd aangetast.55 De aangeschrevene vol
stond met het verzenden van een brief aan de chef van de veiligheidspolitie, 
waarin hij verzocht voortaan de Hauptabteilung in te lichten over ingrepen 
van de Duitse veiligheidspolitie in de Nederlandse strafrechtspraak.56 

Ook de bevolking van de Nederlandse gevangenissen kon zich blijven 'verheu
gen' op Duitse belangstelling. Vlak na de sluiting van kamp Ommen lieten de 
Duitse autoriteiten door het Nederlandse departement van justitie uitzoeken 
hoe Nederlandse gevangenen optimaal ten behoeve van de oorlogsindustrie 
konden worden ingeschakeld. Opsluiting in een kamp en overplaatsing naar 
werkkampen in Duitsland hadden veel weerstand opgeroepen. Het departe
ment zag echter alternatieven: er kon worden gewerkt in de bestaande Neder
landse gevangenissen en aan projecten in Nederland.57 

Vanaf het midden van 1943 plaatsten diverse Duitse instellingen orders bij 
de Nederlandse gevangenissen.58 Hauptabteilung Justiz fungeerde daarbij als 
'koppelbaas'.59 De meeste orders waren afkomstig van de Wehrmacht en had
den betrekking op werkzaamheden die buiten de gevangenis moesten worden 
uitgevoerd. Velen die door de Nederlandse rechter tot een gevangenisstraf van 
meer dan drie maanden waren veroordeeld, werden in de nabijheid van het 
werk in kampen ondergebracht. Twee Wehrmachtkampen, op Texel en in 
Havelte, huisvestten te zamen zo'n 550 gevangenen. De circa 200 gevangenen 
die in februari 1944 in een kamp in Zeeland verbleven, hielpen mee aan de ver
sterking van de Atlantikwall. Hoewel enkele projecten met het oog op de oor-
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logsontwikkelingen werden gestaakt, bleef de Wehrmacht ook na D-day hon
derden gevangenen inschakelen bij de bouw van verdedigingswerken.60 

Niet altijd was de Nederlandse justitie erg gelukkig met de gevolgen van 
deze Duitse politiek ten opzichte van de Nederlandse gedetineerden. In enke
le gevangenissen was het immers ook een gewoonte geworden dat werk werd 
verricht voor de Nederlandse overheid. Dat werk bleef nu goeddeels liggen.61 

Massaal protest bleef evenwel achterwege. 

WRAAKOEFENINGEN EN BUITENGERECHTELIJKE STRAFFEN 

* • 

Terwijl de Nederlandse strafrechtspraak in de anderhalfjaar na de april-mei-
stakingen werd genazificeerd, gemarginaliseerd en onder toezicht werd 
gesteld, trad de Duitse veiligheidspolitie meer en meer op de voorgrond. Van 
meet af aan had zij de bevoegdheid personen voor een bepaalde tijd in hechte
nis te nemen. In de praktijk van bezet Nederland was hierover wel enig overleg 
met de andere autoriteiten. Lang niet allen die werden verdacht van strafbare 
feiten werden door de Duitse veiligheidspolitie 'bestraft'. In deze periode nam 
hun aantal wel toe. Van groot belang in deze context is de eerder genoemde 
beslissing van Seyss-Inquart uit mei 44 de overdracht van lichtere distributie
zaken aan het Nederlandse OM te staken. De verdachten in deze zaken zouden 
voortaan buitengerechtelijk, door de Duitse veiligheidspolitie, moeten wor
den gestraft.62 Opgespoorde 'weigeraars' en 'contractbrekers' zouden evenmin 
voor de rechter moeten worden gedaagd. Ook zij zouden buitengerechtelijk, 
met opsluiting in een kamp, moeten worden gestraft en vervolgens (weer) ter 
beschikking van de Arbeitseinsatz moeten worden gesteld.63 Al eerder, in het 
laatste kwartaal van 1943, was bepaald dat degenen die onrechtmatig hun 
radio hadden behouden, konden worden gestraft met opsluiting in een 
kamp.64 

Deze buitengerechtelijke straffen hadden gemeen dat zij de persoon troffen 
die de Duitse veiligheidspolitie verdacht van een strafbaar feit. Daarnaast nam 
deze politie dikwijls maatregelen die onschuldigen troffen. Juist dit soort 
maatregelen, veeleer wraakoefeningen dan straffen, nam na de stakingen van 
'43 toe. Het najaar van 1943 was in dit opzicht een belangrijke periode. De Duit
se veiligheidspolitie startte met het gevangennemen van familieleden van 
ondergedoken overheidsambtenaren - in de hoop die onderduikers te dwin
gen te voorschijn te komen. Vooral Nederlandse politieambtenaren en hun 
families werden met deze nieuwe maatregel geconfronteerd.65 Tegelijkertijd 
werd de Silbertanne-zaie vormgegeven. In het najaar van 1943, na een halfjaar 
waarin bijna dertig moordaanslagen op NSB-leden waren gepleegd, gaf de 
Duitse veiligheidspolitie de opdracht tot de uitvoering van deze actie. De 
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motor achter deze actie was Erich Naumann, de bevelhebber die Harster 
zojuist was opgevolgd.66 Halverwege september berichtte hij zijn onderge
schikten dat het zijns inziens zweckmäßig was bepaalde Terrorakten, waarbij een 
medestander of een medewerker van het Duitse bezettingsregime door ver
zetslieden was gedood, mit Gegenterror zu beantworten." In de nacht van 28 op 29 
september 1943 werd deze richtlijn voor de eerste maal in praktijk gebracht. 

Sindsdien werden met Naumanns toestemming ettelijke Silbertannemoor-
den gepleegd. De voorbereiding van de moorden gebeurde onder de grootst 
mogelijke geheimhouding. Om die reden werd in de correspondentie niet 
gesproken over een sluipmoord, maar over het omhakken van een zilverspar. 
Van dergelijke verbale camouflages bediende de Duitse politie zich ook in 
andere bezette gebieden. Zo werd in bezet Noorwegen de Aktion Blümchen 
pflücken uitgevoerd, die in opzet vrijwel identiek was aan de Silbertanneactie.68 

In Nederland waren in eenjaar tijds meer dan vijftig onschuldige Nederlan
ders het slachtoffer geworden van deze Duitse wraakoefening.69 In de zomer 
van 1944 kwam aan de Silbertanneactie praktisch een einde. De Duitse poli
tieautoriteiten zochten hun geluk in andere maatregelen. (Openbare) execu
ties van arrestanten deden nu hun intrede. In juli werden tientallen politieke 
gevangenen doodgeschoten naar aanleiding van twee verzetsdaden die vlak 
tevoren hadden plaatsgehad.70 

Nog meer slachtoffers maakten de executies van (politieke) gevangenen in - £ ^-
kamp Vught. Alleen al tussen 4 en 22 augustus 1944 waren 282 politieke arres
tanten voor het vuurpeloton geplaatst. In de daarop volgende twee weken wer
den nog zo'n 170 personen in de nabijheid van het kamp gefusilleerd. De leider 
van Abteilung iv van de Duitse veiligheidspolitie in bezet Nederland maakte 
de selectie. De executies vonden in alle stilte plaats.71 

Waarom de Duitse veiligheidspolitie tot deze massale moordpartij besloot 
is niet aanstonds duidelijk. Er kan worden gewezen op de nieuwste richtlijnen 
vanuit Berlijn. Aan de basis daarvan lag een Führerbefehl, dat eind juli 1944 
door Hitler was ondertekend, maar waarvan de inhoud bij enkele Duitse auto
riteiten al eerder bekend was.72 Het bevel sprak van de bestrijding von Terroris
ten und Saboteuren in de bezette gebieden. De gestaag toenemende terreur- en 
sabotagedaden in de bezette gebieden, zo opende de Führer, 

die mehr und mehr von einheitlich geführten Banden begangen werden, zwingen zu 

schärfsten Gegenmaßnahmen, die der Härte des uns aufgezwungenen Krieges entspre

chen. Wer uns im entscheidenden Stadium unseres Daseinskampfes in den Rücken 

fällt, verdient keine Rücksicht.73 

Vervolgens gaf hij het bevel alle geweldplegingen van niet-Duitse burgers in 
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bezet gebied, die gericht waren tegen de Wehrmacht of het 'ss und Polizei'-
complex, naarde volgende drie richtlijnen te bestrijden. Ten eerste: daders van 
deze feiten ('terroristen' en 'saboteurs'), die op heterdaad waren betrapt, sofort 
an Ort und Stelle nieder[zu]kämpfen. Ten tweede: in alle overige gevallen 'terroris
ten' en 'saboteurs' aan de Duitse veiligheidspolitie overdragen. Ten derde: 
Mitläufer direct te werk stellen. 

Met betrekking tot de uitvoering van dit bevel zou de Oberkommandant 
der Wehrmacht aanwijzingen geven, zo besloot Hitler.74 Dat gebeurde op 18 
augustus. 'Laufende gerichtliche Verfahren wegen aller Terror- und Sabotage
akte (...) sind auszusetzen/ aldus Keitel in zijn Durchführungserlaß. Ook alle 
zaken, 'die die Sicherheit oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht gefähr
den', moesten worden overgedragen aan het dichtstbijzijnde Duitse politiebu
reau. De bestraffing van overige, minder ernstige politieke zaken, zou even
min nog langer op strafrechtelijke wijze mogen geschieden. Hoe deze zaken 
moesten worden bestraft was aan de Wehrmachtsbefehlshaber, 'im Einverneh
men mit dem Höheren ss- und Polizeiführer'.75 

Noch door Hitler, noch door Keitel was dus expliciet opdracht gegeven tot het 
executeren van politieke gevangenen. Niet van hen, maar van de (wellicht door 
het RSHA gesteunde) Rauter kwam deze radicale maatregel. De Führer had in 
juli alleen de algemene richtlijn gegeven dat degene die het Duitse regime in 
den Kücken aanviel, geen consideratie mocht verwachten. - ^ ^-

Rauter was begin juli al op de hoogte van de strekking van het bevel.76 De 
executies van talloze arrestanten kunnen in dit licht worden opgevat als zijn 
even vroege als vrije interpretatie van de genoemde algemene richtlij n van Hit
ler.77 Er waren misschien andere interpretaties denkbaar geweest die niet zul
ke ingrijpende gevolgen zouden hebben gehad. Mogelijk, in de lijn van Kers-
haws idee van 'working towards the Führer', liet Rauter hier zien wat naar zijn 
mening de wens van de Führer zou zijn. Van groot belang is het zijn interpre
tatie van Hitlers algemene richtlijn in verband te zien met de militaire situatie 
in Europa. Terwijl de moorden in Vught plaatshadden, maakten geallieerde 
troepen hun opmars door Frankrijk en België. Bij de Duitse veiligheidspolitie 
in Nederland en misschien eveneens bij haar superieuren in Berlij n, moet deze 
opmars paniek en wellicht ook een nihilistische vastberadenheid hebben ver
oorzaakt. In die toestand kan het idee postvatten dat radicale maatregelen 
absoluut geboden zij n. Ook het gevaar dat gearresteerde verzetslieden zich bij 
de geallieerden zouden aansluiten of een tweede front achter de linies zouden 
vormen, werd door de moordpartij gereduceerd. 

Hoe dan ook: in die vrije, vroegtijdige en radicale interpretatie van Hitlers 
wens had Rauter zichzelf een belangrijke rol toebedeeld. In honderden geval
len besliste zijn medewerker over leven en dood. 
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Met deze executies liet de Duitse bezettet zich van een kant zien die de 
Nedetlandse bevolking tot dan toe nauwelijks had gekend. In andete bezette 
gebieden waren dergelijke terreurmaatregelen al eerder uitgevoerd. Zo was de 
bezettende macht in Frankrijk in de nazomer van 1941 begonnen gearresteer
de verzetslieden (meest communisten) te executeren - ter vergelding van aan
slagen die op Wehrmachtleden of -goederen waren gepleegd.78 Een jaar later 
werd aldaar Hitlers zogeheten Kommandobefehl van kracht: Engelse comman
do's en hun Franse helpers, die op heterdaad werden betrapt, waren direct nie
derzumachen.79 Een volgend hoogtepunt in de Duitse terreur in Frankrijk werd 
bereikt op 11 juni 1944, toen Duitse troepen, ter vergelding van de ontvoering 
van een Duitse officier, het plaatsje Oradour sur Glane met de grond gelijk 
maakten en meer dan zeshonderd onschuldige burgers om het leven brach
ten.80 

Zo mogelijk nog radicaler was de Duitse terreur in het oosten van Europa. In 
Servië bijvoorbeeld was in de zomer van 1941 de Partisanenbekämpfung ter hand 
genomen: huizen werden in brand gestoken, burgers werden gegijzeld en 
geëxecuteerd. Nadat in oktober '41 bij een aanslag van partizanen in de buurt 
van Krajusevac tien Duitse soldaten waren omgekomen en 26 waren verwond, 
gaf het Duitse militaire gezag ter plekke de opdracht tot de executie van meer 
dan tweeduizend mannelijke in- en omwoners van het dorp.81 In de bezette 
delen van de Sovjet-Unie waren strafexpedities en moorden vanaf het begin 
van de Duitse veldtocht schering en inslag. Voor die gebiedsdelen was tevens - £ ^ -

het van het sovjetfront bekende Kommissarbefehl van toepassing, dat het ver
moorden van leidinggevende communistische functionarissen voorschreef.82 

Vergeleken met deze extremiteiten was het optreden van Duitse politie-
eenheden in bezet Nederland lange tij d vrij gematigd geweest. Dat veranderde 
in de zomer van '44. De radicaliteit van het sindsdien gevoerde beleid uitte zich 
in de executies van honderden verzetslieden. 

DE DUITSE MILITAIRE RECHTER 

Allicht had de opkomst van buitengerechtelijke maatregelen en wraakoefe
ningen gevolgen voor de instanties van de Duitse strafrechtspraak. Aanvanke
lijk, toen Landes- en Obergericht nog in een oprichtingsfase verkeerden, waren 
de Duitse krijgsraden zeer nauw betrokken bij de vervolging en berechting 
van Nederlandse burgers, die in strijd met de belangen van de bezetter hadden 
gehandeld. Naar verloop van tijd namen andere instanties de Duitse krijgsra
den het werk uit handen. Een sleutelmoment was de uitvaardiging van de 
sabotageverordening. Vele (politieke) zaken van de zwaarste categorie werden 
sindsdien bij het bijzondere Obergericht (Sondergericht) aangebracht. In 
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dezelfde periode kwamen militaire en politiële autoriteiten overeen dat poli
tieke Bagatellzaken door de Duitse veiligheidspolitie buitengerechtelijk zou
den worden afgedaan. Enige tijd later troffen militaire en civiele autoriteiten 
een regeling die voorzag in de mogelijkheid andere Bagatellsachen aan het Duit
se OM over te dragen. 

Ondanks de behandeling van een aantal ernstige politieke zaken was de 
Duitse militaire rechter al vóór de stakingsdagen van 43 wat op de achtergrond 
geraakt. Na de stakingen nam het aantal politieke processen verder af. De laat
ste grote zaak tegen verzetslieden werd in juni 1944 behandeld door het Luft-
gaugericht, dat intussen verhuisd was van Amsterdam naar 's-Hertogenbosch. 
Meer dan veertig leden van twee belangrijke spionagegroepen werden ter 
dood veroordeeld.83 Daarna namen de Duitse krijgsraden nog maar zelden 
zaken in behandeling. 

Ter verklaring kan worden gewezen op de algemenere ontwikkelingen in 
de zomer van '44. In die periode werden de Duitse militaire autoriteiten gecon
fronteerd met een keur aan richtlijnen, plannen en voorstellen, die alle betrek
king hadden op de bestrijding (en bestraffing) van politieke tegenstanders in 
bezet Nederland en waarvan enkele min of meer de uitschakeling van de Duit
se krijgsraden beoogden. Van 'eigen' fabrikaat was het decreet van Seyss-
Inquart, dat medio mei '44 het licht zag.84 Hier ging het om een toekomstplan: 
wanneer de militaire situatie het zou vereisen, zou de rijkscommissaris op ver
zoek van de WBN de 'uitzonderingstoestand' kunnen afkondigen. Ten tijde van - ^ ^-
die uitzonderingstoestand zouden strengere regels gelden. Diverse strafbare 
feiten zouden met de dood worden bedreigd. 

Welke instanties bevoegd zouden zij n deze feiten te berechten, was de inzet 
van een briefwisseling die direct na de uitvaardiging op gang kwam. Het 
decreet sprak van militaire en politiestandgerechten. De Wehrmacht wenste 
dat de afkondiging van de uitzonderingstoestand haar niet automatisch zou 
verplichten 'militaire standgerechten' in te stellen. De rijkscommissaris ech
ter, was van mening dat het succes van de uitzonderingstoestand goeddeels 
afhing van een ogenblikkelijke handhaving van het standrecht en dus van de 
ogenblikkelijke instelling van standgerechten.85 Zijn Dienstanweisung zur 
Durchführung des Erlasses bracht deze mening tot uitdrukking, maar stelde ook 
weer iets anders voor.86 Naast de militaire en politiestandgerechten zouden de 
bestaande Duitse rechterlijke instanties én civiele Sondergerichte werkzaam 
zijn. 

Het decreet en de aanwijzing waren in mei 1944 opgesteld. In de daaropvol
gende maanden werden de eerdergenoemde bevelen van Hitler en Keitel bij de 
Duitse Wehrmacht in Nederland bekend. Deze bevelen repten van het stopzet
ten van de rechtspraak tegen politieke opposanten. Christiansen zag in deze 
bevelen van hogerhand een aanleiding Seyss-Inquarts decreet niet na te hoe-

196 

• • H H Ü Ü Ë ' ; — 0 



L 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09: Pagina 197 (Zwart film) 

m 

.f 

ven leven. Op 23 augustus gaf hij zij n officieren de aanwij zing de instelling van 
militaire standgerechten niet voor te bereiden. In bezet Nederland zou gehan
deld worden naar de letter van Keitels decreet. Frappant is dat Christiansen op 
eigen gezag de reikwijdte van dit laatste decreet vergrootte: alle niet-Duitse 
arrestanten die werden verdacht van een strafbaar feit moesten volgens zijn 
aanwijzing aan de Duitse veiligheidspolitie worden afgestaan. De Duitse 
krijgsraden zouden alleen nog zaken tegen Wehrmachtleden behandelen.87 

Dat de Gegnerbekämpfung in haar totaliteit hierdoor zou radicaliseren kon 
Christiansen niet zijn ontgaan. Van de Duitse veiligheidspolitie hoefde 
immers niet te worden verwacht dat zij mild zou optreden tegen arrestanten: 
vlak tevoren waren honderden Häftlinge zonder vorm van proces op haar 
bevel geëxecuteerd. Wellicht is hier sprake van een tweede voorbeeld van 'wor
king towards the Führer', maar wederom moeten de voor Duitsland nadelige 
militaire ontwikkelingen worden genoemd. Het ligt voor de hand dat Chris
tiansen met zijn aanwijzing vooral reageerde op de in korte tijd drastisch ver
anderde omstandigheden. In mei 1944, toen Seyss-Inquart zij n idee van de 'uit
zonderingstoestand' aankondigde, waren geallieerde troepen nog niet geland 
in West-Europa. Op het moment dat de bevelen van Hitler en Keitel werden 
uitgevaardigd, waren zij aan hun opmars in noordwaartse richting begonnen. 

Toen de geallieerden vervolgens de Nederlandse grens overschreden, zag 
Christiansen zich genoodzaakt om ook weer op zijn aanwijzing van 23 augus
tus terug te komen. Aan het OKW deed hij het verzoek arrestanten op een wijze -Q-
te mogen straffen die in een bepaalde situatie de meest passende was.88 Niet 
altijd was dat overdracht aan de Duitse veiligheidspolitie. Christiansen stelde 
voor de Wehrmacht in bezet Nederland toe te staan arrestanten standrechte
lijk of buitengerechtelijk te bestraffen. Het OKW ging op 24 september 1944 
hiermee akkoord.89 Ook aan de Wehrmacht in bezet Nederland was de vrije 
hand gegeven. De gevolgen daarvan zouden in de laatste bezettingsperiode 
blijken. 

DE OPKOMST VAN DE RECHTSPREKENDE INSTANTIES VAN HET 

'SS UND POLIZEl ' -COMPLEX 

Een instantie die na de april-meistakingen meer van zich liet horen, was het ss-
und Polizeigericht x. Deze instantie, die in februari 1944 van Den Haag naar 
Velp verhuisde, hield zich aanvankelijk bij na uitsluitend bezig met berechting 
van Duitse leden van ss of Polizei, die een strafbaar feit hadden begaan. Het ss-
und Polizeigericht was dus vooral een Truppengericht. In bezet Nederland 
waren Duitse leden van de ss en de Duitse politie aan de jurisdictie van de 
'gewone' rechter onttrokken.90 
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Nederlanders die na 15 mei 1940 in dienst waren van een organisatie van ss 
of politie alsmede leden van de Landwacht en de vrijwillige Hulppolitie, vielen 
eveneens onder de jurisdictie van het ss- und Polizeigericht. Nederlandse bur
gers kwamen tot mei 1943 alleen met het ss- und Polizeigericht in aanraking, 
wanneer zij een delict hadden gepleegd ten nadele van de ss of de Duitse poli
tie en wanneer de rijkscommissaris (of, namens hem: Hauptabteilung Justiz) 
deze instantie uitdrukkelijk toestemming had verleend de betreffende zaak te 
berechten.91 Het aantal politieke zaken tegen Nederlanders bleef lange tijd 
onbeduidend. 

Halverwege mei 43 breidde een voorschrift van Seyss-Inquart de bevoegd
heid van het ss- und Polizeigericht uit. Onder de jurisdictie van deze instantie 
vielen voortaan ook de feiten die een Nederlandse ambtenaar van politie had
den gedupeerd.92 Dit voorschrift had terugwerkende kracht, zodat de zaak 
tegen de 21 verdachten van de aanslag van 27 maart op het Amsterdamse bevol
kingsregister - waarbij Nederlandse agenten waren verwond - door het ss-
und Polizeigericht kon worden behandeld.93 

Het ss- und Polizeigericht was sindsdien bevoegd alle strafzaken te behan
delen waarbij een Nederlandse agent betrokken was - als slachtoffer of als 
dader. Over de gehele linie kreeg het ss- und Polizeigericht het hierdoor druk
ker. Tientallen zaken wegens belediging en diefstal ten nadele van een lid van 
een der genoemde organisaties werden door het ss- und Polizeigericht 
berecht.94 Daarnaast waren er enkele zaken tegen leden van de Waffen-ss, de - £ ^-

Nederlandse politie en gewapende NSB-onderdelen, die zich schuldig hadden 
gemaakt aan vermogensmisdrij ven.95 Een klein aantal zaken dat in deze perio
de door deze instantie werd behandeld, had betrekking op Nederlandse agen
ten of Waffen-ss'ers die zich aan hun werk hadden onttrokken.96 

Overigens verplichtte deze bevoegdheid het ss- und Polizeigericht niet. 
Zaken van gering belang konden aan andere instanties worden overgedragen. 
In de praktijk maakte deze instantie van die mogelijkheid dikwijls gebruik.97 

Soms betrof het een zaak waarbij ook anderen dan leden van politie of ss 
betrokken waren. Zo was er de zaak tegen zeven personen die werden verdacht 
van de moord op een joodse onderduikster. De zeven, allen betrokken bij de 
hulpverlening aan joodse burgers, waren in mei 1943 aangehouden. In febru
ari 1944 veroordeelde de Haagse rechtbank vijf van hen. De zaak tegen de twee 
anderen, de enige agenten van het zevental, was aan het ss- und Polizeigericht 
overgedragen. Toen dit rechtscollege te kennen had gegeven de zaak niet te 
willen behandelen, kwam deze alsnog bij de Nederlandse justitie terecht.98 

In een andere zaak gebeurde iets vergelijkbaars. Op drie personen rustte de 
verdenking onrechtmatig meubels uit een leegstaande (joodse) woning te heb
ben weggehaald. Hoofdverdachte was een Nederlandse ss'er. Het ss- und Poli
zeigericht besloot evenwel af te zien van behandeling en de zaak aan het civie
le Duitse OM over te dragen, 
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da an der Straftat des l (de Nederlandse ss'er - GvF) auch Beschuldigte, die der allgemei

nen Gerichtsbarkeit unterstehen, als Täter beteiligt sind (...) Es erscheint daher nicht 

zweckmässig, das Verfahren gegen l. aus dem Gesamtkomplex herauszunehmen und 

gesondert zu behandeln." 

Meer 'faam' dan het ss- und Polizeigericht kreeg het Polizeistandgericht. Tij
dens de stakingen, toen het politiestandrecht van kracht was, trad een aantal 
Duitse politiestandgerechten op tegen stakers en andere vermeende onrust
stokers. Hoewel deze standgerechten destijds pas actief waren geworden na 
afkondiging van het standrecht, had Seyss-Inquart van meet af aan de moge
lijkheid opengelaten politiestandgerechten in de toekomst in 'gewone' tijden 
in te stellen. 'Es wird Sie besonders interessieren/ zo had de rijkscommissaris 
eind november 1942 aan Himmler geschreven, 'daß ich ein Polizeistandgericht 
auch ohne Verhängung des Polizeistandrechts unter besonderen Umständen 
in Funktion treten lassen kann, z.B. bei der Häufung von Sabotageakten in 
einer Provinz.'100 Inderdaad was Himmler bijzonder geïnteresseerd: 'Ich bin 
der Überzeugung,' aldus zijn antwoord aan Seyss-Inquart, 'daß das Polizei
standrecht in dieser Form uns das Instrument in die Hand gibt, radikal und 
rasch durchzugreifen.'101 

'Radikal und rasch' optreden leek de rijkscommissaris in de vroege herfst 
van 1943 nodig. Halverwege september maakte hij in een interne Dienstanwei
sung bekend, dat het Duitse politiestandgerecht voortaan de bevoegdheid had -£ ̂ ~ 
bepaalde sabotagehandelingen te berechten. Daarbij had de rijkscommissaris 
gedacht aan zaken tegen Banden, dat wil zeggen: ondergrondse organisaties 
met een communistische kern en met ondergedoken leden.102 

Vervolgens, in het voorj aar van 1944, naar aanleiding van de talrijke overval
len op distributiekantoren, bevolkingsregisters en dergelijke instellingen,103 

voegde Seyss-Inquart hier andere categorieën bij: 

Hij die door diefstal, plundering, verduistering, afpersing of op andere wijze zich 

wederrechtelijk bevolkingsregisters, persoonsbewijzen, speciale vergunningen, distri-

butiekaarten voor levensmiddelen, stamkaarten, controlezegels, inlegvellen, stempels 

of andere voorwerpen, die met de verzorging van de bevolking verband houden, toeei

gent of deze onbruikbaar maakt of zij n plicht tot het houden van toezicht dan wel het 

beheren of bewaken met betrekking tot de bovenbedoelde voorwerpen verzaakt, dan 

wel een dergelijk strafbaar handelen verricht, die er toe bestemd is of geschikt is de 

openbare orde of de veiligheid in gevaar tebrengen, wordt als saboteur door het politie

standgerecht gevonnist.104 

Tijdens de stakingsdagen had het Duitse politiestandgerecht al zijn bijzon
derheden getoond. De procedure was vereenvoudigd, rechtsmiddelen waren 
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afwezig - evenals advocaten - opgelegde straffen waren hoog en werden bij
zonder snel geëxecuteerd. Ook was er geen apart OM. Een functionaris die had 
meegewerkt aan het politieonderzoek stelde de aanklacht op, diende deze in 
en was Vertreter der Anklage op de zitting.105 Een andere eigenaardigheid was dat 
het politiestandgerecht formeel toestemming van de Duitse Generalstaatsan
walt nodig had, wilde het een zaak behandelen.106 

Op 30 september 1943 hield het politiestandgerecht zijn eerste zitting zon
der dat het standrecht was afgekondigd. Bij die gelegenheid werd de zaak 
tegen 25 leden van de Amsterdamse verzetsgroep cs-6 behandeld. Van hen 
werden negentien ter dood veroordeeld. Reeds de volgende dag waren hun 
doodvonnissen voltrokken.107 Na deze zaak volgden andere. In de korte perio
de dat het politiestandgerecht op Nederlandse bodem functioneerde, zijn vele 
ondergrondse activisten door deze instantie veroordeeld. Vooral de (links geo
riënteerde) groepen die zich bezighielden met het helpen van onderduikers 
en/of gewapend verzet, liepen het gevaar met deze instantie in aanraking te 
komen. Wie voor het politiestandgerecht verscheen moest voor zijn leven vre
zen. De vonnissen waren doorgaans zeer streng: de doodstraf was eerder regel 
dan uitzondering.108 Cees Schalker en Ko Beuzemaker, twee kopstukken van de 
vooroorlogse CPN, werden in januari 1944 door deze instantie ter dood veroor
deeld.109 Ook Gerrit van der Veen werd in de duinen gefusilleerd nadat het poli
tiestandgerecht op 10 juni 1944 het doodvonnis had gewezen.110 Iets later die 
zomer sprak hetzelfde gerecht de doodstraf uit tegen meer dan twintig mede
werkers van Trouw. Ook deze straffen werden vrijwel onmiddellijk voltrok
ken.111 Dit Troüw-proces zou overigens het laatste optreden van het politie
standgerecht zijn. 

O 

Met de instelling van het politiestandgerecht hadden Rauter en zijn Berlijnse 
superieuren de door hen zo fel begeerde eigen rechterlijke instantie op het 
gebied van de Gegnerbekämpfung gekregen. Elders in Europa, zoals in Polen 
en in Noorwegen, was dat al veel eerder gebeurd. De gepolariseerde verhou
dingen in bezet Nederland gaven waarschijnlijk bij Seyss-Inquart de doorslag 
om naast de 'gewone' Duitse rechterlijke instanties dit bijzondere standge
recht toe te laten. Het politiestandgerecht uitsluitend als exponent van Rauter 
of'zijn' ss-richting te beschouwen, is daarom niet juist. In deze rechtspraak 
manifesteerde zich de tijdgeest en de koers die het bezettingsregime als geheel 
was gaan varen. 

LANDESGERICHT EN OBERGERICHT 

In deze context, waarin de Nederlandse strafrechter op zijn vingers werd geke-
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ken (en getikt), de Duitse krijgsraden minder zaken tegen Nederlandse bur
gers behandelden, de Duitse veiligheidspolitie steeds vaker en steeds bruter 
optrad en het politiestandgerecht tallozen ter dood veroordeelde, functioneer
den ook het Landesgericht en het Obergericht. 

Uiteraard hadden de veranderde institutionele verhoudingen een effect op 
hun functioneren. Ook de gewijzigde krachtsverhoudingen in Europa en de 
verslechterde relatie tussen bezetter en bevolking in Nederland hadden indi
rect invloed. Datzelfde kan worden gezegd over nieuwe strafbepalingen. 

Vergeleken met de vorige bezettingsperiode was het aantal voorschriften 
dat tussen 30 april 1943 en 1 september 1944 in het Verordeningenblad verscheen, 
aanzienlijk kleiner. In het tijdvak tussen de twee stakingen van 1941 en 1943 
waren 393 voorschriften gepubliceerd - gemiddeld vijftien per maand. In de 
volgende bezettingsperiode waren dat er 116 - gemiddeld acht per maand. Ver
reweg de meeste daarvan (tachtig) waren in 1943 uitgevaardigd. 

Van de nieuwe strafbepalingen had het voorschrift, dat in 1943 met betrek
king tot het radiobezit was uitgevaardigd, voor de Duitse civiele rechtspraak 
grote gevolgen. De naleving van dit voorschrift was onvolkomen. Duizenden 
radio's werden niet ingeleverd. Meer dan eens verlengde het Duitse gezag de 
inleveringstermijn, telkens zonder succes. Een laatste Gnadenaktion, die radio
bezitters sttaffeloosheid beloofde in ruil voor het inleveren van hun toestel, 
liep eveneens uit op een mislukking. Diverse mensen hielden hun apparaat 
verborgen of leverden een tweede - slechter - toestel in om zodoende de dans -£• ^-

te kunnen ontspringen.112 

Aan Duitse zijde werd echter sterk gehecht aan handhaving van het voor
schrift. Begin augustus 1943 gaf Seyss-Inquart zijn propaganda-afdeling de 
opdracht erop na te zien dat vonnissen tegen Nederlanders, die hun radio ille
gaal hadden gehouden, in de pers verschenen.113 

Tot berechting van dit nieuwe delict (radiobezit) was de Duitse rechter 
bevoegd. Overtredingen van de radiobeschikking kwamen meestal bij de Lan
desrichter terecht. Voor hem betekende de strafbaarstelling van het radiobezit 
zeer veel extra werk. In de tweede helft van 1943 had het Landesgericht het bij
zonder druk. Een aantal zaken werd beëindigd met een Strafbefehl, dat door 
het OM was opgesteld en dat alleen de handtekening van een Landesrichter 
behoefde. Alle andere zaken werden op de zitting behandeld. In radiozaken 
kwam het nagenoeg altijd tot een zitting. De stroom radiozaken, die in dit 
halfjaar het Landesgericht bereikte, gaf aanleiding enkele tientallen zaken in 
een 'versnelde procedure' te behandelen (die Aburteilung im beschleunigten Verfah
ren). Bepaalde procesrechtelijke regels waren dan niet van kracht.114 Vanaf 
augustus 1943 behandelde het Landesgericht herhaaldelijk zaken 'in versnelde 
procedure'.'15 Radiozaken bleven een groot deel van de rechtspraak door het 
Landesgericht bepalen. Een op de drie verdachten die deze rechter in de eerste 
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acht maanden van 1944 berechtte, was radiobezit ten laste gelegd. 
Een politiek delict dat het Landesgericht vooral in de tweede helft van 43 

dikwijls behandelde, was de overtreding van de Sperrzeit (de avondklok). Tij
dens de april-meistakingen was deze overal in bezet Nederland vervroegd. Een 
groot aantal overtreders, meestentijds aangehouden door Nederlandse agen
ten, werd aangeklaagd bij het Landesgericht. Naarmate de stakingen verder in 
de tijd verwijderd raakten, daalde het aantal van deze zaken. 

Curieus zijn de honderden zaken tegen duivenmelkers. Duivenbezit was 
formeel een delict waarvan alleen de Duitse militaire rechter kennis kon 
nemen. Een verordening uit juni 1940 zorgde voor de registratie van post- en 
slagduiven in Nederland.116 Ruim eenjaar later werden ook de bezitters van 
sierduiven verplicht zich te laten registreren.117 Het jaar daarop ten slotte, gold 
een algemeen verbod voor duivenbezit. Afgehakte en geringde duivenpoten 
moesten bij het gemeentehuis worden ingeleverd. De betreffende verordening 
waarschuwde de duivenmelkers: wanneer hun duivenbezit werd ontdekt, 
konden zij tot vijftien jaar tuchthuisstraf worden veroordeeld.118 In de praktijk 
legde de Landesgericht deze hoge straf nimmer op (het gerecht was daartoe 
ook niet bevoegd). De mees ten werden veroordeeld tot enkele maanden gevan
genisstraf.119 

Naast politieke zaken bleef het Landesgericht ook in dit tijdvak vele zaken 
behandelen die in enge zin niet politiek waren. Geregeld was de Wehrmacht de 
gedupeerde partij. Hier bleken, evenals bij de 'duiven'-zaken, de gevolgen van - £ ^-
de eind 42 getroffen regeling waarmee het de Duitse krijgsraden werd toege
staan minder ernstige zaken naar de Duitse rechtsinstanties te verwijzen. Dik
wijls ging het in de verwezen zaken om diefstal. Begin maart 44 behandelde 
het Landesgericht bijvoorbeeld een zaak tegen een Nederlander die twee paar 
autobanden had gestolen. De rechter achtte hem schuldig en legde een gevan
genisstraf van tien maanden op.120 In diezelfde maand veroordeelde het Lan
desgericht een Nederlander tot vier maanden gevangenisstraf omdat deze 
rechter bewezen achtte dat deze man op het traject Oisterwijk-Tilburg zonder 
toestemming in een Wehrmachtcoupé had gezeten en aldaar een Duitse vrouw 
had bestolen.121 Vier havenarbeiders kregen van dezelfde rechter een boete 
wegens diefstal van enkele vaten olie die het eigendom waren van de Kriegsma
rine.121 Tot een aanzienlijk hogere straf werd een man veroordeeld die uit een 
Wehrmachtwagon twee vaten boter had gestolen. Hier telde het mee dat de 
verdachte de verzegelde treinwagon met geweld had opengebroken.123 

In totaal werden ruim vierduizend zaken in de periode tussen mei 1943 en sep
tember 1944 bij het Landesgericht aangebracht.124 Een deel daarvan was poli
tiek van aard. Alleen al in 1944 behandelde het Landesgericht zaken tegen meer 
dan duizend personen die waren verdacht van een politiek delict. De meesten 
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van hen waren wegens radiobezit aangeklaagd. 
In absolute cijfers nam het maandelijkse aantal bij het Landesgericht aange

brachte zaken in 1944 af. In de eerste zes maanden schommelde dat aantal rond 
de tweehonderd. In j uli en augustus '44 bleef het hier ver onder. De daling van 
het aantal zaken was abrupt: in juni '44 waren nog 243 zaken aanhangig 
gemaakt, in juli 82, in augustus 62. 

Deze plotselinge daling hield verband met een al even plotselinge wijziging 
van het afgiftebeleid van de Duitse veiligheidspolitie. Een bericht van de chef 
van de Duitse veiligheidspolitie in Nederland, dat begin juni aan de regionale 
Duitse politiebureaus werd verzonden, spreekt boekdelen. Naar aanleiding 
van een recente (geslaagde) actie ter bevrijding van politieke gevangenen, zo 
begon het bericht, had de rijkscommissaris de politie bevolen ervoor te zorgen, 
dat alle daarvoor in aanmerking komende arrestanten binnen twee weken 
voor de rechter kwamen. Dossiers van de betreffende Häftlinge moesten zo 
snel mogelijk in orde worden gemaakt en worden bezorgd aan het Duitse OM. 
'Es soll auf diesen Weise bezweckt werden,' vervolgde de politiechef, 

daß die hohe Zahl der für die Justiz in deutschen Polizeigefängnissen und im Lager 

Amersfoort einsitzenden Häftlinge vermindert wird und daß möglichst viele dieser 

Häftlinge, denen nur eine geringe Verfehlung zur Last gelegt wird, in den Arbeitsein

satz verbracht werden können.125 

Hier begon de oorlogsrealiteit en het Duitse tekort aan arbeidskrachten zich 
aan te dienen. De Duitse politie kreeg expliciet de opdracht zoveel mogelijk 
verdachten van 'lichte' overtredingen niet aan het OM over te dragen, maar te 
werk te (doen) stellen. 

In ditzelfde bericht stelde de politiechef verder een restrictiever arrestatie-
en afgiftebeleid voor: 

Bei neu anfallende Haftsachen ist zu überlegen, ob die Verfehlung so schwerwiegend 

ist, daß in der heutigen Zeit eine Festnahme und Aburteilung durch ein Gericht zeitlich 

und arbeitsmäßig verantwortet werden kann.126 

Zaken die gewoonlijk aan de justitie werden afgegeven moesten vanaf dat 
moment getoetst worden: alleen wanneer het vergrijp inderdaad zo ernstig 
was, dat in der heutigen Zeit een strafrechtelijke procedure zeitlich und arbeits-
mäßigkon worden verantwoord, diende de zaak aan de justitie te worden over
handigd. Opportuniteit won het van legaliteit. Het kleine aantal bij het Lan
desgericht aangebrachte zaken in deze zomer heeft ongetwijfeld te maken met 
de gevolgen van dit bericht. 

Voor de medewerkers van het Landesgericht in bezet Nederland dreigde het 
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werk medio 44 dus op te houden. Op bedekte wijze tekende de leider van het 
Landesgericht in de vroege zomer bezwaar aan tegen de nieuwe beleidslijn, of 
beter gezegd: tegen de wijze waarop de Duitse veiligheidspolitie met arrestan
ten omsprong.127 De rechter was tot deze stap gekomen naar aanleiding van 
een recente zitting, die zijns inziens sehr unschön was geweest. Personen die 
waren verdacht van lichte vergrijpen, waren voor hem verschenen in schlechtes
ter zerlumpter Sträflingskleidung en met kaalgeschoren hoofden. 'Diese Art des 
Verfahrens,' aldus de Landesrichter in zijn brief aan Hauptabteilung Justiz, 

I 
ist nach Ansicht der Richter und Staatsanwälte, die gestern die Sitzung wahrgenommen 

haben, geeignet, dem Ansehen des deutschen Volkes in grossem Umfange Abbruch zu 

tun. Wir verkennen dabei nicht, daß es aus sicherheitspolizeilichen Gründen notwen

dig sein kann, Häftlinge, die wegen des Verdachts terroristischer Bestrebungen einsit

zen, durch eine auffallende Sträflingskleidung herauszuheben, um damit eine Flucht 

zu verhindern (...) Dagegen scheint uns diese Behandlung von Niederländern, die 

lediglich ihr Rundfunkgerät nicht abgegeben oder auch schon verbotene Sender 

abgehört haben, durch die Umstände des Einzelfalles in keiner Weise gerechtfertigt.128 

K 
Aan de motieven van de rechter hoeft niet te worden getwijfeld. Desondanks 
moet er op worden gewezen dat, wanneer de Duitse politie het Landesgericht 
van al zij n werk beroofde, de medewerkers van deze instantie niet langer nodig 
waren in bezet Nederland. Dat zou weer betekenen dat zij elders in Europa te 
werk konden worden gesteld of als militair aan het front konden worden inge
zet. Voor de leider van het Landesgericht en voor zijn medewerkers was dat 
geen prettig vooruitzicht. 

Naar alle waarschijnlijkheid was dit geschrift het enige (verholen) protest 
van het Landesgericht tegen de Duitse politie. De tijden waren veranderd, de 
institutionele verhoudingen evenzeer. Nu de orde van de bezettende macht 
dusdanig werd bedreigd, van binnen en van buiten, achtte de geciteerde Duit
se politiechef het niet meer opportuun lichte vergrijpen te (laten) bestraffen. 
Vermoedelijk deelden andere Duitse autoriteiten (de rijkscommissaris was 
genoemd) deze mening. De protestbrief van de leider van het Landesgericht 
leidde dan ook niet tot beleidswijzigingen. De rechtspraak door deze instantie 
kwam in het derde kwartaal van 1944 tot stilstand. Niet de genoemde bevelen 
van Keitel en Hitler hadden dat veroorzaakt, maar de begin juni van kracht 
geworden nieuwe richtlijn van de Duitse veiligheidspolitie in bezet Nederland 
- die overigens mogelijkerwijs terugging op een bevel van de rijkscommissa
ris. 

^ > 

In tegenstelling tot het Landesgericht ondervond het Obergericht nauwelijks 
gevolgen van die nieuwe richtlijn. Sinds mei 1943 steeg het maandelijks aantal 
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zaken, dat door deze instantie werd behandeld, gestaag. Gemiddeld berechtte 
het Obergericht in de periode van begin juni tot eind december 1943 twintig 
zaken per maand. In het eerste halfjaar van 1944 waren dat er meer dan 25. 
Anders dan het Landesgericht bleef het Obergericht ook in juli en augustus '44 
regelmatig zittingen houden. Van een afname van werkzaamheden was, kort
om, geen sprake. Enkele nieuwe medewerkers werden zelfs in het tweede 
kwartaal van 1944 nog aangesteld.129 

Na mei 1943 werd het aantal distributiezaken dat het gewone Obergericht 
maandelijks behandelde steeds groter. Nagenoeg altijd was clandestien slach
ten het onderwerp. De meeste zaken waren opgelost door de Nederlandse poli
tie. Veel van deze zaken waren omvangrijk: er waren leveranciers, slachters, 
verkopers, helers en kopers bij betrokken. In de zomer van 1944 werd bijvoor
beeld een zaak tegen 24 inwoners van Bussum, Hilversum en Naarden behan
deld. De hoofdverdachten kregen allen een lange tuchthuisstraf opgelegd.130 

Deze strafsoort was overigens ook de meest opgelegde in zaken wegens clan
destien slachten. 

Behalve in dergelijke distributiezaken deed het gewone Obergericht uit
spraken over personen die schuldig waren bevonden aan een commuun ver-
mogensmisdrijf. Het aantal uitspraken in politieke zaken was tot in het najaar 
van 1943 te verwaarlozen. Sindsdien wees het gewone Obergericht zo'n vijf à 
tien keer per maand vonnis in een politieke zaak. 

Hiervan week de ontwikkeling van het Sondergericht sterk af. Al in de loop - £ ^-
van \i was duidelijk geworden, dat deze instantie een steeds beperkter werk
terrein kreeg. Nagenoeg alle zaken die na de stakingen van '43 werden berecht, 
waren politiek. 

Binnen de categorie politieke zaken verschoven de accenten. Met de 
opheffing van het standrecht waren de politiestandgerechten op non-actief 
gesteld. De vraag was wat te doen met zaken, waar de politie reeds een onder
zoek naar had ingesteld. Rauter gaf het antwoord: deze zaken zouden aan het 
Duitse OM worden overgedragen.131 Dit antwoord bracht Oegg enigszins in 
verlegenheid. Gold het écht voor alle zaken tegen alle strafbare feiten, die ten 
tijde van de stakingsdagen waren begaan? Hij hoopte van niet. Zijns inziens, 
zo deelde hij het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz mee, had het 
thans de hoogste prioriteit 'die Lage weiter zu entspannen und auf eine zune-
hemende Beruhigung der Gemüter hinzuwirken'. Het strikt hanteren van het 
legaliteitsbeginsel en domweg allen vervolgen die zich in die dagen strafbaar 
hadden gedragen, kon weleens een averechts effect hebben, schreef Oegg: 

Vom Standpunkt der Strafverfolgungsbehörde aus besteht selbstverständlich an der 

Strafwürdigkeit (...) kein Zweifel. Ich bitte jedoch über die Frage der politischen Zweck

massigkeit einer Durchführung der Verfahren entscheiden zu wollen.132 
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Wimmers antwoord is niet bewaard gebleven. Wel is het opvallend dat in ver
scheidene zaken tegen 'stakers' en anderen die tijdens het politiestandrecht 
een strafbaar feit hadden gepleegd, vrij lage straffen werden geëist.133 Mogelijk 
heeft Oegg zijn officieren opgedragen rekening te houden met de verhitte 
gemoederen in de Nederlandse samenleving en daarom geen al te hoge straf
fen te rekwireren. Vergeleken met de rechtspraak van het politiestandrecht in 
mei 1943 waren de meeste vonnissen van het (bijzondere en gewone) Oberge
richt, tegen stakers en anderen, betrekkelijk mild. Burgers die sabotage of 
Kriegswirtschaftsverbrechen ten laste was gelegd omdat zij ten tijde van de 
stakingen melkbussen hadden omgetrapt, werden door het Obergericht 
wegens Landfriedensbruch (art. 125 StGB) tot vrijheidsstraffen veroordeeld.134 

Twee vrouwelijke medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen bijvoor
beeld, die op het hoofdkantoor in Utrecht respectievelijk op de telex- en telefo-
nieafdeling werkzaam waren, moesten zich tegenover het Obergericht voor 
hun gedrag tijdens de stakingen verantwoorden. De telexbediende die op 30 
april aan grote Nederlandse stations het (onjuiste) bericht had verstuurd dat in 
Utrecht werd gestaakt, werd door het bijzondere Obergericht wegens sabotage 
veroordeeld. Zij kreeg niettemin geen doodstraf.135 Veel later behandelde het 
gewone Obergericht de zaak tegen de andere NS-medewerkster. De rechters 
achtten haar schuldig aan het aanzetten tot staken: als hoofd van de telefonie-
afdeling zou zij andere telefonistes hebben toegeschreeuwd hun benen te zul
len breken indien zij niet onmiddellijk het werk zouden staken. Zij werd -C'X-
'slechts' tot anderhalfjaar tuchthuisstraf veroordeeld.136 

In een andere zaak uitte de relatieve mildheid van het Obergericht zich op 
een wel heel bijzondere wijze. Op 8 juni sprak het bijzondere Obergericht de 
doodstraf uit tegen twee jongemannen uit Zwartsluis omdat zij op 30 april de 
sleutel, waarmee een brug dicht en open ging, in het water hadden gegooid. 
Daarmee hadden zij sabotage gepleegd.137 Toen het Obergericht een paar 
dagen later werd gevraagd een mening te geven over het verlenen van gratie, 
schreef een van de rechters dat de executie van de doodstraf, 'nachdem durch 
den Ausspruch des Urteils dem Strafzweck der Abschreckung Genüge getan 
sein dürfte', niet unbedingt erforderlich was. De rechter bepleitte de vlak tevoren 
opgelegde doodstraffen in vrijheidsstraffen om te zetten.138 

Vaker dan het bijzondere Obergericht berechtte het gewone Obergericht de 
personen die zich tijdens de stakingen strafbaar hadden gedragen. Ook Neder
landse burgers die alleen verdacht werden van het verspreiden, bezitten of ver
vaardigen van anti-Duitse geschriften, hadden een grotere kans op een behan
deling door het gewone dan het bijzondere Obergericht. 

Deze laatste categorie van verdachten nam na de april-meistakingen sterk 
toe. Het verbeurdverklaren van radio's hield daarmee allicht verband. Het lui
steren naar de BBC en Radio Oranje was sedertdien minder eenvoudig: de 
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behoefte aan informatie die niet uit de Duitse koker kwam, bleef onvermin
derd groot. Om in die behoefte te voorzien werden na de dertiende mei diverse 
blaadjes vervaardigd en verspreid in bezet Nederland. Verscheidene medewer
kers van dergelijke illegale blaadjes werden na mei 1943 door het gewone Ober-
gericht berecht. In de regel werden vrijheidsstraffen opgelegd.139 Daarnaast 
berechtte het Obergericht een aantal medewerkers van andere illegale blaad
jes, die niet zozeer informatieverstrekking tot doel hadden, maar wel anti-
Duits waren. Zo behandelde het gewone Obergericht in november 1943 de 
zaak tegen drie medewerkers van het verboden maandblad voor letterkunde 
Lichting.1*0 

Zeer dikwijls waren de verdachten niet alleen schuldig bevonden aan het 
bezitten, verspreiden of vervaardigen van 'duitsvijandige' geschriften. Veel 
activisten hadden meer op hun repertoire staan. In de grote processen tegen 
Vrij Nederland1*1 en Het Parool1*1, respectievelijk in januari en juli 1944, stonden 
vele verdachten ook voor andere feiten terecht. In elke zaak tegen een lid van de 
illegale CPN, die De Waarheid had rondgebracht, was sprake van samenloop.143 

Allen die deel uitmaakten van de illegale CPN pleegden een strafbaar feit: deel
name aan een verboden politieke organisatie. Vaak was deze politieke activis
ten ook sabotage ten laste gelegd. 

Daar niet het gewone maar het bijzondere Obergericht bevoegd was tot 
berechting van sabotage, kwamen zulke Kommunisten-zaken bij het Sonderge
richt terecht. Vlak na de opheffing van het standrecht veroordeelde deze 
instantie twee vooraanstaande leden van de illegale CPN. Het Sondergericht 
achtte het bewezen dat zij in 1941 De Waarheid hadden verspreid, geld hadden 
ingezameld, deel hadden uitgemaakt van de CPN en dat zij in januari 1942 drie 
aanslagen op NSB-instanties in Amsterdam hadden gepleegd. Tegen beiden 
werd de doodstraf uitgesproken.144 In de daaropvolgende maanden werd een 
aantal kopstukken van de CPN door het Sondergericht ter dood veroordeeld: de 
districtleider van Amsterdam (Jan Janzen) in j uni 43, twee leden van de 'oude' 
landelijke leiding van de illegale CPN (Jan Dieters en Lou Jansen) in augustus 
43 en een lid van de 'nieuwe' landelijke leiding (Jan Postma) in april '44.145 

Ook andere ernstige politieke zaken kwamen bij het bijzondere Oberge
richt terecht. Over strafzaken die sinds september '43 door het politiestandge-
recht konden worden berecht, bleef het Sondergericht zich uitspreken. Zo 
onderzocht deze instantie in het eerste halfjaar van 1944 in drie zaken de feiten 
van verdachten die waren beschuldigd van het opblazen en vernielen van 
spoorwegen. Allen hadden behoord tot groepen van MC.146 In dat tijdvak 
berechtte het Sondergericht ook leden van de eveneens links georiënteerde 
sabotagegroep cs-6.147 Enkele zaken tegen Nederlandse burgers die uit politie
ke motieven geweldsmisdrijven hadden gepleegd of aan de daders assistentie 
hadden verleend, werden eveneens door het Sondergericht behandeld. In twee 
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zaken stonden personen terecht die betrokken waren geweest bij overvallen op 
overheidsdiensten (het distributiekantoor in Oegstgeest en het postkantoor in 
Zuid-Beijerland).148 

In de laatste zaak was een PTT-medewerker de hoofdverdachte. Hij had cru
ciale informatie aan de overvallers verstrekt. Corrupte ambtenaren, die frau
deerden ten behoeve van het verzet, vormden een steeds groter wordende 
groep in Obergerichtzaken. Vanaf het vroege najaar van 1943 tot in de zomer 
van 1944 werden talloze zaken behandeld tegen personeel van arbeidskanto-
ren,149 distributiekantoren150 en andere overheidsdiensten.151 De feiten waar
van de terechtstaande ambtenaren werden verdacht hielden meestal verband 
met hulpverlening aan mensen in nood. 

In de eerste helft van de bezettingstijd waren dat hoofdzakelijk joden en 
politieke tegenstanders van het nazi-regime geweest. Daar voegden zich later 
anderen bij. Het aantal Duitsers dat deserteerde of zich onttrok aan de dienst
plicht nam in 1944 sterk toe. Deserterende Wehrmachtleden werden door de 
krijgsraden berecht, maar Duitse burgers die hun dienstplicht niet nakwamen 
werden voor het Obergericht gedaagd. Zij kregen tuchthuisstraf.152 Degenen 
die deserteurs hadden geholpen werd Beihilfe zur Fahnenflucht verweten; het 
Obergericht veroordeelde de meesten ook tot een tuchthuisstraf.153 

Waar nood is, is welhaast vanzelfsprekend ook ruimte voor omkoping. In de 
zomer van 1944 behandelde het Obergericht twee zaken tegen Nederlandse 
cipiers die tegen betaling brieven uit de Untersuchungsgefängnis in Utrecht 
hadden gesmokkeld. Beiden werd een gevangenisstraf opgelegd.154 

Zwaardere straffen sprak het Obergericht uit tegen Duitse ambtenaren die 
zich aan omkoping schuldig hadden gemaakt. In het tweede en derde kwartaal 
van 1944 behandelde het gewone Obergericht een drietal omkopingszaken.155 

In twee daarvan stonden medewerkers van Hauptabteilung Soziale Verwaltung 
terecht. Zij hadden van Nederlandse bedrijven steekpenningen aangenomen 
in ruil voor het vrijstellen van personeel. Bij één omkopingszaak waren grote 
namen betrokken: Vroom en Dreesman, Hoppe, Bols, Hollandia en de Bijen
korf. De ambtenaar die van deze firma's geld en goederen had aangenomen en 
daarvoor werknemers had vrijgesteld, werd gestraft met een vrijheidsstraf.156 

In het algemeen was dit de strafsoort die het gewone Obergericht het vaakst 
oplegde. Doodstraffen werden zelden door deze instantie uitgesproken. De 
doodvonnissen tegen twee verzetslieden die een joodse onderduikster hadden 
vermoord, waren om die reden dan ook exceptioneel.157 Het bijzondere Ober-
gericht veroordeelde veel meer verdachten tot de dood. Maandelijks werden in 
dit tij dvak tussen de vier à vij f doodvonnissen gewezen. In de zestien maanden 
voor de april-meistakingen was dat gemiddelde twee à drie. Juni 1943 was in 
dit licht uitzonderlijk. In die maand sprak het bijzondere Obergericht in acht
tien gevallen de doodstraf uit. Het ligt voor de hand dit hoge aantal in verband 
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te brengen met de zojuist gebroken stakingen in bezet Nederland. Alsof deze 
doodstraffen de suprematie van de Duitse bezetter maar weer eens moesten 
onderstrepen. Daarbij moet worden bedacht, dat slechts enkele ter dood ver
oordeelden hun delict hadden begaan ten tijde van die stakingsdagen. 

AFSLUITEND 

De instanties van de civiele Duitse rechterlijke macht waren in bezet Neder
land nimmer de enige op het gebied van ordehandhaving en oppositiebestrij-
ding geweest. Andere instanties, zowel Nederlandse als Duitse, hadden 
bevoegdheden. Al snel bleek dat die bevoegdheden elkaar ten dele overlapten. 

In de periode tussen de twee stakingsgolven in 1941 en 1943 vestigden het 
Landesgericht en Obergericht hun naam. In het grote aantal zaken dat deze 
instanties indertijd behandelden, weerspiegelde zich de afnemende onge
hoorzaamheid van de Nederlandse bevolking. De Februaristaking luidde een 
periode in waarin de bezetter meer druk uitoefende en de bevolking zich min
der inschikkelijk opstelde. Burgerlijke ongehoorzaamheid was voortdurend 
gerelateerd aan het Duitse bezettingsbeleid: Nederlandse burgers reageerden 
op Duitse maatregelen en Duitse autoriteiten reageerden op hun beurt weer 
op acties van Nederlandse burgers. 

Door een aaneenschakeling van gebeurtenissen escaleerde de binnenlandse 
situatie opnieuw in het voorjaar van 1943. Vooral de Duitse arbeidsinzetpoli-
tiek riep ergernis en weerstand op. De bekendmaking van de Wehrmachtbe
fehlshaber, waarmee alle leden van het voormalige Nederlandse leger tot aan
melding verplicht werden, gaf aanleiding voor een massaal openlijk protest. 
Evenals in februari 1941 werd gekozen voor het wapen van de staking. De sta
kingen in mei 1943 misten een geografisch zwaartepunt: her en der waren 'wil
de' stakingen begonnen en geëindigd. 

Op die tweede stakingsgolf reageerde de bezettende macht met harde hand. 
Het politiestandrecht werd uitgeroepen: politiestandgerechten spraken recht 
en veroordeelden meer dan honderd Nederlanders ter dood; politie-eenheden 
traden energiek op, namen honderden burgers in arrest en schoten tientallen 
op straat neer. 

De april-meistakingen waren binnen twee weken gebroken. In bezet Neder
land keerde de rust echter niet terug. Vier, onderling samenhangende, factoren 
droegen daaraan in hoge mate bij. Ten eerste: de militaire verhoudingen in 
Europa. Meer en meer werd het Duitse leger in het defensief gedrongen. 
Berichten over Duitse nederlagen werkten zowel op de Nederlandse bevolking 
als op de Duitse bezetter hier te lande in. Ten tweede: de Duitse politiek met 
betrekking tot de arbeidsinzet. Het ronselen van Nederlandse arbeiders ten 
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behoeve van de Duitse oorlogsindustrie riep bij de bevolking weerstand op. 
Het dreigende fiasco van deze maatregel gaf de Duitse bezetter aanleiding 
meer geweld en pressie uit te oefenen. Ten derde: de Duitse terreurmaatrege
len. In deze bezettingsperiode namen de Duitse autoriteiten hun toevlucht tot 
draconische maatregelen, die niet alleen maatschappelijke verontrusting in 
Nederland veroorzaakten, maar ook de legitimiteit van het bezettingsregime 
verder ondergroeven. Ten vierde: de ongehoorzaamheid en politieke oppositie 
van Nederlandse burgers. Na de april-meistakingen groeiden deze. Op grote 
schaal werd geen gehoor gegeven aan oproepen en werd aan 'ongehoorzamen' 
hulp verleend. Gewelddadige verzetsactiviteiten, zoals de liquidaties van 'fou
te' Nederlanders en de roofovervallen, namen in aantal toe. Die toename lokte 
harde Duitse tegenmaatregelen uit. 

De verstoorde verhoudingen en de blijvende onrust in bezet Nederland 
hadden uiteraard gevolgen voor de instanties die de taak hadden de bezetten
de macht en haar belangen in Nederland te beschermen. Hun onderlinge ver
houdingen werden in deze periode ingrijpend gewijzigd. 

Opvallend was de komst van het politiestandgerecht. Met de instelling 
reageerde de rijkscommissaris direct op de toename van gewelddadige ver
zetsactiviteiten. Tijdens de stakingsdagen had deze instantie al van zich laten 
horen. Nadien, vanaf september 43, behandelde het Duitse politiestandge
recht een aantal zware politieke zaken. Het bijzondere was dat deze instantie 
nu recht sprak zónder dat het standrecht van tevoren was afgekondigd. 

De Nederlandse rechter speelde na mei 1943 nauwelijks meer een zelfstan
dige rol. In de tweede helft van 1943 bemoeiden Duitse autoriteiten zich nog 
intensief met de Nederlandse justitie. Een paar wijzigingsbesluiten beoogde 
het Nederlandse strafrecht te nazificeren. De opheffing van het analogiever
bod was de ingrijpendste wijziging. Desondanks ondernamen de Duitse auto
riteiten geen pogingen meer de Nederlandse rechter politiek in te schakelen. 
Ongewenste uitspraken werden in deze bezettingsperiode botweg gecorri
geerd. De twee nieuwe instanties, de vrederechter en de economische rechter, 
waren in '44 zo goed als buiten spel gezet. Duitse belangstelling was er wel voor 
de gevangenen in de Nederlandse inrichtingen. 

Ook de Duitse krijgsraden werden allengs minder betrokken bij de strijd 
tegen de 'binnenlandse' vijand en de bescherming van de Duitse aanwezigheid 
in bezet Nederland. Vermoedelijk had deze inkrimping de instemming van de 
Wehrmachtautoriteiten ter plekke. De ontwikkelingen op het internationale 
strijdtoneel versterkten de wens de Wehrmacht te ontlasten van andere dan 
militaire taken. Christiansen interpreteerde de in de zomer van '44 ontvangen 
Berlijnse richtlijnen zodanig, dat voor de krijgsraden in bezet Nederland geen 
enkele taak meer op het gebied van de oppositiebestrijding was weggelegd. In 
september '44 zou hij hier, uit pragmatische overwegingen, weer op terugko
men. 
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In een aanmerkelijk langzamer tempo verminderde de werkzaamheid van 
de Landes richter. De april-meistakingen bezorgden deze instantie veel werk. 
Nieuwe regels creëerden enkele nieuwe delicten waarvan de Landesrichter 
kennis kon nemen. De talloze overtredingen van de tijdens die stakingsdagen 
vervroegde avondklok werden in de tweede helft van 43 door de Landesrichter 
behandeld. Meer dan deze overtredingen drukten de overtredingen van het 
sinds 13 mei verboden bezit van radio's een stempel op de rechtspraak door de 
Landesrichter. Honderden personen, verdacht van dit strafbaar feit, werden 
door hem veroordeeld. 

Evenals vóór de april-meistakingen bestond het werk van de Duitse rechter
lijke instanties na die dagen voor een groot deel uit niet-politieke zaken. De 
Landes richter behandelde in deze periode bijzonder veel niet-politieke zaken, 
met name vermogensmisdrij ven. Dat grote aantal was vooral het gevolg van de 
eind '42 getroffen regeling de berechting van zaken van gering belang, die 
eigenlijk tot de competentie van de Duitse krijgsraden behoorden, aan de 
civiele instanties over te laten. Talloze zaken tegen verdachten van diefstal ten 
nadele van de Wehrmacht werden nadien door de Landesrichter berecht. 

Vanaf de lente van 1944 daalde het totaal aantal van maandelijks aange
brachte zaken. Begin mei '44 werd de Duitse veiligheidspolitie door haar chef 
geïnstrueerd alleen de zwaarwegende zaken nog aan de justitie door te spelen. 
In de daaropvolgende zomer berechtte het Landesrichter aanzienlijk minder. 

In tegenstelling tot deze lagere rechter bleef het Obergericht tot in septem
ber 1944 zwaar belast. Het gewone Obergericht legde zich toe op het berechten 
van de zwaarste categorie van distributiezaken. Vele personen, tegen wie de 
verdenking werd gekoesterd dat zij betrokken waren bij het clandestien slach
ten van vee, werden door deze instantie berecht. Het bijzondere Obergericht 
behandelde bijna uitsluitend politieke zaken. Bij een groot aantal daarvan 
waren communisten betrokken. Daarnaast berechtte het Sondergericht diver
se zaken waarin de op dat moment veelvuldig gepleegde verzetsdaden het 
onderwerp waren: hulpverlening aan onderduikers en verspreiding van radio
berichten. Voorts nam het (bijzondere) Obergericht ook na de instelling van 
het politiestandgerecht kennis van zaken, waarover formeel die laatste instan
tie zich kon uitspreken. Enkele tientallen personen die actief waren betrokken 
bij aanslagen en overvallen werden in '44 nog door het Obergericht veroor
deeld. Tegen de meesten werd, wegens sabotage, de doodstraf uitgesproken. 

Naast de rechtspraak bestond er in bezet Nederland de buitengerechtelijke 
afdoening van strafbare feiten. Voor mei 1943 waren enige bevolkingsgroepen 
aan de rechtspraak onttrokken. Na mei 1943 nam hun aantal toe. Het misluk
ken van de arbeidsinzetpolitiek op de beproefde wijze deed de Duitse autori
teiten besluiten niet alle wetsovertreders meer te laten berechten. In plaats 
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daarvan dienden zij, eventueel na een korte tijd in een strafkamp, in de Duitse 
oorlogsindustrie te werk worden gesteld. Steeds meer verdachten van strafba
re feiten verbleven een tijd in een concentratiekamp of op een andere plek die 
door de Duitse veiligheidspolitie werd beheerd. 

De bevoegdheid om in steeds meer gevallen de plaats van de rechter in te 
nemen was tekenend voor de machtsuitbreiding van de Duitse veiligheidspo
litie. Tekenend waren ook de nieuwe wraakoefeningen: vergeleken met de 
voorgaande jaren namen deze in kracht en aantal toe. De moord op honderden 
politieke gevangenen, in augustus 1944, was een gruwelijke demonstratie. In 
het licht van deze en andere buitengerechtelijke executies en wraakoefenin
gen verbleekte de Duitse strafrechtspraak. 
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R E C H T S P L E G I N G IN DE S C H A D U W VAN H E T 
O O R L O G S G E W E L D ( S E P T E M B E R 1 9 4 4 - M E I 1945) 

In de eerste helft van 1944 was de Duitse suprematie in Europa duidelijk aan
getast. Aan het oostelijk front was de Wehrmacht na 'Stalingrad' in het defen
sief gedrongen, in Italië trokken de geallieerden in noordwaartse richting en 
aan de westkust van het Europese continent vond een grootscheepse invasie 
van geallieerde troepen plaats. 

Vanzelfsprekend misten de militaire ontwikkelingen, ten gunste van de 
geallieerden, hun uitwerking niet. In bezet Nederland werden Duitse maatre
gelen op steeds grotere schaal genegeerd, omzeild of bewust gesaboteerd. Het 
zwaartepunt van het Duitse beleid sinds mei 43, de Arbeitseinsatz, was mede 
hierdoor en ondanks de dwang die van Duitse zijde werd uitgeoefend, mis
lukt. Halverwege mei 1944, dus nog voordat de geallieerden voet aan Franse 
wal hadden gezet, had de rijkscommissaris van het bezette Nederlandse 
gebied moeten vaststellen dat de vier jaren rijkscommissariaat voor hem kein 
Anlaß einer festlichen Manifestation gaven.1 De kloof tussen de bezettende macht 
en haar handlangers enerzijds en de geknechte Nederlandse bevolking ander
zijds zou sindsdien alleen maar groter worden. 

DUITSE TERREUR 

Allicht hield deze ontwikkeling verband met de vorderingen die de geallieerde 
troepen in West-Europa maakten. Begin september 1944, toen de geallieerden 
achtereenvolgens Brussel en Antwerpen waren binnengetrokken, leek de 
bevrijding van Nederland nabij. Hier te lande sloegen Duitsers en pro-Duitse 
Nederlanders massaal op de vlucht: andere Nederlanders troffen voorberei
dingen voor het feestelijke onthaal van hun bevrijders. 

Een belangwekkend moment vervolgens was de 'slag om Arnhem'. Met het 
doel de bruggen over de grote rivieren te veroveren en vervolgens door te sto
ten naar Noord- en West-Nederland, startten de geallieerden op 17 september 
een dubbeloffensief (Market Garden): naast het landleger, dat vanuit het zuiden 
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noordwaarts trok, werden parachutisten in de gevechtszone gedropt. Tenein
de het vervoer van Duitse troepen naar die regio te belemmeren, staakten de 
Nederlandse Spoorwegen vanaf diezelfde dag. Het bevel tot die staking was 
door de regering in Londen gegeven.2 Desondanks lukte het de Wehrmacht de 
aanval af te slaan. Daardoor bleef een groot deel van Nederland nog, uiteinde
lijk tot ver in het voorjaar van 1945, bezet. 

Op de ontwikkelingen in september reageerden de Duitse autoriteiten in 
Nederland met het afkondigen van de Ausnahmezustand.3 De kwestie was al eer
der, in mei 1944, bij verordening geregeld. Volgens die verordening (15/44) 
waren ten tijde van de Ausnahmezustand andere strafbepalingen van kracht. 
Met de doodstraf waren alle handelingen bedreigd, waarmee de Wehrkraft des 
Großdeutschen Reiches werd benadeeld, de uitvoering van een militaire opdracht 
werd verhinderd, een maatregel van de bezettende macht werd doorkruist, de 
openbare orde werd verstoord; het arbeidsproces werd benadeeld en de voor
ziening [bedoeld werd waarschijnlijk de voedselvoorziening - GvF] in gevaar 
werd gebracht. 

Voorts kregen werknemers van overheid en andere instanties in de verorde
ning de aanzegging hun werk te continueren. Zeer zeker gold deze ook voor 
het personeel van Duitse bureaus. Die personeelsleden dienden zich ervan 
bewust te zij n, zo schreef Seyss-Inquart ter toelichting, 

daß auch sie sich in einem soldatischen Einsatz befinden. Sie haben deshalb unter allen 

Umständen an ihrem Dienstort auszuharren und ihre Dienstpflichten zu erfüllen.4 

Op dezelfde dag dat de uitzonderingstoestand werd afgekondigd, waarschuw
de Rauter dat de politie op samenscholingen gericht zou schieten. Na acht uur 
's avonds was een uitgaansverbod van kracht.5 Opvallend is dat, hoewel de ver
ordening hun komst had aangekondigd, standgerechten niet werden inge
steld. 

Een week na de afkondiging van de uitzonderingstoestand gaf de nieuwe 
Befehlshaber der Sipo und dessD in bezet Nederland, E. Schöngarth, een aanvul
lend bevel.6 Daarin gaf hij te kennen dat het thans, ten tijde van de uitzonde
ringstoestand, unzweckmäßigwas ondergrondse organisaties op te rollen op de 
gebruikelijke methode, 'durch längere mit Sorgfalt geführte v-Mann-Spiele'. 
Beter leek het hem de Nederlandse bevolking metwirkungsvolle Aktionen duide
lijk te maken dat de Duitse veiligheidspolitie 'gerade jetzt überall hart' zou 
toeslaan. Daarom werden de aangeschrevenen opgedragen de lokaties waar 
verzetslieden bijeenkwamen 'rücksichtslos zu sprengen' en de aangetroffen 
verzetslieden ter plekke niederzumachen, tenzij er bijzondere gronden voor 
arrestatie waren. Tegen het opblazen of het in brand steken van woningen had 
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de bevelhebber geen bezwaren. In januari '45 breidde Schöngarth dit bevel uit. 
Aan de regionale Duitse politiechefs gaf hij de instructie Todeskandidaten te exe
cuteren wanneer de vijandelijke troepen nabij waren (im Falle der Alarmstufe dro
hender Ortskampf).7 

Onmiskenbaar werkte Schöngarth in zijn berichten het Führerbefehl van 
eind juli 1944 verder uit. De rode draad daarvan was de Duitse veiligheidspoli
tie in bezet gebied carte blanche te geven, waar het de bestrijding van politieke 
tegenstanders betrof. Om die reden had de Führer destijds ook bevolen de 
Duitse strafrechtspraak in bezet gebied te staken. 

Het Führerbefehl en de twee berichten van Schöngarth boden de Duitse vei
ligheidspolitie in Nederland een richtsnoer. De uitwerking verschilde per 
regio. In de eerste bezettingsjaren waren de activiteiten van de Duitse politie 
vanuit Den Haag gecoördineerd. Het hoofdbureau aldaar keek nauwgezet toe 
op de regionale Außenstellen. Hoewel er ruimte was voor zelfstandig optreden 
was het Duitse politiebeleid als geheel sterk gecentraliseerd. De komst van 
Schöngarth luidde een nieuwe episode in waarin het toezicht van het hoofd
bureau op de Außenstellen verslapte. Deze ontwikkeling was enerzijds het 
gevolg van de gebrekkige communicatiemiddelen: door sabotage en bomin-
slagen werd het contact tussen hoofdbureau en plaatselijke Duitse chefs moei
lijker. Anderzijds moet worden opgemerkt dat de nieuwe bevelhebber minder 
dan zijn voorgangers hechtte aan een gecentraliseerde organisatievorm.8 Na 
zijn aantreden maakte de bestaande organisatie plaats voor een systeem van 
diverse Einsatzkommandos. De leiders van de commando's kregen van Schön
garth veel vrijheid. 

Hierdoor was het optreden van de Duitse politie sindsdien niet altijd en 
overal hetzelfde. Sommige politiechefs waren relatief behoudend, anderen 
gaven voortdurend opdracht tot het treffen van drastische maatregelen. Zo 
beval de commandant in het noordoosten van Nederland in april 45 meer dan 
honderd Todeskandidaten dood te schieten. Op dat moment waren Canadezen 
en Britten aan hun opmars begonnen en dreigde in dit deel van Nederland een 
Ortskampf. De Duitse politiecommandant handelde in de geest van Schön-
garths instructie van januari '45. Hij zou echter de enige zijn. Alle andere Duit
se chefs voerden de instructie niet uit.9 

Hoezeer de maatregelen van de Duitse veiligheidspolitie per regio verschil
den, de meeste waren min of meer uit dezelfde elementen opgebouwd: revan
che na verzetsdaden, uitschakeling van illegale medewerkers en intimidatie 
van andere burgers. Soms trad de Duitse politie, zoals Schöngarth had veror
donneerd, direct hard op tegen personen die werden verdacht van illegaal 
werk. In het ressort van het Einsatzkommando te Rotterdam bijvoorbeeld, 
werden in het najaar van 1944 zo'n veertig op heterdaad betrapte verzetslieden 
stante pede neergeschoten.10 Johannes van Bijnen, een actief lid binnen de 
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Knokploegen, trof een dergelijk lot op 28 november, toen hij trachtte enige 
bevriende kameraden uit een gevangenis te ontzetten." 

In andere gevallen werden de verdachten niet direct gedood, maar gearres
teerd, verhoord en gevangen gehouden. De kans op informatie waarmee weer 
anderen konden worden opgepakt, wenste de Duitse politie blijkbaar niet 
altijd onbenut te laten. De procedure was bij vele Einsatzkommando's dezelf
de. Allereerst stelde een Sachbearbeiter van een Einsatzkommando vast van wel
ke feiten de arrestant werd verdacht. Daarvan bracht hij verslag uit aan de lei
der van het betreffende commando. Deze bepaalde vervolgens op grond van 
dat verslag of de arrestant todeswürdig was. Een todeswürdige arrestant kon -
overigens formeel nadat de hogere autoriteiten van politie daaraan hun toe
stemming hadden verleend - worden geëxecuteerd.12 Dit was onder meer de 
gang van zaken na de aanhouding van Hannie Schaft, het 'meisje met het rode 
haar'. Nadat zij op 21 maart 1945 was gearresteerd, werd zij bij herhaling ver
hoord. Tijdens dat verhoor bekende zij vijf moordaanslagen in Haarlem en 
omgeving te hebben gepleegd. De betrokken Duitse autoriteiten achtten haar 
daarom todeswürdig. Op 17 april 1945 werd zij in de duinen bij Overveen 
gefusilleerd.13 

In de regel wachtte de Duitse veiligheidspolitie met het executeren van 
todeswürdige arrestanten totdat een nieuwe verzetsactie in de omgeving 
plaatsvond. Dan werd de betreffende arrestant (de Todeskandidat) bij wijze 
van genoegdoening doodgeschoten. Dikwijls was de plaats van executie de - £ ^ -
locus delicti. Aanvullende maatregelen dienden het effect van de openbare 
executie versterken: voorbijgangers en omwonenden werden gedwongen te 
kijken, de lijken bleven op straat liggen, huizen van verdachten, van hun fami
lie of van hun vrienden werden in brand gestoken en de namen van gefusil-
leerden werden bekend gemaakt.14 

Het aantal executies dat op gezag van de Duitse veiligheidspolitie vanaf 
september 1944 werd uitgevoerd was groot. Zo hadden in oktober 1944 execu
ties plaatsgevonden in Apeldoorn (acht doden), in Zwolle (zeven doden), in 
Rotterdam (vier doden), tweemaal in Delft en omgeving (respectievelijk tien 
en zes doden) en in Amsterdam (29 doden).15 Die laatste executie was het ant
woord van de Duitse politiecommandant van Amsterdam en omstreken (de 
voormalige Außenstelleleiter Lages) op een aanslag op een van zijn naaste 
medewerkers. 

Ook in de daarop volgende maanden vonden regelmatig executies plaats. In 
november 1944 vielen in het ressort van Lages bij twaalf executies 38 slacht
offers. Op zijn gezag werden nadien nog honderden aan de openbare weg 
gefusilleerd. Bij één gelegenheid, op 12 maart 1945, werden 36 personen uit het 
Huis van Bewaring aan de Weteringschans gehaald en iets verderop, bij het 
Weteringplantsoen, doodgeschoten. Ook ditmaal ging een aanslag op een 
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Duitse medewerker aan de executie vooraf.16 

De meeste slachtoffers vielen een week eerder, nadat bij een aanslag in het 
oosten van het land Rauter toevalligerwijs was verwond. Op diverse locaties 
lieten de Duitse autoriteiten arrestanten fusilleren: in kamp Amersfoort, Den 
Haag, Amsterdam en op de plaats van de aanslag, bij de Woeste Hoeve. In totaal 
vonden 245 Nederlandse burgers bij deze executies de dood.17 

Slachtoffers van deze Duitse wraakoefeningen waren meestal arrestanten. 
Een enkele keer werden personen voor het vuurpeloton gezet die niets op hun 
kerfstok hadden. In februari 1945 bijvoorbeeld, schoten Duitse agenten de 
vice-president van de Amsterdamse rechtbank en een raadsheer van het 
Amsterdams hof dood. De aanleiding voor deze actie was de moordaanslag op 
de pro-Duitse procureur-generaal van het Amsterdamse hof, die vlak tevoren 
had plaatsgehad.18 

Zoals de voorbeelden al illustreerden werden aanslagen op medewerkers 
van het bezettingsregime - van Duitse of Nederlandse nationaliteit - dikwijls 
met executies beantwoord. Ook op aanslagen op transportmiddelen (in het bij
zonder spoorbanen) volgden regelmatig openbare terechtstellingen.19 Enkele 
aanslagen brachten onmiskenbaar de Wehrmacht direct schade toe. Dat gold 
voor de vernieling van militaire objecten, maar ook voor overvallen en moord
aanslagen op leden van de Wehrmacht. De wijze waarop die daden moesten 
worden vergolden, werd in de regel bepaald in overleg met de leiding van de 
Wehrmacht. Niet altijd volgde de Duitse veiligheidspolitie de aanwijzingen -C^\-
van de Wehrmacht op.20 

In één specifiek geval was de Duitse militaire staf ten nauwste betrokken bij 
het vaststellen van de Duitse revanche. Nadat op de eerste oktober in de 
gemeente Putten een Wehrmachtauto door verzetslieden onder vuur was 
genomen en enkele Duitse officieren bij die aanslag dodelijk waren getroffen, 
eiste Christiansen onmiddellijke en harde tegenmaattegelen. Amper een week 
tevoren had hij van het OKW een order ontvangen, die, bij ruime interpretatie, 
'zijn' militairen in bezet Nederland uitgebreide bevoegdheden zou geven: '1st 
die Abgabe [van de plegers van verzetsdaden - GvF] an den SD wegen der 
Kriegslage und der Verkehrsverhältnisse nicht möglich,' zo berichtte het OKW, 
'sind andere wirksame Maßnahmen zu ergreifen.'21 

Inderdaad was het niet mogelijk de daders van de aanslag in Putten onmid
dellijk aan de Duitse veiligheidspolitie te overhandigen: zij waren nog niet 
gearresteerd. Erg veel tijd werden de opsporingsambtenaren overigens ook 
niet gegund: het heeft er de schijn van dat Christiansen er de voorkeur aan gaf 
'andere wirksame Maßnahmen' te treffen. Nog diezelfde dag, vlak na de over
val op de Wehrmachtauto, waren Rauter, Schöngarth en Christiansens stafchef 
bijeen gekomen. Tijdens die bijeenkomst werd besloten tot alternatieve maat
regelen: de deportatie van de mannelijke bevolking van de gemeente, de ver-
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woesting van het dorp en de evacuatie van de resterende Puttense bevolking. 
In het daaropvolgende etmaal waren deze maatregelen uitgevoerd: verschei
dene gebouwen werden in brand gestoken, enkele Puttenaren werden doodge
schoten en zeshonderd anderen werden weggevoerd. De resterende bevolking 
werd gesommeerd het dorp te verlaten.22 

I 

f 

Het staat buiten kijf dat het Duitse optreden in het geval van Putten excessief 
was. Klaarblijkelijk was het doel niet louter represaille: waarschijnlijk hoopten 
de betrokken Duitse autoriteiten de Nederlandse bevolking tevens te intimi
deren. 

Gezien de ontwikkelingen in bezet Nederland was die hoop niet geheel ver
wonderlijk. Sinds het uitroepen van de uitzonderingstoestand (4 september 
1944) waren de binnenlandse verhoudingen niet bepaald beter geworden. 
Over de gehele linie toonden Duitse autoriteiten zich fanatieker, tomelozer en 
ongeduldiger. Razzia's werden georganiseerd omdat de opgeroepenen zich 
niet hadden gemeld. Woonwijken werden uitgekamd, willekeurige jonge
mannen werden opgepakt en op transport gesteld.23 Op straat maakten agen
ten vaker gebruik van hun vuurwapen. In september 1944 waarschuwde Rau-
ter dat op allen die zich zonder reden in de omgeving van spoorlij nen, bruggen 
en tunnels ophielden, terstond zou worden geschoten.24 Ook Duitse soldaten 
die aanvankelijk zo waren geroemd om hun correcte houding, verloren na de 
vijfde september ('Dolle Dinsdag1) hun terughoudendheid. Fietsen werden 
zonder uitleg gevorderd en huizen, winkels en bedrijven werden leegge
roofd.25 Met haar optreden in Putten toonde de Wehrmacht dat ook zij niet aar
zelde hard op te treden. Keitel had voor Christiansen de deur daarnaar toe geo
pend door toe te staan dat de Wehrmacht (naast of in plaats van de Duitse 
veiligheidspolitie) de meest doeltreffende maatregelen trof om verzet in 
Nederland neer te slaan.26 

Dramatische gevolgen had het Duitse besluit geen logistieke alternatieven 
te zoeken voor het Nederlandse spoornet. Doordat de Nederlandse Spoorwe
gen vanaf september 44staakten, was er zo goed als geen toevoer meer naar het 
westen van Nederland. Al in het najaar van 44 wierp de ramp zijn schaduw 
vooruit. Kolen, elektriciteit en gas werden nauwelijks meer verstrekt. De Duit
se autoriteiten grepen niet in. Veel inwoners zouden door honger en kou tij
dens de 'hongerwinter' van 1944-1945 het leven laten. 

"É> 

FEINDE INNEN UND AUßEN 

In deze laatste maanden van de bezetting groeiden de chaos, de Duitse agressie 
maar ook het verzet. In september '44, toen de opmars van geallieerden niet 
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meer te stuiten leek en pro-Duitse Nederlanders het land verlieten, sloten 
velen zich (alsnog) aan bij ondergrondse groeperingen.27 Een stimulans was de 
actieve bemoeienis vanuit Londen met het bezette Nederland.28 

Bepaalde verzetsactiviteiten, zoals de opbouw van illegale telefoonnetten, 
pilotenhulp en het onderhouden van verbindingen met het bevrijde Zuiden 
van Nederland, werden na september 1944 ontplooid. Hun ontstaan hield 
rechtstreeks verband met de gewijzigde binnenlandse situatie. Nieuwe illega
le groepen gingen zich bezighouden met het overbrengen van berichten en 
personen, van en naar bezet gebied. Bekend zijn de 'crossings' in de Biesbosch 
en de twee Pegasus-acties, die de overtocht van honderden Airbornes naar het 
bevrijde zuiden tot doel hadden. 

Naast deze 'nieuwe' waren er de 'oude' verzetsactiviteiten, zoals werkzaam
heden ten behoeve van de illegale pers, hulp aan onderduikers, spionage en 
sabotage. Na Dolle Dinsdag steeg het aantal onderduikers nog verder.29 Ook de 
duizenden NS-medewerkers moesten zich na de spoorwegstaking schuilhou
den.30 Aangezien Rauter zij n formaties in september opdroeg eenieder te arres
teren die op straat maar wat lummelde en lanterfantte, was onderduiken geen 
onverstandige keuze.31 Personen die onderdoken vielen buiten het distributie
systeem. 

Kenmerkend aan het verzet in deze periode was de toename van gewapende 
acties. Van cruciale betekenis was de aanlevering van wapens. Begin september 
werden op grote schaal droppings ten behoeve van de knokploegen uitge
voerd. De voorhanden zijnde middelen bepaalden in grote mate de activitei
ten. Grote organisaties op het gebied van gewapend verzet - zoals de Landelij
ke Knokploegen - kregen te maken met de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), 
die door de regering te Londen aan het begin van die maand waren ingesteld. 
De bedoeling was dat het gewapende verzet onder de leiding van de BS ZOU 
komen te staan, maar de Landelijke Knokploegen voelden daar weinig voor, 
zodat de BS eerder naast dan in plaats van de bestaande sabotagegroepen ope
reerden. 

Het saboteren van Duitse (militaire) objecten bleef een belangrijke taak voor 
de knokploegen, maar na verloop van tijd werd ook meer tijd besteed aan de 
'contrasabotage', het onklaar maken van explosieven en munitie die door de 
Duitse genietroepen her en der waren aangebracht. 

Behalve door sabotage en contrasabotage liet het gewapende verzet ook na 
september 1944 nog van zich horen door het plegen van kraken, moordaansla
gen en acties ter bevrijding van gevangenen. Zo kende de overval op het bij
kantoor van de Nederlandse Bank in Almelo, uitgevoerd op 15 november 1944, 
wat de opbrengst treft geen precedent: ruim 46 miljoen gulden werd buitge
maakt. Ook was het verzet succesvol in het bevrijden van gevangenen. In het 
laatste kwartaal van 1944 werden gevangenen bevrijd uit het Rotterdamse 
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hoofdbureau van politie (46), het huis van bewaring te Assen (29) en dat te 
Leeuwarden (50). Uit angst dat de Duitse veiligheidspolitie nog op het laatste 
moment alle arrestanten zou doodschieten, pleegde de Rotterdamse knok
ploeg op 30 april 1945, slechts enkele dagen voor de intocht van de geallieer
den, een overval op het plaatselijke Huis van Bewaring: ruim dertig arrestan
ten van de Duitse veiligheidspolitie konden ontsnappen.32 

STRAFRECHTSPLEGING NA DOLLE DINSDAG 

!f 

In zijn benarde positie - teruggedreven door geallieerde soldaten en gecon
fronteerd met toenemend, gewelddadig burgerlijk verzet - stond de bezetter 
toe en moedigde hij zelfs aan dat hard werd opgetreden tegen opposanten. 
Daarvoor werd bovenal een beroep gedaan op de Duitse veiligheidspolitie. Zij 
bepaalde in deze bezettingsperiode het beeld. 

Vanzelfsprekend had dit gevolgen voor de instituten die voordien waren 
betrokken bij de bescherming van de (Duitse) orde. Weinig Nederlandse 
instanties hadden hierin nog een aandeel. De intocht van geallieerde troepen 
ontwrichtte de Nederlandse strafrechtspraak. De Hoge Raad, die in 1943 van 
Den Haag naar Nij megen verhuisde en tot de bevrijding van die stad nog ette
lijke arresten wees, kwam na september '44 nauwelijks meer in actie." Zijn 
leden waren gevlucht of naar huis teruggekeerd.34 

In het algemeen was de toestand bij de Nederlandse instituten chaotisch. 
Terwijl gerechten in het bevrijde Zuiden aan een eerste zuivering werden 
onderworpen, vluchtten pro-Duitse magistraten in het bezette deel van 
Nederland naar Duitsland. Voor lang niet alle opengevallen plaatsen werd een 
vervanger gezocht en gevonden. Ook de gebrekkige communicatie- en ver-
voersmiddelen stelden de Nederlandse justitie voor problemen.Dewetschreef 
immers termijnen voor die in de bestaande situatie onrealistisch bleken. 
Schrieke trachtte dit probleem begin 45 te ondervangen.35 Bij besluit kregen 
de kantongerechten meer bevoegdheden, zodat meer zaken door deze talrijke, 
regionale gerechten konden worden behandeld. Verder stond Schrieke toe dat 
het economische gerechtshof een uitspraak deed zonder verdachte en/of getui
ge zelf ter terechtzitting te horen. Het oordeel werd dus uitsluitend gevormd 
op grond van het dossier. 

Schrieke moet zich er evenwel van bewust zijn geweest dat alle problemen 
hiermee niet waren opgelost. De medewerking onder Nederlandse ambtena
ren van justitie en politie nam verder af. Individueel en heimelijk werd het 
Duitse beleid gedwarsboomd. Ook magistraten maakten zich schuldig aan 
strafbare feiten. In Middelburg bijvoorbeeld, luisterde het voltallige personeel 
van de rechtbank naar de Engelse zender. Het radiotoestel was verstopt in het 
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gebouw van de rechtbank.36 Van een andere orde was het werk van drie rechters 
ten behoeve van de knokploegen in Friesland. Zij vormden het 'veemgericht'. 
De 'verdachte' was telkens iemand die een gevaar vormde voor het verzet en die 
naar de mening van de betreffende knokploeg moest worden geliquideerd. 
Het veemgericht gaf hierover zijn oordeel. Meestal werd naar dat oordeel 
gehandeld.37 

Vermoedelijk - het CBS heeft hierover geen cijfers bijgehouden - steeg het 
aantal rechtszaken wegens misdrijven in deze laatste periode niet. De politie
statistieken met betrekking tot de steden Utrecht en Amsterdam tonen zelfs 
een lichte daling.38 Daarmee is niet gezegd dat de criminaliteit geringer werd. 
Vermoedelijk slonk de behoefte en/of de bereidheid aangifte te doen naarmate 
de aversie tegen de Duitse bezetter toenam, het vertrouwen in de Nederlandse 
politie afnam en het rechtsbesef veranderde.39 Waarschijnlijk was het ook van 
invloed dat de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie minder 
hecht werd.40 Honderden Nederlandse agenten doken onder.41 Wimmer had 
zich al eens beklaagd bij Rauter over de geringe assistentie van Nederlandse 
agenten. Daardoor werden naar zijn mening zo weinig (politieke) zaken opge
lost.42 

Evenals de cijfers over de vorige bezettingstijd laten de genoemde politie
statistieken over deze periode een hoog percentage van vermogensmisdrijven 
zien. Diefstal van goederen (ook voor de zwarte markt) nam toe. Schrieke 
reageerde daarop met de uitvaardiging van het Noodmisdrijvenbesluit.43 De - £ ^ -
straffen konden voortaan worden verhoogd tot het dubbele van het wettelijke 
toegestane indien de misdrijven de 'stoffelijke nood van het Nederlandsche 
Volk' hadden verzwaard. Ook gold voor deze 'noodmisdrij ven' een minimum
straf van één jaar gevangenis. Tot berechting van deze delicten waren alleen 
'noodkamers' van de rechtbanken bevoegd. Schrieke zou aanwijzen wie als lid 
van een noodkamer in aanmerking kwam. Of dit besluit nog effect sorteerde, 
moet in het midden worden gelaten. Enkele maanden later was Nederland 
bevrijd. 

De Duitse met rechtspraak belaste instanties maakten vanaf september even
eens een nieuwe ontwikkeling door. Zoals beschreven in het voorgaande 
hoofdstuk had Hitler in de zomer van 1944 bevolen de Duitse Gerichtsbarkeit 
in bezet gebied op te heffen. 

In de bevelen van de Führer en het OKW was echter alleen de Duitse militai
re strafrechter expliciet genoemd. Christiansen had vrijwel onmiddellijk zijn 
juridische stafmedewerkers ingelicht en hun bevolen erop toe te zien, dat de 
krijgsraden de rechtspraak over Nederlanders beëindigden. De praktijk wees 
uit dat die beëindiging niet volledig was. Na de zomer van 1944 werden nog 
enige tientallen zaken tegen Nederlandse burgers behandeld. Een klein aantal 
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van de verdachten stond terecht wegens politieke vergrijpen;44 de meesten 
werden veroordeeld wegens diefstal, desertie of het zich onttrekken aan de 
dienstplicht.45 

Overigens moet worden opgemerkt dat de Wehrmacht in bezet Nederland 
na de zomer een enkele maal juridische begrippen gebruikte ter omschrijving 
van acties en maatregelen die in feite niets of weinig met rechtspraak van doen 
hadden. Begin december bijvoorbeeld had de Wehrmacht enkele Zeeuwen en 
een Armeniër opgepakt. Zij hadden getracht, met Canadese hulp, van het nog 
bezette Schouwen naar het reeds bevrijde Sint-Philipseiland te varen. Hun 
arrestatie had plaatsgevonden in de nacht van 7 op 8 december. Binnen 24 uur 
was hun lot bepaald. Onder voorzitterschap van de Wehrmachtcommandant 
van Goeree-Overflakkee sprak een militair Standgericht de doodstraf tegen 
hen uit. Nadat Christiansen de doodvonnissen telefonisch had bekrachtigd, 
werden zij op 10 december opgehangen. Bij de ophanging werd het Urteil van 
het 'gerecht' (waarvan evenwel geen rechter deel had uitgemaakt) voorgele
zen.46 

Voor Rauter was het bevel niet direct duidelijk. Zoals gezegd noemde het 
bevel alleen de Duitse militaire rechter, niet de rechterlijke instanties van het 
'ss und Polizei'-complex. Aan zijn Berlijnse superieuren stelde Rauter daarom 
de vraag of het bevel van de Führer ook voor het politiestandgerecht gold. Het 
antwoord was bevestigend. Na de zaak tegen een twintigtal medewerkers van 
Trouw, eind juli 1944, werd door deze instantie inderdaad geen zaak meer 
behandeld. 

Het einde van de rechtspraak door het ss- und Polizeigericht was onvolko
men. Enkele Nederlanders, die ofwel in dienst waren van een ss- of politiefor-
matie (Fahnenflucht), ofwel een delict ten nadele van een van die formaties had 
gepleegd, zijn in de laatste maanden van 1944 nog veroordeeld.47 Pas tegen het 
einde van 1944, toen het ss- und Polizeigericht naar het Duitse Ibbenbüren was 
verhuisd, eindigde de rechtspraak door deze instantie. 

"É> 

Niet zeker is, dat de instanties van de Duitse civiele rechterlijke macht op de 
hoogte waren van de bevelen vanuit Berlijn. In de bewaard gebleven corres
pondentie die de betrokken autoriteiten na juli 1944 onderhielden wordt niet 
gerefereerd aan het Führerbefehl. Ook is er geen document bewaard gebleven, 
waaruit zou kunnen blijken dat Seyss-Inquart, in navolging van Christiansen 
en Rauter, 'zijn' met rechtspraak belaste instanties op non-actief stelde. 

Niettemin hadden deze bevelen indirect ingrijpende consequenties. De 
Duitse veiligheidspolitie had immers de beide bevelen wel ontvangen en als 
volgt geïnterpreteerd: er mocht geen zaak meer overgedragen worden aan jus
titie. Om die reden werden de zaken tegen de personen die op last van de Duit
se veiligheidspolitie in gevangenschap verbleven, nader beschouwd. Uit de 
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gedetineerden werden in de eerste plaats Todeskandidaten gekozen. Zij ble
ven in hechtenis totdat het de Duitse politieautoriteiten opportuun leek een 
bepaalde verzetsdaad te wreken met het neerschieten van een aantal van hen. 
In de tweede plaats verdwenen honderden politieke gevangenen - Schutzhäft
linge maar ook 'gewone' verdachten - uit de kampen in Nederland naar kam
pen in Duitsland.48 In de derde plaats werden de 'lichte' gevallen uit gevangen
schap ontslagen. Zij werden vrijgelaten of te werk gesteld.49 

Door deze activiteiten - en wellicht ook door andere, praktische omstandig
heden - kregen het Duitse OM, het Landesgericht en het Obergericht in deze 
laatste maanden van de Duitse bezetting minder zaken te behandelen. Geheel 
verdwij nen deden ze echter niet. Halverwege september 1944, nadat het perso
neel van het Landesgericht, het Obergericht en het Duitse OM halsoverkop het 
belegerde Nijmegen had verlaten,50 bepaalde Wimmer dat zij hun werk kon
den voortzetten vanuit een hotel in het Overijsselse Delden.51 Wel was de rech
terlijke organisatie aanzienlijk afgeslankt. In het hotel namen alleen de presi
dent van het Obergericht, de leider van het Landesgericht, de Duitse 
procureur-generaal en vier administratieve medewerkers hun intrek. Een 
officier van justitie en een rechter waren nog wel verbonden aan de Duitse 
rechterlijke macht in bezet Nederland, maar verbleven in Duitsland. Alle ove
rigen waren ofwel teruggekeerd naar Duitsland, ofwel overgeplaatst naar 
bestuurlijke posten in bezet Nederland.52 

Het aantal zaken dat werd vervolgd en behandeld liep vanaf september per - £ ^-
maand verder terug. In 1945 kwamen iets meer dan vijfhonderd zaken bij het 
Duitse OM binnen - nog niet een tiende van het aantal in 1944. Groot was het 
verloop van het Landesgericht. In 1944 nam deze instantie van iets meer dan 
tweeduizend zaken kennis: in 1945 naar schatting van minder dan twintig 
zaken. Enkele dieven, radiobezitters, hulpverleners aan onderduikers en ver
spreiders van anti-Duitse bladen stonden terecht.53 De laatste Landesgericht-
zaak die bewaard is gebleven dateert van eind maart 1945. De Nederlandse ver
dachte was diefstal ten nadele van de Wehrmacht ten laste gelegd.54 

Ook het Obergericht behandelde na Dolle Dinsdag aanzienlijk minder 
zaken. Wel duurde het langer dan bij het Landesgericht eer die afname goed 
zichtbaar werd. Dit verschil kan ten dele worden verklaard door de al eerder 
genoemde instructie van de Duitse politie lichte zaken niet langer aan het OM 
over te dragen. Tevens moet worden bedacht dat het Obergericht complexere 
zaken behandelde, die meer onderzoek vereisten. In diverse zaken was de ver
volging al ver voor de vierde september gestart.55 De behandeling van enkele 
zaken liep extra vertraging op omdat de betreffende verdachten niet meer in 
Nederland waren. Evenals de Duitse veiligheidspolitie had ook de Duitse jus
titie in september haar arrestanten- en gevangenenbestanden opnieuw beke
ken. Uit het Huis van Bewaring in Rotterdam waren in de loop van september 
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40 van de 65 Untersuchungshäftlinge ontslagen;56 uit de Untersuchungs- und 
Strafgefängnis in Utrecht 23." Vanuit Utrecht werden andere personen die in 
voorarrest zaten gedeporteerd naar detentieplaatsen in Duitsland. Een enke
ling kon tijdens dat transport ontsnappen,S8 maar de meesten kwamen in 
kamp Dieburg aan.59 

Van de arrestanten in Dieburg wilde het Duitse OM in Nederland nog een 
aantal vervolgen en laten berechten. De overbrenging van de arrestanten was 
niet wenselijk: de gevangenis in Nederland was juist leeggehaald. Verplaat
sing van het Obergericht naar Duitsland leek het alternatief, maar daarvoor 
was toestemming nodig. Begin oktober vroeg de leider van Hauptabteilung 
Justiz deze aan het Duitse ministerie van Justitie.60 Het is zeer waarschijnlijk 
dat hem deze ook is verleend. In de periode van oktober tot en met januari 1945 
is in het kamp een aantal zaken door het Obergericht uit bezet Nederland 
behandeld.61 Terwijl het vervoer naar Duitsland nagenoeg onmogelijk was en 
het te doorkruisen gebied voortdurend onder geallieerd vuur lag, reisden 
enkele juristen van Delden naar Rodgau - om een paar Nederlanders die daar 
in gevangenschap hun bevrijders al in de verte konden ontwaren, alsnog te ver
oordelen. Lang niet altijd was het rechtscollege compleet. Op 23 november 
1944 sprak Joppich als Oberrichter alleen recht over een in Dieburg geïnterneer
de Nederlander, die was verdacht van het verspreiden van 'duitsvijandige' 
geschriften.62 

Niet alleen was de betekenis van het Obergericht sinds begin september in -Q-
kwantitatieve zin verminderd: ook behandelde het Obergericht geen ernstige 
zaken meer. Het merendeel van de zaken tegen Nederlandse burgers die door 
het Obergericht werden behandeld was politiek van aard. Meestal ging het 
daarbij om werkzaamheden ten behoeve van de onderduikershulp en/of de 
illegale pers. De straffen beperkten zich tot vrijheidsstraffen. Vijf verdachten 
die terechtstonden in vier zaken werden vrijgesproken: een in november 1944 
en de vier anderen in januari 1945. Deze laatste vier verdachten verbleven in 
Dieburg. Twee van hen was wapenbezit ten laste gelegd; twee anderen onder
duikershulp en verspreiding van 'duitsvijandige' geschriften.63 

Even leek het erop dat het Obergericht alsnog een taakuitbreiding tegemoet 
kon zien. In de lente van 1945 werden lezers van De Telegraaf erop geattendeerd 
dat het onttrekken van stroom aan afgesloten elektriciteitsleidingen verboden 
was. Het feit was te kwalificeren als een handeling waarmee de 'voorziening' in 
gevaar werd gebracht: een delict dus in de zin van het tweede artikel van het 
decreet betreffende de uitzonderingstoestand, waarop in principe de dood
straf stond.64 

In de daaropvolgende twee maanden was een groot aantal zaken wegens dit 
nieuwe delict bij het OM binnengekomen.65 Veel verdachten waren afkomstig 
uit Amsterdam - misschien was aldaar de opsporing geïntensiveerd of was 
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daar de fraude het grootst of de nood het hoogst. Eind februari 1945 veroor
deelde het Obergericht twee Amsterdammers tot tien jaar tuchthuisstraf.66 

Vlak na dit vonnis, waarvan De Telegraaf verslag deed,67 wendde de Beauftragte 
für die Niederlande des Reichsministers für Rüstungs- und Kriegsproduktion zieh tot 
Hauptabteilung Justiz met het verzoek aan het illegale aftappen van elektri
sche stroom extra aandacht te besteden.68 Vermoedelijk had de afdeling andere 
orders ontvangen. Geen enkel geval van illegaal aftappen van stroom werd 
nadien aangebracht en berecht. 

Wat overbleef voor het Obergericht waren strafzaken tegen Duitse burgers. 
Deze categorie van strafzaken kende na begin september een relatieve toena
me, onder meer doordat nieuw materieel recht van kracht werd. Het derde arti
kel van het decreet betreffende de uitzonderingstoestand (verordening 15/44) 
verbood Duitse medewerkers van het rijkscommissariaat immers zonder gel
dige reden het werk te onderbreken. Op schending van dit verbod stond in 
principe de doodstraf (art. 3, tweede lid), in minder ernstige gevallen de tucht
huisstraf van ten minste tien jaren. 

Op en na Dolle Dinsdag probeerden talloze Duitse medewerkers zich uit de 
voeten te maken: velen vluchtten in oostelijke richting. Tegen tal van mede
werkers van het rijkscommissariaat werd een onderzoek ingesteld.69 Ook het 
gedrag van een van de topfunctionarissen, de Generalkommissar für Finanz 
und Wirtschaft, werd onder de loep genomen. Seyss-Inquart beval tot het 
instellen van een onderzoek. De rijkscommissaris wilde weten wat waar was 
van de roddels over zijn Generalkommissar. Na een politieonderzoek werd de 
zaak eind januari 1945 aan het Duitse OM overgedragen. Er is geen aanwijzing 
dat de zaak is berecht.70 

Bij een andere zaak is dat wel gebeurd.71 De verdachte in deze zaak was een 
Duitse jurist die begin 1943 bij het rijkscommissariaat in bezet Nederland was 
gedetacheerd. Op de eerste september, dus nog voor Dolle Dinsdag en de 
afkondiging van de uitzonderingstoestand, had hij zonder toestemming 
Nederland verlaten, naar eigen zeggen om zich in Leipzig te laten behandelen 
aan een kies. Hij was aldaar gebleven totdat hij op last van de Duitse justitiële 
autoriteiten werd gearresteerd en naar Nederland gebracht. 

Ruim een week nadat de aanklacht was ingediend, behandelde het Oberge
richt op de derde januari de zaak ter terechtzitting. Na het onderzoek en de 
beraadslaging kwam het rechtscollege tot de slotsom dat de man niet had kun
nen weten dat tijdens zijn afwezigheid de uitzonderingstoestand was afge
kondigd. Daarom had hij niet in strijd gehandeld met het derde artikel van het 
decreet betreffende de uitzonderingstoestand. Wel achtte het Obergericht 
hem schuldig aan Feindbegunstigung. Hij had immers met zijn absentie de 
geallieerden Vorschub geleistet of, in de woorden van het Obergericht: 
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Er hat verkannt, daß dieser Krieg alle Deutschen erfasst, und daß keiner sich seinen Ein

wirkungen entziehen darf. Statt dessen hat er sich selbst sechs Wochen Urlaub ver

schafft und hat bewiesen, daß das große und ernste Schicksal seines Volkes ihn innerlich 

nicht berührt.72 

I 

It 

De terechtstaande jurist werd tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf veroor
deeld. 

Bij de opsporing, vervolging en bestraffing van ander laakbaar gedrag van 
Duitsers was de Duitse justitie na Dolle Dinsdag dikwijls betrokken. In een 
tweetal zaken was het onderzoek reeds voordien gestart. De zaak tegen de 
directeur van de roofbank Lipmann-Rosenthal, die corruptie van zijn perso
neel oogluikend zou hebben toegestaan, was al eerder onderzocht, maar werd 
pas na Dolle Dinsdag geseponeerd.73 In een andere zaak was de verdachte al in 
mei 1944 i n voorlopige hechtenis genomen. Zijn zaak kwam wel voor de Duit
se rechter. Op 14 december werd hij, eveneens een Duits jurist, veroordeeld 
wegens het illegaal aankopen van kunst, briljanten en goud in Nederland. Hij 
kreeg een boete van 100.000 gulden opgelegd.74 

Ook enkele andere zaken tegen Duitsers die na Dolle Dinsdag een strafbaar 
feit hadden begaan, kwamen bij de Duitse justitie terecht. In al deze zaken 
ging het om een vermogensmisdrij f: wellicht een teken dat de discipline onder 
het Duitse personeel in Nederland na de vierde september danig was aange
tast. In één zaak waren leden van een Düsseldorfs Bergungskommando verdacht 
van het plunderen van diverse bankkluizen in Arnhem.75 In een andere zaak 
ging het om een Lagerführer die er een gewoonte van had gemaakt de geïnter
neerden te beroven.76 In weer een andere zaak waren de verdachten twee Duit
sers die waren verbonden aan het Deutsches Theater in den Niederlanden. Nadat dit 
theater op 5 september was opgeheven, hadden de twee de bankrekeningen 
van deze instelling leeggehaald en zich ook het contante geld toegeëigend. Het 
Obergericht achtte hen daarom schuldig aan Unterschlagung (art. 246 StGB) en 
veroordeelde hen tot gevangenisstraffen.77 

^ > 

AFSLUITEND 

In de laatste maanden van de bezetting kwam het werk van Landesgericht en 
Obergericht nagenoeg tot een einde. Praktische omstandigheden maakten 
rechtspraak moeilijk: transport en communicatie waren gebrekkig. Zij maak
ten rechtspraak, althans in de ogen van de Duitse machthebbers, ook overbo
dig en misplaatst. In mei 44 had de Duitse politieleiding in bezet Nederland 
haar medewerkers al geïnstrueerd dat vervolging en berechting van lichte 
gevallen gezien de omstandigheden lang niet altijd zinvol was. In juli werd het 
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Führerbefehl van kracht dat juist de berechting van ernstige (politieke) straf
zaken niet meer doelmatig noemde. Meer 'zin' zou het hebben de lichte geval
len te werk te stellen in de Duitse oorlogsindustrie en de 'zware' (politieke) 
gevallen buitengerechtelijk af te doen. De Duitse rechtspraak in politieke 
zaken werd vervangen door Gegenterror. Voor de uitvoering van deze Gegen
terror werd de Duitse veiligheidspolitie in bezet gebied aangewezen. Inciden
teel, tijdens de twee extreem onrustige periodes in de bezettingsgeschiedenis, 
was deze politie al eens naast of in plaats van de Duitse rechtsinstanties opge
treden. Nu die extreme rust niet meer tijdelijk maar permanent was, gebeurde 
dat wederom. De Duitse rechtsinstanties (Obergericht en Landesgericht) wer
den zo niet formeel, dan wel feitelijk uitgeschakeld. 

Opvallend is dat de rijkscommissaris in dezen geen stem van betekenis lijkt 
te hebben gehad. Met of zonder zijn instemming namen andere autoriteiten 
het voortouw. Zijn autoriteit lijkt meer te zijn aangetast naarmate de positie 
van de bezettende macht meer in de verdringing raakte. Overigens: in het alge
meen was sprake van decentralisatie en verminderd toezicht. 

Vanaf september '44 werden nog maar weinig zaken aan een rechterlijke 
instantie overgedragen. De Duitse veiligheidspolitie arresteerde, beoordeelde 
en strafte. Hoewel Landesgericht, Obergericht en hun gezamenlijke OM tot 
vlak voor de bevrijding strafzaken bleven behandelen, legden hun activiteiten 
steeds minder gewicht in de schaal. De protegerende functie, die hun aanvan
kelijk was toegekend, was in deze laatste maanden van de bezetting inhouds
loos. Niet alleen nam het aantal strafzaken dat bij een Duitse civiele instantie 
binnenkwam af, ook hielden deze instanties zich relatief vaker bezig met de 
vervolging en berechting van tamelijk futiele zaken. 

Organisatorisch was van de Duitse rechterlijke macht nog maar weinig over. 
Nijmegen werd op stel en sprong verlaten en verruild voor Delden. Een groot 
aantal justitiemedewerkers verdween naar huis, naar het front of naar een 
betrekking bij een andere instantie. Het toezicht op de gevangenen was slecht. 
De oorlogsperikelen gaven justitie aanleiding de Untersuchungs- und Straf
gefängnis in Utrecht leeg te halen en de meeste gevangenen naar Duitsland te 
zenden. 

Voor hen was het transport naar Duitsland waarschijnlijk een bittere pil. 
Terwijl in Nederland de bevrijding zo nabij had geleken, belandden zij plotse
ling in kampen en gevangenissen in Duitsland. Daar ontmoetten zij ook ande
re Nederlanders. Deze groep gevangenen kende een geheel andere geschiede
nis. 
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G R A T I E R I N G , S T R A F E X E C U T I E EN H E T LEVEN IN 
D U I T S E G E V A N G E N S C H A P 

Evenals in Nederland zag in Duitsland het OM erop toe dat een veroordeelde de 
tegen hem uitgesproken straf niet ontliep. Formeel was de Duitse minister van 
Justitie de hoogste autoriteit: feitelijk was de tenuitvoerlegging van straffen 
voorbehouden aan de Duitse parketten. Niet alleen zorgde het OM voor de exe
cutie van straffen die een instantie van de reguliere rechterlijke macht had 
opgelegd. Burgers die door een militaire instantie waren veroordeeld tot een 
vrijheidsstraf, werden op vordering van het OM ook in justitiële inrichtingen 
ondergebracht. 

In bezet Nederland lag de kwestie ingewikkelder. Anders dan in Duitsland 
ressorteerde het Generalstaatsanwaltschaft alhier niet onder het Berlijnse 
Reichsj ustizministerium, maar onder Hauptabteilung Justiz. Ook waren weer - £ ^~ 
andere instanties dan in Duitsland op strafrechtelijk gebied werkzaam: Ober
en Landesgericht, ss- und Polizeigericht en Polizeistandgericht, Wehrmacht
gerichte en Nederlandse instanties. 

De executie van straffen die de Nederlandse rechter oplegde bleef goeddeels 
in handen van het Nederlandse OM - hoewel de Duitse bezetter, zoals is geble
ken, zich er dikwijls intensief mee bemoeide. Voor de executie van straffen die 
Duitse instanties oplegden werden gaandeweg regels ontworpen. In de tweede 
helft van 1941 nam het Duitse OM in bezet Nederland deze taak op zich. Tot die 
tijd had een parket in Duitsland voor de executie gezorgd. In 1943 werd afge
sproken dat het Duitse OM in bezet Nederland ook zou zorgen voor de executie 
van vrijheidsstraffen, die het Polizeistandgericht tegen Nederlandse burgers 
had uitgesproken. Met de Wehrmacht was een jaar eerder dezelfde regeling 
getroffen. 

De voltrekking van de vonnissen, die de Landesrichter en het Obergericht 
hadden gewezen, vergde het meeste werk. Het ging om duizenden straffen. 
Door verschillende factoren was dit werk extra gecompliceerd. Zoals elders al 
ter sprake is gekomen, moest de veroordeelde de proces- en detentiekosten 
betalen. Het OM moest zorgen dat dit gebeurde. Aan elke veroordeelde moest 
een rekening worden verzonden die binnen een termijn van twee weken dien-
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de te zijn voldaan. Keer op keer was het noodzakelijk na te gaan of dit was 
geschied. Zo niet, dan moest het OM met dwangmaatregelen het geldbedrag 
incasseren. 

Verder was de executie gecompliceerd door het feit dat velen die tot een vrij
heidsstraf waren veroordeeld, naar Duitsland moesten worden getranspor
teerd. Doordat het Nederlandse recht geen tuchthuisstraf kende, waren er in 
Nederland ook geen tuchthuizen. Het Duitse strafrecht maakte wel een onder
scheid tussen tuchthuis- en gevangenisstraf: de Duitse rechter in bezet Neder
land deed dat ook. Wilde het OM daarmee rekening houden, dan was transport 
naar Duitsland, waar wel tuchthuizen naast gevangenissen bestonden, gebo
den. 

Ten slotte was de executie in verscheidene zaken bemoeilijkt door het feno
meen van gratiëring. In het Nederlandse recht was gratieverlening een 
koninklijk prerogatief, waarvan vrij zelden gebruik werd gemaakt. In het des
tijds geldende Duitse recht was gratieverlening iets heel anders. Temeer daar 
de rechtsmiddelen beperkt waren en de Duitse rechter geen voorwaardelijke 
straffen kon uitspreken, bood gratie vele veroordeelden een laatste mogelijk
heid tot strafvermindering. 

"f 
DE GRATIËRING 

Het recht om gratie te verlenen was in nazi-Duitsland aan het politieke regime 
voorbehouden: aan Hitler persoonlijk of aan de Duitse minister van Justitie.1 

Evenals in andere bezette gebieden was geschied,2 delegeerde Hitler zijn gra-
tierecht aan de hoogste Duitse functionaris in bezet Nederland: Seyss-Inquart. 
Die delegatie had plaats in december 1940.3 Op zijn beurt delegeerde de rijks-
commissaris zijn gratierecht ten dele aan de secretaris-generaal van justitie 
(inzake de lichtere vonnissen van de Nederlandse rechter) en de Gnadenabtei
lung (inzake de zwaardere vonnissen van de Nederlandse rechter en alle von
nissen van het Landesgericht en het Obergericht). 

De Gnadenabteilung was onderdeel van Wimmers Generalkommissariat 
für Verwaltung und Justiz. Halverwege 1941, toen de strafzaken bij het Landes-
en Obergericht binnenstroomden, gingen ook de medewerkers van deze afde
ling aan de slag. Nadat een gratieverzoek was ingediend, was het de taak van de 
Gnadenabteilung zich een oordeel te vormen over de betreffende zaak en te 
beslissen of gratiëring op zijn plaats was. 

Daarvoor werd allereerst het betreffende verzoek onderzocht. Veelal ver
zocht de veroordeelde zelf om gratie. In gewichtige zaken gebeurde het dik
wijls dat ook een advocaat, familie of anderen voor de veroordeelde een schrif
telijk verzoek indienden. Verzachtende factoren werden onder de aandacht 

^ > 

229 

^ > 



L 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09 

& 
Pagina 230 (Zwart film) 

* 

gebracht. Advocaten wezen op bijzondere, persoonlijke omstandigheden: 
erfelijke ziektes, gekte in de familie, alcoholmisbruik, de afwezigheid van een 
vader, de zorg voor kinderen en dergelijke. 

Het is frappant dat meer dan eens juist de persoonlijke zwakte van de ver
oordeelde werd benadrukt. Zo zette menig advocaat zijn cliënt neer als een 
(politiek) onbenul, zonder ruggengraat en met psychische problemen. Over 
medewerkers van de illegale CPN werd in de verzoekschriften veelvuldig 
gesproken als meelopers.4 Een man die zich tijdens de april-meistakingen in 
1943 in Nijkerk en omstreken anti-Duits had gedragen, was volgens zijn advo
caat tot deze daad gekomen door zijn psychophatischen Minderwertigkeitskom
plex.5 

Sommige verzoekers brachten ethisch discutabele argumenten naar voren. 
Illustratief is een verzoekschrift dat een vrouw voor haar ter dood veroordeel
de ex-man indiende. Daarin wees zij de rijkscommissaris erop, dat de levens
verzekering van haar ex-man niet aan haar zou worden uitgekeerd wanneer 
zijn dood het gevolg zou zijn van een rechterlijke uitspraak, 

während, wenn er z.B. in einem Gefängnis oder Konzentrationslager sterben würde -

was für Deutschland auf dasselbe herauskommt - diese Beträge ihr [de ex-vrouw - GvF] 

wohl ausbezahlt werden.6 

De meeste verzoeken waren, als het bovenstaande verzoek, aan de rijkscom- —£^-
missaris gericht. Zij werden echter lang niet allemaal door hem behandeld. 
Het recht ter dood veroordeelden te gratiëren, had de rijkscommissaris willen 
behouden;7 over alle andere gratieverzoeken besliste de Gnadenabteilung. 

Daarbij genoot deze afdeling een grote mate van zelfstandigheid. Wel was 
het haar gewoonte de mening van andere instanties te vragen. Indien een ver
oordeelde bijvoorbeeld had verzocht om kwij tschelding van de opgelegde boe
te, werd dikwijls de Gemeentelijke Sociale Dienst of de Armenraad om infor
matie gevraagd: was de financiële staat inderdaad zo slecht, dat de boete niet of 
niet ineens kon worden betaald?8 Indien een verzoeker een vrijheidsstraf uit
zat, werd veelal de directie van de betreffende penitentiaire inrichting geraad
pleegd: toonde de verzoeker berouw van zijn daad, hoe groot was de kans op 
recidive en waren er bijzondere omstandigheden die bij de beslissing moesten 
worden meegenomen?9 

Wanneer het bij een verzoek ging om een persoon die ter dood was veroor
deeld, was de procedure uitgebreider. De Gnadenabteilung had daarin een 
coördinerende functie. In de regel richtte de Gnadenabteilung zich tot de 
Duitse procureur-generaal Oegg, de leider van het Obergericht en de rechters 
die het vonnis hadden gewezen. Zij werden verzocht hun mening over de 
betreffende zaak te geven: was gratie hier wel of niet wenselijk? In een enkel 
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geval had ook de leiding van de Duitse politie het verzoek ontvangen haar 
standpunt kenbaar te maken. 

De negatieve adviezen van deze instanties lieten vaak weinig aan duidelijk
heid te wensen over. Zo sprak Oegg zich uit tegen gratiëring van twee Amster
damse communisten die wegens sabotage ter dood waren veroordeeld. Derge
lijke personen, schreef Oegg, 'müssen im Interesse der allgemeinen Sicherheit 
mit unerbittlicher Härte unter Hintenstellung aller persönlichen Rücksichten 
beseitigt werden'.10 Zelden verschilden de geraadpleegde instanties overigens 
van mening. 

Op grond van hun berichten schreef de Gnadenabteilung vervolgens een 
verslag. Daarin werden niet alleen de adviezen van de genoemde instanties 
opgenomen: ook de Gnadenabteilung gaf weer wat haar mening en haar 
advies aan de rijkscommissaris was. Het door de Gnadenabteilung opgestelde 
verslag werd weer doorgezonden naar hogere functionarissen, onder andere 
Wimmer en Rauter. Zij maakten in enkele woorden kenbaar bij welke mening 
zij zich aansloten. Ten slotte bereikte het document de rijkscommissaris. Hij 
besliste over het verlenen van gratie. 

!f 
Van de mogelijkheid een gratieverzoek in te dienen, werd door veroordeelden 
op grote schaal gebruikgemaakt. Zo'n vierduizend personen die door het Lan
desrichter of het Obergericht waren berecht, verzochten om gratiëring.11 De 
meeste gratieverzoeken werden in 1943 (1.673) en 1944 (1.389) ingediend. In 
1945 verzochten minder dan honderd veroordeelden te worden gegratieerd. 

Overigens profiteerde niet iedereen van de mogelijkheid. Hoe zwaarder de 
strafsoort, hoe hoger het percentage van personen die gratie vroegen. In Ober-
gerichtzaken bijvoorbeeld, deden zij die tot een boete waren veroordeeld zel
den een poging gratie te krijgen. Wel gebeurde het soms dat de Duitse justitie 
en de veroordeelde een betalingsregeling troffen, zodat het bedrag niet ineens, 
maar in termijnen kon worden voldaan.12 

Onder de groep van personen die door het bijzondere of gewone Oberge
richt tot een vrijheidsstraf waren veroordeeld, waren de indieners van een 
rekest talrijker. Meer dan een derde van de Nederlanders die deze instantie een 
vrijheidsstraf had opgelegd, verzocht om gratie.13 Sommigen deden dat zelfs 
vaker dan één keer. 

Nog meer gebruik werd van die mogelijkheid gemaakt door personen die 
ter dood waren veroordeeld. Nagenoeg allen tegen wie een doodvonnis was 
uitgesproken vroegen gratie. Zolang nog niet was beslist over gratiëring werd 
de doodstraf niet voltrokken. Al in 1935 had de Duitse minister van Justitie 
bepaald dat de strafexecutie moest worden opgeschort indien deze de veroor
deelde onherstelbare schade zou toebrengen.14 De Duitse justitie in Nederland 
hield zich aan deze bepaling. Daarom kon door de gratieprocedure enige tijd
winst worden geboekt. 
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Meestal duurde de behandeling van een gratieverzoek van een ter dood ver
oordeelde hooguit een maand, maar er zijn voorbeelden van langdurige proce
dures. In een zaak tegen een man die wegens wapenbezit op 18 december 1943 
ter dood was veroordeeld, werd pas in mei 1944 tot gratièring besloten.15 Over 
het leven van twee medewerkers van de illegale CPN, tegen wie op 13 augustus 
1943 de doodstraf was uitgesproken, besliste de rijkscommissaris bijna eenjaar 
later. Hun straffen werden alsnog voltrokken.16 

Hoe belangrijk de gratie was moge blijken uit het percentage gegratieerden: 
zo'n 15% van de ter dood veroordeelden. Hun straf werd omgezet in een lang
durige tuchthuisstraf. Vooral jongeren en andere personen die nog niet eerder 
met justitie in aanraking waren gekomen, maakten kans op gratièring. 

In een zaak tegen een 23-jarige vrachtwagenchauffeur uit Voorburg bijvoor
beeld, had het Sondergericht de doodstraf uitgesproken. De verdachte had 
zich schuldig gemaakt aan wapenbezit en een vuurwapen 'in der Hand eines 
solchen charakterlich haltlosen Mannes' beschouwde het rechtscollege als zeer 
gevaarlijk. Om die reden werd een vonnis overeenkomstig de eis gewezen: 
doodstraf. Ruim een maand later echter lieten dezelfde instanties een heel 
ander geluid horen. 'Wenn auch die schwerste Strafe durchaus am Platze war,' 
zo schreef de procureur-generaal toen hem om zijn mening over gratièring 
werd gevraagd, 'so halte ich doch den Verurteilten noch für zu jung als daß 
man ihn für alle Zukunft jede Besserungsmöglichkeit absprechen müsste.'17 - £ ^ -

Bij zijn mening dat de voltrekking van de doodstraf nicht unbedingt noodzake
lijk was, sloot Seyss-Inquart zich aan. 

In een enkel geval verbond de rijkscommissaris een bijzondere voorwaarde 
aan het verlenen van gratie. In de al eerder ter sprake gekomen zaak tegen twee 
jongemannen uit Zwartsluis verleende Seyss-Inquart gratie, maar verbond 
daar de voorwaarde aan dat aan de gratièring geen enkele ruchtbaarheid zou 
worden gegeven. Drie maanden lang wisten de gegratieerden niet dat zij aan 
de dood waren ontsnapt. Tijdens die maanden was contact met de buitenwe
reld verboden.18 

Praktisch betekende gratièring van ter dood veroordeelden het omzetten 
van deze straf in een vrijheidsstraf. Gratièring van personen die een vrijheids
straf was opgelegd, beïnvloedde de straftijd. Zo kon gratie neerkomen op een 
opschorting van de strafexecutie (Strafaufschub). De redenen daarvoor konden 
zeer uiteenlopen. In sommige gevallen werd de executie opgeschort wegens 
persoonlijke omstandigheden zoals ziekte van de veroordeelde of zwanger
schap van zijn echtgenote.19 In andere gevallen was tot uitstel besloten omdat 
de veroordeelde de Gnadenabteilung had kunnen overtuigen dat hij onmis
baar was op zijn werk. Meestal was dat een persoon die werk verrichtte voor de 
Wehrmacht.20 Een enkele keer ging het om een boer, die in oogsttijd niet kon 
worden gemist op de boerderij.21 
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Deze vorm van gratiëring had betrekking op de aanvang van de strafexecu
tie: de begindatum werd verschoven. Aanzienlijk vaker werd bij wijze van gra
tiëring een gevangene voortijdig in vrijheid gesteld (Strafaussetzung). Deze 
invrijheidstelling was nimmer onvoorwaardelijk. De voornaamste voorwaar
de was dat de gegratieerde tijdens een bepaalde proeftijd (een Bewährungsfrist) 
straffeloos bleef. In de meeste gevallen was de proeftijd bepaald op drie jaar. 
Soms werden aanvullende voorwaarden aan vrijlating verbonden. Het betalen 
van een boete was daar één van." Ook kwam het voor dat de gegratieerde ver
plicht werd zich aan te melden voor tewerkstelling in Duitsland.23 

Ruim tweehonderd personen die het Obergericht een vrijheidsstraf had 
opgelegd werd gratie verleend. Een enkele keer werd de aanvangsdatum van 
de straftijd opgeschoven: meestal werd de gedetineerde voorwaardelijk in vrij
heid gesteld. Hieruit kan worden afgeleid dat het ontbreken van de mogelijk
heid een persoon tot een voorwaardelijke straf te veroordelen enigszins werd 
gecompenseerd door de mogelijkheid een persoon voorwaardelijk te grade
ren. Wel was de bevoegde autoriteit een andere: voorwaardelijke straffen wer
den door de rechter opgelegd; voorwaardelijke gratie werd door de Gnadenab
teilung verleend. 

^ > 

DE EXECUTIE VAN DOODSTRAFFEN 

Ofschoon een niet gering aantal personen werd gegratieerd, bleef in de meeste 
gevallen de executie van straffen door de gratieprocedure ten dele of zelfs 
geheel onberoerd. Sommigen kregen andere of minder lange straffen, maar 
die straffen moesten evengoed worden geëxecuteerd. Anderen hadden geen 
verzoek ingediend of ontvingen van de Gnadenabteilung de mededeling dat 
zij niet in aanmerking kwamen voor gratie. 

Zoals gezegd was de strafexecutie vanaf medio '41 de taak van het Duitse OM. 
De betaling van een boete was relatief eenvoudig. Aan de beboete persoon werd 
een rekening verzonden die moest worden betaald aan de Deutsche Gerichtskas
se. Men kon gireren, overboeken of contant betalen ten kantore van de 
Gerichtskasse in Den Haag. Jaarlijks maakte deze instantie een deel van het 
geïnde geld weer over aan de Oberkasse in Berlijn. Grote sommen waren daar
mee gemoeid. In december 1943 betrof de overboeking bijvoorbeeld 370.000 
gulden.24 

De voltrekking van de andere twee strafsoorten - doodstraf en vrijheids
straffen - vroeg meer aandacht. In zaken waarin de doodstraf was uitgespro
ken moest eerst de wijze van executie worden bepaald. Dat gebeurde bij rech
terlijk besluit. In alle gevallen werd in Nederland gekozen voor doodschieten 
ook al had het vonnis een andere wijze genoemd. In een zaak waren twee per-

^ > 

233 

O 



V 
00-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09: Q Pagina 234 (Zwart film) 

ril 

* 

sonen tot de strop veroordeeld wegens het vermoorden van een NSB'er. Met een 
rechterlijk besluit werd dit eenvoudigweg gewijzigd: ook zij moesten door een 
kogel om het leven worden gebracht." 

In alle zaken waar een doodstraf was uitgesproken tegen de verdachte werd 
de strafexecutie vertraagd door de gratieprocedure. Zolang de rijkscommissa-
ris nog niet had besloten over gratieverlening kon het OM de straf niet ten uit
voer leggen. Wel konden voorbereidingen worden getroffen. Ter dood veroor
deelden werden bijvoorbeeld alvast verplaatst naar een locatie die in de buurt 
van de executieplaats lag. 

In de meeste gevallen belandden de veroordeelden in het Oranje-hotel te 
Scheveningen. De revolutionair-socialist Henk Sneevliet en zes medeverdach
ten, tegen wie het Sondergericht een doodvonnis had uitgesproken, werden in 
kamp Amersfoort doodgeschoten. Van een achtste verdachte die vlak tevoren 
zelfmoord had gepleegd, werd de as later bijgezet. Het crematorium Wester-
veld-Velsen vergat overigens niet de kosten van deze crematie (ƒ 395>io) in 
rekening te brengen.26 

Drie ter dood veroordeelden leken door het oog van de naald te kruipen. Zij 
waren in de consternatie rond Dolle Dinsdag op transport naar Duitsland 
gezet en in de gevangenis te Preungesheim terechtgekomen. Desondanks was 
de Duitse justitie er in geslaagd ze op te sporen. In november 1944 richtte Karl 
Krug, de laatste leider van Hauptabteilung Justiz, aan het Berlijnse ministerie 
van Justitie het verzoek de doodstraf alsnog te voltrekken. Een kleine maand 
later waren de drie dood.27 

Wanneer de rijkscommissaris had besloten geen gebruik te maken van zijn 
gratierecht en de Gerechtigkeit de vrije loop te laten, maakte hij dat kenbaar in 
een besluit. Dat bereikte de betrokken autoriteiten. Vervolgens ondertekende 
het Obergericht een tweede besluit waarmee 'die Richtigkeit der Abschrift der 
Urteilsformel' en 'die Vollstreckbarkeit des Urteils' schriftelijk werden beves
tigd. Meestal werd de wijze van voltrekking (de kogel) eveneens in dit besluit 
herhaald. 

Het was nu aan het OM die besluiten ten uitvoer te leggen. In overleg met de 
gevangenisdirectie werd de datum vastgesteld. De leiding van de Ordnungs
polizei ontving vervolgens het verzoek politiemannen aan te wijzen die op de 
bewuste dag het executiepeloton zouden formeren. Enkele dagen later ont
bood de gevangenisdirecteur de ter dood veroordeelde bij hem. In zij n kantoor 
waren twee andere Duitse ambtenaren aanwezig. Een van hen was een admini
stratief medewerker van het OM, die schriftelijk over de voltrekkingsprocedu
re rapporteerde. De ander was officier van justitie: deze leidde de procedure. 
Allereerst las hij de stukken voor, waaronder de twee besluiten van respectie
velijk Seyss-Inquart en het Obergericht. Vervolgens stelde hij de veroordeelde 
in de gelegenheid zijn laatste wens kenbaar te maken. Hoe groot de keuzevrij-
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heid daarbij was, is moeilijk te beoordelen. In bijna elk rapport dat van deze 
gebeurtenis werd opgemaakt, werd vermeld dat de veroordeelde rookwaar, 
geestelijke bijstand en papier voor een afscheidsbrief wilde. Vermoedelijk had
den de Duitse autoriteiten van tevoren duidelijk gemaakt dat alleen deze wen
sen zouden worden ingewilligd. 

Hartverscheurende afscheidsbrieven werden geschreven. 'Wanneer ge 
dezen brief ontvangt/ zo opende de 36-jarige H.P. Hos, een van de hoofdver
dachten uit het tweede VrijNederland-proœs, de brief aan zijn vader, 

zal ik niet meer in leven zijn. Hedenavond om acht uur is mij aangezegd, dat ik mor

genochtend halfacht uit dit aardsche leven zal moeten treden. Weest niet verdrietig, het 

heeft zoo moeten zijn. Wij menschen kunnen het dikwijls niet begrijpen en komen in 

opstand maar we moeten bedenken: God heeft gegeven, God heeft daarom ook het recht 

te nemen. Vanavond is een Duitsche dominee bij mij geweest en wij hebben enkel maar 

tezamen gepraat. Het is een fijn mensch, ook al is het iemand die tot het volk onzer vij

anden behoort. Daarom vraag ik U dan ook als laatste wensch, draag geen haat (...).28 

De volgende ochtend, slechts enkele uren na zijn bezoek aan de gevangenisdi
recteur en de Duitse ambtenaren van justitie, werd de veroordeelde naar de 
executieplaats geleid. Zoals in alle gevallen controleerde de officier van justitie 
zijn persoonsgegevens en gaf hij vervolgens de opdracht het vonnis te voltrek
ken. Daarop verliet de officier de locatie. De veroordeelde werd voor het vuur- -^ ^-
peloton geplaatst en neergeschoten. Een arts moest vervolgens de dood vast
stellen. 

Enkele plichtplegingen rondden de voltrekking van doodstraffen af. Een 
rapport met betrekking tot de fusillering werd opgesteld. Ook zorgde het OM 
ervoor, dat de burgerlijke stand van de gemeente, waar de geëxecuteerde stond 
ingeschreven, werd geïnformeerd over het sterfgeval. 

DE EXECUTIE VAN VRIJHEIDSSTRAFFEN EN HET LEVEN IN 

GEVANGENSCHAP 

Allen die het Obergericht de doodstraf oplegde en aan wie Seyss-Inquart geen 
gratie verleende, zijn op de geschetste wijze ter dood gebracht. Verschillen in 
de procedure waren er wel, maar zij waren nimmer essentieel. 

Ook de voltrekking van de vrijheidsstraffen kende een vaste procedure. 
Regels die reeds voor de oorlog door de Duitse justitie waren opgesteld, vorm
den daarbij het richtsnoer. Uitgangspunt was de Strafoollzugsordnung van 
1934,29 dat weer was gebaseerd op een document uit 1923.30 In deze Strafvoll
zugsordnung was de strafexecutie stap voor stap beschreven. Zeer gedetail-
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leerd noemde het document de formaliteiten die bij een specifieke stap 
hoorden. Opvallend is dat op de justitiële autoriteiten de plicht rustte van 
nagenoeg elke stap verslag te doen. Voor dat doel waren talloze standaardfor
mulieren ontwikkeld.31 Van de papieren die van belang waren voor de strafexe
cutie dienden kopieën te worden bewaard in een persoonsdossier. Deze Perso
nalakten reisden mee met de gedetineerde.32 

Naar het zich doet aanzien hield de Duitse justitie in bezet Nederland zich 
(zeker tot Dolle Dinsdag) aan de regels van deze Strafvollzugsordnung. Alleen 
korte gevangenisstraffen konden worden uitgezeten in de Duitse justitiële 
inrichting in bezet Nederland.33 Tot in 1942 was de Untersuchungs- und Straf
gefängnis een deel van het gevangenissencomplex in Scheveningen. Daarna 
deed de gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht als zodanig dienst. Was 
iemand tot een vrijheidsstraf veroordeeld, dan verzocht het OM de gevangenis
directie de persoon als Strafgefangene op te nemen. Vaak was deze persoon reeds 
als Untersuchungshäftling in de gevangenis ondergebracht. In het geval dat 
een verdachte zich nog op vrije voeten bevond, ging het OM anders te werk. De 
veroordeelde werd schriftelijk bevolen zich binnen een bepaalde termijn te 
melden bij de poort van de Untersuchungs- und Strafgefängnis. Aanmelding 
kon elke dag, met uitzondering van zon- en feestdagen, tot vijf uur 's middags 
gebeuren. Voorwaarde voor opname was een nuchtere toestand.34 

Voor hen die het Landesgericht of het Obergericht tot enkele maanden 
gevangenisstraf had veroordeeld, was de Untersuchungs- und Strafgefängnis 
het eindstation. Voor anderen was hier het vertrekpunt vanwaar zij een lange 
reis begonnen. Regelmatig, gemiddeld eens in de twee weken, vertrokken 
gevangenen groepsgewijs uit de Untersuchungs- und Strafgefängnis naar 
Duitsland.35 Voor deze transporten werden meestal de spoorwegen gebruikt. 
Lange tijd, tot ver in 1944, fungeerde de Haftanstalt in het Duitse grensplaatsje 
Kleve als opvangplaats. Van de aankomst van een Sammeltransport Holland stel
de de directie het Duitse OM in bezet Nederland terstond op de hoogte (de Auf-
nahmemitteilung). 

Vanuit Kleve ging de tocht verder. Veel mannen die een gevangenisstraf 
moesten uitzitten, werden op transport gezet richting Bochum. Aldaar was 
een gevangenis die de veroordeelde Nederlanders opnam. Anderen die tot een 
tuchthuisstrafwaren veroordeeld, vertrokken doorgaans naar het tuchthuis in 
Siegburg of dat in Rheinbach. Beide plaatsen lagen in de buurt van Bonn, aan 
weerszijden van de Rijn (Rheinbach aan de westzijde, Siegburg aan de oostzij
de). 

Vrouwelijke gevangenen werden in andere inrichtingen ondergebracht. In 
het grote complex van gevangenissen te Vechta was een Frauenstrafgefängnis. 
Zo'n veertig kilometer ten westen van Venlo, in de buurt van het Duitse Kre
feld, was de inrichting Anrath. Een gedeelte was als Frauenzuchthaus gereser-
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veerd. Vele Nederlandse vrouwen die in hun vaderland door een Duitse rechter 
tot tuchthuisstraf waren veroordeeld, kwamen hier terecht. 

Na aankomst werden de gedetineerden ondervraagd en vervolgens inge
schreven. Een cipier voorzag de gedetineerden van de specifieke gevangenen-
kledij (de mannen een grijszwarte broek en jasje met een gele bies, een muts en 
klompschoenen met Fußlappen) en bracht hen vervolgens naar hun cel. Aan het 
Duitse OM in bezet Nederland werd een bericht gestuurd met vermelding van 
de datum van aankomst en (toekomstig) ontslag. 

De Nederlanders, die in Duitsland waren gedetineerd, maakten deel uit van 
een bont gezelschap. Naast de Duitse delinquenten waren in de inrichtingen 
ook personen van andere nationaliteiten opgesloten: Luxemburgers, Fransen, 
Belgen, Polen. Zij waren door Duitse rechters in Duitsland of andere bezette 
gebieden veroordeeld. Eind 1943 was het aantal personen dat in Duitse tucht
huizen en gevangenissen zijn straf uitzat, vastgesteld op meer dan 107.000.36 

Van dat aantal maakte de groep van tweeduizend Nederlanders die door een 
Duitse rechter in Nederland was veroordeeld, deel uit. De circa vijfhonderd 
Nederlanders die in bezet Nederland door een Duitse krijgsraad of een rechts
instantie van het 'ss und Polizei'-complex waren veroordeeld, zijn dan meege
rekend. 

Het regime, waaraan de gedetineerde Nederlanders werden onderworpen, 
verschilde niet van dat waaraan de talloze andere gevangenen werden onder
worpen. Vergeleken met de gebruikelijke wijze waarop in Nederland vrij- ~^^-
heidsstraffen werden geëxecuteerd, was het leven in gevangenschap in Duits
land zeer zwaar. Verschillende factoren droegen daartoe bij. 

Om te beginnen waren de destijds heersende opvattingen over delinquentie 
en straf in Duitsland anders dan in Nederland. De Strafvollzugsordnung van 
1934 was gekleurd door nationaal-socialistisch gedachtegoed.37 Voor alles, zo 
vermeldde dit document, had de strafexecutie als doel 

durch den Eindruck der Gefangenschaft überhaupt und durch die Gewöhnung an har

te, nützliche Arbeit und an Zucht und Ordnung auf die Gefangenen zu wirken und 

dadurch Gefangene, die besserungsfähig sind, so zu ertüchtigen, daß sie sich bei der 

Rückkehr in die Freiheit als brauchbare Glieder in die Volksgemeinschaft einfügen.38 

Het tuchtigen van gedetineerden was, kortom, het hoofddoel van de strafexe
cutie. Andere artikelen van de Strafvollzugsordnung gaven aan hoe dat kon 
worden bereikt: door de gedetineerde speciale kleding aan te trekken, door 
hem te verplichten bewakend personeel met achting te benaderen (muts af, in 
de houding, met 'u' aanspreken) en vooral door hem zwaar werk te laten ver
richten.39 

Uit het citaat valt eveneens op te maken, dat de nationaal-socialistische wet-
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gever een duidelijke scheiding aanbracht tussen veroordeelden die 'verbete-
ringsvatbaar' waren en veroordeelden die niet als zodanig konden worden 
aangemerkt. Ergens anders in hetzelfde document waren de twee categorieën 
gedefinieerd als enerzijds Gefangene, die nicht verdorben sind en anderzijds verdor
bene Gefangene.*0 

In essentie viel dit onderscheid samen met de twee soorten vrijheidsstraffen 
in het Duitse recht. Zij die tot een gevangenisstrafwaren veroordeeld, moesten 
worden beschouwd als besserungsfähig. Het beleid ten opzichte van hen diende 
er op gericht te zijn, zo schreef de Strafvollzugsordnung, hun schuld en ver
antwoordelijkheid te laten inzien. Verder was het streven hun Gemeinschafts
sinn und Gemeinschaflswillen bij te brengen.41 

In het beleid ten opzichte van gedetineerden die tot tuchthuisstraffen 
waren veroordeeld, was amper ruimte voor reclassering. Het devies van dat 
beleid moest zijn de betreffende zijn straf te laten voelen.42 Hoewel de Straf
vollzugsordnung stelde dat alle gedetineerden te werk dienden te worden 
gesteld, gold artikel 67 (Arbeit ist die Grundlage eines geordneten und wirksamen 
Strafvollzugs) vooral voor degenen die in een tuchthuis hun straf uitzaten. Een 
ander artikel van de Strafvollzugsordnung schreef voor dat deze gedetineer
den tien uur per dag dienden te werken.43 

Feitelijk lag de strafexecutie in Duitsland goeddeels in het verlengde van dit 
document. De Strafvollzugsordnung werd niet altijd letterlijk gevolgd, maar 
van de boodschap die zij uitdroeg waren duidelijke sporen in het beleid ten 
opzichte van de gedetineerden te ontwaren. Hoe dit beleid in een individueel 
geval uitpakte, was echter weer afhankelijk van talloze factoren. 

Van belang was allereerst de lichamelijke conditie van de betrokkene. 
Ouderdom werkte vaak in zijn nadeel. Ook degene die al danig was verzwakt 
door de ontberingen die hij tijdens zijn voorarrest had geleden, had minder 
gunstige perspectieven. 

Voorts speelde het een rol in welke inrichting een persoon werd geplaatst. 
Voor de meesten was Haftanstalt Kleve de eerste stop. Na Dolle Dinsdag deden 
de transporten Kleve niet meer aan, maar werden gedetineerden in andere 
inrichtingen afgeleverd. De Leidenaar S. Martijn werd hals over kop op Dolle 
Dinsdag met zes anderen naar de Untersuchungsgefängnis te Essen gebracht. 
De meeste transporten gingen echter naar Kleve. Het verblij f aldaar werd zeker 
niet als zeer onaangenaam ervaren. Eten was er voldoende: een ex-gevangene 
sprak van een maaltijd van een zak Pellkartoffeln per man.44 Een andere ex-
gevangene roemde het sympathieke gedrag van de gevangenisdirecteur.45 

Slechts een enkeling meent zich te herinneren dat er in Kleve ook moest wor
den gewerkt.46 

Het verblijf in deze inrichting was voor de meesten van zeer tijdelijke aard. 
Vanuit Kleve begon de tocht naar een andere inrichting, waar de veroordeelde 
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volgens plan langer zou blijven. De meesten van hen die tot een gevangenis
strafwaren veroordeeld gingen niet ver meer: naar Bochum. Het gevangenis-
leven was daar wel zwaarder dan in Nederland, maar vergeleken met het leven 
in de Duitse tuchthuizen goed vol te houden. Vanaf het midden van 1943 wer
den echter steeds meer Nederlanders die tot een gevangenisstrafwaren veroor
deeld in een tuchthuis geplaatst. 

Voor die laatsten en alle anderen die tot een tuchthuisstraf waren veroor
deeld, lag na vertrek uit Kleve een langere reis in het verschiet. Meestal duurde 
deze enkele dagen, maar soms konden enkele weken zijn verstreken eer de 
plaats van bestemming werd bereikt. Bijna altijd hield de trein in Keulen stil. 
De gevangenen werden dan uitgeladen en overgebracht naar een plaats van 
bewaring in de stad: of deKlingelplütz-gevangenis of het provisorisch aangeleg
de gevangenenkamp op een voormalig tentoonstellingsterrein. Sommigen 
bleven een dag in Keulen, anderen een week. Vooral voor de laatsten was 'Keu
len' een ware bezoeking: de stad lag voortdurend onder vuur. Wanneer de situ
atie er dreigend uitzag, sloten de bewakers de deuren en zochten zij een veili
ger heenkomen. De gevangenen, als ratten in de val, hadden maar af te 
wachten. Verder heerste zowel in de gevangenis als in het kamp een nimmer 
aflatende luizenplaag. In het kamp waren de overige condities ook buitenge
woon slecht, 's Nachts dwong de bewaking de gevangenen in een ruimte onder 
het terrein. In deze zeer vochtige catacomben waren vlonders aanwezig die 
moesten dienen als slaapplaatsen. Het aantal vlonders was echter niet toerei
kend, zodat velen de nacht in een laag water doorbrachten.47 

Vanuit Keulen werd de reis voortgezet, doorgaans via de gevangenis in Bonn 
naar het tuchthuis te Rheinbach of te Siegburg. De meeste Nederlanders die 
door het Obergericht tot een tuchthuisstraf waren veroordeeld, hebben in een 
van deze of in beide inrichtingen het grootste gedeelte van hun tijd in gevan
genschap gesleten. 

^ > 

Hoe die tijd werd ervaren was wederom afhankelijk van talloze omstandighe
den. Om te beginnen kon het van belang zijn met wie men in een cel werd 
opgesloten. Een aantal Nederlandse illegale werkers, zoals P. de Jong en Elsen-
doorn, verbleef enige tijd mEinzelhaft.*» In Einzelhaft was de gevangene dagen, 
soms weken achtereen alleen in een cel. Lectuur werd niet verstrekt en contact 
met medegevangenen was verboden. Hoewel in Einzelhaft de kans een 
besmettelijke ziekte op te lopen kleiner was, was de kans te vereenzamen gro
ter. 

In andere gevallen waarin de cel met anderen moest worden gedeeld, kon 
juist de aanwezigheid van die anderen problemen opleveren. Uiteraard kwam 
het voor dat celgenoten niet met elkaar overweg konden. De veroordeelde Van 
der Mey bijvoorbeeld, werd te Siegburg in een cel gestopt met Duitse crimine-
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len die naar zijn mening een onaangenaam gezelschap vormden.49 Na septem
ber 1944, toen grote groepen gevangenen werden samengeperst in instellingen 
die niet waren berekend op zovelen, vormde het ruimtegebrek een bron van 
ellende. Wie celgenoot was, was werkelijk van levensbelang wanneer een 
gevangene ziek werd. De politiek gevangene J.G. Troost, die in april 1944 te 
Siegburg geveld werd door vlektyfus, werd dagenlang verzorgd door een cel
genoot.50 

Voorts kon het zeer veel uitmaken waar de gedetineerde te werk werd 
gesteld. Nederlanders die tot een tuchthuisstraf waren veroordeeld, verricht
ten de eerste maanden na aankomst dikwijls werk in de cel. In Rheinbach 
bestond dat hoofdzakelijk uit het verrichten van herstelwerkzaamheden aan 
militaire kleding.51 Na verloop van tijd werden velen op of buiten het terrein 
van de betreffende instelling te werk gesteld. De richtlijn was dat zware geval
len niet buiten de poorten van de inrichting mochten werken. 

De meeste Duitse strafinrichtingen hadden werkplaatsen op hun terrein. 
Het tuchthuis te Rheinbach had een eigen kleermakerij. Te Siegburg was ook 
een slotenmakerij. Bovendien lieten diverse bedrijven werkzaamheden op het 
terrein van de inrichting uitvoeren. Voor dat doel werden barakken gebouwd 
en ingericht met het benodigde materiaal. Zo konden in Siegburg aluminium 
onderdelen van vliegtuigen worden gemaakt.52 De munitiefabriek Dynamit 
Aktien Gesellschaft plaatste in het tuchthuis te Rheinbach een lopende band, 
waarmee slaghoedjes voor landmijnen moesten worden geproduceerd. Ook -Q-
politieke gevangenen werden aan de band gezet.53 

Tallozen maakten op een zeker moment deel uit van een Außenkommando. 
Zo'n buitencommando werkte op plaatsen buiten de inrichting. Soms keerde 
het commando 's avonds terug naar het tehuis; soms overnachtten de leden in 
de buurt van de werkplek, in provisorische verblijven met doorgaans slechte 
voorzieningen. Het werk dat een buitencommando werd opgelegd kon sterk 
variëren. Beroerd was het werk in de fabriek van de Rheinische Zellwolle." Veel 
leden van dit buitencommando van het tuchthuis Siegburg kampten met ern
stige gezondheidsproblemen. Een ander buitencommando van hetzelfde 
tuchthuis had eveneens een slechte naam. Dit commando dat de onheilspel
lende naam Himmelfahrtkommando droeg, had als taak nog niet-ontplofte bom
men uit te graven - een levensgevaarlijk werk.55 

Aan de andere kant van het spectrum stonden de buitencommando's die in 
de agrarische sector werkzaam waren. Zowel het tuchthuis in Rheinbach als 
dat in Siegburg had een boerencommando, waarvan de leden landarbeid voor 
boeren in de streek verrichtten. Het werk was zwaar, maar de kans op wat extra 
voedsel was bij deze commando's groter. Ook de melkfabriek te Rheinbach, 
waar een groep gedetineerden tijdelijk te werk werd gesteld, bood kans op bij
voeding. 
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Op sommige werkplaatsen ten slotte verstrekten opzichters of bewakers 
extra eten aan gevangenen. De Nederlander Troost, die in Siegburg als sloten
maker werkte, kreeg bij een werkbezoek aan de keuken dikwijls iets toege
stopt. De Jong, die bij een buitencommando in een zagerij was ingedeeld, 
kreeg van de opzichter aldaar elke dag twee boterhammen met geitenkaas.56 

Hoezeer een vriendelijke celgenoot, een gunstige werkplek, de kans op wat 
eten of een welwillende opzichter het draaglijker konden maken, het leven in 
gevangenschap bleef buitengewoon zwaar. 

Zoals gezegd moest er hard worden gewerkt. De arbeidstijd was in de regel 
meer dan het aantal werkuren dat de Strafvollzugsordnung noemde. Ook het 
regime in de twee tuchthuizen was streng. Afgezien van een wekelijkse kerk
dienst was ontspanning nauwelijks mogelijk. Contact met de buitenwereld 
was beperkt. Zo mocht in de eerste zes maanden na aankomst slechts eenmaal 
een brief worden geschreven. Daarna was het een gedetineerde toegestaan eens 
in de zes weken een brief te ontvangen en te versturen. Bezoek van familie of 
anderen was nagenoeg uitgesloten. Een enkele keer bezocht een familielid, dat 
in Duitsland te werk was gesteld, de gevangene.57 Bij hoge uitzondering, 
wegens ernstige ziekte van kind, eega of ouder, kreeg een gedetineerde verlof 
om tijdelijk naar huis terug te keren.58 

In de meeste tuchthuizen werd aan orde en tucht gehecht. Bevelen van 
bewakend personeel dienden stipt te worden opgevolgd. Afranselingen, met - £ ^ -
blote vuist of knuppel, waren het antwoord indien een gedetineerde iets had 
gedaan wat de bewaker niet aanstond. Het leven in de gevangenissen kende 
verder een strak patroon. Het ochtendritueel bestond uit opstaan, wassen, de 
(poep-)ton op de gang zetten, de cel opruimen en ontbijten - dat alles in lutte
le minuten. Vrijwel onmiddellijk daarna begon het werk of, voor degenen die 
in een buitencommando werkzaam waren, de tocht naar het werk. Pas tegen de 
avond keerden de meesten afgepeigerd terug. Een schaarse maaltijd wachtte 
hun. Het lot van degenen, die buiten de tuchthuizen sliepen, was beslist niet 
beter. 

De gedetineerden ondervonden uiteraard veel hinder van de gebrekkige 
voorzieningen in en buiten de inrichtingen. Een tiental Nederlanders, allen 
werkzaam bij buitencommando's, trachtte het heft in eigen hand te nemen en 
probeerde te ontsnappen.59 De slaagkans was niet groot: een deel van hen werd 
na enige tijd weer gearresteerd. Eén Nederlander die in juli 1943 van een bui
tencommando van het tuchthuis in Siegburg was ontsnapt, werd ruim twee 
maanden later, met de haven in zicht, alsnog in Kerkrade opgepakt.60 Wat voor 
de anderen restte was proberen te overleven: 

Je moest alleen voor je eigen hachje zorgen en voor de rest moest iedereen voor zich zor-
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gen. Dat was nou eenmaal zo. Tegenwoordig heet het stelen, maar toen, in die tijd, heet

te het organiseren. Als je wat te pakken kon krijgen, dan pikte je het. En anders nam 

iemand anders het wel (...) Als je de gelegenheid had (...) Dan had je daar geen gewe

tensbezwaren over.61 

Door de uitzichtloze situatie waarin de gedetineerde zich bevond en door de 
voortdurend knagende honger werd het 'organiseren' een doel op zich: 

I 

t 

Het enige watje kon beramen was, hoe je iets kon organiseren. We hadden bijvoorbeeld 

een ernstige behoefte aan een mes, altijd. Hoe kom ik aan een mes, hoe maak ik een mes, 

hoe steel ik een mes; hoe krijg je meer eten; hoe jat ik iets; hoe kan ik mijn kleding ver

beteren; hoe rommel ik mij n slaapzak wat beter; hoe kom ik nog aan een deken (...); hoe 

kan ik een lepel veroveren, de mijne is stuk. Dat zijn de problemen van de dag.62 

Om de 'problemen van de dag' het hoofd te kunnen bieden, maar ook dikwijls 
om de tijd te doden, werd er in en om de inrichtingen veel gehandeld, 'gerom
meld' en ontvreemd. Zo had volgens de ex-gedetineerde J. Verhagen in tucht
huis Siegburg iedereen pantoffels, clandestien gemaakt van militaire overjas
sen die aan de gevangenen waren gegeven om te herstellen.63 

Van alle ontberingen behoorden honger en koude tot de ergste. In het tucht
huis te Siegburg was per man één deken. In de laatste winter kwam het kwik in 
de werkplaatsen amper boven nul.64 Het eten in de tehuizen was bij lange na 
niet toereikend. Een maaltijd bestond meestal uit een waterige soep van 
Steckrübe (koolraap): 

^ > 

's Middags kwamen de eten-dragers en die schepten zo'n Kelk, zo'n pollepel vol op. Wie 

handig was, die kreeg het vet van de bovenlaag of het bezinksel van de onderlaag. Wie in 

een goed blaadje stond kreeg een beetje extra.65 

Iedereen die in Siegburg of Rheinbach was opgesloten, was ondervoed. Die 
ondervoeding was, met de gebrekkige hygiëne en medische zorg, een belang
rijke oorzaak voor het uitbreken van ziektes. Nagenoeg alle gevangenen wer
den dan ook op een gegeven moment geveld door ziekte. Een enkele zieke 
werd, wegens Haftunfähigkeit, ontslagen en op transport naar Nederland 
gesteld.66 Nog in mei 1944 vertrok een groep ernstige zieke Nederlanders uit 
Siegburg.67 

De meesten bleven en belandden in de ziekenboeg. De tuchthuizen te 
Rheinbach en Siegburg hadden beide een Lazarett (voor de zware gevallen) en 
een Revier (voor de lichtere gevallen). De medische hulpverlening liet te wensen 
over. Aan de deskundigheid van de hoogbejaarde behandelend arts in Sieg-
burg werd hardop getwijfeld.68 Het gebrek aan medicijnen en geschoold perso-
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neel was groot. De inschakeling van gevangenen in de verzorging bracht enige 
verlichting. Soms had iemand geluk en werd hem gegeven wat hem wettelijk, 
in de Strafvollzugsordnung, was toegestaan: een overplaatsing naar een regu
lier ziekenhuis.69 

Naarmate de tijd vorderde, verslechterde de situatie van de Nederlanders in 
gevangenschap. Zowel in bezet Nederland als in het Duitse Rijnland werd de 
toestand in september 1944 precair. Door de opmars van geallieerde troepen 
zagen de Duitse autoriteiten zich gedwongen snel maatregelen te nemen. Ver
huizingen van grote groepen gevangenen waren het gevolg. 

In bezet Nederland besloot het Duitse OM begin september de gevangenis
sen leeg te halen. De meeste Untersuchungshäftlinge die in die dagen in de 
Untersuchungs- und Strafgefängnis te Utrecht verbleven, werden terstond in 
vrijheid gesteld. Anderen gingen in allerijl op transport naar Duitsland. Na 
deze actie was de Untersuchungs- und Strafgefängnis nagenoeg ontruimd. De 
meeste gedeporteerden, onder wie de politieke gevangene Martij n, belandden 
na een korte tussenstop in Essen in het grote Strafgefangenenlager in de buurt 
van Dieburg, zo'n veertig kilometer ten zuidwesten van Frankfurt. 

Daar het OM ook zorg droeg voor de executie van vrijheidsstraffen die de 
Duitse militaire rechter in Nederland burgers had opgelegd, werd de Kriegs
wehrmachtsgefängnis in de domstad eveneens leeggehaald. Enkelen werden 
uit gevangenschap ontslagen. Ruim 160 anderen kwamen in september in de 
inrichting Anrath terecht, vanwaar velen binnen enkele dagen naar het tucht
huis in Lüttringhausen werden gebracht. De selectie was overigens niet erg 
nauwkeurig geweest. Onder de 160 uit de Kriegswehrmachtsgefängnis gede
porteerde personen bevonden zich 48 Untersuchungshäftlinge die nog niet 
voor de rechter waren verschenen.70 Blijkbaar vroeg het voortvarende tempo 
waarin het OM de transporten had laten plaatsvinden hier zijn tol. Achteraf 
bezien waren de maatregelen van het Duitse OM in bezet Nederland misschien 
ook wat voorbarig geweest. Vermoedelijk verkeerde het OM op dat moment in 
de veronderstelling dat de geallieerden snel zouden oprukken in noordwaart-
se richting. 

Toen eind september 1944 de opmars van geallieerde troepen in Nederland 
stagneerde, werd de Untersuchungs- und Strafgefängnis in Utrecht dan ook 
weer in gebruik genomen.71 Wel stelde de gewijzigde situatie het OM voor nieu
we feiten. Om te beginnen liet de groeiende schaarste in Nederland ook de 
Duitse gevangenis in Utrecht niet onberoerd. Zo waarschuwde de gevangenis
directie in december 1944 dat de uitschakeling van elektriciteit (in Utrecht van 
acht uur 's avonds tot zeven uur 's ochtends) het ontsnappingsgevaar vergroot
te.72 

Voorts verloor het Duitse OM het zicht op de Utrechtse gevangenis. Steeds 
meer instanties brachten hun arrestanten naar de Untersuchungs- und Straf-
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gefängnis. Oegg waarschuwde in maart 1945 zijn superieur.73 Tijdens een 
bezoek aan de gevangenis had Oegg kunnen constateren dat van de circa 350 
gedetineerden slechts 28 ten behoeve van de Duitse justitie waren ingesloten. 
De overigen waren gevangengezet door leden van de Duitse veiligheidspolitie 
en de Wehrmacht, die zich vervolgens weinig om het lot van hun arrestanten 
bekommerden. In enkele gevallen was het zelfs volkomen onduidelijk hoe en 
op gezag van welke instantie de betreffende persoon in de gevangenis terecht 
was gekomen. Oegg was van mening dat door deze toestand eengeordenteStraf
vollstreckung in Utrecht niet mogelijk was. Hij stelde dan ook voor andere auto
riteiten de toegang tot de gevangenis te ontzeggen. 

Oeggs voorstel werd niet opgevolgd. Een ruime maand later verzocht de 
Beauftragter van de provincie Utrecht Oegg de gevangenis te ontruimen en de 
arrestanten te verhuizen. Op 18 april 1945 vertrok een groep van 24 arrestan
ten, begeleid door enkele Duitse bewakers, naar Den Haag. De Duitse politie 
kon voortaan als enige gebruikmaken van deze Utrechtse gevangenis.74 

Ook op de gevangenen die in inrichtingen in Duitsland waren geplaatst, 
had het OM in bezet Nederland allengs minder zicht. De onophoudelijke aan
vallen van geallieerde troepen maakten contact moeilijk. In september beslo
ten de bevoegde autoriteiten in Duitsland tot de evacuatie van gedetineerden 
uit de inrichtingen ten westen van de Rijn. Gevangenen, ook Nederlandse, 
werden in allerijl overgeplaatst.75 Enkele Nederlandse vrouwen in het tucht
huis Anrath werden over het Strafgefangenlager Oberems (in Gütersloh) en - ( J ) -
het tuchthuis te Coswig verspreid. In Siegburg, dat immers ten oosten van de 
Rijn lag, veranderde de samenstelling van de bevolking niet wezenlijk. Het 
aantal Nederlanders kan worden geschat op 350 à 400. Een twintigtal daarvan 
vertrok op de vierde september naar in Dieburg. In oktober en november ver
huisde een kleine groep Nederlanders uit Siegburg naar de Strafanstalt in Ber
nau, een stadje aan de Chiemsee. Weer anderen werden in Preungesheim 
ondergebracht. Slechts een paar Nederlanders waren ingedeeld bij het trans
port uit Siegburg dat in november richting Coswig ging. 

Vanuit Rheinbach waren de transporten massaler. Grote groepen waarvan 
ook Nederlanders deel uitmaakten, reisden in september landinwaarts naar 
tuchthuizen in Kassel, Diez, Ziegenhain en Hameln. Bij sommige transporten 
waren goederenwagons ingezet.76 Een enkeling werd verder gebracht. De eer
dergenoemde politieke gevangene De Jong bijvoorbeeld, kwam na een kort
stondig bezoek aan Ziegenhain in een provisorisch concentratiekamp in de 
omgeving van Wittenberg terecht.77 

De omstandigheden in gevangenschap verslechterden na september 1944 in 
rap tempo. Voedseltekorten waren nijpend. Daar kwam nog bij dat de winter 
van 1944-1945 streng was. In Dieburg vroor het bijvoorbeeld regelmatig meer 
dan twintig graden. Extra kleding of voeding werd niet uitgedeeld.78 Kolen 
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voor het verwarmen van de ruimtes waren er vrijwel niet meer, ledematen 
bevroren. Indien de gevangene ook ziek werd moest voor zijn leven worden 
gevreesd. De behandeling van zieken in Dieburg was ronduit onmenselijk, zo 
getuige een verslag van een Nederlander: 

| 

ff 

Ik ben daar [in Dieburg - GvF] ziek geworden. Diphtérie, in heel erge mate. Door die 

diphtérie ben ik blind geweest, doof geweest, verlamd. En ze deden daar niets aan. Ik 

moest dus mee, toch mee, die spoorrail repareren. De andere mensen sleepten me daar 

naar toe. Er was daar een bewaker, die zag wel dat ik ziek was en die zei: ga jij daar maar 

zitten. En 's avonds mocht ik weer mee terug. Toen heb ik gevraagd, of ze me wilden 

doodschieten. (...) Toen hebben ze me opgesloten in een kerker, helemaal donker (...) en 

een keer per dag kreeg ik wat eten door een luikje (...) Daar zat ik een paar weken.79 

Ook in de ziekenboeg waar de geciteerde nadien nog geruime tijd verbleef, 
bleef medische behandeling achterwege. 

Was de situatie in de winter al slecht, ook in andere tuchthuizen dan Die
burg, in de lente zou blijken dat het allemaal nog slechter kon.80 De koude ver
dween, maar daarvoor in de plaats kwam andere ellende. Voor een tweede maal 
werd een grote menigte van gedetineerden geëvacueerd. Ditmaal waren de 
evacuaties massaler. Vanuit alle inrichtingen die in de vuurlinie lagen, vertrok
ken in maart en april bewakers en gevangenen. De plaatsen van bestemming 
lagen zeer verspreid over de Duitse landkaart: van het uiterste zuiden (Bernau 
aan de Chiemsee) tot het uiterste noorden (Rendsburg in Sleeswijk-Holstein). 

Reden voor de evacuaties was het naderende front. Toen de schoten begin 
april '45 goed hoorbaar werden, besloor de directie van het tuchthuis te 
Hameln eerst de gevangenen in de kelder op te sluiten. Daar zaten zij drie 
dagen opeengepakt. Daarna begon de evacuatie. In de dagen die volgden leg
den de ernstig verzwakte gevangenen per dag zo'n veertig kilometer af. De 
tocht was een zeer zware beproeving: 

O 

Want te eten kregen we niet. Dat was er gewoon niet meer. Ons voedsel was die tijd een 

papje van iG-Farben. Op die bussen stond: gegarandeerd vrij van calorieën. Gewoon 

maagvulling. En we kregen een boterham per dag. Van dat Duitse brood. Tien dagen 

oud. Dat konden we zien, want de Duitsers (...) hadden de datum in het brood geschre

ven.81 

Om de hongersnood te ledigen werden door de geciteerde gevangene onder
weg rauwe slakken gegeten. 

Wat die tochten voor de gevangenen nog zoveel zwaarder maakte, was de 
gevoelde onzekerheid over hun lot. De gevangenen werden voortgedreven 
zonder te weten waarheen zij gingen: groepen werden regelmatig opgesplitst 
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zonder dat het selectiecriterium evident was. Hoe lang de tocht nog zou duren, 
waarheen hij zou voeren - dergelijke vragen knaagden aan de gevangenen. In 
de gemeenschap van gevangenen deden geruchten over executies onophoude
lijk de ronde.82 

Diverse gevangenisdirecteuren of kampcommandanten weigerden de op 
drift geraakte gevangenen op te nemen. Zij beriepen zich op de reeds bestaan
de overbevolking in hun inrichtingen. Hun beroep was niet onzinnig. Veel 
inrichtingen die nog niet waren ontruimd kampten met grote problemen 
doordat te veel personen moesten worden gehuisvest en verzorgd. Zo ook het 
tuchthuis te Siegburg. Door de voortdurende bombardementen op Siegburg 
en omgeving waren de meeste buitencommando's opgeheven. De leden daar
van keerden terug in de inrichting. Gevangenen uit de ontruimde inrichtin
gen in Aken, Bonn en Keulen werden eveneens in Siegburg ondergebracht. 
Terwijl dit tuchthuis was berekend op minder dan duizend man, verbleven 
hier in het voorjaar van 1945 ruim drieduizend gevangenen. Siegburg werd 
een broeinest van ziekten. Ziekte- en sterftecijfers stegen vanaf maart schrik
barend: het uitbreken van een vlektyfusepidemie was de voornaamste oor
zaak. Bijna de helft van alle bewoners van het tuchthuis werd besmet. Honder
den overleden aan de gevolgen van de ziekte, onder hen enkele tientallen 
Nederlanders.83 

Hoe begrijpelijk en zelfs verstandig de weigering dus ook kon zijn, voor de 
rondzwervende gevangenen had zij tot gevolg dat de barre tocht nog geen ein- -(- }-
de kende. Een groep gevangenen die begin maart Ziegenhain had verlaten, 
doolde zo dagen achtereen door Duitsland.84 Vanuit Ziegenhain was de groep 
per goederenwagon naar Celle vervoerd. Geen inrichting in deze stad had vol
doende opnamecapaciteit. Na Celle was Bergen-Belsen de bestemming. Aldaar 
bleef de trein twee dagen op een rangeerterrein staan. De gevangenen werden 
echter ook in dit kamp niet ontvangen: terwijl geallieerde jagers de trein voort
durend onder vuur namen, werd de tocht voortgezet in noordwaartse richting. 
In Rendsburg vonden de gevangenen tijdelijk onderkomen en vandaaruit ver
trok een groep iets later naar Mecklenburg. Zij werden ondergebracht in de 
kelder van de overvolle gevangenis Dreibergen. 

Het is al eerder opgemerkt dat de angst voor executies onder de gevangenen 
zeer levend was. Hij was niet geheel ongegrond. In de lente van '45 vonden -
evenals in Vught in september '44 en in het noordoosten van Nederland in april 
45 - ook in Duitsland executies van gevangenen plaats. In het tuchthuis te 
Sonnenburg bijvoorbeeld, dat gereserveerd was voor Nacht und Nebel-gevan-
genen uit de bezette gebieden, werden eind januari ongeveer achthonderd 
gevangenen, onder wie enkele Nederlanders, gefusilleerd. Ook in andere 
tuchthuizen zijn executies verricht.85 

Wie of welke instanties verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor 
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het doodschieten van de gevangenen, is niet geheel duidelijk. Evenals in bezet 
Nederland voerden formaties van de Duitse politie de executies uit. Anders 
dan in bezet Nederland waren de uit de Duitse tuchthuizen gehaalde (en dood
geschoten) gevangenen veroordeeld door een Duitse rechter. Deze laatste 
gevangenen stonden onder toezicht van het OM en niet, zoals de doodgescho
ten gevangenen in bezet Nederland, onder toezicht van de veiligheidspolitie. 

Vermoedelijk waren sommige parketten bij de voorbereiding van de execu
ties betrokken. Gewezen kan worden op de richtlijnen van het ministerie van 
Justitie uit februari '45. Naar deze richtlijnen zouden de Duitse parketten moe
ten handelen wanneer de geallieerde troepen gevangenissen in hun ressort 
naderden. Indien er geen tijd meer zou zijn voor ontruiming, zo schreef het 
ministerie voor, zouden uitgesproken asoziale of staatsfeindliche gevangenen 
terstond aan de politie zur Beseitigung moeten worden overgedragen. Zou ook 
daar geen tijd meer voor zijn, dan zou deze groep gevangenen unschädlich moe
ten worden gemaakt. Zij zouden moeten worden doodgeschoten.86 

In de praktijk heeft de Duitse politie zich in de laatste weken voor de Duitse 
capitulatie bij een aantal justitiële inrichtingen gemeld met het verzoek (poli
tieke) gevangenen aan haar over te dragen. Het antwoord van de directie was 
doorslaggevend. In Lüttringhausen is min of meer gehoor gegeven aan het ver
zoek. Enkele tientallen gevangenen werden overgedragen aan de politie en 
uiteindelijk vermoord. De directeur van het tuchthuis in Siegburg werkte 
overdracht van gevangenen tegen. Zijn inspanningen en de spoedige bevrij- -(Ja
ding door het Amerikaanse leger voorkwamen dat gevangenen uit deze inrich
ting werden geëxecuteerd.87 

BEVRIJDING EN TERUGKEER 

Een kleine groep Nederlandse gevangenen in Duitsland kon de gevangenis 
verlaten omdat zij de straf had uitgezeten. Enkelen van hen kregen hun spul
len terug en konden, met een rekening van de gevangeniskosten op zak, aan de 
terugtocht naar Nederland beginnen, maar de meesten werden overgedragen 
aan een andere autoriteit in de omgeving van de plaats van detentie. Een enke
ling die zijn straftijd had uitgezeten werd aansluitend als krijgsgevangene 
geïnterneerd.88 Meer Nederlanders werden aan een Duits arbeidsbureau of aan 
de plaatselijke Duitse veiligheidspolitie overgedragen. De directies van justi
tiële inrichtingen hadden een meldingsplicht tegenover deze twee instan
ties.89 

Sommige Nederlanders werden na hun straftijd ingeschakeld in de Duitse 
oorlogsindustrie. Het plaatselijke arbeidskantoor bemiddelde in hun tewerk
stelling.50 Anderen kwamen in handen van de Duitse veiligheidspolitie.91 Zij 
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werden meestal, soms na een overbruggingstijd (Überhaft) in een justitiële 
inrichting, in Schutzhaft genomen.92 Een Nederlander bijvoorbeeld die lange 
tijd in tuchthuizen had doorgebracht, werd op in juli 43 op verzoek van de 
Duitse politie in Überhaft gehouden. Vervolgens werd hij bis auf weiteres in 
het concentratiekamp Flossenburg opgesloten.93 

Tientallen die op het punt stonden te worden vrijgelaten kenden een verge
lijkbaar lot. De straf zat er op, de zware tijd in een Duitse strafinrichting was 
doorstaan, maar zij zouden niet naar hun huis in Nederland terugkeren. For
meel waren ze dan wel vrij, maar feitelijkbleven ze gevangenen. Hun vrijlating 
kwam, evenals de vrijlating van talloze andere gevangenen in Duitse justitiële 
inrichtingen, met de komst van de geallieerden. 

Voor de gevangenen in inrichtingen en kampen in het oosten van Duitsland 
was het Rode Leger de verlosser. Grote offensieven van dit leger in het voorjaar 
van 1945 hadden de bevrijding van de gevangenen tot resultaat. In het westen 
van Duitsland bevrijdden Britse en Amerikaanse troepen de Nederlanders die 
zich daar in gevangenschap bevonden. In maart 1945 hadden zij de linker Rij n-
oever veroverd. De Britse troepen rukten vervolgens op in noordwaartse rich
ting. Eind maart 1945 staken zij de Rijn over bij het plaatsje Wesel. Gevange
nissen, kampen en tuchthuizen in de omgeving van Noord-Duitse steden als 
Bremen, Lübeck en Hamburg werden door de Britten in de daarop volgende 
maand bereikt. Amerikanen bezetten de andere gebieden in het midden en 
zuiden van dit deel van Duitsland: na het Rijnland de Länder Hessen, Wurt
emberg en Beieren. Het tuchthuis te Siegburg werd door hen op de tiende april 
bevrijd. 

Voor sommigen kwam de bevrijding als een anticlimax. In het tuchthuis te 
Siegburg werden de gevangenen aan een verhoor onderworpen waaruit zou 
moeten blijken of zij een 'gewone' crimineel of een politieke gevangene waren. 
Niet alle gedetineerden konden een dergelijke behandeling door hun bevrij
ders waarderen.94 

Voor anderen was de bevrijding vooral onwerkelijk. 'Opeens waren we vrij, 
waren de Amerikanen aanwezig/ zo vatte een Nederlander die in een kamp in 
het Zuid-Duitse Kufstein was ondergebracht zijn bevrijding kernachtig 
samen.95 De gevangene Verhagen die vanuit Rheinbach via Hameln in een van 
de vele provisorische kampen was beland, kon de komst van geallieerde troe
pen ook moeilijk bevatten: 

Dat was enigszins verwarrend. We zagen een autootje komen aanrijden, een onooglijk 

klein autootje met een grote gebroken adelaar voorop. Er zaten kerels met mooie uni

formen in die wij niet kenden en toen dachten we dat het de keurtroepen waren van Hit

ler.96 
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Het waren Amerikanen. Ook de komst van Russen in instellingen in het oosten 
van Duitsland verliep soms verwarrend. Elsendoorn die op dat moment in de 
Anstalt te Dreibergen verbleef, schreef hierover het volgende: 

I 

* 

Er was rumoer op de binnenplaats. Ik hees me weer op tegen de tralies. Het eerste wat ik 

zag was een witte vlag, die in de wind woei op een van de torens van de hoofdingang. (...) 

Voor het hek van de hoofdingang stonden vrouwen in tuchthuiskleren naar binnen te 

wijzen. Er ging een gedreun door het gebouw. Er werd gebonkt op de ruiten van alle cel

len. Te midden van dit oorverdovende lawaai zag ik het volgende gaan gebeuren: Russi

sche soldaten forceerden het hek van de hoofdingang en drongen naar binnen met het 

geweer in de aanslag, gericht op het hoofdgebouw.97 

Veel bevrijders maakten terstond korte metten met het Duitse personeel. De 
directeur en ander personeel van de bovengenoemde inrichting Dreibergen, 
die grote hoeveelheden proviand achterover hadden gedrukt, werden gesla
gen en vervolgens voor de ogen van de gevangenen doodgeschoten.98 

Ook de Amerikanen, die Verhagen had aangezien als leden van Hitlers keur
troepen, rekenden af met de Duitse bewakers: 

Een van de Amerikanen springt uit die jeep (...). Die vent loopt naar een van die bewaar

ders toe die een beetje vooraan stond en geeft hem zo een paar petsen voor zijn oren. 

Waarop een van de gevangenen zei: nee, dat moetje niet doen, want dat is een nette vent. 

Toen vroeg de Amerikaan: en wie zij n dan de niet-nette kerels? Toen werden er een man 

of drie, vier aangewezen. O, zei de Amerikaan, komen jullie even mee. Dat was het einde 

van drie, vier Duitsers.99 

^ > 

Eigenhandige wraakoefeningen van gevangenen waarbij bewakers werden 
gedood of verwond kunnen niet worden uitgesloten.100 Men bedenke zich ech
ter dat de gevangenen fysiek zwak waren. In Siegburg waren honderden her
stellende van vlektyfus, in andere inrichtingen was maandenlang te weinig 
eten verstrekt. Weinigen hadden nog hun normale lichaamsgewicht. Elsen
doorn woog op het moment van zijn bevrijding bijvoorbeeld 36 kilo.101 De 
ondervoeding maakte vele gevangenen apathisch, zo ook Verhagen: 

Ik begreep niets meer. Ik woog nog 45 kilo. Ik wist niets meer. Ik wist niet eens meer wie 

vrienden of kennissen waren. Ik had maar een idee: ik ben ooit uit Haarlem gekomen en 

daar wil ik naar toe terug.102 

Vermoedelijk koesterde elke Nederlandse gevangene die wens naar huis terug 
te keren. Niet voor iedereen was de terugkeer overigens snel te realiseren. Een 
aantal werd na de bevrijding in Duitsland nog ernstig ziek. Was ondervoeding 
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tot de bevrijding levensbedreigend geweest, nadien was 'over-eten' dat. Van 
velen was de spijsvertering door het eentonige eten danig in de war geschopt. 
Rijker voedsel dan koolraapsoep werd nauwelijks verteerd. 

Een ander obstakel op weg naar huis kon de demarcatielijn tussen de ver
schillende bezettingszones vormen. Weldra na de bevrijding was Duitsland 
verdeeld in zones. In elke afzonderlijke zone oefende het bezettingsleger van 
één bepaalde nationaliteit het feitelijke gezag uit. Een Nederlandse gevangene 
die zich in de Russische bezettingszone bevond, kwam al snel tot de ontdek
king dat de Russische militaire autoriteiten niet in hem waren geïnteresseerd. 
Er was voor hem geen georganiseerde opvang. Sommige plaatselijke comman
danten van het Rode Leger toonden zich tegenover hen die wilden vertrekken 
zelfs volstrekt onwillig. Gevangenen in deze zone waren daarom vaak op hun 
eigen inventiviteit aangewezen om het vertrek naar de westelijke zones moge
lijk te maken.103 

In de Amerikaanse en Engelse bezettingszones was de opvang van buiten
landse gevangenen vermoedelijk beter geregeld. Voormalige gevangenen kre
gen eten, een behandeling met DDT (tegen luizen en vlooien), een medisch 
onderzoek en documenten. Daar de Nederlandse gedetineerden hun per
soonsbewijzen hadden moeten inleveren, waren zij in feite zonder identiteit. 
Soms had een gevangene de helderheid van geest om na de intocht van geal
lieerde troepen een kijkje te nemen op het kantoor van de inrichting, hopende 
de eigen Personalakten te bemachtigen. In een enkel geval waren deze papie
ren niet in de chaos van de laatste maanden verloren geraakt.104 Velen, vooral zij 
die langdurig door Duitsland hadden rondgedoold, hadden geen idee waar 
deze Personalakten zich bevonden. Zij hadden dus geen enkel legitimatiebe
wijs. Voor hen waren de documenten die de geallieerden verstrekten onont
beerlijk voor de terugreis. 

Nederlandse gevangenen in de Engelse zone kwamen in het bezit van een 
officieus identiteitsbewijs (DP [displaced persons - GVF] index card). Dit bewijs ver
meldde de belangrijkste persoonsgegevens.105 Onmisbaar was ook de medische 
verklaring (medical clearance certificate).106 Daar ziektes zo weelderig tierden was 
de angst voor besmetting groot. Een bewijs van goede gezondheid was dikwijls 
nodig om militaire posten en nationale grenzen te passeren. Een ander docu
ment, dat voor gevangenen in de Amerikaanse zone letterlijk deuren opende, 
was het officiële vrijlatingsbevel (order of disposal). Op dit formele ontslag had de 
gevangene Martijn overigens tot halverwege mei '45 moeten wachten. Tot die 
tijd kon hij niet terugkeren naar huis.107 

De eerste hulpverlening kwam dus dikwijls van de geallieerden in de West-
Duitse bezettingszones. Een speciale organisatie van de geallieerde troepen, 
de Allied Expeditionary Force, bekommerde zich om deze displaced persons. Voor 
ex-gedetineerden duurde het vaak nog enige weken eer transport naar Neder-
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land was geregeld. Gedurende die periode zag de genoemde organisatie erop 
toe dat zij verzorging ontvingen. Georganiseerde hulp van Nederland, van de 
Nederlandse overheid of het Nederlandse Rode Kruis bijvoorbeeld, ontbrak op 
veel plaatsen. In Lübeck waar ten behoeve van de opvang van niet-Duitse poli
tieke gevangenen grote legertenten waren opgeslagen, verstrekte het Belgi
sche Rode Kruis het eten. 'Het Nederlandse Rode Kruis zagen we [de gevange
nen - GvF] niet en zouden we ook verder op onze reis door Duitsland niet 
tegen komen/ zo stelde een ex-gevangene na de oorlog vast.108 

Hoewel grootschalige, georganiseerde hulp van Nederlandse zijde vermoe
delijk ontbrak, dankten enige Nederlanders hun terugkeer aan de inzet van 
een enkele landgenoot. Zo zorgde een Nederlander voor transportmiddelen 
voor Elsendoorn.109 In een ander geval zijn vier Nederlanders door bemidde
ling van een landgenoot vanuit Magdeburg per goederentrein naar Maastricht 
vertrokken.110 

Aan of net over de grens was wel een Nederlandse instantie aanwezig die 
voor opvang zorgde. In Bergen op Zoom was tevens een Britse legerpost die 
nog meer documenten verstrekte,111 in Maastricht was een klooster voor de 
opvang gereserveerd112 en in Oldenzaal werden de terugkerenden in een 
schoolgebouw ondergebracht.113 Vanuit deze opvangplaatsen werd de tocht 
naar huis voortgezet. Ook binnen Nederland waren de vervoersmogelijkhe
den nog schaars. Hoe snel men kon vertrekken was onder meer afhankelijk van 
de plaats van bestemming. Naar het westen van Nederland was amper vervoer. - £ ^-
Verhagen nam na een week in Maastricht zelf het initiatief en reisde mee met 
een militaire wagen via Breda naar Utrecht. Hij had geluk en kreeg in Utrecht 
een lift naar zijn woonplaats Haarlem."4 

Anderen lieten hun terugtocht aan de instanties over. De centrale verzamel
plaats van de ex-gedetineerden was wat ongelukkig gekozen: het voormalig 
concentratiekamp Amersfoort. In dit kamp was immers voor velen de tijd in 
Duitse gevangenschap begonnen. De indeling in de barakken geschiedde naar 
plaats van bestemming. De meningen over de behandeling in dit kamp, door 
de Nederlandse schildwachters en bewakers, liepen uiteen. Eén ex-gevangene 
vond de verzorging 'geweldig1,115 een ander vond het gedrag van het personeel 
'schofterig' en de organisatie slecht.116 

Vanuit kamp Amersfoort gingen regelmatig mensen op transport. Sommi
gen werden door de marechaussee naar huis gebracht, anderen reisden het 
laatste traject per trein. Wanneer de ex-gedetineerde zijn huis weer zag, was de 
vermoeiende en langdurige terugtocht beëindigd. Vaak was het al juni gewor
den. Een nieuwe zomer, die in vrijheid kon worden doorgebracht, was bijna 
aangebroken. 
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Hoewel aanvankelijk, in het eerste jaar na oprichting van de Duitse rechterlij
ke macht, straffen door parketten buiten Nederland ten uitvoer werden 
gebracht, zorgde het Duitse OM in Nederland sedertdien voor de tenuitvoer
legging van straffen die door de Duitse rechterlijke instanties in Nederland 
waren uitgesproken. De strafexecutie verliep volgens de destijds in Duitsland 
geldende regels en gebruiken. 

Sommige van die regels en gebruiken weken af van de Nederlandse. De ten
uitvoerlegging van straffen die de Duitse rechter had uitgesproken verschilde 
dan ook van de in Nederland gebruikelijke. Dat het Duitse gratierecht zo ver
schilde van het Nederlandse had bijvoorbeeld grote gevolgen. Naar Duits recht 
waren voorwaardelijke invrijheidstelling en voorwaardelijke opschorting van 
een vrijheidsstraf vormen van gratiëring. Niet de rechter maar een ambtenaar 
van bestuur besliste over het voorwaardelijk straffen of het voorwaardelijk in 
vrijheid stellen. Die beslissing werd genomen nadat de rechter vonnis had 
gewezen. In de praktijk had de behandeling van een gratieverzoek invloed op 
de executie van door de Duitse rechter opgelegde straffen. 

Daarnaast had het verschil in strafsoorten tussen het Nederlandse en Duitse 
recht tot gevolg dat honderden Nederlanders, die tot een vrijheidsstraf waren 
veroordeeld in een inrichting in Duitsland hun straf uitzaten. In de Neder
landse inrichtingen werd immers geen onderscheid gemaakt tussen tuchthuis 
en gevangenis. 

Deze gevangenen werden vervolgens onderworpen aan een regime dat in 
hardheid zijn gelijke in Nederland niet kende. De omstandigheden in gevan
genschap waren zwaar. Velen zouden niet bestand blijken tegen de ontberin
gen. Hoewel het Duitse OM in Nederland van hun ziekte of overlijden op de 
hoogte werd gebracht,117 bleven de transporten naar Duitsland tot ver in de 
bezettingstijd doorgaan. Op 23 februari 1945 vertrokken nog vier Nederlan
ders in oostwaartse richting, om in gevangenissen in Duitsland hun straffen 
uit te zitten.118 

" & 

Voor de honderden die het wel overleefden was de Duitse gevangenschap met 
de komst van de geallieerden en, nog sterker, met de terugkeer naar huis, voor
bij. Voor menigeen brak een periode van verwerking aan. Sommige schade -
fysieke, psychische, emotionele maar ook materiële - kon niet meer worden 
hersteld. Men moest leren leven met de littekens. 

Van overheidswege werd pas in de loop der jaren enigszins blijk gegeven 
van medeleven met de nog levende ex-veroordeelden. In juli 1952 bepaalde de 
minister van Justitie dat de straffen van de Duitse rechters uit het strafregister 
dienden te worden verwijderd. Tot die tijd waren zij gewoon vermeld in het 
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strafregister. Ex-veroordeelden hadden bij sollicitaties op overheidsfuncties 
de gevolgen daarvan kunnen ondervinden: de overheid nam in de regel alleen 
personen in dienst die geen strafblad hadden. Pas nadat 'het Voormalig Verzet 
Nederland' eind april 1952 een adres aan de Ministerraad had gezonden, wer
den de straffen van de Duitse rechter uit het register geschrapt.119 

Van grote betekenis was voorts de door het Rijk verleende materiële hulp.120 

In 1947 werd de Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945 uitgevaardigd. Deze 
wet voorzag in de uitkering van pensioenen aan Nederlandse verzetslieden die 
tijdens de bezetting schade hadden geleden. De hoogte van de uitkering was 
gerelateerd aan het percentage van invaliditeit. Nog belangrijker was de Wet 
Uitkering Vervolgingsslachtoffers 1940-1945. Wanneer een Nederlandse bur
ger kon aantonen rechthebbend te zijn, werd aan hem een uitkering verleend. 
De uitkering was niet gekoppeld aan zijn invaliditeit, maar afhankelijk van het 
laatst verdiende loon. Ook ex-veroordeelden konden voor deze uitkering in 
aanmerking komen. Tot in 1973 hadden zij op dit gebaar van de Nederlandse 
overheid moeten wachten. 
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S L O T B E S C H O U W I N G 

In bezet Nederland waren diverse instanties belast met rechtspraak. Sommige 
daarvan waren Duits. Deze Duitse instanties waren zonder uitzondering 
betrokken bij de berechting van Nederlandse burgers die ervan werden ver
dacht in strij d met de belangen van de bezettende macht te hebben gehandeld. 
Van de Duitse rechtsinstanties die tijdens de bezetting in Nederland functio
neerden, waren Landesgericht en Obergericht het actiefst. Duizenden zaken 
zijn door hen behandeld. 

In het destijds geldende oorlogsrecht kwam de instelling van rechtsinstan
ties door de bezettende macht niet ter sprake. Toch was het niet verwonderlijk 
dat de Duitse autoriteiten tot het invoeren van Duitse strafrechtspraak in bezet 
Nederland besloten. Er waren immers precedenten en voortekenen. - £ ^-

Om te beginnen hadden Duitse krijgsraden al tijdens de Eerste Wereldoor
log in bezet gebied rechtgesproken, ook over de inwoners van dat gebied. De 
indertijd in Duits-militaire kringen gangbare lezing van het Landoorlogregle
ment stelde verzetsactiviteiten gelijk aan ordeverstoringen. Daar dit regle
ment de bezettende macht de taak gaf de orde te handhaven, zag de Duitse 
legerleiding het als haar recht en plicht die activiteiten te bestrijden. Berech
ting door krijgsraden werd beschouwd als een van de middelen daartoe. 

Deze krijgsraden waren na de nederlaag van het Duitse Keizerrijk opgehe
ven. Het nationaal-socialistische regime stelde ze opnieuw in. Enige jaren 
daarna, in 1938, waren de Kriegssonderstrafrechtsverordnung en de Kriegs
strafverfahrensordnung ontworpen. Uit de teksten bleek dat Duitse krijgsra
den ook recht zouden gaan spreken buiten de nationale grenzen, over verzets
daden van burgers in nog te bezetten gebied. De twee voorschriften vormden 
in wezen de basis voor de toekomstige Besatzungsgerichtsbarkeit. 

Ten slotte was in alle gebieden die de Wehrmacht vóór de tiende mei 1940 
had bezet, Duits strafrecht geïntroduceerd. Berlijn had Duitse rechterlijke 
instanties ingesteld en deze met de berechting van bepaalde oppositionele 
gedragingen belast. Opvallend was dat in veel van die gebieden ook andere dan 
Duitse krijgsraden waren ingesteld. In het Duitse Generalgouvernement in 
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Polen bijvoorbeeld, ontstond in een mum van tijd een wanordelijke toestand: 
naast de Duitse krijgsraden hadden Duitse militaire Standgerichte, Polizeige
richte, Sondergerichte, een aantal Deutsche Gerichte en Obergerichte deel aan 
de berechting van anti-Duitse activiteiten van Poolse burgers. In Noorwegen 
liet de komst van andere Gerichte dan de Duitse krijgsraden langer op zich 
wachten. Het Duitse gerechtshof was formeel in de herfst van 1940 ingesteld, 
maar bleef een papieren constructie. In het laatste kwartaal van 1941 kreeg een 
tot dan toe onbekende Duitse instantie, het Polizeistandgericht Nord, de 
bevoegdheid Noorse opposanten te berechten. 

Van hogerhand was de instelling van al deze Duitse met rechtspraak belaste 
instanties overigens niet bevolen. Veel werd bepaald door initiatieven van de 
Duitse autoriteiten in bezet gebied. 

Met betrekking tot Nederland had de Wehrmachtleiding de komst van Duitse 
krijgsraden voorbereid. Op de tiende mei 1940, de dag van de Duitse inval, 
vaardigde de plaatselijke Wehrmachtautoriteit een voorschrift uit, waarmee 
het Duitse strafrecht werd ingevoerd. Duitse krijgsraden kregen de bevoegd
heid kennis te nemen van zaken betreffende uiteenlopende verzetsactivitei
ten. 

De benoeming van een rijkscommissaris als hoogste bezettingsautoriteit 
(formeel op 18 mei, feitelijk op 29 mei 1940) bracht verandering in het landsbe
stuur en in de ordening op strafrechtelijk gebied. Seyss-Inquarts opzet van ~ 0 
bestuur was in principe helder en in tweeërlei opzicht dualistisch. In de eerste 
plaats streefde hij na de militaire en niet-militaire (civiele) invloedssfeer strikt 
te scheiden. Een Wehrmachtbefehlshaber zou in militaire aangelegenheden 
domineren, Seyss-Inquart zelf in de overige. In de tweede plaats stelde hij zich 
voor dat de intact gelaten Nederlandse overheid onder toezicht en leiding van 
de Duitse bezettende macht zou staan. De secretarissen-generaal zouden, bij 
afwezigheid van de Nederlandse ministers, de hoogste Nederlandse autoritei
ten en de gesprekspartners van de Duitse autoriteiten zijn. 

In de eerste serie voorschriften met betrekking tot de strafrechtspraak kwa
men deze twee gewenste verdelingen terug. Het idee van een gecontinueerde, 
maar aan een politieke toets onderworpen Nederlandse rechtspraak kreeg 
eind mei 1940 gestalte, in een proclamatie en een verordening (3/40). Van 
Nederlandse rechters verwachtte de rijkscommissaris dat zij zijn verordenin
gen nauwgezet zouden nakomen. Verder verbood hij rechtspraak 'in naam der 
Koningin'. Voortaan zou 'in naam van het recht' worden rechtgesproken. 
Bovendien zouden vonnissen in sommige zaken door de rijkscommissaris 
moeten worden bekrachtigd vóór hun tenuitvoerlegging. Andere zaken zou
den tot de jurisdictie van Duitse instanties gaan behoren. Welke zaken dat 
waren, liet de verordening van eind mei in het midden. 
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Daarover gaven twee volgende verordeningen (12/40 en 52/40) meer helder
heid. De wens militaire en niet-militaire competenties te scheiden kwam in 
deze verordeningen tot uitdrukking. De eerste verordening uit juni 1940 
bepaalde de competentie van Duitse krijgsraden tot de berechting van gedra
gingen, die direct waren gericht tegen de Wehrmacht. Een maand later werd de 
tweede verordening van kracht. Bij deze verordening werd een Duitse rechter
lijke macht voor strafzaken ingesteld. Obergericht en Landesgericht waren 
haar instanties. Het Landesgericht was een alleensprekende rechter, het Ober-
gericht een uit drie leden bestaand rechtscollege. 

Op het strafproces waren de bepalingen van toepassing die in het Duitse 
„ , , Rijk golden. Maar niettemin kon, anders dan in Duitsland, in bezet Nederland 

• s - i in geen enkel geval een gerechtelijk vooronderzoek worden ingesteld. Het 
Landesgericht was in zijn bevoegdheid beperkt en kon niet alle straffen opleg
gen. Zware zaken moesten daarom direct bij het Obergericht worden aange
bracht. Dit Obergericht was daarnaast appèlinstantie in Landesgerichtzaken. 
Tevens kon het Obergericht optreden als Sondergericht. Gebruikelijke proces
rechtelijke voorschriften waren dan weer niet van toepassing. Tegen een von
nis van het Obergericht was geen rechtsmiddel toegelaten. 

Verdachten van handelingen die waren gericht tegen het 'Groot-Duitsche 
Rijk', het Duitse volk, de NSDAP of aangesloten organisaties, een Duitse staats
burger of iemand die in dienst was bij een van genoemde organisaties, zouden 

k x . voortaan uitsluitend door een van deze Duitse rechterlijke instanties mogen - £ ^ -
worden berecht. Dat gold evenzeer voor verdachten van feiten, die een 'alge
meen gevaar' opleverden. Ook waren deze twee rechtsorganen bevoegd feiten 
te berechten die waren begaan door (voormalig) Duitse staatsburgers, staats
burgers van het Duitse protectoraat Bohemen-Moravië en medewerkers van 
het bezettingsbestuur. 

De competentie die Seyss-Inquart het Landesgericht en het Obergericht had 
toegekend, was dus veelomvattend. Naast Duitse delinquenten zouden zij 
eenieder kunnen berechten die zich anti-Duits zou hebben gedragen of wiens 
handelen een gevaar voor het algemeen (gemeingefährlich) zou hebben opge
leverd. Ongetwijfeld dacht de rijkscommissaris bij dat laatste bovenal aan ern
stige vermogens misdrijven of overtredingen van economische wetten. 

Op grond van hun competentie kon worden verwacht dat deze twee instan
ties derhalve een protegerende functie voor de bezettende macht zouden uit
oefenen. Meer in het bijzonder kon worden verwacht dat zij een centrale rol in 
de bestraffing van anti-Duitse gedragingen zouden vervullen. Deze verwach
tingen kwamen echter maar ten dele uit. De oorspronkelijke ordening op straf
rechtelijk gebied werd gaandeweg verlaten. Praktische omstandigheden en 
pragmatische overwegingen leidden daartoe. 

256 

l l l l o 



L OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09:3-K Pagina 257 (Zwart film) 

I 

!f 

In de eerste negen maanden van de bezetting bleek dat 'politisch überwachen 
und steuern' van de Nederlandse rechtspraak betekende, dat op sleutelposities 
van het Nederlandse OM en de Nederlandse politie Duitsgezinde lieden wer
den benoemd. Drie van de vijf procureurs-generaal werden ontslagen en ver
vangen door personen, die bekendstonden als sympathiserend met de Duitse 
zaak. Op het gebied van opsporing en vervolging van strafbare feiten (met 
name van feiten waarvan alleen de Duitse rechter kennis kon nemen) kristalli
seerde zich de verhouding tussen Duitse en Nederlandse autoriteiten uit. Deze 
verhouding was een hiërarchische: Nederlandse opsporings- en vervolgings
ambtenaren dienden Duitse opdrachten en bevelen uit te voeren. De Neder
landse autoriteiten hadden daartegen vooralsnog geen bezwaren. De belangen 
van hen liepen op dat tijdstip nog evenwijdig aan die van de Duitse autoritei
ten. De voornaamste zorg, voor zowel de Duitse als de Nederlandse autoritei
ten, was het herstellen en bewaren van orde en rust. 

In deze beginperiode hadden ook de eerste Duitse ingrepen in de Neder
landse strafrechtspleging plaats. Zo bewerkstelligde een verordening van 
Seyss-Inquart dat de Nederlandse rechter niet meer kon beslissen tot voor
waardelijk straffen of tot voorwaardelijk in vrijheid stellen. Deze beslissingen 
lagen voortaan, vanaf januari 1941, bij de bestuurlijke autoriteiten: de rijks-
commissaris en de Nederlandse secretaris-generaal van justitie. Tevens 
beperkte de Duitse bezetter de competentie van de Nederlandse instanties. Na 
medio juli 1940 was de Nederlandse rechter niet meer bevoegd kennis te 
nemen van zaken waarin een (voormalige) Duitse staatsburger of een (voorma
lige) burger van het Duitse protectoraat Bohemen-Moravië' verdachte of gedu
peerde was. 

Bij de bestrijding van gedragingen die de Duitse bezetter beschouwde als 
tegen hem gericht, bleven de Duitse krij gsraden nauw betrokken - ondanks de 
formele beperking van hun bevoegdheden in juni 1940. De Duitse veiligheids
politie liet van zich horen door op eigen gezag Nederlandse burgers die zich 
voor de tiende mei anti-Duits zouden hebben gedragen, aan te houden en naar 
Duitsland te vervoeren. Daar werden zij gestraft. 

In dit nog vroege tijdvak speelden Obergericht en Landesgericht nauwelijks 
een rol in de berechting van anti-Duitse of als zodanig bestempelde activitei
ten. Feitelijk waren de twee instanties nog niet ingericht. Daarmee werd in de 
nazomer van 1940 een begin gemaakt. Kandidaten voor een functie bij de Duit
se rechterlijke macht in bezet Nederland werden gezocht. Voor het ambt van 
rechter kwamen alleen Duitse magistraten in aanmerking. Belangrijk selectie
criterium was het politieke 'Fingerspitzengefühl' van de gegadigde. 

Het Landesgericht hield eenmaal zitting in augustus 1940. Daarna duurde 
het tot de tweede week van oktober voordat een tweede zittingsdag plaatshad. 
In de resterende maanden van 1940 wees het Landesgericht in circa honderd 
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zaken vonnis. Ongeveer de helft daarvan was een Strafbefehl. Het werk van het 
Obergericht was in deze periode gering. De eerste zitting hield deze instantie 
in de derde week van januari 1941. In de daarop volgende maand werden zeven 
zaken ter terechtzitting behandeld. 

Om kort te gaan: anti-Duitse gedragingen werden in deze vroege bezet
tingsfase niet frequent door de twee Duitse civiele instanties berecht. In zeke
re zin is het kleine aantal strafzaken dat Landesgericht en Obergericht behan
delden, bedrieglijk: het aantal strafzaken dat het Duitse OM in diezelfde 
periode werd voorgelegd was indrukwekkend en verraste de Duitse autoritei
ten volledig. 

Hoewel nog aarzelend, begon het ondergrondse verzet in deze periode zich 
in deze fase te ontplooien. De eerste illegale, anti-Duitse geschriften zagen het 
licht, de eerste ondergrondse organisaties werden gevormd. Ook kende dit 
tijdvak, in de bezettingshistoriografie doorgaans beschouwd als dat van rela
tieve rust, tal van voorvallen die een bekoeling van de verhoudingen aankon
digden. Zo grepen duizenden Nederlandse burgers al in juni 1940 de verjaar
dag van Prins Bernhard aan om hun verknochtheid aan het Oranjehuis en, 
indirect, hun aversie tegen de Duitse bezetter te tonen. Later dat jaar leverden 
studenten en docenten aan de Leidse en Delftse universiteit openlijk kritiek op 
de Duitse anti-joodse politiek. Tekenend waren eveneens de frequente 
opstootjes, waarbij burgers zich te weer stelden tegen Nederlandse nationaal
socialisten. Het geweld op straat, maar ook de omvangrijke economische cri- - £ ^~ 
minaliteit, baarden de betrokken (Nederlandse en Duitse) autoriteiten zorgen. 

Eind februari 1941 kwam het tot ernstige ongeregeldheden. Voor de eerste 
maal in de bezettingsgeschiedenis was er sprake van een directe confrontatie 
tussen (de sterke arm van) de Duitse bezetter en Nederlandse burgers. Op de 
ruwe aanhoudingen van honderden joden in de hoofdstad reageerden Amster
damse arbeiders met het neerleggen van hun werk. De staking werd op Duits 
gezag met harde hand gebroken. Opvallend was, dat het Obergericht en het 
Landesgericht tijdens deze gewelddadige episode niet op de voorgrond tra
den. Een in Amsterdam gevestigde Duitse krij gsraad (het Luftgaugericht) nam 
hier de behandeling van het overgrote deel van de strafzaken op zich. 

Na de staking zette de Duitse bezetter zij n beleid meer kracht bij. In de daar
op volgende twee jaar werd de vervolging van joden en communisten in bezet 
Nederland geïntensiveerd. Ook startte de bezetter een krachtig nazificatie-
offensief. Oude instellingen werden afgeschaft, onder toezicht gesteld of gena-
zificeerd. Nieuwe instellingen deden hun intrede. Over de gehele linie ging de 
Duitse bezetter druk en dwang uitoefenen. Daartoe zag hij zich wellicht ook 
genoodzaakt: steeds minder Nederlandse burgers liepen vrijwillig in het 
gareel van deze bezetter. Politieke oppositie, maar ook economische criminali
teit, namen na de Februaristaking hand over hand toe. Diverse anti-Duitse 
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activiteiten werden bij verordening strafbaar gesteld. 
Het rechtsleven in bezet Nederland ondervond van deze ontwikkelingen 

gevolgen. Ten eerste kregen vele met rechtspraak belaste instanties het buiten
gewoon druk. Ten tweede werden de institutionele verhoudingen op straf
rechtelijk gebied chaotischer. De groeiende tegenwerking vereiste van de zijde 
van de bezettende macht een optreden met vereende krachten. In diverse straf
rechtelijke aangelegenheden functioneerden voortaan diverse instanties: 
oude en nieuwe, Duitse en Nederlandse, militaire en niet-militaire, van politie 
enjustitie. 

Voor de Nederlandse instanties was de introductie van twee nieuwe vormen 
van strafrechtspraak ingrijpend. In het voorjaar van 1941 werden zowel de vre
derechters als de economische rechters ingesteld. Hun komst hing samen met 
de dreigende overbelasting van bestaande instanties en met de toename van 
enkele specifieke delicten. De vrederechters hadden de taak vergrijpen tegen 
de 'politieke vrede' te beoordelen. In de praktijk waren dat veelal zaken waar
bij een Nederlandse nationaal-socialist de gedupeerde partij was. De economi
sche rechters werd opgedragen zich te concentreren op de berechting van over
tredingen van distributiebepalingen. 

In de tijdspanne tussen de twee grote stakingsgolven in februari '41 en april-
mei 43 werden Landesgericht en Obergericht geconfronteerd met een indruk
wekkende hoeveelheid strafzaken tegen Nederlandse burgers. Duizenden 
zaken werden bij het Landesgericht aangebracht. In sommige zaken ging het 
om een politieke handeling, strafbaar gesteld door Seyss-Inquart, in een van 
zijn verordeningen 'ter bescherming van de openbare orde' (Ordnungsschutz
verordnungen). In andere zaken was de verdachte een feit ten laste gelegd, dat 
vóór de bezetting uitsluitend door de Nederlandse rechter zou zijn beoor
deeld. Vooral in lichtere distributiezaken was de lijn tussen de Nederlandse 
(economische) rechter en het Landesgericht niet scherp getrokken. 

Ook het Obergericht kwam nu tot wasdom. Honderden strafzaken werden 
behandeld. Van dat aantal was eveneens een groot gedeelte economisch van 
aard: vooral personen die ervan werden verdacht betrokken te zijn bij clandes
tiene slacht van vee, maakten kans voor het Obergericht terecht te moeten 
staan. Naast economische zaken behandelde deze instantie politieke zaken. 
Werkzaamheden ten behoeve van een illegale krant of ten behoeve van een ver
boden politieke partij waren feiten die in deze periode dikwijls het onderwerp 
in Obergerichtzaken waren. Het bijzondere Obergericht (het Sondergericht) 
behandelde zware politieke zaken, in het bijzonder zaken tegen leden van de 
illegale CPN. De verdachten in deze zaken stonden dikwijls terecht wegens 
sabotage. Andere instanties hadden echter eveneens bevoegdheden. Vele poli
tieke opposanten bleven bijvoorbeeld in handen van de Duitse veiligheidspo
litie of werden door een Duitse krijgsraad berecht. De competenties overlapten 
elkaar. 
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Gaandeweg waren de grenzen tussen militair en civiel, Duits en Nederlands 
diffuser geworden. In de laatste twee jaren van de Duitse bezetting werd de 
competentie- en werkverdeling nog gecompliceerder. Eind april, begin mei 
1943 was het voor de tweede maal extreem onrustig in bezet Nederland. Even
als in februari 1941 gaf een Duitse maatregel de directe aanleiding voor massaal 
protest. Ditmaal was het Christiansens oproep aan alle leden van het voormali
ge Nederlandse leger om zich te melden voor krijgsgevangenschap. 

Vele Nederlanders brachten deze oproep in verband met het zo verfoeide 
Duitse beleid inzake de gedwongen tewerkstelling van Nederlanders in Duits
land. Als teken van protest legden duizenden het werk neer. De stakingen ver
hielden zich echter als tamelijk geïsoleerde bosbrandjes die her en der uitbra
ken, vanzelf weer doofden of betrekkelijk eenvoudig konden worden geblust. 

Hierbij moet worden bedacht, dat dit 'blussen' van Duitse zijde energiek en 
radicaal geschiedde. Wederom hadden Obergericht en Landesgericht daaraan 
geen deel. De rijkscommissaris kondigde het politiestandrecht (Polizeistand-
recht) af, een nieuw fenomeen in de bezettingsgeschiedenis. Al even nieuw 
waren de zeven politiestandgerechten (Polizeistandgerichte). Zij kregen de 
bevoegdheid de feiten te berechten, die in strij d waren met het standrecht. Dit 
recht kenmerkte zich door zijn strengheid. Op elke ordeverstoring stond in 
principe de doodstraf. 

De rechtspraak door zo'n politiestandgerecht was ten dele lekenrecht
spraak: het college bestond uit een presiderende ss-Richter en twee bijzittende 
ss-officieren. Vele personen werden voor een politiestandgerecht gedaagd. 
Tegen iets meer dan honderd Nederlanders werd een doodvonnis uitgespro
ken. De meeste doodstraffen werden onmiddellijk voltrokken. 

Binnen twee weken waren de stakingen gebroken. Het aantal slachtoffers 
dat in deze korte periode was gevallen, was groot: tientallen waren op straat 
neergeschoten, honderden waren gearresteerd en nagenoeg alle personen die 
een politiestandgerecht ter dood had veroordeeld, waren gefusilleerd. Na deze 
bloedige episode werd het Duitse optreden in elke aangelegenheid absoluter, 
ongeduldiger, compromislozer. Van geweld werd vaker gebruikgemaakt. Bui
tengerechtelijke straffen, vergeldingsacties, wraakoefeningen en repressieve 
maatregelen, meestal uitgevoerd door de Duitse veiligheidspolitie, namen in 
kracht en aantal toe. 

Desondanks gaven steeds minder Nederlandse burgers gevolg aan Duitse 
bevelen. Tallozen begonnen 'ongehoorzamen' te helpen. De (georganiseerde) 
hulpverlening aan onderduikers kwam in de maanden na de april-meistakin-
gen goed op gang. Opvallend was de onverminderd hoge economische crimi
naliteit. Zij hield niet alleen verband met de nijpende tekorten, maar ook met 
de vele onderduikers. Deze personen liet de Duitse bezetter opzettelijk buiten 
het distributiesysteem vallen. Daar zij evenwel moesten worden verzorgd, 
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waren hun hulpverleners aangewezen op illegale praktijken. Mede hierdoor 
vervaagden vanaf mei 43 de grenzen tussen misdaad en politiek verzet. Het 
verzet ging zich vaker van geweld bedienen. Overvallen op distributiekanto
ren en andere overheidsinstellingen behoorden na verloop van tijd tot de 
bezettingsrealiteit. Ook werden vaker moordaanslagen op medestanders en 
medewerkers van het Duitse regime beraamd. 

Spanningen en tegenstellingen groeiden, kortom. De veranderde militaire 
verhoudingen in Europa werkten nu sterk door in het bezette Nederland. Voor 
Duitsland werden de perspectieven alleen maar slechter. Het Rode Leger vero
verde terrein in Oost-Europa. Geallieerden zetten in juni '44 voet aan Franse 
wal. In de daarop volgende zomer werden Duitse troepen uit grote delen van 
F rankrijk en België verj aagd. Begin september volgde de bevrij ding van zuide
lijk Nederland. Berichten over deze en andere Duitse militaire nederlagen 
vormden uiteraard een stimulans voor illegale activiteiten, zowel politieke als 
criminele. 

Dat Nederland ordelozer werd, had uiteraard gevolgen voor de instanties 
die waren betrokken bij de bescherming van de (Duitse, nationaal-socialisti
sche) orde. Naar men mag aannemen (cijfers met betrekking tot de gerechtelijk 
geregistreerde criminaliteit over de jaren 1944 en 1945 zijn niet bijgehouden) 
bereikten minder strafzaken de Nederlandse rechter. De medewerking van 
bevolking en politie was tanende, de Nederlandse rechtspraak ondervond 
steeds meer hinder van oorlogshandelingen in Nederland. Duitsgezinde 
magistraten sloegen op en na 'Dolle Dinsdag' massaal op de vlucht richting 
Duitsland. Anderen keerden naar huis terug. 

Bemoeienis met de Nederlandse strafrechtspraak was er altijd al geweest, 
maar vanaf mei 43 leek de Duitse bezetter zijn geduld en terughoudendheid 
volledig te hebben verloren. De Duitse veiligheidspolitie stelde zich brutaler 
op. Verdachten die voor de Nederlandse justitie in voorarrest werden gehou
den, werden bijvoorbeeld simpelweg 'opgeëist'. De Duitse veiligheidspolitie 
strafte hen buitengerechtelijk. 

Op soortgelijke wijze ging de bezetter om met distributiezaken. De econo
mische rechtspraak had immers niet gebracht waarop de Duitse bezetter had 
gehoopt. Naar zij n mening bleef de economische criminaliteit bijvoorbeeld zo 
hoog omdat de straffen, die de economische rechters oplegden, zo laag waren. 
Deze verdachten werden dan ook aan de jurisdictie van de Nederlandse rechter 
onttrokken. De Duitse veiligheidspolitie sloot hen op of de Duitse rechter ver
oordeelde hen tot de door het regime gewenste hogere straf. 

Ook op andere manieren werd in het Nederlandse rechtsleven ingegrepen. 
Rechters wier milde vonnissen de Duitse autoriteiten waren opgevallen, lie
pen kans te worden ontslagen. Opgelegde straffen die naar de mening van die
zelfde autoriteiten te laag waren, werden door de Duitse veiligheidspolitie 
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'aangevuld'. Zo werden vele gevangenen na hun straf te hebben uitgezeten 
door de Duitse politie opgepakt en in een kamp ondergebracht. Van Duitse zij
de werd niet meer getracht het idee van een zelfstandige Nederlandse recht
spraak in stand te houden. 

Voor de Duitse rechterlijke instanties waren de veranderingen na mei 43 
eveneens ingrijpend. De Wehrmachtleiding, geconfronteerd met buitenland
se dreiging, vroeg andere instanties de bestraffing van bepaalde zaken over te 
nemen. Daarbij ging het vooral om zaken van gering belang, zoals kleinschali
ge diefstal ten nadele van de Wehrmacht, duivenbezit en triviale verzetsdaden. 
Een groot aantal van deze 'bagatelzaken' kwam in 1943 bij de Landesrichter 
terecht. Maar ook de bepalingen, die ten tijde van het standrecht waren inge
voerd, bezorgden de Landesrichter extra werk. Vermeldenswaard is de 
beschikking van 13 mei 1943, waarbij radiobezit werd verboden. Honderden 
overtraden deze beschikking. In de regel bracht het Duitse OM de zaken tegen 
hen aan bij de Landesrichter. De verwerkingscapaciteit van deze instantie werd 
- in deze tweede helft van 1943 en in de eerste maanden van 1944- ernstig op de 
proef gesteld. Gemiddeld behandelde de Landesrichter maandelijks meer dan 
tweehonderd zaken. 

Het heeft er de schijn van dat Duitse autoriteiten, met het oog op de bezet
tingsrealiteit, het belang en het nut van de berechting van deze lichte strafza
ken gaandeweg begonnen te betwijfelen. De in mei 44 gegeven aanwijzing aan 
Duitse politiefunctionarissen om voortaan alleen ernstige zaken aan justitie 
over te dragen, moet in het licht van deze twijfel worden begrepen. In de loop 
van 1944 daalde het aantal lichte zaken dat werd opgespoord, vervolgd en 
berecht. In de zomermaanden nam de Landes richter aanzienlijk minder zaken 
in behandeling. Daarna deed hij nog hoogst zelden een uitspraak. 

De ontwikkeling van het Obergericht in deze laatste twee jaren van de 
bezetting vertoonde overeenkomsten en verschillen met die van het Landesge
richt. De grote lijn was dezelfde: ook het Obergericht nam mettertijd minder 
zaken in behandeling. Die afname zette echter later in. Tot begin september '44 
bleef het Obergericht nauw betrokken bij de bestraffing van opposanten van 
het bezettingsregime. De opkomst van gewapend verzet en van aan onderduik 
gerelateerde activiteiten had zijn neerslag in de rechtspraak door deze instan
tie. Gedurende de tweede helft van 1943 behandelde het Obergericht iets min
der dan 150 zaken. 

Mogelijk zou het aantal zaken nog groter zijn geweest als niet op bestuur
lijk niveau tot andere maatregelen was besloten. Belangrijk was in dat verband 
de maand september 1943. In die maand startte de Duitse politie de Silbertan-
neactie. Deze actie kwam erop neer dat aanslagen op medewerkers of sympat
hisanten van het Duitse regime voortaan op onschuldige burgers zouden moe
ten worden gewroken. Niet de bestraffing van daders, maar het verhalen van 
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anti-Duitse acties op onschuldigen werd hiermee Duits beleid. 
Tevens bepaalde de rijkscommissaris in deze septembermaand, dat het poli-

tiestandgerecht ook in 'normale' tijden (dus zonder voorafgaande afkondiging 
van het politiestandrecht) zou gaan rechtspreken. Leden van communistische 
sabotagegroepen zouden voor deze instantie moeten worden gedaagd. Later 
breidde de rijkscommissaris deze competentie uit tot zaken tegen personen 
die betrokken zouden zijn geweest bij (roof-)overvallen op overheidsinstan
ties. 

In de derde week van september 43 behandelde het politiestandgerecht de 
eerste zaak, in de derde week van juli 44 de laatste. In de tussenliggende perio
de veroordeelde het politiestandgerecht naar schatting iets meer dan twee
honderd Nederlandse verzetslieden ter dood. De positie van de verdachte was 
zwak, de procedure buitengewoon kort. In veel zaken werd binnen enkele 
uren na de opening van de zitting vonnis gewezen en binnen enkele uren na de 
uitspraak de straf voltrokken. 

Ondanks de instelling van het politiestandgerecht bleef het Obergericht 
nog lange tijd zwaar belast. Hierin kwam echter verandering in september 
1944, toen nog maar weinig zaken deze instantie bereikten. De komst van het 
politiestandgerecht hield daarmee geen verband. In deze slotfase van de bezet
tingstijd arresteerde, beoordeelde en strafte de Duitse veiligheidspolitie. Al in 
de weken voorafgaand aan Dolle Dinsdag waren de bakens verzet. Tekenend is 
de tragische geschiedenis in kamp Vught. Eind juli selecteerde een van Rauters - ^ ^-

hoogste functionarissen uit de politieke gevangenen daar een groep van zo'n 
450 personen. Zij werden zonder vorm van proces gefusilleerd. 

Ook 'nieuwe' verdachten werden vanaf de nazomer van '44 niet aan de justi
tie, maar aan de Duitse veiligheidspolitie overgedragen. Hun lot lag in handen 
van de politieautoriteiten die een beperkt aantal mogelijkheden kenden: of de 
verdachte werd vrijgelaten, of hij werd gevangen gehouden, of hij werd te 
werk gesteld, of hij werd doodgeschoten. Dat laatste gebeurde met honderden 
arrestanten. Gewoonlijk werd met de executie gewacht totdat een nieuwe ver
zetsdaad zich had voorgedaan. De executie werd dan gebracht als represaille. 
Het Nederlandse publiek werd, omwille van de intimidatie, ingelicht. 

Onmiskenbaar: de Duitse terreur in de laatste maanden van de bezetting wijst 
op een radicaliserende tendens in het Duitse beleid. Vóór de zomer van 1944 
kwam deze al aan het licht in kortstondige erupties van geweld. Nadien volg
den die erupties elkaar zo snel op dat gesproken moet worden van een patroon. 

Het is frappant dat voor de Duitse civiele rechter ten tijde van extreme 
onrust geen hoofdrol was gereserveerd. Zo waren tijdens de twee woelige epi
sodes, in het vroege voorjaar van '41 en het late voorjaar van '43, andere instan
ties dan Obergericht en Landesgericht belast met de vervolging en berechting 
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van 'onruststokers'. Na de zomer van 44, toen onrust permanent werd, hield de 
rechtspraak door Landesgericht en Obergericht op. De Duitse veiligheidspoli
tie nam veel werk over. 

Wellicht was hier sprake van een bewust beleid dat het doel had de normali
teit (lees: onafhankelijkheid) van de Duitse rechterlijke macht te bevestigen: 
alleen in 'normale' tijden functioneerden haar instanties. Evenzeer roept de 
ontwikkeling associaties op met Gruchmanns ideeën over de ontwikkeling in 
nazi-Duitsland. Hij gebruikte voor deze ontwikkeling het sleutelbegrip Aus
schaltung der Justiz. Naar zijn mening bestond er in nazi-Duitsland tussen poli
tie en strafrechter een permanente machtsstrijd die uiteindelijk beslecht werd 
in het voordeel van de eerste. Juist dit proces werkte volgens Gruchmann radi-
calisatie in de hand. 

Ook in bezet Nederland verdrong de Duitse veiligheidspolitie de Duitse 
strafrechter na verloop van tijd. Het was bij uitstek deze politie die hier te lan
de, evenals in Duitsland, berucht werd om haar buitengewoon harde op
treden. Grond voor rivaliteit was er in Nederland eveneens. Zo waren op het 
terrein van bestrijding en bestraffing van opposanten van het Duitse bezet
tingsregime vele instanties werkzaam wier bevoegdheden elkaar overlapten 
en wier onderlinge verhoudingen herhaaldelijk veranderden. 

De predominantie van de Duitse veiligheidspolitie uitsluitend op te vatten 
als uitkomst van een machtsstrijd, zou evenwel aan de complexiteit van bezet 
Nederland geen recht doen. Hier te lande werden de instellingen van het Duit- -Ç ^-
se regime geconfronteerd met een bevolking die zich steeds minder inschikke
lijk opstelde. Het groeiende antagonisme in bezet Nederland gaf het Duitse 
regime aanleiding andere (hardere) methoden te beproeven. De macht die de 
Duitse veiligheidspolitie mettertijd verwierf was dus niet alleen oorzaak, maar 
evengoed gevolg van gewijzigde omstandigheden. Zoals radicale Duitse maat
regelen de maatschappelijke onrust vergrootten, leidde maatschappelijke 
onrust tot radicalere Duitse maatregelen. 

Hoewel de opkomst van de Duitse veiligheidspolitie feitelijk samenviel met de 
neergang van de Duitse strafrechter, had deze laatste lange tijd een cruciale 
functie vervuld ten behoeve van het bezettingsregime. Tot september '44 had
den de twee Duitse civiele rechterlijke instanties meer dan 12.000 strafzaken in 
behandeling genomen. Verdachten die de rechter schuldig achtte aan een straf
baar feit werden gestraft. 

De bestraffing van zo veel feiten, die de Duitse autoriteiten (en, in hun voet
sporen, de Duitse rechters) beschouwden als schadelijk voor de bezetting, 
toont op zich al de instrumentele waarde van de Duitse strafrechtspraak. 
Gruchmanns tweede sleutelbegrip, Einschaltung der Justiz, kan in deze context 
worden gebezigd. 
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De instrumentele waarde van de Duitse strafrechtspraak werd groter door 
haar flexibiliteit. Op nieuwe problemen, die een acute dreiging voor de bezet
ter vormden, reageerde de bezetter dikwijls met strafbaarstelling van bepaalde 
gedragingen. Obergericht en Landesgericht werden bevoegd verklaard. Niet 
veel later berechtten zij de vlak tevoren strafbaar gestelde gedragingen. 

Ook op een andere manier bleek haar nut en betekenis voor het politieke 
regime. Kenmerk van de Duitse strafrechtspraak was haar dubbelzijdigheid. 
Soms, in lichte zaken, verliep het proces min of meer ordentelijk. De positie 
van de verdachte in zo'n zaak was betrekkelijk goed beschermd. Hij had recht 
op een advocaat en op het aanwenden van rechtsmiddelen. Hem bleven de ver
schrikkingen van het leven in Duits gevangenschap bespaard. Soms echter ver
liep het strafproces anders. Meestal betrof het hier ernstige zaken. De druk die 
tijdens de politieverhoren werd uitgeoefend, kon dan sterk worden opge
voerd. Ook konden verdachten zeer lang in voorarrest worden gehouden. Poli
tieke autoriteiten konden in de rechtspraak, via het Duitse OM, hun wensen 
laten doorklinken. Rechter en officier konden wettelijke termijnen negeren, 
zodat het uitzonderlijk kort of lang kon duren eer een zaak ter terechtzitting 
werd behandeld of een uitspraak werd gedaan. De rechter ten slotte, kon wet
ten ruim interpreteren en naar analogie toepassen. Voor Nederlandse begrip
pen konden ongekend hoge straffen worden uitgesproken, terwijl hoger 
beroep de verdachte kon worden ontzegd. 

In die dubbelzijdigheid school evenzeer een politiek nut. Enerzijds zorg- ~^^-
den en Landesgericht en Obergericht ervoor dat verdachten die de rechter (en 
met hem het politieke regime) voor 'vijanden' hield, uit de maatschappij verd
wenen. Anderzijds voedden deze instanties ook vaak de gedachte dat de Duit
se strafrechtspraak volgens de regels verliep en in essentie overeenstemde met 
het geschreven recht. In het verlengde daarvan lag de bevestiging van de legiti
miteit van de Duitse bezetting. 

Met andere woorden: deze Duitse strafrechtspraak was een instrument van het 
bezettingsregime en diende in de eerste plaats zijn doelen. Nederlandse ver
oordeelden hebben dit aan den lijve kunnen ondervinden. Velen hebben de 
agressieve verhoortechnieken en het zware voorarrest moeten doorstaan. 
Sommigen hebben geen eerlijk proces gehad. Duizenden zijn met de barre 
omstandigheden in Duits gevangenschap geconfronteerd geweest. Iets meer 
dan honderd Nederlanders zij n door deze Duitse rechter ter dood veroordeeld. 
Vrijwel al dezen zijn, veelal nadat hun gratieverzoek was afgewezen, doodge
schoten. 
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mann, 'Rechtssystem und nationalsozialistische Justizpolitik', 92; Angermund, Deutsche Richterschaft, 

45-49-

31 Vanaf 1935 werd aan rechtenstudenten die in opleiding waren voor een functie bij de rechterlijke 

macht, voot de eerste maal een basisloon uitgekeerd. Daar kwam bij dat jongeren hun kansen op een 

baan bij de rechterlijke macht zagen verbeterd door de politieke ingrepen in personele samenstelling 

van de rechterlijke macht. Angermund.DeuödieRi'cftrmcna/f, 101-103. 

Gesetz zur Widerhersteilung des Berufsbeamtentums (7.4.1933). RGBl. 1, 1933, 175; Deutsches Beamtengesetz 

(26.1.1937). RGBl. 1,1937,37; Gesetz über die Geschäftsverteilung bei den Gerichten (24.11.1937). RGBl. 1,1937, 

97.Ï. 

Stiff, Justiz im Dritten Reich, 140-145; Angermund, Deutsche Richterschaft, 56-61. 

Gesetz zur Änderung von Vorschriften des allgemeinen Strafverfahrens, des Wehrmachtstrafverfahrens und des Straf

gesetzbuchs (16.9.1939). RGBl. 1,1939,1841. Een tweede wet die in februari 1940 van kracht werd, gaf de 

procureur-generaal bij het Reichsgericht een vergelijkbaar recht. Deze procureur-generaal kon tegen 

een vonnis bezwaar indienen, waarna de zaak eveneens opnieuw kon worden behandeld. Verordnung 

über die Zuständigkeit der Strafgerichte, die Sondergerichte und sonstige Strajverfahrensrechtliche Vorschriften 

(21.2.1940). RGBl. 1,405. 

35 Wel kende de Duitse wet tevens een tweetal inNederland onbekende rechtsorganen(Scftwar-enScnöflirn-

gerichte), die ten dele met leken waren bezet. Onder het mom van vereenvoudiging werden de Schöffen

gerichte en de Schwurgerichte in 1939 afgeschaft. Verordnung überMaßnahmen auf'dem GebietederGerichts-

verfassung und der Rechtspflege (1.9.1939). RGBl. 1,1939,1286. 

36 VerordnungderReichsregierungüber die Bildungvon Sondergerichten (u.3.1933). RGBl. 1,1933,136. 

37 I. Müller, Hitler's Justice. The Courts of the Third Reich (Cambridge 1991), 153-

38 Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanz und zur bekämpfung politischer Aus-

schreitungen(6.io.i93i). RGBl. 1,1931,537; Verordnung des Reichspräsiden ten gegen politischen Terror (9.8.1932). 

RGBl. 1,1932,403. Zie verder: Angermund, Deutsche Richterschaft, 137-139. 

39 Angermund, DeutscheRichterschaft, 138. 

40 Zie voor de opsomming van politieke daden: D.L. Hinüber en W. Tegtmener, Strafverfahrensrecht seit 

Kriegsbeginn (Leipzig 1940), 19-21. 

41 Verordnung über die Zuständigkeit der Strafgerichte, die Sondergerichte und sonstige Strafverfahrensrechtliche Vor-

schrift 01(21.2.1940); Durchführungsverordnungto.3.1940). RGBl. 1,1940,405,489. 

42 Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens (24.4.1934). RGBl. 1,1934,341. Zie 

verder: H.W. Koch, In the Name of the Volk. Political Justice in Hitler's Germany (Londen/New York 1997), 51-

66. 

43 In de periode tot 1945 werden daar de delicten Wirtschaftssabotage en spionage aan toegevoegd. Zie: R. 
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LehnenenKSch'ikr,KkinesStrafrechts-UhrbuchSnafrechtundSCrafprazeß(Bcdiinig43),286-i9y,Kaknder 

fürReichsjustizbeamte 1941.2. Teil (Berlijn 1941). l-z7 

Angermund, Deutsche Rkhterschaft, 73-74. 

Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz des deutschen Volkes (4.2.1933); Verordnung des Reichspräsidenten 

gegen Verrat am Deutschen Volke und hochverräterische Umtriebe(z&. 2.1933); Verordnungdes Reichspräsidenten zur 

Beschleunigung des Verfahrens in Hochverrats- und Landverratssachen (28.3.1933); Ausführungsgesetz zu dem Ge-

setz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln derSicherungundBesserung(24.UA933).RGBl. 

1.1933.35.85,131,1000; GesetzzurÄnderungvon Vorschriften des Strafverfahrens (24.4.1934). RGBl. 1,1934,341; 

Gesetzzur Änderung von Vorschriften des Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes (28.6.1935). RGBl. 1, 

1935, 844; Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege (1.91939)-

RGBl. 1 1939,1286; Verordnung über die Zuständigkeit der Strafgerichte, die Sondergerichte und sonstige Straf

verfahrensrechtliche Vorschrift(21.2.1940). RGBl. 1,1940,405. Zie onder meer: GruchmannJasOz im Dritten 

Reich, 1049 e.V.; H. Rüping, '"Auflockerung" im Strafverfahrensrecht', in: H. Rottleutner (red.), Recht, 

Rechtsphilosophie undNationalsozialismus (Wiesbaden 1983), 68,71. 

J. Telp, Ausmerzung und Verrat. ZurDiskussion um Strafzwecke und Verbrechensbegriffe im Dritten Reich. Rechts

historische Reiche 192 (Frankfurt a.M. 1999). 

Gesetzzur Änderung des Strafgesetzbuches (28.6.1935). RGBl. 1,1935,839, S1. 

E. Kobhausch, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen und Erläuterungen (Berlijn 1941), 14-16. 

R. Freisler, 'Der Richter und Gesetz', in: Grundlagen, Aufbau und Wirtschaftsordnung des Nationalsozialisti

schen Staates (Berlijn 1936), 1, nr. 17. 

F. Gürtner,'Der Gedanke der Gerechtigkeit in der deutschen Strafrechtserneuerung', in: F. Gürtner und 

R. Freisler, Das neue Strafrecht. Grundsätzliche Gedanken zum Gebiet (Berlijn 1936), 22. 

S. van Ruller en S. Faber, Afdoening van strafzaken in Nederland sinds 1813. Ontwikkeling in wetgeving, beleid en 

praktijk(A.msterdami99S),23;V.H.Riitgers,Straftechtenrechtsstaat.Redetergelegenheidvande53eherdenking 

van de stichting der Vrije Universiteit op 20 October 1933 (Amsterdam 1933), 48; G. E. Langemeijer, '"Crisis" en 

verscherpte straffen', in: NJB 10, no. 5 (2.2.1935), 69-77. 

Naar een uitspraak uit 1939 van R. Freisler, destijds staatssecretaris van justitie. Zie: Von Wiillenweber, 

Sondergerichte im Dritten Reich, 18. 

Krwvo (4.9.1939); VoVO (5.91939)- RGBl. 1,1939,1609,1679. 

Kohlrausch, Strafgesetzbuch, 14. 

Angermund, Deutsche Richterschaft, 201. 

2 Theorie en praktijk. Duitse strafrechtspraak in bezet gebied 
vóór de tiende mei 1940 

In 1937 ondertekende ook Italië' dit pact. K. Hildebrand, Das DritteReich (München 1991), 24-27. 

Hitlers geheimeDenkschrift über den Vierjahresplan, August i936,in:M\ch3.l\a,DeutscheGeschichte,no-u2. 

Idem, 126. 

Niederschrift über die Besprechung in derReichskanzlei (s.n.1937), in: idem, 140-142. 

Gesetz über die Wiedervereinigung österreichs müdem Deutschen Reich (13.8.1938). RGBl. 1,1938,237. 

Deze man had op bestuurlijk niveau zijn naam al gevestigd door zijn werk in het bij het eerder aange

sloten Saarland. In een later tijdvak zou hij belangrijk werk voor Duitsland verrichten in het gean

nexeerde Elzas-Lotharingen.Zie: P. Rigoulot, rAbace-LorrainependantlaGuerrei939-i945(Farijs 1997). 

H. Umbreit, 'Auf dem Weg zur Kontinentalherrschaft', in: B.R. Kroener, R.-D. Müller en H. Umbreit, 

Das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg End. vir: Organisation und Mobilisierung des Deutschen Machtbereichs 

(Stuttgart 1988), 13. 

Idem, 18. 

De Jong, Het Koninkrijk, dl. 4,121. 

B.A. Sijes,De arbeidsinzet. De gedwongen arbeid van Nederlanders in Duits/and, 1940-I945('s-Gravenhage 1990), 

63-

Moritz, Gerichtsbarkeit, 1-3. 
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12 LOR.Stbl. 1910, nr.73. 

13 'Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land'. Stbl. 1910, nt. 73:3. Haager Abkommen, 

betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs. RGBl. 1,1910,107. 

14 W. J. Ford, De volkenrechtelijke positie van verzetslieden (Amsterdam 1955)» 41-43-

15 Ford, De volkenrechtelijke positie van verzetslieden, 101-106; F. Kalshoven, Zwijgt het recht als de wapens spreken 

('s-Gravenhage 1985), 13. 

16 Ford, De volkenrechtelijke positie van verzetslieden, 16-18,99,116-117. 

17 M. Messerschmidt, 'Völketrecht und "Kriegsnotwendigkeit" in der deutschen militärischen Tradition', 

in: WasdamalsRechtwar... (Essen 1996), 191-198. 

18 Messerschmidt, 'Feinde innen und außen. Zur Revision des Völkerrechts in Deutschland 1933-1945', in: 

Was damals Recht war..., 231. 

19 Zeer vereenvoudigd kwam deze erop neer, dat allen, in het binnen- of buitenland, die niet deel uit

maakten van de Volksgemeinschaft en die zich niet gedroegen als Freund, waren te beschouwen als Feinden 

als zodanig dienden te wotden behandeld. Idem, 245-249. 

20 2. Reichsverteidigungsgesetz vom 4. September 1938, in: L. Nestler, Dokumentedition Europa unterm Hakenkreuz, 

Bnd.4:DieftechistischeOkkupationspoIitikinBelgien,LuxemburgundalenNiederlandeni940-i$45(Ber[iini99o), 

20-22; K. Kwiet, Reichskommissariat Niederlande. Versuch und Scheitern nationalsozialistischer Neuordnung 

(Stuttgart 1968), 31 e.v. 

21 Messerschmidt, 'Der "Zersetzer" und sein Denunziant. Urteile des Zentralgerichts des Heeres in Wien', 

in: Was damab Rechtwar..., 47. 

22 Thomas, Wehrmachtjustiz, 33-38. 

23 Verordnung über das Sonderstrafrecht im Kriege und bei besonderem Einsatz (17.8.1938). RGBl. 1,1938,1455. 

24 Spionage; vorming van vrijkorpsen; hoog- en landverraad; Wehrmittelbeschädigung; vergrijpen tegen 

verordeningen van het Duitse gezag in bezet gebied, die zur Sicherung der Wehrmacht oder des Kriegszwecks 

waren uitgevaardigd. 

25 Verordnung über das militärische Strafverfahren im Kriege und bei besonderem Einsatz (17.8.1938). RGBl. 1,1938, 

1457-

26 Umbreit,'Auf dem Weg zur Kontinentalherrschafr', 20-23. 

27 Erlaß Hitlers über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete (3.10.1939). RGBl. 1,1939,2042; Erlaß über die Ver-

waltungder besetzten polnischen Gebietei.12.10.1939). RGBl. 1,1939,2077. 

28 Umbreit, 'Auf dem Weg zut Kontinentalherrschaft', 20. 

29 Erlaß des Führers und Reichskanzlers über das Protektorat Böhmen und Mähren (16.3.1939). RGBl. 1,1939,485. 

30 Erlaß da Führers und Reichskanzlers über die Gleiderung und Verwaltungder Ostgebiete (8.10.1939). RGBl. 1,1939, 

2042. 

31 Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete (12.10.1939). RGBl. 1, 

1939.2077. 

32 Grote Winkler Prins Encyclopedie (Amsterdam/Brussel 1986), 728. In grote lijnen viel het Tsjechische pro

tectoraat binnen de gtenzen van deze omschrijving. Ook in dit geval was een zekete mate van zelfstan

digheid bewaard gebleven; buitenlandse en defensiepolitiek waren echtet volledig in handen van 

Duitsland. Umbreit, 'Auf dem Weg zur Kontinentalherrschafr', 23-25. 

33 Grote WinklerTrinsEncyclopedie, 510-511. 

34 Messerschmidt,'Völkerrechr und "Kriegsnotwendigkeit'", in: Was damals Rechtwar. ..,200. 

35 Verordnung über die deutsche Gerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen-Mähren (14.4.1939). RGBl. 1,1939,752. 

36 Moritz, Gerichtsbarkeit, 58. 

37 Op hun wetkzaamheden had Ftank aanvankelijk geen enkel zicht. Daarin kwam regen het einde van 

1939 formeel verandering. Frank plaatste de bijzondere gerechten onder toezicht van Hauptabteilung 

Justiz en bepaalde voorts, dat hij zich het recht voorbehield bepaalde zaken naar deze gerechten te ver

wijzen. Idem, 62,66. 

38 Idem, 67,68. 

39 Van invloed was zijn besluit Poolse autoriteiten uit te sluiten van wetgeving op strafrechtelijk gebied. 

Alleen het Duitse bezettingsregime kon nieuwe strafbepalingen uitvaardigen. Grote gevolgen had 

voorts de afbraak van de bestaande Poolse rechtetlijke organisatie. Daarvoor kwam een nieuwe in de 

plaats. Idem, 60,61. 
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40 Verordnung über die Gerichtsbarkeit im Generalgouvernement (19.2.1940). Vobl. bes. poln. Geb., 57. 

41 'Weisung des OKW nr. 10 für den "Fall Weserübung" zum Überfall auf Dänemark und Norwegen 

(1.3.1940)', in: Michalka, Deutsche Geschichte, 183. 

42 R. Bohn, 'Die Errichtung des Reichskommissariats Norwegen', in: R. Bohn (red.), Neutralität und tota

litäre Aggression. Nordeuropa und die Großmächte im zweiten Weltkrieg (Stuttgart 1991), 129; F. Petrick, Der 

'Leichtmetallausbau Norwegen'1940-194$. Eine Studie zur deutschen Expansions- und Okkupationspolitik in Nord

europa (Bern 1992). 

43 H. M. Ottmer, 'Skandinavien in der deutschen marinestrategischen Planung der Reichs- bezw. Kriegs

marine', in: Neutralität und totalitäre Aggression, 49-72; H.-D. Loock, Quisling, Rosenberg und Terboven. Zur 

Vorgeschichte und Geschichte der nationalsozialistischen Revolution in Norwegen (Stuttgart 1970), 207 e.v. 

44 Idem, 66-67; Umbreit, 'Auf dem Weg zur Kontinentalherrschaft', 48. 

45 Loock, Quisling, Rosenberg und Terboven, 272-273; Bohn, 'Die Errichtung des Reichskommissariats Nor

wegen', 134,135. 

46 Resondere Anordnungen für politische und Verwaltungsmaßnahmen bei Fall Weserübung (6.3.1940), in: Loock, 

Quisling, 274, noot 18. 

47 Umbreit, 'Auf dem Weg zur Kontinentalherrschaft/, 47,48. 

48 J. Andenaes, O. Riste en M. Skodvin, Norway and theSecond World War(Oslo 1966), 54"S7; R- Pettow, TheBit-

ter Years. The Invasion and Occupation of Denmark and Norway April 1940-May 194s (New York 1974), 51 e.V.; K. 

Ottosen, 'Arbeits- und Konzentrationslager in Norwegen 1940-1945', in: Neutralität und totalitäre Aggres

sion, 355; Umbreit,'Auf dem Weg zur Kontinentalherrschaft', 50. 

49 Een eerste maatregel werd terstond getroffen. Op 13 april was in Lysaker (bij Oslo)een brug opgeblazen. 

De vermoedelijke daders waren Noorse verzetslieden. Direct na de aanslag liet de bevelhebber via aan

plakbiljetten weten dat de daders de doodstraf konden verwachten. Ook zou de Duitse bezetter voor

taan niet terugdeinzen voor het doodschieten van willekeurige burgers (gijzelaars), als wraakneming 

naar aanleiding van dergelijke aanslagen. Een dag later werd bekendgemaakt dat op wapen- of muni-

tiebezit en sabotage van communicatie- of transportmiddelen de doodstraf stond. Proclamation Issued by 

General Von Falkenhorst, April 14,1940, in: M. Curtis (red.), Norway and the War, September 1939-December 1940 

(Londen 1941), 73-74. 

50 Bohn, 'Die Errichtung des Reichskommissariats Norwegen', 129-147. 

51 Erlaß des Führers über Ausübung der Regierungsbefugnisse in Norwegen (24.4.1940). Vobl. bes. norw. Geb. 1940, 

nr. 1. 

52 Terboven was NSDAP-functionaris (Ortsgruppenleiter te Essen), vertrouweling van Reichsmarschall Her

mann Göring en vanaf 1935 Oberpräsident van de Rijnprovincie. H. Paulsen, 'Reichskommissar versus 

Wehrmachtbefehlshaber', in: Neutralität und Aggression, 149; D. Rebentisch, Führerstaat und Verwaltung im 

Zweiten Weltkrieg. VerfassungsentwicklungundVerwaltungspolitik 1939-1945 (Stuttgart 1989), 301; Loock, Quis-

''"£> 342,343,347; Umbreit, 'Auf dem Weg zur Kontinentalherrschaft/, 110. 

53 Umbreit, 'Auf dem weg zur Kontinentalherrschaft', 6. 

54 J. Andenaes, O. Riste en M. Skodvin, Norway and the Second World War, 60. 

55 U. Herbert, Best. Biografische Studien über Radikalismus, Weltanschauung undVemunft (Bonn 1996), 35,36. 

56 Bohn, 'Die Errichtung des Reichskommissatiats Norwegen', 146. 

57 Erlaß des OKW(25.7.194O). Heeresverordnungsblatt 1940,314. 

58 F. Petrick, Dokumentenedition Europa unterm Hakenkreuz, Bnd. 7: die Okkupationspolitik des deutschen Faschis

mus in Dänemark undNorwegen 1940-1945 (Berlijn 1992), 28. 

59 Verordnung über die Behandlung feindlichen Vermögens (17.8.1940). Vobl. bes. norw. Geb. 1940, nr. 2,3. 

60 Bericht R. Schiedermair (28.4.1948). RA, L-Dom 4150, doc. 26a. 

61 Verordnung über das Verfahren vordem Deutschen Gerichtshof (27.8.1940). Vobl. bes. norw. Geb. 1940, nr. 3,11. 

62 Verordnung über das Verbot dapoKtöc/ien Parteien (25.9.1940). Vobl. bes. norw. Geb. 1940, nr. 5,19. Behalve de 

Noorse nazi-partij (NasjonalSammling) was elke politieke partij verboden. 

63 Verordnung über das Verbot derBetätigungzugunsten des norwegischen Königshauses (7.10.1940). Vobl. bes. norw. 

Geb. 1940, nr. 8, Z7. 

64 VerordnungüberdieErrichtungeinesnorwegischenSondergerichts(2s.io.i94o).Vob\. bes. norw. Geb. 1940, nr. 9, 

29. 
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65 K. Silbermann, Bericht über Organisation, Aufgaben undTätigkeit desss- und Polizeigerichts (8.12.1945). RA, doe. 

1, L-D01T14028. 

3 Strafrechtspleging in de vuurlinie. De bezetting van Nederland 
en haar eerste gevolgen voor de strafrechtspraak (mei-juli 1940) 

1 Sonderbestimmungen für die Verwaltung und Befriedung der besetzten Gebiete Hollands, Belgiens und Luxemburgs 

(29.10.1939). NIOD, coli. 215, ds. 105, mp. e; Vortragnotiz OKH, LIV Abt. (24.10.1939); Erlaß über die Verwaltung 

der besetzten Gebiete Frankreichs, Luxemburgs, Belgiens und Hollands (9.5-1940). NIOD, coli. 215, ds. 97, mp. f. 

2 Verordnung über Waffenbesitz im besetzten Gebiet. Beiblatt 1 bij de Sonderbestimmungen für die Verwaltung und 

Befriedung der besetzten Gebiete Hollands.BelgiensundLuxemburgs (z9.10.1939). NIOD, coli. 215, ds. 105, mp. e. 

3 Verordnungdes Oberbefehlshabers derHeeresgruppes über die Einführung deutschen Strafrechts in den von deutschen 

Truppen besetzten Gebieten derNiederlande undBelgiens vom 10. Mai'1940. In: Nestler, Dokumentenedition Euro

pa unterm Hakenkreuz, Bnd. 4,93-94. 

4 Grensoverschrijding, omgang met krijgsgevangenen, samenscholingen en deutschfeindliche betogingen 

van elke aard, werkonderbreking met het doel de Duitse bezetting te schaden, publicatie van deutsch

feindliche kranten, de productie en de verspreiding van vlugschriften en het luisteren naar en versprei

den van berichten van bepaalde radiozenders. 

5 Bekanntmachung für das besetzte Gebiet vom 10.5.1940. 

6 Het ondersteunen van militairen die niet behoorden tot de Wehrmacht, het verschaffen van (militaire) 

inlichtingen aan personen of instellingen buiten bezet gebied, het verlenen van hulp aan burgers die 

het bezette gebied wilden ontvluchten en belediging van (leden van) de Wehrmacht. 

7 Tekst van capitulatieovereenkomst in: J.H.W. Verzijl, 'De capitulatie', in: Onderdrukkingen Verzet, dl. 1, 

265 e.v. 

8 Erlaß des Führers über Ausübung der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940. Vobl. 1940, 2. 

Ook versehenen in het RGBl. 1,1940,778. 

9 Blom, 'Nederland onder Duitse bezetting"; G. Hirschfeld, Fremdherrschaft und Kollaboration. Die Nieder

lande unter deutscher Besatzung 1940-1945 (Stuttgart 1984); De Jong, Het Koninkrijk, dl. 4; Kwiet, Reichskom-

missariat Niederlande; J.C.H. de Pater, 'Doel van het Duitse civiele bestuur in Nederland', in: A.H. Paape 

(red.), Studies overNederland in oorlogstijd, dl. 1 ('s-Gravenhage 1972), 39-47; N. van der Zee, Om erger te voor

komen. De voorgeschiedenis en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede 

Wereldoorlog (Amsterdam 1997). 

10 De Jong, Het Koninkrijk, dl. 4,24. 

11 Notulen van de vergadering van het College van Secretarissen-Generaal (17.5.1940). NIOD, coll. 216, ds. 1, 

mp. ïA. 

12 R. Absolon, Die Wehrmacht im Dritten Reich. Bnd. v. l. september 1939 bis 18. Dezember 1941 (Boppard 1988), 106-

107; Moritz, Gerichtsbarkeit, 162-164. 

13 Staatssekretär (RMdl) Stuckart aan Lammers (4.6.1940). BA, R 4311/675; Vermerk aan Lammers (3.6.1940); 

Reichskanzlei aan ReichskabinettsratFicker (21.10.1941); Keitel aan Lammers (13.10.1941); Lammers aan Kei

tel (24.10.1941); Rapport Staatssekretär Stuckart (28.10.1941); Keitel aan Lammers (9.12.1941); H. Göring 

aan Lammers (13.1.1942); Lammers aan Stuckart (27.10.1942). NIOD, coll. 207, FOSD 4839, 244975; FOSD 

2752,534816; Erlaß über die Errichtung einer Zivilverwaltung in de besetzten Gebieten von Belgien undNordfrank-

reich (13.7.1944), afgedrukt in: M. Moll (Inl.), 'Führer-Erlaße11939-1945 (Stuttgart 1997), doc. nr. 338, 430-

432. 

14 Stuckart aan Lammers (4.6.1940). BA, R 4311/675. 

15 Umbreit, 'Auf dem Weg zur Kontinentalherrschaft', 67. 

16 BA, R83NL/1. 

17 De Jong, Het Koninkrijk, dl. 4,99; N.K.C. A. in 't Veld, Dessen Nederland (Amsterdam 1976), 89-90. 

18 Ongedateerde curriculum vitae van K. Rabl. NIOD, arch. 20, ds. 28, mp. 11; NIOD, coll. 248, K. Rabl. 

19 De Jong, Het Koninkrijk, dl. 4,60. 

20 Kwiet, ReichskommissariatNiederlande, 70. 
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De Telegraaf '(29.5.1940), ook in: vo 2/40 (29.5.1940). Vobl. 1940,6. 

vo 3/40 (29.5.1940). Vobl. 1940,8. De verordening was op 29 mei gedateerd. Het kan zijn dat hier sprake 

was van antedatering, aangezien Seyss-Inquart pas op 31 mei de concepttekst aan Lammcrs ter goed

keuring voorlegde. Seyss-Inquart aan Lammers (31.5.1940). NIOD, coll. 248, Seyss-Inquart. 

Zie voor de opvolgende concepten van vo 3/40: NIOD, arch. 21, ds. 1, mp. 1. 

Hitler had tijdens zijn lunch met Seyss-Inquart, op 25 mei 1940, die sociale taak van de rijkscommissa-

ris ook genoemd. De Jong, Het Koninkrijk, dl. 4,41-42. 

NIOD, arch. 21, ds. 1, mp. 1. 

vo 4/40 (3.6.1940), vo 5/40 (5.6.1940). Vobl. 1940,11,18. 

Seyss-Inquart had daarom ook voor die titel gekozen, zie zijn brief aan Lammers (4.7.1940). BA, R 43 

11/677. 

De Jong, Het Koninkrijk, dl. 4,67. Over de HSSPF zie onder meer: R. B. Birn, Die Höheren ss- una Polizeiführer. 

Himmlers Vertreter im Reich und in den besetzten Gebieten (Düsseldorf 1986). 

Een uitzonderingspositie bezet het parket bij de Hoge Raad. Dit lichaam heeft, behoudens enkele uit

zonderingen, geen rechtstreekse bemoeienis met vervolging en opsporing, maar beperkt zich tot het 

geven van een advies inzake de opgeworpen rechtsvraag (conclusie). 

Crimineelestatistiek,gevangenisstatistiekenstatistiekvandetoepassingderkinderwettenover hetjaar i93p('s-Gra-

venhage 1941). 

Circulaire secretaris-generaal van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap, G. A. van Poelje (18.5.1940); ver

gadering van het College van Secretarissen-Generaal (17.5.1940; 31.5.1940; 5.6.1940). NIOD, coll. 216, ds. 

1, mp. ïA. 

Zo kreeg de Bussumse commissaris van politie van plaatselijke Duitse auroriteiten het bevel de laats ten 

onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen van demonstraties, bominslagen, wapengebruik 'en 

andere belangrijke zaken' in de gemeente. Daarnaast werd hem gevraagd zijn personeel te verbieden op 

te treden tegen Duitse militairen. Bekendmaking no. 30 Commissaris van Politie te Bussum (7.7.1940). 

NIOD, arch. ïooA, mp. ïA. 

Vergadering der procureurs-generaal (29.5.1940). NIOD, coll. 216, ds. 9, mp. 14c. 

Dat gebeurde ook in de praktijk dikwijls. Opgemerkt moet worden, dat sommige procureurs-generaal 

overigens het besprokene nogal vrij interpreteerden en al doende in hun circulaires aan hun onderge

schikten dikwijls veel verder gingen. Zie bijvoorbeeld: Geheim schrijven no. 13 van procureur-generaal 

van het hof in Amsterdam, J. A. van Thiel (3.6.1940). NIOD, arch. ïooA, mp. 23e. 

Vergadering der procureurs-generaal (13.6.1940). NIOD, coll. 216, ds. 9, mp. 14c. 

Aanschrijving secretaris-generaal Tenkink aan procureurs-generaal (22.7.1940). NIOD, arch. 100A, mp. 

23c. 

Vergadering der procureurs-generaal (8.8.1940). NIOD, coll. 216, ds. 9, mp. 14c. 

Stuckart aan Lammers (19.5.1940). BA, R 43 n/677; RMdl aan Seyss-Inquart (15.6.1940); diverse Anordnun

gen van RMdl. BA, R 18/7935; Vermerk RMdl (5.6.1940) en diverse Abordnungen van RMdl. BA, R 18/7938. 

VermerkStóarssefcrrta'r Stuckart (3.6.1940). NIOD, coll. 207, FOSD 2752,534816. 

Anders dan bijvoorbeeld in het Duitse protectoraat Bohemen-Moravië waren deze instanties van de 

Wehrmacht in bezet Nederland geen bodenständige instanties. Zij waren aan de hier te lande gestatio

neerde troepen verbonden en met elke militaire manoeuvre, die met een verschuiving van de troepen 

gepaard ging, veranderde de plaats van de militaire gerechten, WEN Abt. m aan: Feldgericht des komman-

dierenden Generals undBefehlshabers im Luftgau Holland; Gericht des Marinebefehlshabers (Scheveningen); Gericht 

der Feldkommandantur €03,724, Herzogenbusch: Gericht der ss-Verfiigungsdivision, Gericht beim Höheren Kom

mando z.b.V xxxvii; Gericht der 197. Division (29.7.1940). NIOD, arch. 1-12, ds. 5, mp. c. 

Feldgericht des kommandierenden Generals und Befehlshabers im Luftgau Holland (later: im Luftgau Belgien/Nord-

Frankreich, Bereich Holland). 

Feldgericht des Marinebefehlshabers in den Niederlanden (later: Gericht des Admirals in den Niederlanden). 

Feldgericht des Kommandeurs der Truppen des Heeres in den Niederlanden (later: des kommandierenden Generals 

und Befehlshabers der Truppen des Heeres in den Niederlanden). 

vo 12/40 (8.6.1940). Vobl. 1940,26. 

vo 52/40 (17.7.1940). Vobl. 1940,181. 
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46 Innere Verwaltung; Volksgesundheit; Veterinärwesen; justiz;Kirchen;Unterricht;Kulturpflege;Archivwesen;Sonder

referat für Kulturelle Sonderaufträge. NioD, arch. 20, ds. 23, mp. B. 

47 NIOD, coli. 264, mp. 8/1. 

48 IfZ.FA 195/23-25. 

49 RJM Gürtner aan Seyss-Inquart (5.6.1940); RMdl aan Wehrersatzinspektion Berlin (1.6.1940). IfZ, FA 195/24. 

50 RMdl aan Wehrersatzinspektion (22.6.1940). IfZ, FA 195/24. 

51 Schrijven RJM aan Reichshauptkasse (11.11.1940); FA 195/24; schrijven Klemm aan RJM (10.7.1940). IfZ, FA 

195/23-

52 Schrijven Seyss-Inquart aan Gürtner (9.7.1940). IfZ, FA 195/24. 

53 Geschäftseinteilung(29.8.i94o). NIOD, arch. 20, ds. 23, mp. B (60443-60449). 

54 Ongedateerd curriculum vitae Kurt Rabl. NIOD, arch. 20, ds. 28, mp. 11. 

55 Verhoor te Nürnberg van H. Klemm (8.1.1947). NIOD, coll. 264, mp. 8/2. 

56 Verklaring van J.C. Tenkink (25.7.1947). NIOD, coll. 264, mp. 8/2. 

57 Correspondentie Tenkink en Klemm (26.7.1940 t/m 18.11.1940). NIOD, arch. 33, ds. 20. 

58 Verhoor te Nürnberg van H. Klemm (8.1.1947); verklaring van J.C. Tenkink (25.7.1947). NIOD, coll. 264, 

mp. 8/2. 

59 Seyss-Inquart aan Gürtner (9.7.1940). IfZ, FA 195/25. 

60 De Landesrichter kon uitspreken: tuchthuisstraf van ten hoogste vijf jaar, gevangenisstraf, vestingstraf 

(Festungshaft), hechtenis (Haft) en geldboetes, alleen of te zamen met bijkomende straffen. Ook was de 

Landesrichter bevoegd alle maatregelen der Sicherung undBesserung af te kondigen. 

61 AtenvermerkSrurm&annJïïfcrerKegel van het Haupramfss-Gm'rfir(25.5.1940). NIOD, coll. 210, H. 266(3021). 

4 Voor de s torm. Duitse activiteiten op strafrechtelijk gebied 
(juli 1940-februari 1941) 

1 Blom, 'Nederland onder Duitse bezetting1,92. 

2 NIOD, arch. 215, ds. 15,1J 217/40, 9 J 292/4ig; ds. 16, dossier 2 j 3i8/40g; ds. 18, 2 j 333/40g; 1J i29/40g; 1J 

i92/40g; ds. 19B, 1 j i8s/40g, 10 J 239/40; ds. 20B, 9 j 237/40,1 j i28/4og; arch. 206, ds. 7, doe. 1361-1-1500 

(dossier 2 j 333/4og); ds. 8, doe. 1361-1-5425 (dossier 1 j 252/40g); ds. 8, doe. 1361-1-6320 (dossier 2 j 

3i9/4og). 

3 De Jong, Het Koninkrijk, dl. 4, 282 e.v. 
4 B. A. Sijes, De Februaristaking, z5-z6februari 1941 (Amsterdam 1954), 6. 

5 De Jong, Het Koninkrijk, dl. 4,293-294. 

6 Sijts, De Februaristaking, 6. 

7 DeTdçgraa/(i.8.i94o). 

8 Aktennotiz persönlichen Referents des Reichskommissars, Kroiß (18.7.1940). NIOD, arch. 20, ds. 1, mp. 6. 

9 Sijes, De Februaristaking, 16; De Jong, Het Koninkrijk, dl. 4,742 e.v. 

10 Zie bijlagen, figuur 1. De cijfers over de beweging der criminaliteit zijn ontleend aan: Crimineelestatis

tiek, Gevangenisstatistieken Statistiek van deToepassing der Kinderwetten over de jaren 1950-1952 ('s-Gravenhagc 

1952). 

ïi W. A. Bonger, Over de evolutie der moraliteit (Amsterdam 1922), 30. 

12 Sijes, De Februaristaking, 10. 

13 Tenkink aan procureurs-generaal (15.6.1940). Algemeen Politieblad 89, nr. 25 (20.6.1940); vo 24/40 

(21.6.1940). Vobl. 1940,55. 

14 F. Roest en J. Scheren, Oorlogin de stad. Amsterdam 1939-1941 (Amsterdam 1998), in het bijzonder 106-123. 

15 De WA'er Peter Ton, zie: Van der Boom, Den Haag in de Tweede Wereldoorlog, 16-20. 

16 B. Moore, Slachtoffers en overlevenden. De nazi-vervolgingvan de joden in Nederland (Amsterdam 1998), 92; De 

Jong, HetKoninkrijk, dl. 4,838-844; dl. 5,51,52. 

17 Schuiten, 'En verpletterd wordt het juk', 70-75. 

18 Idem, 60-101. 

19 Chef OKW aan WBN (19.7.1940). NIOD, arch. 20, ds. 2, mp. lb. 
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WBN, Abt. m aan o.m. OKW, Reichskriegsgericht, Abwehrstelle, Luftgaukommando, Marinebefehlshaber, WEN-

Stab, Wehrmachtkommandanture, BdO, BdS, HSSPF, GKfVuJ (14.8.1940). NIOD, arch. 20, ds. 2, mp. ib. 

Tenkink aan procureurs-generaal (9.8.1940). NIOD, arch. 100A, mp. 23B. 

Zie A«B-Lisre. NIOD, arch. 1-12, ds. 12. 

WBN, Abt. m aan WBN Abt. Ia (2.7.1941; 25.7.1941). NIOD, arch. 1-12, ds. 5, mp. f. 

DeTelegraaf (3.9.1940). 

1 StL 101/40. NIOD, arch. 1-12, ds. 12, AuB-Liste. 

1 StL 78/40. NIOD, arch. 214, PA J.W. van den B. 

Schuiten, 'En verpletterd wordt het juk', 60,61. 

Idem, 61. 

StL 11188/40 (28.10.1940). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. H. van L.; PA t.n.v. W.N.; DeTW<jraa/(30.io.i94o). 

Schuiten, 'En verpletterdwordthetjuk', 61. 

Zie AuB-Liste. NIOD, arch. 1-12, ds. 12. 

JgibSrGB. 

StL 208/40 (26.7.1940). NIOD, arch. 1-12, ds. 8. 

1 KStL 927/40 (15.10.1940). NIOD, arch. 1-12, ds. 7. 

Gaykow aan Chef der Wehrmacht-Rechtsabteilung beim OKW, Ministerialdirektor Lehmann 

(6.10.1940). NIOD, arch. 1-12, ds. 5, mp. f. 

De leider van Abt. in, Oberkriegsgerichtsrat der Luftwaffe Gaykow. 

Gaykow aan Chef der Wehrmacht-Rechtsabteilung beim OKW, Ministerialdirektor Lehmann 

(6.10.1940). NIOD, arch. 1-12, ds. 5, mp. f. 

Niet alle voorschriften van de rijkscommissaris, die het Verordeningenblad noemt, heten verordening. Zo 

zijn er ook decreten en aankondigingen. Gemakshalve zal in deze studie voor Seyss-Inquarts in het Ver

ordeningenblad gepubliceerde voorschriften de term verordening worden gebruikt, 

vo 20/41 (7.2.1941). Vobl. 1941,82. 

vo 8/40 (11.6.1940). Vobl. 1940,22. 

vo 23/40 (21.6.1940). Vobl. 1940,55. 

vo 22/40 (21.6.1940). Vobl. 1940,54. 

Zie bijlagen, figuur 2. De gegevens zijn ontleend aan het Verordeningenblad. 

Dat gold bijvoorbeeld voor: vo 43/41 (5.3.1941). Vobl. 1941,156. Rabl aan Klemm (17.2.1941). NIOD, arch. 21, 

ds. 1, mp. 5; vo 49/41 (12.3.1941). Vobl. 1941,170. Taubert aan Rabl (12.2.1941). NIOD, arch. 21, ds. 1, mp. 10; 

vo 56/41 (19.3.1941). Vobl. 1941,193. Klemm aan Rabl (22.2.1941). NIOD, arch. 21, ds. 2, mp. 5; vo 62/41 

(26.3.1941). Vobl. 1941, 218. Van Dam aan Wimmer (27.1.1941). NIOD, arch. 21, ds. 3, mp. 2; vo 71/41 

(7.4.1941). Vobl. 1941,297. Schlüter aan Rabl (31.3.1941). NIOD, arch. 21, ds. 4, mp. 6; vo 107/41 (18.6.1941). 

Vobl. 1941,469. Anlage van Rabl (18.2.1941). NIOD, arch. 21, ds. 8, mp. 2; vo 120/41 (4.7.1941). Vobl. 1941,513. 

diverse Vorentwürfe uit december 1940, januari 1941. NIOD, arch. 21, ds. 9, mp. 7; vo 138/41 (25.7.1941). Vobl. 

1941,560. Klemm aan Rabl (10.2.1941). NIOD, arch. 21, ds. 11, mp. 2B. 

Onderstaande schets, in het bijzonder inzake de handelwijze van RS, is gebaseerd op het materiaal, dat 

het betreffende archief van het NIOD bevat, NIOD, arch. 21. 

vo 80/40 (31.7.1940). Vobl. 1940, 247; vo 189/40 (22.10.1940). Vobl. 1940, 546; vo 231/40 (19.12.1940.) 

Vobl.1940,701; vo 6/41 (10.1.1941). Vobl. 1941,19; vo 27/41 (n.2.1941). Vobl. 1941,99. 

Zie bijvoorbeeld bij vo 28/40, vo 29/40, vo 30/40 en vo 31/40 (alle van 17.6.1940). Vobl. 1940,100-123. 

Om een greep te doen: vo 25/40 (24.6.1940). Vobl. 1940,59, m.b.t. het berichten zonder vergunning; vo 

34/40 (4.7.1940). Vobl. 1940,131, m.b.t. het verduisteren; vo 35/40 (4.7.1940). Vobl. 1940,135, m.b.t. het 

luisteren naar radiozenders; vo 72/40 (30.7.1940). Vobl. 1940, 234, m.b.t. het vormen van korpsen; vo 

57/40 (19.7.1940). Vobl. 1940,196, m.b.r. het beperken van bevaring van de Rijnmonding; vo 133/40 

(6.9.1940). Vobl. 1940,411, m.b.t het oplaten van vliegers. 

Aan de vraag of de Nederlandse rechter gehouden was deze 'wetten' toe te passen, werd goeddeels voor

bijgegaan. Zo leek de hoogste Nederlandse instantie deze vraagstukken zo lang mogelijk te willen 

omzeilen. In december 1940 wees de Hoge Raad twee arresten, waarin de rechtsgeldigheid van de 

betreffende rechtsvoorschrifren zonder meer werd geaccepteerd, HR 16.1z.1940, NJ 1941, 95; HR 

9.12.1940, NJ 1941,203. 
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50 v o 11/41 (7.1.1941). Vobl. 1941,28. 

51 v o 25/40 (24.6.1940). Vobl. 1940 ,59 . 

52 v o 7/41 (11.1.1941). Vobl. 1941,23. 

53 Vergader ing de r p rocureu r s -gene raa l (24.2.1941). N I O D , arch. 216, ds . 14, m p . e. 

54 Rau ter aan T e n k i n k (22.2.1941). N I O D , a rch . 216, ds . 14, m p . e. 

55 Vergader ing de r p rocu reu r s -gene raa l (24.2.1941). N I O D , arch. 216, ds . 14, m p . e. 

56 v o 13/40 (17.6.1940). Vobl. 1940,31. 

57 v o 14/40 (18.6.1940). Vobl. 1940,32-34. 

58 J § 12,13 sv; v o 187/40 (22.10.1940). Vobl. 1940,541. 

59 Entwurf einer Friedensrichter- und Schiedsmannsordnung [ongeda teerd , m a a r vermoedel i jk in de tweede 

helft van de j a r en de r t ig ] , BA, R 22/1122. 

6 0 v o 1/41 (20.12.1940), v o 2/41 (6.1.1941). Vobl. 1941,2 ,4 . 

61 Vergader ing van h e t Col lege de r Secre tar i ssen-Generaa l (5.8.1940). N I O D , arch. 216, ds . 1, m p . l d . 

62 Alleen w a n n e e r een persoon door de N e d e r l a n d s e rech te r was veroordee ld voor een feit d a t na de ins te l 

l i n g van de Du i t s e civiele strafrech ter t o t d i ens bevoegdhe id zou b e h o r e n , of w a n n e e r een vr i jheidsstraf 

was opge legd van m e e r d a n drie m a a n d e n gevangeniss t ra f of een boe te van m e e r d a n 1.000 g u l d e n . 

63 Crimineele Statistiek, Gevangenisstatistiek en Statistiek van de Toepassing der kindenvetten over het jaar 1539 

( ' s -Gravenhage 1941), 28-29. 

6 4 Vergader ing van h e t College de r Secre tar i ssen-Generaa l (9.10.1940). N I O D , a rch . 216, ds . 1, m p . 2B. 

65 Van B e m m e l e n , 'De voorwaarde l i jke ve roo rdee l ing in gevaar?' , in: NJB 15, no . 40 (21.12.1940), 873-877. 

66 v o 108/40 (20.8.1940). Vobl. 1940,338. 

67 HA j u aan Abt. für Nieder l . Pe r sona l sange legenhe i t en (25.6.1941). N I O D , arch. 33, ds . 3, m p . h . 

68 Zie hoo fds tuk 1. 

69 HA j u aan Abt. für Nieder l . Pe r sona l sange legenhe i t en (25.6.1941). N I O D , arch. 33, ds . 3, m p . h . 

70 De Rijke, Dubo i s en Van G e n e c h t e n . Vergader ing van h e t College van Secretar issen-Generaal 

(10.9.1940). N I O D , arch. 216, ds . 1, m p . 2a. 

71 Vergader ing van h e t College van Secretar issen-Generaal (9.9.1940 en 10.9.1940). N I O D , arch. 216, ds . 1, 

m p . 2a. 

72 Vergader ing de r p rocureu r s -gene raa l (19.12.1940). N I O D , arch. 216, ds . 9, m p . 14e. 

73 Circulaire van T e n k i n k aan de p rocu reu r s -gene raa l (30.10.1940). N I O D , arch. 216, ds . 6, m p . 9d. 

74 Circulaire van T e n k i n k aan de p rocureur s -gene raa l (6.2.1941). N I O D , arch. 216, ds . 6, m p . 9d . 

75 Procureur -generaa l bij h e t ge rech t shof A m s t e r d a m aan de hoofden van de plaatsel i jke poli t ie in h e t res

sor t A m s t e r d a m (10.12.1940). N I O D , a rch . 100A, m p . 23b. 

76 Schrijven van de p rocureu r -gene raa l aan o n d e r meer de commissa r i s van poli t ie te Breda, geci teerd in: 

m e d e d e l i n g aan h e t personeel van de commissa r i s van pol i t ie te Breda, A.C. de Bruijn (31.12.1940). N I O D , 

arch. 216, ds . 4 0 , m p . 56J. 

77 Vergader ing der p rocureu r s -gene raa l (2.10.1940). N I O D , a rch . 216, ds . 9, m p . 19D. 

78 Raute r aan Brants (23.12.1940). A f g e d r u k t in de n o t u l e n van de ve rgade r ing van p rocureurs -generaa l 

(9.9.1941). N I O D , ds . 9, m p . 14e. 

79 D e p a r t e m e n t van Jus t i t i e , Di rec toraa t -Generaa l van Polit ie aan p rocureurs -generaa l (10.1.1941). N I O D , 

arch. 216, ds. 12, m p . i8f. 

80 De Jong , Het Koninkrijk, d l . 4 ,732 e.v. 

81 I d e m , d l . 6 , 3 3 6 , 3 4 2 , 6 8 4 e.v.; d l . 7 ,784 e.v. 

82 DcTe(e^rua/(i7.n.i94o). 

83 K l e m m aan Freis ler (5.3.1941). N I O D , a rch . 33, ds . 6 (H . Kobli tz) . 

84 Tä t igke i t sbe r i ch t van L. O e g g ( j u n i 1941). N I O D , a rch . 20, ds . 26, m p . 8. 

85 O n d e r meer in De Telegraaf^. 8.1940,20.8.1940). 

86 Tä t igke i t sbe r i ch t van L. O e g g ( j u n i 1941). N I O D , a rch . 20, ds . 26, m p . 8. 

87 Vermerk C r o h n e ( R J M , 9.8.1940). BA, R 22/952. 

88 K l e m m aan Freis ler (13.3.1941); Freis ler aan K l e m m (19.3.1941). IfZ, F A 195/23-25; K l e m m aan Freisler 

(5-3-1941). N I O D , a rch . 33, ds . 6 (H . Kobli tz) ; K l e m m aan W i m m e r (3.10.1942). N I O D , arch. 20, ds . 12, m p . 5. 

89 K l e m m aan Wimmer (3 . i o . i 942 ) . N I O D , a rch . 20, ds . 12, m p . 5. 
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Seyss-Inquart aan Gürtner (9.7.1940). BA, R 22/2959. 

Idem. 

Benoeming van Koblitz (17.8.1940). NIOD, arch. 20, ds. 26, mp. 8. 

Kalenderfür Justizbeamte 1941 (Berlijn 1941). 

Aktenvermerk Klemm (11.10.1940). NIOD, arch. zo. ds. 3a, mp. 6; Klemm aan RMdJ, Abt. 1 (18.10.1940). 

NIOD, arch. 33, ds. 5 (F. Cochems). 

Idem. 

Aktenvermerk Klemm (11.10.1940). NIOD, arch. 20, ds. 3A, mp. 6; Nadler aan RK, GKfVuJ (30.10.1940). 

NIOD, arch. 33, ds. s (F. Cochems). 

Van Bemmelen, 'Het strafrecht en het strafprocesrecht', 610. 

Seiffert (HA JU) aan BdS (26.9.1941); Harster aan Seiffert (20.2.1942); Seiffert aan Rebmann, Koblitz, 

Morschbach, Oegg en Randermann (28.2.1942); Oegg aan Seiffert (9.3.1942); Rebmann aan Seiffert 

(7.3.1942); Morschbach aan Seiffert (7.3.1942); Klein aan Seiffert(g.3.i942); Koblitz aan Seiffert (z.3.1942). 

NIOD, arch. 33, ds. 8, mp. g. 

Klemm aan Feldgericht des kommandierenden Generals und Befehlshabers im Luftgau Holland 

(28.9.1940). NIOD, arch. 33, ds. 8, mp. f. 

100 De Jong noemt het aantal van 274 joodse advocaten, dat in mei 1940 in Nederland werkzaam was. De 

Jong, Het Koninkrijk, dl. 5,545; In een bericht van HA JU uit eind juni 1941 wordt het aantal van joodse 

advocaten in Nederland op zi6 geschat, HA JU aan Abt. für Niederl. Personalsangelcgenheiten (25.6.1941). 

NIOD, arch. 33, ds. 3, mp. h. 

HA ju aan hbt.firNiederl. Personalsangelegenheiten (25.6.1941). NIOD, arch. 33, ds. 3, mp. h. 

Lijst van toegelaten Nederlandse advocaten (medio 1944). NIOD, arch. 33, ds. 8, mp. b. 

Klemm aan Feldgericht des kommandierenden Generals und Befehlshabers im Luftgau Holland 

(28.9.1940). NIOD, arch. 33, ds. 8, mp. f; lijst van toegelaten Nederlandse advocaten (medio 1944). NIOD, 

arch. 33, ds. 8, mp. b. 

104 DeTWegra<i/(i2.io.i94o). 

105 DeTetegraaf(9.u.i94o). 

106 Volken Vaderland(17.1.1941). NIOD, KA II 1954. 

107 Volken Vaderland(16.1.1941). NIOD, KA II 1954. 

108 Zie de nummering van de zaken in het Vollstreckungsregister (vR-register), dat doortelt tot 103; zie ook 

het bericht van Joppich aan Wimmer (12.6.1941), waarin wordt gesproken van 122 verdachten, waarover 

de Landesrichter zich heeft uitgesproken, ofwel in een Strafbefehl (52 keer tegen 62 verdachten), ofwel 

in een gerechtelijk vonnis (43 keer tegen 67 verdachten), NIOD, arch. 33, ds. 2, mp. b. 

Klemm aan Freisler(i3.3.i94i). IfZ, FA 195/23,24,25; Joppich aan GKfVuJ (12.6.1941). NIOD, arch. 33, ds. 2, 

mp. b. 

Joppich aan GKfVuJ (12.6.1941). NIOD, arch. 33, ds. 2, mp. b. 

De Telegraaf (19.8.1940, 12.10.1940, 2.11.1940, 9.11.1940); Volk en Vaderland (8.1.9141, 11.1.1941, 16.1.1941, 

17.1.1941,22.1.1941,29.1.1941,1.2.1941,5.2.1941,19.2.1941,22.2.1941). NIOD, KA II 1954. 

Zie: NIOD, arch. 102, mp. 84a, noot 32, noot 39, noot 49, noot 74, noot 78; mp. 84b, noot 111, noot 222; mp. 

84A, a, noot 542. 

J. P. Unger en U. Hajda, Strafverfahren in den Niederlanden, der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 

Demokratischen Republik (Amsterdam 1994), 168. 

$§407-4i2SfPO. 

Joppich aan GKfVuJ (12.6.1941). NIOD, arch. 33, ds. 2, mp. b. 

Volk en Vaderland(25.1.1941,15.2.1941,17.2.1941). NIOD, KA II 1954. 

Nadler aan GKfVuJ (30.10.1940). NIOD, arch. 33, ds. 5 (F. Cochems). 

Hinüber, Strafverfahrensrecht, 23,24. 

Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege (1.9.1939). RGBl. 1, 

1939,1286. 

Tegen een vonnis van een Amtsrichter stond voortaan alleen hoger beroep bij de Strafkammer van het 

Landgericht open; tegen een uitspraak van de Strafkammer alleen revisie door het Reichsgericht. 

§ 314 StPO; vergelijk de termijn van veertien dagen, die het Nederlandse sv hiervoor kent (%% 399 lid 1, 

1 0 9 
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122 

123 

124 
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128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

s u b a en 408 lid 1 s u b a sv). 

De Telegraaf (25.1.1941). 

De Telegraaf (15.2.1941); Volken Vaderland {17.1.1941; 25.1.1941). N I O D , KA U 1954. 

DeTd<?gr<M/(i5.2.i94i). 

SG 23/42,3 s e 1/42,3 SG 2/42. NiOD, arch. 35, ds . 18, ds . 35, ds . 36. 

Urteil s c 23/42 (13.5.1942). M O D , arch. 35, ds . 18, S G 23/42. 

Volk en Vaderland{i5.i.i94i). N I O D , KA 111954. 

SG 1/41. N I O D , arch. 35, ds . 10. 

SD-Leitabsehnitt Düsseldorf san BdS Har s t e r (22.10.1940). N I O D , a rch . 35, ds . 10, SG 1/41. 

Ber ich t G r i m m (BdS, 30.10.1940). N I O D , a rch . 35 , ds . 10, SG 1/41. 

pv nr . 346 (27.10.1940); S taa t van In l i ch t ingen (26.10.1940). N I O D , a rch . 35, ds . 10, SG 1/41. 

G e m e e n t e p o l i t i e Tegelen aan BdS rvc (27.11.1940); verzoek BdS ivc aan pol i t ie Tegelen en a a n pol i t ie 

Bergen (22.11.1940). N I O D , a rch . 35, ds . 10, SG 1/41. 

Anklageschrift (28.1.1941). N I O D , arch. 35, ds . 10, SG 1/41. 

S$i5i,i9iS(PO. 

Empfangschein (4.2.1941); bericht van ontvangst van de postdienst(4.2.i94i). NIOD, arch. 35, ds. 10, SG 1/41. 

Besluit Lawall (9.2.1941). NIOD, arch. 35, ds. 10, SG 1/41; S 203 StPO. 

De in het Duitse recht reguliere minimumtermijn tussen Ladung en terechtzitting (een week), was bij

voorbeeld niet gerespecteerd. 55216-217 StPO. 

Vollstreckungsabteilung aan politie 's-Gravenhage (18.6.1941); politie 's-Gravenhage aan Vollstreckungs

abteilung (21.6.1941). NIOD, arch. 35, ds. 10, SG 1/41. 

Bericht Haftanstalt KI eve (30.6.1941). NIOD, arch. 35, ds. 10, SG 1/41. 

KGR Fritsch {Gnadenabteilung) aan Vollstreckungsabteilung (5.9.1941). NIOD, arch. 35, ds. 10, SG 1/41. 

Diverse Kostenrechnungen, NIOD, arch. 35, ds. 10, SG 1/41. 

§§46s,467SrP0. 

Präs. Abt. aan RMdJ (30.12.1940). NIOD, arch. 20, ds. 27, mp. 2. 

5 Van staking tot staking. De strafrechter als beschermheer van 
de bezett ingsorde (februari 1941-april 1943) 

Seyss-Inquart aan Lammers (7.10.1942); Lammers aan Seyss-Inquart (11.10.1942). BA, R 43 n/677. 

Zo waren er stemmen te horen geweest tegen de verplichte ondertekening van de arierverklaringen het 

daaropvolgende ontslag van joodse rijks- en gemeenteambtenaren. De rede van de Leidse hoogleraar 

Cleveringa was daar een voorbeeld van. Tegen de aangifteplicht van joods vermogen of tegen de regis

tratieplicht van joden had slechts een enkeling bezwaar gemaakt. Zie: P. Romijn, 'De oorlog (1940-

1945)'> in: J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld en I. Schoffer (red.), Geschiedenis van de joden in Nederland 

(Amsterdam 1995), 317-320. 

J.C.H. Blom en J. J. Cahen, 'Joodse Nederlanders, Nederlandse joden en joden in Nederland (1870-1940)', 

in: Geschiedenis van de joden in Nederland, 253 e.V.; De Jong, Het Koninkrijk, dl. 5,496. 

G. Meershoek, Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting (Amsterdam 1999), in het 

bijzonder 116-122; Roest, Oorlog in de stad, in het bijzonder 106-123. 

Sijes, DeFebruaristaking, 78-93. 

Idem, 101-105. 

Over de rol van individuele communisten en de illegale CPN verschillen de meningen, zie onder meer: 

Sijes, DeFebruaristaking, 109 e.V.; Meershoek, Dienaren van het gezag, 137; W.F.S. Pelt, Vrede door revolutie. De 

CPN tijdens hetMolotov-Ribbentrop Pact 1939-1941 ('s-Gravenhage 1990), 265-278; F. Reuter, De Communistische 

Partij van Nederland in oorlogstijd. Herinneringen (Amsterdam 1978), 36 e.V.; Roest, Oorlog in de stad, 261-273. 

Meershoek, Dienaren van het gezag, in het bijzonder 137. 

Pelt, Vrede door revolutie, 240-251,306; Roest, Oorlog in de stad, in het bijzonder 180-200; Sijes, DeFebruari

staking, 22-39. 

Auß. Amsterdam aan BdS IVA (16.11.1940,23.U.1940). NIOD, arch. 77-85, mp. 142a. 
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n Van Thiel verklaarde bij deze gelegenheid dat zijn mannen niet op deze taak waren berekend. Sijes, De 

Februaristaking, 142 e.v. 

12 Idem, 159. 

13 Führerbefeh!(20.s-i94o), afgedrukt in: Het proces Christiansen ('s-Gravenhage 1954), 230. 

14 Sijes, De Februaristaking, 160 e.v. 

15 Bekanntmachung des Wehrmachtbefehlshabers vom 26. Februar 1941. IMT XXXIV, 107, doc. 224-F. 

16 Moore, Slachtoffers en overlevenden, 93. 

17 Sijes, De Februaristaking, 183. 

18 Idem, 175,176. 

19 Bekanntmachung des Wehrmachtbefehlshabers vom 26. Februar 1941. IMT xxxrv, 107, doe. 224-F. 

zo Auß. Amsterdam aan BdS (5.3.1941). NIOD, arch. 77-85, mp. 143a. 

21 Auß. Amsterdam aan BdS (7.3.1941). NIOD, arch. 77-85, mp. 143a. 

22 Sijes,DcFd>ruflrijtóking,i74. 

23 FS Seyss-Inquart aan Lammers (5.3.1941); Vermerk Reicftjfcanzta'(22.4.i94i). BA, R 43 n/675. 

24 De Jong, Het Koninkrijk, d\. 4,930. 

25 Sijes,De Februaristaking, 176. 

26 vo 48/41 (12.3.1941), vo 68/41 (31.3.1941), vo 102/41 (27.5.1941), vo 148/41 (8.8.1941), vo 154/41 (11.8.1941), vo 

198/41 (2z.10.1941), vo 199/41 (22.10.1941), vo 200/41 (22.10.1941), vo 58/42 (21.5.1942). Vobl. 1941,164,278, 

388,624, 655, 841, 844, 846; Vobl. 1942, 289. De beschikkingen en bevelen van Rauter werden op een 

andere manier aan het publiek bekend gemaakt. Zie: De Jong, Het Koninkrijk, dl. 5, 547,553,567, 575, 

1085. 

27 Deze politiële acties misten elke rechtsgrond. Vaak lag alleen een schriftelijk of mondeling bevel van 

een van de Duitse politiechefs aan zo'n actie ten grondslag. Zie bijvoorbeeld Heydrich aan Harster 

(15.9.1941). NIOD, arch. 77-85, mp. 157a. 

28 Moore, Slachtoffers en overlevenden, 102-106; De Jong, Het Koninkrijk, dl. 5,548-558; dl. 6,1-57,226-372; dl. 

8,698-700,69911. 

29 Lages (Auß. Amsterdam) aan BdS (1.3.1941). NIOD, arch. 77-85, mp. 143a; Bericht BdS IVA(2.6.1942). NIOD, 

arch. 77-85, mp. 157c. —(; J-

30 Bericht BdS IVA (2.6.1942). NIOD, arch. 77-85, mp. 157c. 

31 De Jong, Het Koninkrijk, dl. 5,93. 

32 Bericht BdS IVA (2.6.1942). NIOD, arch. 77-85, mp. 157c. 

33 DeJong,H«Koninf:ry(t,dl.5,82ie.v. 

34 110 leden van de illegale CPN in Rotterdam eind 1941; 55 leden van communistische bedrijfscellen in 

Amsterdam begin 1942; bijna 50 leden van de partij in Delft, Maastricht en Den Helder eind april 1942. 

Zie: bericht BdS IVA (2.6.1942). NIOD, arch. 77-85, mp. 157c. 

35 De Jong, Her Komnkryfc, dl. 5,826. 

36 S. Legêne en M. Schrevel, 'De CPN en het communistische verzet/, in: G. Aalders e.a. (red.), Zesdejaarboek 

van hetRijksinstituut voorOorlogsdocumentatie(Zutphen 1995), 245. 

37 Ter illustratie: Heydrich aan Harster (15.9.1941), waarin de laatste bevolen wordt alle joodse en commu

nistische arrestanten niet voor het gerecht te slepen, maar naar Mauthausen te sturen, NIOD, arch. 77-

85, mp. 157a. 

38 Erlaßbetr. kommunistische Aufstandsbewegungen in den besetztenGebieten (16.9.1941). NIOD, coli. 264, N50/1, ps 

389. 

39 In een eerste Durchführungsverordnung die het OKW op dezelfde dag rondstuurde, werd toegelicht 

voor welke delictsoorten het decreet zou gelden: 1. aanslagen op Wehrmachtleden; 2. spionage; 3. sabo

tage; 4. communistische Umtrieben; 5. strafdaden, waarmee onrust kon worden gestookt; 6. bepaalde 

vormen van begunstiging van de vijand; 7. wapenbezit. Zie: t. Durchführungsverordnung (7.IZ.1941). BA, R 

zz/1152. 

40 Richtlinien für die Verfolgung von Straftaten gegen das Reich oder die Besatzungsmacht in den besetzten Gebieten 

(7.12.1941). NIOD, coli. 264, mp. 52/1, NOKW-233. 

41 Vermerk fürHerrn Staatssekretär Dr.Dr. Wimma(ig.z.ig4i). NIOD, arch, zi, ds.36, mp. 11, iv. 

4z Chef der Sipo und SD rvA2 aan Von Ribbentrop (24.10.1941). NIOD, coli. 207,4971, 277106; S. Klarsfeld, Le 

livre des otages. La politique des otages menée par les Autorités allemands d'occupation en France de 1941 à 1943 (Parijs 

28I 

e-
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i99i),Z55;W.Weber,Die innereSicherheitimbcsetztenBelgienundNordfrankreichi940-i944(Düsse\dor{i97&), 

!f 

43 

44 

45 

46 

4 8 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

De Jong , Het Koninkrijk, d l . 5 ,801 . 

Het proces Christiansen, 49 -68 . 

Seiffert aan W i m m e r (17.10.1941); Seiffert aan GKzbV (25.10.1941). N I O D , a rch . 33, ds . 15, m p . d. 

G e h e i m e no t i t i e van Rabl a a n W i m m e r (19.2.1942). m e t geschreven a n t w o o r d van W i m m e r (23.2.1942). 

N I O D , a rch . 21, ds . 36, m p . 11, iv. 

Vermerk über die Besprechung am 20.1.1944 betr. Nacht- und Nebelflagen van Gaykow (20.1.1944)- N I O D , a rch . 33, 

ds . 12, m p . u ; H ü l l e (OKW-Rechtsabteilung) a a n Von A m m o n ( R J M , 1.6.1943), M e t t g e n b e r g ( R J M ) aan 

Reichskanzlei(10.11.1943). N I O D , coli . 264, N52/1, N G 2 0 4 , NG210. 

G r u c h m a n n , ' " N a c h t u n d Nebel" -Jus t i r ' , 343 e.v. 

B lom, ' N e d e r l a n d o n d e r Du i t s e b e z e t t i n g 10 mei 1940-5 me i 1945', 68-72; De J o n g . Het Koninkrijk, d l . 5, 

425-440 . 

v o 152/41 (11.8.1941). Vobl. 1941,637-

Zie h ie rvoor : G .M.T . T r i enekens , Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1545 (Ut rech t 1985). 

v o 222/41 (15.12.1941), v o 79/42 (21.7.1942) e n v o 107/42 (7.10.1942)- Vobl. 1941.982; Vobl. 1942,371,47<>-

v o 193/42 (14.12.1942). Vobl. 1942 ,604 . 

In zi jn s t a n d a a r d w e r k over de Dui t se a rbe ids inze t h a n t e e r t Sijes een i n d e l i n g in vier fases, waarbi j de 

tweede r u w w e g s a m e n v a l t m e t de pe r iode d ie in d i t h o o f d s t u k h e t o n d e r w e r p is. Sijes' tweede fase 

bes t r i jk t de pe r iode w i n t e r 1941-juni 1943. Sijes, De arbeidsinzet, 3. 

v o 42/41 (28.2.1941). Vobl. 1941,152. 
v o 26/42 (23.3.1942). Vobl. 1942,150. 

Sijes, De arbeidsinzet, 178 e.v. 

Erlaßüber den umfassenden Einsatz von Männern und Frauen für Aufgaben derReichsverteidigung(i3.i.i943),in: 

Moll (Inl.), 'Führer-Erlaße'1939-1945, d o c 222,311-313-

PJ . B o u m a n , De April-Meistakingen van 1943 ( ' s -Gravenhage 1950), 15-18. 

DeTdegr<M/(i7.5.i942 en 13.7.1942). 

Zo n ie t de joodse Repressiv-Geißeln die naa r M a u t h a u s e n w e r d e n g e d e p o r t e e r d en de s t u d e n t e n die in h e t 

voorjaar van 1943 w a r e n gear res tee rd o m d a t h e t ve rmoeden was gerezen d a t de d a d e r van zoju is t 

gep leegde m o o r d a a n s l a g e n op v o o r a a n s t a a n d e NSB'ers in s t u d e n t e n k r i n g moes t w o r d e n gezoch t . 

Zo w a r e n al voor 1943 iets meer d a n 250 Du i t s e doodvonn i s sen vo l t rokken . Ongevee r een vijfde van 

deze d o o d v o n n i s s e n was gewezen door h e t Luf tgauger ich t in A m s t e r d a m . Schui ten , 'En verpletterdwordt 

het juk', 155; FS A u ß . A m s t e r d a m aan BdS rvA (9.9.1942,29.10.1942). N I O D , arch. 77-85 , m p . 157c. 

G. von Fri j tag D r a b b e Künze l , ' H e t Dui t se gi jzel ingsbeleid ' , in: S. Jansens e.a., Een ruwe hand in het water. 

De gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel en Haaren (Ams te rdam 1993), 192-197-

D a t wil h ie r zeggen : z o n d e r d a t een rechter l i jke ins tan t i e een d o o d v o n n i s h a d u i t g e s p t o k e n . 

v o 55/41 (19.3.1941). Vobl. 1941,190. 

Seiffert aan H A rv (10.2.1942). N I O D , arch. 33, ds . 12, m p . g. 

Seyss- Inquar t a a n H e y d r i c h (27.1.1942). N I O D , arch. 33, ds . 13, m p . c. 

Rabl aan W i m m e r , Schmid t , Rauter , F ischböck en a n d e r e n (7.11.1941). N I O D , arch. 21, d s . 36, m p . 1,11. 

Seyss - Inquar t aan L a m m e r s (30.11.1942). BA, R 4311/675B. 

In h e t Verordeningenblad van 1940 was slechts één voorschrif t o p g e n o m e n , d a t expl ic ie t de o p e n b a r e o rde 

to t o n d e r w e r p h a d . D i t voorschrif t was a fkomst ig van een N e d e r l a n d s e secre tar is -generaal , v o 24/40 

(21.6.1940). Vobl. 1940 ,56 . 

K l e m m aan Rabl (10.3.1941). N I O D , a rch . 21, d s . 6, m p . 6; Seiffert aan RS (2.4.1941). N I O D , a rch . 21, d.11, m p . 

O 

72 

73 

74 

75 

Rabl aan K l e m m (3.3.1941). N I O D , arch. 21, ds . 6, m p . 6 (vo 95/41); Rabl aan Seyss- Inquar t (2.10.1941). 

N I O D , a t ch . 21, ds . 18, m p . 10. 

v o 94/41 (19.5.1941). Vobl. 1941,364. 

v o 95/41 (19.5.1941). Vobl. 1941,365. 

M e t de u i t v a a r d i g i n g van deze n i euwe v e r o r d e n i n g w e r d e n de o u d e , afzonder l i jke voorschr i f ten b u i 

ten w e r k i n g ges te ld , v o 138/41 (25.7.1941). Vobl. 1941,560. 
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76 Seiffert aan RS (1.10.1941). N I O D , arch. 21, ds . 18, m p . 10. 

77 vo 195/41 (16.10.1941). Vobl. 1941,835. 

78 DeTdegraa/ (6 .9 . i94i) . 

79 02(17.10.1941). 

80 v o 55/42 (21.5.1942). Vobl. 1942,281. 

81 v o 75/42 (13.7.1942). Vobl. 1942,364. 

82 v o 1/43 (5.1.1943). Vobl. 1943,1. 

83 Zie bi j lagen, figuur 1. Zie ook: H o v i n g , Oorlogen kriminalität, 57-61; Rijksen, Criminaliteit m bezetting, b i j 

l agen , graf ieken 3 en 4. 

§5310,311,312 SR. 

v o 11/41 (7.1.1941), v o 174/41 (23.8.1941). Vobl. 1941,28,752. 

Von Frijrag D r a b b e K ü n r e l , ' H e t Du i t s e gi jzel ingsbeleid ' , 152-162. 

Zie bi jvoorbeeld m e t b e t r e k k i n g t o t de execut ie van 72 ter d o o d veroordee lde verze t s l i eden o p 4 mei 

1942: Vrij Nederland, nr. 14 (8 mei 1942)-

De reactie van d e N e d e r l a n d s e b e v o l k i n g n a de fusi l ler ing van vijf gi jzelaars o p 15 a u g u s t u s 194z s p r a k 

boekde len , z ie : Von Frij tag D r a b b e Künze l , ' H e t Du i t s e gi jzel ingsbeleid ' , 192-197-

De Jong , Het Koninkrijk, d l . 5 ,17,29. 

Idem, d l . 5,20-22,157-166. 

' Jaarverslag van d e n secretar is de r N e d e r l a n d s c h e advoca ten-vereen ig ing ' , in: /WvocatenMa<!(i5.i2.i945), 

3-6; Van Asch van Wijck, 'De N e d e r l a n d s e rech tspraak ' , 513. 

DeJong,HerK<?ninfcrp, d l . 6,700-711. 

I d e m , d l . 5 ,20-22,160-164. 

L.E. Winke l , De ondergrondse pers ^ o - w s C s - G r a v e n h a g e 1954), 20-24; De Jong , Het Koninkrijk, d l . 6 ,224 . 

De Jong , Het Koninkrijk, d l . 5 ,937; Schu i t en , 'En verpletterd wordt het juk', 63-67,107. 

Schui ten , 'En verpletterd wordt het juk', 126-135-

Idem, 135-136,153. 

De Jong , Het Koninkrijk, d l . 5 ,799-800 . 

Schui ten , 'En verpletterd wordt het juk', 109. 

Idem, 135,136. 

FS H i m m l e r aan Rauter (10.2.1943), i n : B o u m a n , DeApril-Meistakingen, 305. 

Pas n a d a t in de n a z o m e r van 1944 de w a p e n d r o p p i n g s op g a n g w a r e n g e k o m e n , besch ik t en de illegale 

organisa t ies over de b e n o d i g d e w a p e n s en explos ieven . C. H i lb r ink , 'In het belang van het Nederlandse 

volk...'Overde medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945 ( ' s -Gravenhage 
1995), 9 8 . 

103 De Jong , Het Koninkrijk, d l . 6 , 9 9 e.V.; Schu i t en , 'En verpletterd wordt het juk', 124-126,139-M7-

104 De Jong , Het Koninkrijk, d l . 5,111; Maze l , In naam van het recht..., 4 0 , 4 1 . 

105 Zie b i jvoorbeeld: W. van de r M. a a n A.S. (27.1.1941), B.C. aan A.S. (26.1.1941), H.V. a a n A.S. (26.1.1941), 

W. R. aan S. (4.2.1941). N I O D , arch. 123, ds . 172, m p . a, m p . d. 

106 Maze l , In naam van het recht..., 35. 

107 v o 130/41 (18.7.1941). Vobl. 1941,538. 

108 Hooykaas aan Seiffert (27.6.1941). N I O D , a r c h . 21, ds . 10B, m p . 1 (vo 120/41). 

109 Anlage van Rabl aan diverse Dui t se i n s t an t i e s (1.7.1941). N I O D , arch. 21, d s . 10B, m p . 1 (vo 130/41). 

110 I d e m . 

111 Zie Mazel , In naam van het recht..., bi j lage. 

112 Vermerk RS (27.2.1941); Von M u c k aan Rau te r (30.6.1941). N I O D , arch. 21, ds . 1, m p . 9 (vo 48/41); beschr i j 

v ings res t an ten (vo 148/41)-

v o 38/42 (14.4.1942), v o 104/42 (25.9.1942). Vobl. 1942 ,190 ,460 ; Seiffert aan W i m m e r (27.8.1942). N I O D , 

arch. 21, d s . 29, m p. 3. 

vo 123/41 (5.7.1941). Vobl. 1941,522. 

Seiffert aan RS (30.6.1941). N I O D , arch, zi , ds . 10A, m p . 3 . 

116 Voor u i tvoer ige in format ie zie: De Geus , 'Vrederech t spraak in N e d e r l a n d ' ; Mulde r , Schyn van recht. 

117 Ook in de vers laggeving van de NRC (19.8.1941) werd d i t ve rband gelegd. 
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118 vo 156/41 (12.8.1941). Vobl. 1941,664. 

119 Seiffert aan RS (n.7.1941). NIOD, arch. 21, ds. 14, mp. 3a. 

120 Dat was ook Schriekcs mening, zie: Seiffert aan RS (11.7.1941). NIOD, arch. 21, ds. 14, mp. 3a. 

121 De Geus is wel overtuigd van deze historische link, zie: De Geus, 'Vrederechtspraak in Nederland', 54. 

122 Deze Duitse vrederechters kwamen pas in actie wanneer de gedupeerde daarom had verzocht. Het pro

ces werd gekenmerkt door het informele karakter. Entwurf einer Friedensrichter- undSchiedsmannsordnung 

(ongedateerd: waarschijnlijk 1936]- BA, R 22/1122. 

123 Rabl aan Seiffert (27.6.1941); Van Genechten aan AGR Müller (13.6.1941). NIOD, arch. 21, ds. 14, mp. 3a. 

124 Seiffert aan Rabl (30.6.1941); Seiffert aan RS (7.7.1941). NIOD, arch. 21, ds. 14, mp. 3a. 

125 VerordnungüberdieErrichtungeinesnorwegischenSondergerichts'z5Ao.i94o).Vobl.fürdiebes.norw.Gebietei940, 

nr. 9,29; Moritz, Gerichtsbarkeit, 189-190. 

126 Seiffert aan RS (1.8.1941). NIOD, arch. 21, ds. 14, mp. 3b (vo 156/41)-

127 De Geus, 'Vrederechtspraak in Nederland', 64-66. 

128 vo 205/41 (8.11.1941). Vobl. 1941,872. 

129 Schrieke aan Seiffert(20.io.i94i). NIOD, arch. 21, ds. 19, mp. 6 (vo 205/41). 

130 Seiffert aan Rabl (21.10.1941). NIOD, arch. 21, ds. 19, mp. 6 (vo 205/41). 

131 Tot eind 1943 hadden de vrederechters te zamen 3.109 personen berecht, zie: De Jong, HetKoninkrijk, dl. 

6,652. 

132 Idem, dl. 6,655-656. 

133 vo 56/41 (19.3.1941). Vobl. 1941,193. 

134 Zie bijvoorbeeld Klemm aan RS (22.2.1941). NIOD, arch. 21, ds. 2, mp. 5 (vo 56/41)-

135 vo 71/41 (7.4.1941). Vobl. 1941,297. 

vo 11/41 (7.1.1941). Vobl. 1941,28. 

Vermerk BdS me (4.6.1941 en 11.7.1941). NIOD, arch. 77-85, mp- 69a; Kroiß aan Rauter (6.10.1941). NIOD, 

arch. 77-85, mp. 890; Seiffert aan Wimmer (20.5.1942). NIOD, arch. 20, ds. 9, mp. 5. 

vo 174/41 (23.8.1941)- Vobl. 1941,752. 

Seiffert aan Wimmer (20.5.1942). NIOD, arch. 20, ds. 9, mp. 5. 

Schrieke aan Krug (25.11.1943). NIOD, arch. 33, ds. 16, mp. a. 

NRC (28.10.1941). 

SG 23/42, sc 64/42. NIOD, arch. 35, ds. 3, ds. 18; 2 L1082/42. NIOD, arch. 37, ds. 5. 

Vermerk fir die Einschaltung des SD in die Fahndung bei Vergehen gegen die Ernährungswirtschaft (31.5.1941); Ver

merk BdS nie (4.6.1941). NIOD, arch. 77-85, mp. 69a; Vermerk BdS HCl aan Harster (10.6.1941). NIOD, arch. 

77-85, mp. 85g. 

NRC (14.9.1941). 

Seiffert aan Wimmer (20.5.194z). NIOD, arch. 20, ds. 9, mp. 5. 

Idem; Vermerk Seiffert aan Wimmer (20.5.1942). NIOD, arch. 33, ds. 16, mp. b. 

147 Schrieke aan Seiffert(28.3.i942); Wimmer aan Seyss-Inquarr(31.3.1942). NIOD, arch. 33, ds. 16, mp. b. 

148 Bevollmächtigter für die Preise (Schokker) aan Abt. Preisbildung (Trabold, 26.3.1942). NIOD, arch. 33, ds. 16, 

mp.b. 

149 G. Veldman, Knackers achter prikkeldraad. KampErika bij Ommen, i94>-'945 (Utrecht 1993), 31. 

150 Seyss-Inquart aan de vier Generalkommissare (9.5.1942). NIOD, arch. 33, ds. 16, mp. a. 

151 Marx (RJM) aan RK (19.6.1942). NIOD, arch. 33, ds. 16, mp. b; idem (29.6.1942). NIOD, arch. 77-85, mp- 73f-

152 Veldman, Knackers achter prikkeldraad, 34 e.v. 

153 Individuele protestacties waren er wel. Zie bijvoorbeeld: B.V. A. Röling, Over het kleine en grote kwaad. 

Beschouwingen overmisdaadenoorlog'Enschede 1980), 35; Mazel, In naam van het recht..., 44; Seiffert aan Alt-

haus (6.3.1943). NIOD, arch. 33, ds. 17, mp. c. 

154 Het aftreden volgde op het verbod van Terboven zijn verordeningen te toetsen aan volkenrechtelijke 

voorschriften. Zie: O.L.K. Grimnes, 'The Beginnings of the Resistance Movement", in: H.S. Nissen 

(red.), Scandinavia During the Second World War (Minneapolis 1984), 192-193-

155 Hoewel (de strafkamer van) de Raad in een schrijven aan Schrieke zijn bedenkingen tegen deze vorm 

van rechtspraak kenbaar had gemaakt, werden de vrederechters door diezelfde Hoge Raad beëdigd. 

Mazel, In naam van het recht..., 14-16,32-35,63. 
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156 Afgedrukt in: Mazel, In naam van het recht..., 81. 

157 Onderstaand relaas over kamp Ommen en de reactie van de rechterlijke macht is grotendeels ontleend 

aan: De Jong, Het Koninkrijk, dl. 6,684-698; Mazel, In naam van het recht..., 93-112; Veldman, Knackers ach

terprikkeldraad, 69-87. 

Rebmann aan GKFiWi, Geschäftsgruppe für Finanz und Wirtschaft(io.n.ig^z). NIOD, arch. 33, ds. 16, mp. b. 

Schrieke aan Seiffert (z9.12.194z); Rebmann aan Wimmer (6.1.1943). NIOD, arch. 33, ds. 16, mp. b. 

W. de Vries aan procureur-generaal bij gerechtshof Arnhem (27.1.1943). NIOD, arch. 33, ds. 16, mp. b. 

Nj 51/643-
16z Seiffert aan Althaus (6.3.1943). NIOD, arch. 33, ds. 17, mp. c. 

163 Idem. 

164 Seiffert aan Wimmer (7.4.1943). NIOD, arch. 33, ds. 17, mp. c. 

165 Vermerk Krug(25.5.1943). NIOD, arch. 33, ds. 17, mp. c. 

166 DeJong,HrtKom'nfcryk,dI.8,38-39. 

167 Voor informatie over kamp Schoorl zie: A. Boer, Kamp Schoorl (z.p. [Schoorl] 1994)-

168 Voor informatie over kamp Amersfoort zie: G. Kleinveld, Onvoltooid verleden tijd. Toelichting bij een stereo-

grafischoverzicht.HetPolizeilichesDurchgangslagerAmersfoort(z.p. [Doorn] z.j. [1994])-

169 H. Olink, Vrouwen van Vught. Een nacht in een concentratiekamp (z.p. [Amsterdam] z.j. [1995])-

170 Circulaire Harster (26.1.1943). NIOD, arch. 77-85, mp. 53a. 

171 De Jong, HetKoninkrijk, dl. 8,339 e.v. 

172 Rapporten van WBN, Abt. m (2.7.1941; 25.7.1941; 4.8.1941; 5-9-1941; 6.10.1941; 5.11.1941; 6.12.1941; 6.19142; 

3.2.1942; 4.3.1942). NIOD, arch. 1-12, ds. 5, mp. f. 

173 Protokoll über die Besprechung der Befehlshaber und Kommandeure am 2.10.1942 beim WBN. NIOD, arch. 215, 

10.0803-32. Zie ook: De Jong, HetKoninkrijk, dl. 8,332. 

174 Bourwieg (Abt. in) aan Dienstaufsichtsführende Kriegsgerichtsräte der Feldgerichte des komm. Generals und 

Befehlshabers im Luftgau Belgien-Nordfrankreich (14.6.1941). NIOD, arch. 1-12, ds. 5, mp. E. 

175 Vermerk Harster (22.8.1941); Gaykow aan Harster (23.8.1941); Harster aan WBN, Abt. m (31.8.1941); Gay-

kow aan Harster (7.9.1941). NIOD, arch. 77-85, mp. i63f. 

176 Het is aannemelijk dat dit laatste met instemming van het OKW geschiedde. Bij de afgifte aan de Duitse 

civiele rechter verwees het betrokken Feldgericht dikwijls expliciet naar een decreet van het OKW, Erlaß 

14 n WR (1/3) / 2758/42 (24.11.1942). In deze richting wijst ook een ongedateerd document van Rebmann. 

In dit schrijven gaf Erster Staatsanwalt Rebmann een opsomming van de zaken die door de Wehrmacht 

aan het Duitse OM werden afgestaan. Voorts werd in een brief van Seiffert aan GKfVuJ (17.12.1942) mel

ding gemaakt van het extra werk dat het Duitse OM ten deel valt nu het OKW het bevel had gegeven de 

militaire justitie in bezet gebied te beperken, NIOD, arch. 33, ds. 5 (R. Durth); arch. 37,2 StA 2758/42; 2 

StA 135/43; 2 StA 674/43; 2 StA 2933/43; arch. 37, ds. 8, map 52 ongedateerd schrijven Rebmann. 

177 Ongedateerd document van Rebmann. NIOD, arch. 37, ds. 8, map 52. 

178 Over het eerste Paroo/-proces zie: De Keizer, Her Parool 1940-194S, 203-212; over het eerste Vrij Nederland-

proces zie: Wansink, 'Metleege handen? Neen!'. De Jong noemt ten onrechte de zaak die het Obergericht in 

januari 1943 tegen medewerkers van Vrij Nederland behandelde, het eerste proces. De Jong, Het Konink-

rijk, dl. 8,348-351. 

De Keizer, Het Parool 1940-1945,203-212. 

Zie bijvoorbeeld het arrest dat het Reichskriegsgericht op 14.1.1942 inzake spionage had gewezen, in: A. 

Murman aan G.L. Schim van der Loeff (14.1.1942). Particuliere collectie G.L. Schim van der Loeff (RU Lei

den). Zie ook inzake spionage: AR 113/42 (2.3.1942). NIOD, arch. 37 AR. 

9 KStL 919/41 (15.10.1941). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. J. H. 

9 KStL 752/42 (23.11.1942). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. J. G. 

183 Zie bijvoorbeeld: j 1164/40 (18.12.1940); j 1133/41 (28.6.1941); J m 492/41 (28.5.1942). NIOD, arch. 1-12, ds. 5-

18; StL j 276/41 (6.8.1941). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. H. van Z.; j 11 278/42 (24.11.1942). NIOD, arch. 214, PA 

t.n.v. G. de J. de J.; J m 508/41 (Oranjegarde; 5.9.1942). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. A. R.v.d.V.; j 1133/41 

(28.6.1941). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. Th. de H. Voor meer informatie over de Engelandvaart zie: A. Des-

sing, 'De grote oversteek. Engelandvaart over de Noordzee', in: G. Aalders e.a. (red.), Zevendejaarboek van 

het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Zatphcn 1996), 67-89. 

184 9 KStL 417/41 (11.3.1942). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. N. S.; 9 KStL 581/41 (8.8.1941). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. J. 
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K.; 9 KStL 756/42 (14.11.194z). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. M. S.; 9 KStL 557/41 (24.9.1941). NIOD, arch. 214, PA 

t.n.v.H.J.Z. 

185 StPL 4. Sen. 81/43; StPL 4. Sen. 68/43; StPL (HLS) m 17/42; StPL (HLS) IV 25/42; StPL (HLS) III 56/42 t/m 

60/42; StPL(RKA) m 65/42; StPL(HLS) iv 75/42; StPL(HLS) il 8/42. NIOD, arch. 205, mp. 4. Voor meer infor

matie over het RKG zie: N. Haase, 'Aus der Praxis des Reichskriegsgerichts', in: VfZ 39 (1991), 384-385; N. 

Hzase, Das Reichskriegsgericht und der Widers tand gegen die nationalsozialistische Herrschaft. Katalogzur Sonder-

aussteUingderGedenkstatteDeutscherWiderstand{Bei\iïni993),200-2i7. 

186 Tätigkeitsbericht nr. 4 (5.8.1940); nr. 12 (26.8.1940); nr. 72 (6.5.1941). RA, RK, HSSPF; Urteile Reichskriegsge

richt (28.8.1940; 3.5.1941; 1.8.1941). Hjemmefrontmuseum Oslo, doe. 343-23; zie ook: A. Wiesener, Nord-

mennfor tysk krigsrett 1940-1942 (z.p. [Oslo] 1954)-

187 ReichsministerderLuftfahrtundObabefehlshabasfaLuftwaffe.Rechtsabteilungaznonderges&ikteM 

NIOD, arch. 215, ds. 108, mp. c. 

188 Befehl des Führers (oder Verfügung), betrifft: A ufhebung rechtskräftiger Urteile von Wehrmachtgerichten (6.1.1942), 

in: Moll (Inl.), 'Führer-Erlaße'1939-1945, doc. 130,218. 

189 StPL (HLS) iv 75/42 (27.8.1942). NIOD, arch. 205, mp. 4. 

190 9 KStL 769/41 (Oranjewacht; 15.11.1941). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. A. de B.; 9 KStL 793/41 (Oranjecomité; 

15.10.1941). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. K.J. B.; 9 KStL 1153/42 (tweede OD-proces; 27.4.43). NIOD, arch. 1-12,9 

KStL 1153/42; 3 KStL 489/41 (De Geuzen; 4.3.1941). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. W.H. H. Zie over De Geuzen 

en hun proces: Paape, De Geuzen; over het eerste OD-proces en over het proces tegen de Oranjewacht: De 

Jong, Het Koninkrijk, dl. 8,346-348,352-355; over het proces tegen de Oranje Garde: Brouwer, 'Een getrou

we helt', 27-33; over de OD-processen: Schuiten, De geschiedenis van de Ordedienst, 169-202. 

De Jong, Het Koninkrijk, dl. 8,332. 

Bakels, NachtundNebel, 97. 

§ 49 KSTvo. Zie ook: M. Messerschmidt en F. Wüllner, Die Wehrmachtjustiz im Dienste des Nationalsozialis

mus. Zerstörung einer Legende (Baden-Baden 1987), 4t-

194 De enige eis die aan die advocaat werd gesteld was dat hij de toestemming van Seyss-Inquart had gekre

gen om voor de Duitse civiele rechter te pleiten. Klemm aan Luftgaugericht (28.9.1940). NIOD, arch. 33, 

ds. 8, mp. f. 

G.L. Schim van der Loeff aan E. Schwinge (6.11.1978). Particuliere collectie G.L. Schim van der Loeff (RU 

Leiden), ia. 

Van der Mey, Op erewoord, 107-125. 

197 Zie bijvoorbeeld: AR 113/42 (2.3.1942); AR 368/43 (20.10.1942). NIOD, arch. 37 AR. 

198 Zie bijvoorbeeld: AR 691/42, AR 475/42,457/42- NIOD, arch. 37 AR. 

199 Zie bijvoorbeeld: AR 149/42; AR 309/43; AR 237/43; AR 239/43; AR 77/43- NIOD, arch. 37, AR. 

200 Zie bijvoorbeeld: AR 515/43; AR 511/43. NIOD, arch. 37, AR. 

201 AR 25/43; AR 404/43; AR 349/43. NIOD, arch. 37 AR; AR 406/43. NIOD, arch. 214, PA t.n.v. G. L.; 3 AR 64/44. 

NIOD, arch. 214, PA t.n.v. M. G. 

202 Erlaß van OKW (27.8.1942). NIOD, coll. 264, N52/1. 

203 Erlaß van OKW (24.9.1941). NIOD, coll. 264, N52/1. 

204 Oegg aan GKfVuJ (8.7.1941). NIOD, arch. 33, ds. 15, mp. d. 

205 FS Lages aan BdS Harster (4.7.1941). NIOD, arch. 77-85, mp. is6d. 

206 Gen. StA L. Oegg aan GKfVuJ (8.7.1941). NIOD, arch. 33, ds. 15, mp. d; Urteil o 4/41 (18.9.1941). NIOD, arch. 

35, ds.5. 

207 Seyss-Inquart aan Lammers (22.7.1941). NIOD, arch. 33, ds. 15, mp. d. 

208 RMdJ aan RMdl (20.8.1941); Vermerk RMdl (4.9.1941). IfZ, MA 1563. Nürnberger Dok. NG-1475. 

209 Geltungsbereichverordnung(6.s-i9AO). RGBl. 1940,754-

210 RMdl aan Seyss-Inquart (8.9.1941). IfZ, MA 1563. Nürnberger Dok. NG-1475. 

211 FS Lages aan BdS Harster (21.8.1941). NIOD, arch. 77-85, mp. is6d. 

212 Urteil o 4/41 (18.9.41). NIOD, arch. 35, ds. 5. 

213 Telex Seyss-Inquart aan Reichsminister Dr. Lammers (3.9.1941). I E , MA 1563. Nürnberger Dok. NG-

1475-
214 FS Harster aan Heydrich (6.9.1941). NIOD, arch. 77-85, ds. 96, mp. 157a. 

191 

192 

'93 

195 

196 

O-

286 

<y-

http://14.11.194z


00-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09 5 Pag ina 2 87 (Zwart f i lm) 

* 

215 
216 

217 

218 

FS RSHA iv (Müller) aan Harster (10.9.1941). NIOD, arch. 77-85. ds. 96, mp. 157a. 

Idem. 
Seiffert aan Wimmer (17.10.1941); ontwerpbrief Seiffert aan GKzbV (25.10.1941). NIOD, arch. 33, ds. 15, 

mp. d. 

Idem. 

219 9 KStL 1167/42 (3.3.1943). NIOD, arch. 37, AR 349/43; 9 KStL 1169/42. NIOD, arch. 77-85, mp. 158J-K. 

220 9 KStL 565/42 (23.10.1942). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. J. B. 

221 Lages aan Munt (BdS n/A; 9.9.1942). NIOD, arch. 77-85. mp. 157c; zie bijvoorbeeld de zaak tegen 6 cpN'ers 

uit de Indische Buurt in Amsterdam, 9 KStL 994/41 (10.11.1941). NIOD, arch. 214, PA t.n.v. J. R. 

222 Bericht über die Rechtsprechung der deutschen Gerichte van Seiffert (16.6.1941). NIOD, arch. 33, ds. 2, mp. b. 

223 Joppich aan GKfVuJ (12.6.1941). NIOD, arch. 33, ds. 2, mp. b. 

2Z4 Bericht über die Rechtsprechung der deutschen Gerichte (16.6.1941). NIOD, arch. 33, ds. 2, mp. b; GKfVuJ 

aan Schlegelberger(26.5.1941). NIOD, arch. 20, ds. 35, 'personeelszaken algemeen'; Klemm aan Präs. Abt. 

(13-3-1941)- NIOD, arch. 33, ds. 6 (P. Poche); Tätigkeitsbericht (juni 1941). NIOD, arch. 20, ds. 26, mp. 8; 

Bericht über dieTätigkeitderGnadenabteilung(,i3.6.i94i).moD,iLrch.33,ds.2,mp.b. 

225 Klemm aan Präs. Abt. (13.3.1941). NIOD, arch. 33, ds. 6 (P. Pöche); Klemm aan Freister (5.3.1941). NIOD, 

arch. 33, ds. 6 (H. Koblitz). 

226 GKfVuJ aan RJM, Staatssekretär Schlegelberger (26.5.1941). NIOD, arch. 20, ds. 35. 

227 Idem, plus Aktenvermerk op deze brief, NIOD, arch. 20, ds. 35. 

228 Klemm aan Freisler (13.3.1941). IfZ, FA 195/23,24, *5-
229 Seiffert aan Präs. Abt. (3.6.1942); Amtsvermerk (10.7.1942). NIOD, arch. 20, ds. 35-

230 Seiffert aan Präs. Abt(io.i2.i94i); Seiffert aan Kramsall (GKfVuJ; 17.6.1942). NIOD, arch. 20, ds. 35. 

231 Amtsvermerk(23.ii.i942);Seiffertaan GKfVuJ (25.6.1942); Amtsvermerk(i2.io.i942).NioD,arch.2o,ds. 35. 

23z Oegg aan GKfVuJ (18.12.1942). NIOD, arch. 33, ds. 6 (L. Oegg); Persoonsdossier Haagse Polirie t.n.v. Adel

bert Joppich (10.10.1952). NIOD, coli. 249, Duitse rechtspraak. 

233 Angermund, Deutsche Richterschaft, 186; illustratief is discussie rond komst van P.J. Rosellen, zie: corre

spondentie Seiffert en RJM (22.12.1942 t/m 4.3.1943). NIOD, arch. 33, ds. 7 (P.J. Rosellen). 

234 Präs. Abt. aan diverse personen (14.2.1941), Präs. Abt. aan Verteiler A (19.2.1942), idem aan Verteiler E 

(21.7.1942). NIOD, arch. 17, ds. 29,20041; Klemm aan Präs. Abr. (13.3.1941). NIOD, arch. 33, ds. 6 (P. Pöche); 

Seiffert aan Präs. Abt. (7.8.1941), Präs. Abt. aan HA JU (19.8.1941), RJM aan o.m. HA ju (21.12.1942). NIOD, 

arch. 20, ds. 24, mp. 3; Präs. Abt. aan HA JU (13.1.1943), Amtsvermerk (18.2.1943). 

235 FS Seyss-Inquart aan Lammers (14.4.1943); FS Lammers aan Seyss-Inquart (16.4.1943). NIOD, arch. 17, ds. 

29,20041. 

236 NIOD, arch. 33, ds. 5-7; arch. 21, ds. 35. 

237 Deze en volgende persoonsgegevens zijn ontleend aan; Kalender für Reichsjustizbeamte für das Jahr 1941 

(Berlijn 1940). 
238 GKfVuJ aan Schlegelberger (26.5.1941). NIOD, arch. 20, ds. 35. 
239 RJM Nadler aan Reichskommissar(24.8.i942). NIOD, arch. 33, ds. 5 (A. Joppich). 

240 Oegg; Meyer. 
241 Klemm aan Wimmer (3.10.1942). NIOD, arch. 20, ds. 12, mp. 5. 

242 Rorhenberger aan Wimmer (20.10.1942). NIOD, arch. 20, ds. 12, mp. 5. 

243 Verklaring J.H.G. Becker (14.6.1946), verklaring J.H. de Pont (16.10.1945). NIOD, coli. 264, N 146/2; 

Memorie van mr. P. Groeneboom, advocaat te Rotterdam, betreffende de in Nederland tijdens de bezet

ting door de Duitsche instanties uitgeoefende rechtspleging en omtrent oorlogsmisdrijven al dan niet 

ambtelijk in of buiten Nederland sedert 10 mei 1940 tegen Nederlanders gepleegd (9-6.1945)- NIOD, coll. 

249, mp. a, st.i; Wijckerheld Bisdom, 'De Duitse strafrechtspraak', 528. 

244 VerklaringJ. H.G. Becker (14.6.1946). NIOD, coll. 264, N146/2. 

245 Memorie van P. Groeneboom (9.6.1945). NIOD, coll. 249, mp. a, st.i. 

246 Zie bijlagen, figuren 3,4en 5. 

247 Idem. 

248 Zie bijlagen, figuur 6. Deze figuur is gebaseerd op het aantal verdächten (in Landesgerichtzakcn 10.595; 

in Obergerichtzaken: 1.531; in Sondergerichtzaken 983). 
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249 Zie bi j lagen, figuren 7-10. Deze figuren zijn gebaseerd o p h e t aan ta l z ä k e n (Landesger ich t 9 .688; Ober -

ge r i ch t 410; Sonde rge r i ch t 193). 

250 Zie b i jvoorbeeld: 1 L 448/42. N I O D , a rch . 36, ds . 1 en ds . 4; 2 L 836/42. N I O D , a rch . 36, ds . 4 . 

251 Zie o n d e r meer : 1L 2/44,1L121/44,1L120/44,1 L 130/44. ' i- 376/44- N I O D , a rch . 36, ds . ï; 2 L 49 /44 ,2 L 57/44, 

2 L IO9/44, 2 L 94/44 , 2 L IO4/44, 2 L 162/44, 2 L 430/44. NIOD, a rch . 36, ds . 2; 3 LIO7/44,3 L 462/44, 3 L 41/44, 

3 L 81/44,3 L 399 /44 ,3 L391/44,3 L307/44. N I O D , a rch . 36, ds . 3; 3 L1114/42,2 L 408/42. N I O D , a rch . 36, ds . 4; 

1L 87/44. N I O D , a rch . 37, ds . 1; 21111/44,2 L 278/44. N I O D , a rch . 37, ds . 2; 3 L 1164/43,3 L 1171/43,3 L 462/43, 

2 L 46/44, 3 L 41/44, 3 L 81/44. NIOD, a rch . 37, ds . 4; 3 L327/43, l L 164/43,1 L 172/43,1L 232/43,1 L 408/43 ,1 L 

593/43 ,2 L 99 /42 ,2 L 225/43,2 L 4 4 2 / 4 3 , 3 1 8 7 3 / 4 3 , 3 L 976/43» 3 L 333/43.3 L 328/43,3 L105/43.3 L116/43,3 

L126/43,3 L 272/43 ,4 Cs 114/44.4 Cs 153/44.4 Cs 245 /44 ,4 Cs 538/44, L n / 4 5 - N I O D , a rch . 37, ds . 5 'S t rafbe

fehle ' ; P A t.n.v. I. A. B., C. J. K. (2 L 733/43); t-n.v. H . W. de J. (311029/43); t .n.v. H . M . L. (2 L 924/43); t-n.v. M . 

M. (2 L 947/43); t.n.v. H . S. (3 L105/43); t .n.v. C. O. (2 L 438/43); t .n.v. W.M. van d e n B. (1L 295/42), t .n.v. H . 

R. (3/2 L1130/42), t.n.v. A. H . van R. (3 L 240/43); t .n.v. J. van d e r W. (3 L1181/43); t.n.v. A. W. (3 L181/43). N I O D , 

arch.214. 

252 Zie b i jvoorbeeld : 1 L 282/44. N I O D , arch. 36, ds . 1; 3 L 105/44. N I O D , arch. 36, ds . 3 ; 2 L1053/42,2 L 26/43,2 L 

132/43, 2 L 232/43, 2 L 280/43, 2 L I I64 /43 , 2 L I2OI/43, 3 L 20/43, 3 L 808/43, 3 L 885/43, 3 L 241/43, 3 L113/43-

N I O D , a rch . 36, ds . 4; 3 L 241/43. N I O D , a rch . 37; PA t.n.v. A.C. van d e n B., P A t.n.v. J. in d e n B., PA t.n.v. J. van 

d e n B., G .M. van d e n B . , P A t .n.v.L. v a n D . , P A t.n.v. B .H. de G . , P A t . n . v . T h . J . L , P A t n . v . G . J., PA t .n.v.F.A. 

d e J . , P A t . n . v . A . K . , P A t . n . v . P . F . K . , P A t . n . v . P A j . A . K . , P A t . n . v . F . d e O . , P A t . n . v . A . H . v a n R . , P A t . n . v . T h . 

R., PA t.n.v. W. R., P A t.n.v. J.C. van d e r R-, PA t.n.v. N . S., P A t.n.v. F. S., PA t.n.v. J. S., P A t.n.v. E. T., P A t.n.v. 

C. F. U , P A t .n.v. H . V., P A t.n.v. A. V., P A t.n.v. K. J.J. V., P A t.n.v. J. van de r W., P A t.n.v. A. M. W. N I O D , arch. 

214. 

253 I L 399/43 . NIOD, a rch . 36, ds. 4 . 

254 Zie bi j lagen, figuur 11. 

255 v o 6/40 (6.6.1940). Vobl. 1940,19; v o 155/41 (11.8.1941). Vobl. 1941,637. 

256 v o 35/40 (4.7.1940). Vobl. 1940,135; v o 138/41 (25.7.1941), v o 222/41 (15.12.1941). Vobl. 1941,560,982. 

257 SG 4/41. N I O D , a rch . 35, ds . 11-12. 

258 SG2/41. N I O D , arch. 35, ds . 11. 

259 SG 5/41, SG 6/41. N I O D , arch. 35, ds . 12, ds . 13. 

260 SG 7/41. N I O D , arch. 35, ds . 13. 

261 G. Cza rnowsk i , ' W o m e n ' s Cr imes , Sta te Cr imes : Abor t ion in Nazi Germany ' , in : M. L. Arno t en C. Usbor -

ne, Gender and Crime in Modern Europe (Londen 1999), 238-259. 

Z62 SG 14/41. N I O D , a rch . 35, ds . 15. 

263 o 4/41. N I O D , arch. 35, ds . 5. 

264 SG 13/41, SG 2/42, SG 3/42, SG 4/42, SG 5/42, SG 6/42, SG 7/42, SG I2/42, SG I6/42. NIOD, arch. 35, ds . I5-I7. 

265 SG 16/42. N I O D , a rch . 35, ds . 17. 

266 Algemeen Handelsblad(23.4 t /m 7.5.1942). 

267 SG 1/42. N I O D , a rch . 35, ds . 4. 

268 SG 9/41. N I O D , a rch . 35, ds . 13. 

269 SG 8/42. N I O D , arch. 35, ds . 16. 

270 SG 15/42. N I O D , a rch . 35, ds . 17. 

271 3011 /42 . N I O D , a rch . 35, ds . 7. 

272 1 0 3 / 4 3 . N I O D , a rch . 35, ds . 5. 

273 3 0 2 / 4 2 . N I O D , a rch . 35, ds . 7. 

274 o 1/42,1 o 1/43,3 o 10/42,3 o 45/43. N I O D , a rch . 39, ds . 9,11; o 9/42, o 21/42, o 22/42,1 o 17/43,1 o 63/43,1 o 

68/43,1 O 76/43,1 O 93/43,3 O 5/42,3 O 9/42,3 O IO/42,3 O 14/43, SG 9/4I. SG 8/41, SG I4/4I , SG 8/43, SG H/42, 

SG 36/42, SG 43/42, SG 53/42, SG 59/42, SG 62/42,1 SG 8/43,1 SG I4/43,3 SG 34/43,3 SG 36/43,3 SG 42/43. NIOD, 

arch. 35, ds . 5-7,14-16,21-22,24-26,43-45-

275 O 4/41, SG 15/42, SG 30/42, SG 41/42, SG 54/42, SG 56/42, SG 68/42,1 SG 4 /43 ,3 SG 2/43, 3 SG 5/43, 3 SG 9/43, 3 

SG IO/43,3 SG H/43,3 SG 17/43,3 SG 20/43,3 SG 22/43,3 SG 26/43,3 SG 27/43,3 SG 37/43,3 SG 39/43,3 SG 41/43. 

N I O D , arch. 35, ds . 5 , 1 7 , 2 0 , 2 2 , 2 4 , 2 5 , 2 7 , 2 9 , 3 6 , 3 8 - 4 5 . 

276 SG 19/42, SG 45/42, SG 60/42, SG 63/42,1 SG 3/43,1 SG 4/43,1 SG 17/43,1 SG 18/43,1 SG 19/43, 1 SG 20/43, 1 SG 
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21/43,3 SG 3/43,3 SG 6/43,3 SG 7/43,3 SG 8/43,3 SG 24 /43 ,3 SG 25/43,3 SG 28/43,3 SG 31/43,3 SG 32/43,3 SG 

33/43,3 s e 35/43. NiOD, a rch . 35, ds . 17, ds . 24-26, ds . 29, ds . 33, ds . 34, ds . 37, ds . 37, ds . 42, ds . 43 . 

277 o 21/42, o 22/42. NIOD, arch. 35, ds . 5 

278 SG 30/42, SG 41/42, SG 54/42, SG 56/42, SG 68/42,1 SG 4 /43 .3 SG 2/43. NIOD, arch. 35 , ds . 5, ds . 17, ds . 20, ds . 

22, ds . 24, ds . 25, ds.27, ds . 29, ds . 36 . 

279 Over de s t r a f toeme t ing , zie bi j lagen, figuren 12-15. 

280 SG 45/42, SG 60/42 ,1 SG 3/43. NIOD, a rch . 35, ds . 23, ds . 26, ds . 29. 

281 1 SG 1/43. NIOD, arch. 35, ds . 29. 

282 SG 34/42. NIOD, arch. 35, ds . 21. 

283 1 StA 69/42 (2 L111/42). NIOD, arch. 37 Gen . StA, ds . 6. 

mm 

!f 

6 De procedure: van oorsprong naar uitspraak 

1 G .Th . K e m p e , 'Over c r iminee le s ta t i s t ieken ' , in: Misdaaden vtangedragvoor, tijdens en naden oorlog. Opstellen 

over criminologie (Ams te rdam 1947), 24. 

2 Over h e t ve rwerven van de a rch ieven en par t icu l ie re collecties, z ie : A.J. van d e r Leeuw, 'Loe de J o n g , h e t 

Koninkr i jk en h e t Inst i tuut" , in: M . de Keizer (red.), Een dure verplichting en een kostelijk voorrecht. Dr. L. de 

Jong en zijn geschiedwerk ( ' s -Gravenhage 1995), 21-58, in h e t b i j zonde r 22-27. 

3 J. R. de Groo t , Voorstel tot ordening van de archieven van de Duitse rechterlijke macht in Nederland 1940-1945 (5 

februari 1951). 

4 De Groot , Notó voor het Directorium opgesteld door mr.]. R. de Groot betreffende aanvulling van de verzameling van 

Duitse processtukken (4 s e p t e m b e r 1953). 

5 Zie b i j lagen , s t andaa rd fo rmu l i e r . 

6 55 203,204S1PO. 

7 Zuständigkeitsverordnung(2i.2.i94o). RGBl. 1,1940,405. 

8 SG 2/41, SG 8/41. NIOD, arch. 35, ds . 11, d s . 13. 

9 1 SG 15/43. NIOD, arch. 35, ds. 4 en ds . 32. 

10 ï sG 6/43. NIOD, a rch . 35, ds . 30 . 

11 pv (26.3.1941). NIOD, a rch . 35, ds . 11 en ds. 12, SG 4/41. 

12 pv Diepers loo t , o p g e m a a k t door C. van Wijk, r echercheur Bureau O p s p o r i n g Oor logsmisdr i jven te 

Leeuwarden (12.7.1949). N I O D , a rch . 36, ds . 1, L 714/41-

13 SG 43/42, SG 62 /42 ,3 SG 6/43,3 SG 2/43,3 SG 37/43- N I O D , a rch . 35, ds . 22; ds . 25, ds . 36 , ds . 37, ds . 44 . 

14 SG 14/41, SG 45/42, SG 49 /42 ,3 SG 17/43,3 SG 20/43,3 SG 35/43,3 SG 25/43. N I O D , a rch . 35, ds . 15, ds . 23, ds . 

24, ds . 39, ds . 4 0 , ds . 42, ds . 43 . 

15 Vermerk Devisenschutzkommando aan A u ß . A m s t e r d a m (30.6.1943). N I O D , a rch . 35, ds . 43 ,3 SG 35/43-

16 SG 8/42, SG 48 /42 ,3 SG 21/43. N I O D , a rch . 35, ds . 16, ds . 25, ds . 41. 

17 3 SG 10/43. N I O D , arch. 35, ds . 38. 

18 1 SG 11/43,3 S G 4 /43 . N I O D , arch. 35, ds . 31, ds . 37. 

19 SG 15/42, SG 59 /42 ,3 SG 2/43. N I O D , arch. 35, ds . 17, ds . 25, ds . 36. 

20 3SG6/43 . N I O D , arch. 35, ds . 37. 

21 SG 21/42, SG 43/42. N I O D , arch. 35, ds . 18, ds . 22. 

22 SG 43/42. N I O D , a rch . 35, ds . 22. 

23 pv (8.2.1943). N I O D , arch. 35, ds . 4 0 , 3 SG 20/43. 

24 pv (9.5.1942). N I O D , a rch . 35, ds . 22, SG 41/42; Vermerk A u ß . A m s t e r d a m , Wal the r (15.9.1942). N I O D , arch. 

35, ds . 38 ,3 SG 9/43. 

25 Gesprek m e t S. Mar t i jn (24.9.1996); gesprek m e t J.G. Troos t (15.10.1996); E l s endoo rn , De vermorzeling, 

86-93. Zie h ie rover : M. Croes, 'Verscherpt verhoor . M i s h a n d e l i n g e n d o o r de Dui t se pol i t ie in L i m b u r g 

t i jdens de beze t t ing ' , in: G.Aalderse.a.(red.),Zcvenrfe;aar!weft van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumenta-

r i e (Zu tphcn 1996), 111-132. 

26 Die l eng t e is b i jna tweemaal zo l ang als de N e d e r l a n d s e w e t t e g e n w o o r d i g toes taa t (SS 57-58 ,61 ,63-66 

sv). 
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3 L185/43,3 L U 3 9 / 4 3 , z L 371/41- NiOD, arch. 36 , ds . 2, ds . 4. 

§$U2- i i 4S rPO. 

J 6 7 a s v . 

$ i i 2 S r P O . 

$§57 -58 ,61 ,63 -66 sv. 

E l s e n d o o r n , De vermorzeling, 115-116; gesprek m e t J. W a l d o r p (18.9.1996); gesprek m e t P. de J o n g 

(10.9.1996). 

Olink, Vrouwen van Vught, 14-17. 

3 SG 41/43. NIOD, a rch . 35, ds . 45 . 

Gesp rek m e t P. de Jong (10.9.1996); gesprek m e t J. W a l d o r p (18.9.1996); gesprek m e t S. Mar t i jn 

(24.9.1996); gesprek m e t J . G . T r o o s t (15.10.1996); gesp rek m e t J. E l s e n d o o r n (14.10.1996); gesprek m e t J. 

Verhagen (18.10.1996). 

Gesp rek m e t P. d e Jong (10.9.1996). 

Tenzi j h u n s t rafbaar h a n d e l e n s a m e n l i e p m e t a n d e r e s t rafbare fei ten. BdS IVD aan Gen . StA (8.4.1943). 

NIOD, a rch . 35, ds . 43 ,3 SG 32/43; Vermerk BdS m e s (24.3.1942). BA, R 70 NL/26. 

1 SG 8/43, 3 SG 32/43, SG 45/42, SG 54/42, SG 56/42, 3 SG 2/43, 3 SG I8/43, SG 67/42,1 SG 18/43,1 SG 2I/43,1 SG 

7 /44 ,3 SG 2/43,3 SG 8/43. NIOD, a rch . 35, ds . 24, ds . 25, ds . 27, ds . 30, ds . 33, ds . 34, ds . 35, ds . 36, ds . 37, ds . 

40 , ds . 43 . 

SG 25/42, SG 39/42, SG 38/42,3 SG 16/43,3 SG 27/43,3 SG 17/43, S G 10/42,1 S G 13/43. NioD, arch. 35, ds . 16, ds . 

19, d s . 21, d s . 22, ds . 31, d s . 39 , ds . 42; 3 L 515/43. N I O D , a rch . 36, ds . 3 . 

Schlußbericht (15.9.1942). N I O D , a rch . 35, ds. 38 ,3 SG 9/43. 

SG 2/42, SG 5/42, SG 47/42, SG 5/41, SG 22/42, SG 40/42, SG 48/42, SG 29/42, SG 76/42. NIOD, a rch . 35, ds . 12, 

ds . 15, ds . 16, ds . 18, ds . 20, ds . 22, ds . 23, ds . 24, ds . 29. 

O e g g a a n GKfVuJ (7.9.1942). N I O D , arch. 35, ds . 25, SG 54/42; S t r aube (8.6.1943). N I O D , a r c h . 3 5 , ds . 30,1 S G 

10/43; be r i ch t Fabian op brief van m o e d e r P. (28.10.1943). N I O D , arch. 35, ds . 37,3 SG 5/43. Verder: SG 15/42, 

SG 30/42, SG 41/42, SG 54/42, SG 68/42, 3 SG 5/43,3 SG 9/43, 3 SG IO/43,3 SG II /43,3 SG 20/43,3 SG 26/43, 3 SG 

41/43. N I O D , a rch . 35, ds . 17, ds . 20, ds . 22, ds . 25, ds . 27, ds . 37, ds . 38, ds . 39, ds . 40 , ds . 42, ds . 45 . 

S 15z, l id z StPO. 

§170 11 StPO. 

§ 153 S<PO. 

Zie o n d e r meer : 2 StA 856/43 ,2 StA 1022/43,2 StA 1170/43,2 StA 1604/43,2 StA 1994/43,2 StA 1994/43,2 

StA 2300/43,2 StA 2908/43,2 StA 2969/43,2 StA 1088/43,2 StA 1097/43,2 StA 1099/43. N I O D , a rch . 37 Gen. 

StA. 

Zie o n d e r meer : 2 StA 968/43,2 StA 1190/43,2 StA 1191/43,2 StA 1901/43,2 StA 2032/43,2StA 2377/43,2StA 

2952/43,2 StA 2439/43,2 StA 2215/43,2 StA 2858/43. N I O D , arch. 37 G e n . StA. 

2 StA 2354/43,2 StA 2358/43. N I O D , arch. 37 Gen . StA. 

Seiffert a a n Oegg (7.1.1943). N I O D , arch. 35, ds . 29 ,1 S G 3/43; Seiffert aan Oegg (2.11.1942). N I O D , a rch . 35, 

ds . 26 , S G 63/42; Seiffert aan Oegg (30.9.1942). N I O D , a rch . 35, ds . 26, S G 60/42; br iefwissel ing Oegg en H A 

J U (20.4.1942,10.6.1942,1.8.1942,24.8.1942). N I O D , a rch . 35, ds . 16, SG 19/42. 

Unger , Strafverfahren, 198-199. 

Behalve de n a a m van de verdach te en de t en la s t e l egg ing v e r m e l d t h e t Anklageschr i f t 00k de wetsa r t i 

ke len w a a r o p de s t rafbaarheid van he t feit is g e g r o n d , a l smede de bewi j smidde len en de bevoegde rech

terl i jke i n s t an t i e . § 200 SrPO. 

Eröffnungsbeschluß, §§ 203-204SrPO. 

S§ 216-217 StPO. 

Zie o.a.: Pöche aan H o o f d b u r e a u van de Polit ie ' s -Gravenhage (30.9.1942). N I O D , a rch . 35, ds . 26, SG 

60/42 . 

Gesp rek m e t P. d e Jong( io .9 .1996) . 

1L 81/42,2 L 736/42 ,3 L1070/42,2 L 836/42,3 L1114/42,2 L 408/42. N I O D , a rch . 36, ds . 4; PA t.n.v. W.M. van 

d e n B. en t.n.v. J. B. N I O D , arch. 214. 

Zie o n d e r m e e r : S G 14/41, SG 15/42, SG 43 /42 ,3 S G 25/43 ,3 SG 35 /43 ,3 S G 39/43, i SG 8/43,3 SG 8/43,3 SG 

30/43,3 SG 32/43,1 SG 1/44. N I O D , arch. 35, ds . 13, d s . 17, ds . 22, ds . 31, d s . 34, ds . 37, ds . 43 , ds . 44; 2 L 120/42. 

N I O D , a rch . 35, ds . 1; 2 L 353/42,2 L 469 /42 ,2 L 714/42 ,2 L 7 7 4 / 4 2 , 2 L 200/42. N I O D , arch. 36, ds . 2 , 4 ; 2 L 
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111/42. NiOD, arch. 37, ds. 2 L 42. 

3 sc 11/43,3 SG 25/43,1SG 19/43, SG 49/42- NIOD, arch. 35, ds. 3, ds. 33, ds. 39, ds. 24. 

3 o 27/43,3 o 40/43. NIOD, arch. 35, ds. 7. 

2 L111/42 (1 StA 69/42). NIOD, arch. 37, ds. 6. 

Gesprek J.G. Troost (15.10.1996). 

Gesprek met J. Elsendoorn (14.10.1996); Elsendoorn.Devcrmorzc/mg, 85. 

2 L 398/42,2 L 840/42. NIOD, arch. 36, ds. 2; PA t.n.v. F.X. K. NIOD, arch. 214. 

Zie bijvoorbeeld: 3 L 1265/43. NIOD, arch. 36, ds. 3. 

In 1943 kwam een aantal zaken tegen 44 personen uit de vleesverwerkingssector bij het Obergericht in 

eerste aanleg binnen; op zes na waren allen van 'zwartslacht" of het zwart kopen of verkopen van vlees 

en vee betrokken. In 1944 kwamen bij het Obergericht 28 zaken binnen, waarbij personen uit de vlees

verwerkingssector of de agrarische sector bij betrokken waren. In 22 van die zaken waren de ten laste 

gelegde feiten gerelateerd aan 'zwartslacht", de slacht zelf, de koop of verkoop van het vlees of vee en 

dergelijke. 

Koblitz aan HA JU (2.3.1942). NIOD, arch. 33, ds. 8, mp. g. 

HA ju aan BdS (26.9.1941); Harster aan HA JU (20.2.1942); HA JU aan verscheidene leden van de Duitse 

rechterlijke macht en het Duitse OM (28.2.1942). NIOD, arch. 33, ds. 8, mp. g. 

Harster aan HA ju (20.2.1942). NIOD, arch. 33, ds. 8, mp. g. 

Seiler aan Oegg (3.3.1942). NIOD, arch. 33, ds. 8, mp. g. 

Munt (BdS rv) aan Gen. StA(i.7.i943). NIOD, arch. 35, ds. 42,3 SG 26/43. 

Gesprek met J.G. Troost (15.10.1996); gesprek met J. Waldorp (18.9.1996); gesprek met P. de Jong 

(10.9.1996). 
Uitwerkingvan een lezing voor het Haags juridisch Genootschap van u november 1971. Particuliere collectie G.L. 

Schim van der Locff (RU Leiden), ia. 

Nota Wijckerheld Bisdom aan Obergericht(i2.i.i944). NIOD, arch. 35, ds. 33,1 SG 16/43; nota Van Krim

pen aan Ofergm'rftf a/5S<mifer£eri<:/!f'(5.ii.i943). NIOD, arch. 35, ds. 42,3 SG 27/43; nota De Pont aan Oberge-

richt als Sondergericht (27.5.1943). NIOD, arch. 35, ds. 37,3 SG 8/43. 

SG 51/42, SG 15/42, SG 76/42, SG 13/41,3 SG 19/43; NIOD, arch. 35, ds. 1, ds. 14, ds. 17, ds. 25, ds. 29, ds. 40. 

Gesprek merj. Elsendoorn (14.10.1996). 

SG 15/42. NIOD, arch. 35, ds. 17. 

1 NS 15/44,1 NS 17/43.3 NS 12/44,3 NS 22/44,4 NS I/44,3 NS 33/44,1 NS 2I/43, 2 NS I9/43, 2 NS 23/43, 2 NS 25/43, 

3 NS 21/44, 3 NS 28/44, 2 NS 5/43,1 NS 2/44,1 NS 49/43, 2 NS 16/43, 3 NS 2/44, 3 NS 3l/44- NIOD, arch. 35, ds. 1. 

1 NS 2/44. NIOD, arch. 35, ds. 1. 

Het aantal bestudeerde appèlzaken is 76. 

2 NS 1/43. NIOD, arch. 35, ds. 1. 

Zie bijvoorbeeld de tijdschema's van zittingsdagen van het Landesgericht (6.10.1941, 13.10.1941, 

25.2.1942,10.2.1944, 28.8.1944). NIOD, arch. 37, ds. 6, mp. 2. 

Gesprek metJ.G. Troost (15.10.1996). 

VR 4/45 (1 o 1/45), VR s/45 (1 o 4/45), VR 9/45 (3 SG 31/44); VR 11/45 (3 SG 18/44), VR12/45 U SG s/44), VR13/45 (3 

o 1/45), VR 14/45 (3 o 2/45). NIOD, arch. 37 VR. 

Gesprek met J. Waldorp (18.9.1996); correspondentie met M. J. Smits/C.D. Reitema (maart 1996); SG 9/41, 

3 SG 24/44. NIOD, arch. 35, ds. 13, ds. 51. 

Gesprek metJ.G.Troosr (15.10.1996). 

§S 226-275 StPO. 

o 4/41. NIOD, arch. 35, ds. 5. 

SG 13/41, SG 2/42, SG 4/42, SG 16/42, SG 49/42, SG 65/42. NIOD, arch. 35, ds. 14,16,17,24,26. 

SG 4/41, SG 5/41, SG 6/41. NIOD, arch. 35, ds. 12,13. 

Zie bijlagen, figuur 10. 

3 SG 24/44. NIOD, arch. 35, ds. 4 en ds. 51. 

SG 16/42. NIOD, arch. 35, ds. 3. 

SG 64/42. NIOD, arch. 35, ds. 26. 

1L 584/42,2 L 774/42,2 L 836/42. NIOD, arch. 36, ds. 4. 
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SG 2/42, SG 4/42. NiOD, a rch . 35, ds . 14, ds . 16. Verwezen werd naa r een u i t sp raak van h e t Reichsger icht 

van 28.11.1940 (2 D 521/40 - Deutschejustiz 1941,163). E ind m a a r t werd de Krwvo t r o u w e n s r o gewi jz igd , 

d a t b o n n e n aan g o e d e r e n gelijk w e r d e n ges te ld . RGBl. 1,1942,147. 

SG 13/41. NiOD, a rch . 35, ds . 14. 

SG 5/41. NIOD, a rch . 35, ds . 12. 

SG 6/41,1 o 6/43,1 o 7/43,1 o 9/43,1 o 15/43. » o 25/43. NIOD, a rch . 35, ds . 5, ds . 13. 

1 o 78/43,2 SG 2/43,3 SG 33/43. NIOD, a rch . 35, ds . 5, ds . 2, ds . 43 . 

100 3 SG 24/44. NiOD, arch. 35, ds . 51. 

101 1SG16/43. NIOD, a rch . 35, ds . 33. 

102 3 SG 24/44. NIOD, a rch . 35, ds . 51. 

103 o 4/41, SG 15/42, SG 30/42, SG 41/42, SG 54/42 . SG 56/42, SG 68/42 ,1 SG 4/43 ,3 SG 2/43,3 SG s /43 .3 SG g /43 .3 

SG 10/43, 3 SG H/43, 3 SG 17/43, 3 SG 20/43 . 3 SG 22/43, $ SG 26/43, 3 SG 27/43, 3 SG 37/43. 3 SG 41/43. NIOD, 

arch. 35, ds . 5,17, 2 0 , 2 2 , 2 4 , 2 5 , 2 7 , 2 9 , 3 6 , 3 8 - 4 5 -

104 3SG9/44 . NIOD, a rch . 35, ds . 47. 

105 SG 68/42. NIOD, a rch . 35, ds . 27. 

106 Unzurechnungsfähigkeit, Zwang, Notwehr, Notstand. §§ 5i-54SfGB. 

107 SG 76/42. NIOD, a rch . 35, ds . 29 . 

108 H e t N e d e r l a n d s e mi l i t a i re s t raf recht n o e m d e de doods t ra f over igens wel . 

109 2 o 4/43. NIOD, a rch . 35, ds . 6. 

110 SG 16/42. NIOD, a rch . 35, ds . 3 . 

111 Knobclsdorf , 'Das Bielefelder Landge r i ch t 1933-1945', 92. 

$51 , l i d2SfGB. 

Zie bi jvoorbeeld 3 SG 1/44. N I O D , a rch . 35, ds . 46 . 

Uitwerking van een lezing voor het Haags Juridisch Genootschap (11.11.1971). Par t icul iere collectie G. L. Schim 

van de r Loeff (RU Leiden), 1. 

1 o 8/43, SG 3/41, SG 66/42, SG 68 /42 ,3 SG 29/43 ,3 SG 3/44.3 SG 21/44- N I O D , arch. 35, ds . 3, ds. 4, ds . 5, ds . 11, 

ds . 27, ds . 42, ds . 46 . 

SG 53/42. N I O D , a rch . 35, ds . 25. 

1L 361/42. N I O D , arch. 36, ds . 4; 1 o 80/43. N I O D , arch. 35, ds . 5. 

SG 38/42. N I O D , a rch . 35, ds . 21. 

119 3 0 21/43,3 SG 11/44, SG 45/42,1 SG 7/43. N I O D , a rch . 35, ds . 4, ds. 7, ds . 24. 

120 2 o 14/43. N I O D , a rch . 35, ds. 6. 

3 SG 24/44. N I O D , a rch . 35, ds . 51. 

1 o 33/43,1 o 25/43,2 o 18/43,3 o 57/43, SG 9/41. N I O D , arch. 35, ds . 5-7, ds . 13. 

1 o 32/43,1 o 76 /43 . N I O D , arch. 35, ds . 5. 

2 L 408/42. N I O D , a rch . 36, ds. 4 . 

SG 32/42, SG 43/42. N I O D , a rch . 35, ds . 20, ds . 22. 

2 NS 1/43. N I O D , arch. 35, ds . 1. 

127 SG9/41. N I O D , a rch . 35, ds . 13. 

128 SG 34/42. N I O D , a rch . 35, ds . 21. 

129 3 o 26/43. N I O D , arch. 37, VR 132/43-

130 Zie bi jvoorbeeld: 3 o 19/43,3 o 5 4 / 4 3 , 4 o 6 /43 ,4 o 9/43, SG 12/42, SG 14/42, SG 22/42. N I O D , arch. 35, ds . 7-

8, ds . 16-18; 3 L105/43. N I O D , a rch . 37, ds . 5. 

131 SG6/42. N I O D , a rch . 35, ds . 16. 

132 2 L1053/42. N I O D , a rch . 36, ds . 4; 1 o 6/43,3 o 19/43. N I O D , a rch . 35, ds . 5, ds . 7. 

133 2 o 22/43. N I O D , arch. 35, ds . 6. 

134 Zie de n o t e n a a n de hoofdredac t ies , N I O D , arch. 102, m p . 84a, m p . 84b en m p . 84A, a. 

112 

113 

114 

" 5 

116 

117 

118 

121 
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I23 

124 

125 

I26 
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7 'Totaler Einsatz' van de Duitse strafrechtspraak 
(mei 1943-september 1944) 

I De Jong, HetKoninkrijk, dl. 6,614-633. 

z Idem, 598-602,620. 

3 Zie bijvoorbeeld: vo 16/43 (19.2.1943), vo 20/43 (1-3-1943), vo 30/43 (i5-3-i943)- Vobl. 1943,77,99,135-

4 vo 27/43 (11-3-1943). Vobl. 1943,125. 

5 Bekendmaking van de WBN (29.4.1943), afgedrukt in: Bouman, DeApril-Meistakingen, 324. 

6 Rondschrijven WBN (26.4.1943), afgedrukt in: Bouman, DeApril-Meistakingen, 323. 

7 Telex Rauter aan Himmler (29.4.1943), afgedrukt in: Bouman, DeApril-Meistakingen, 325. 

8 Bekendmaking van Seyss-lnquart(1.5.1943), afgedrukt in: Bouman, DeApril-Meistakingen, 337. 

9 Ook voor de Nederlandse politie gold dat verbod. Directeur-generaal van politie aan gewestelijke poli-

tie-presidenten (1.5.1943). NIOD, arch. 216, ds. 12, mp. 18e; waarnemend gewestelijk politiepresident 

Arnhem ter uitvoering aan politie-president Arnhem en politiegezagsdragers in gewest Arnhem 

(4.5.1943). NIOD, arch. 100, p.i, ds. 122. 

10 De Jong, HetKoninkrijk, dl. 6,843-844; Schuiten, 'En verpletterd wordt het juk', 161. 

II Bouman, De April-Meistakingen, 65,108-109. 

12 Notitie van BdS (30.4.1943), afgedrukt in: Bouman, DeApril-Meistakingen, 326. 

13 Außenpost Enschede aan HSSPF (1.5.1943); Auß. Maastricht aan BdS (2.5.1943); Auß. Amsterdam aan 

HSSPF (2.5.1943). NIOD, arch. 77-85, mp. 148c, mp. 149a. 

14 De Jong spreekt van 116 doodvonnissen; Harster in zijn bericht van 117. Zie: De Jong, HetKoninkrijk, dl. 

6,843-844; bericht Harster (7.5.1943). NIOD, arch. 77-85, mp. 154a. 

15 FS Harster aan alle Außenstellen (4.5.1943). NIOD, arch. 77-85, mp. 152b. 

16 vo 48/43 (14.5.1943). Vobl. 1943,184. 

17 Beschikking (van Rauter - GvF] betreffende het verbeurdverklaren van radio-ontvangtoestellen 

(13.5.1943), afgedrukt in: Vobl. 1943,185. 

18 DeJong.HrtKonmferyfï, dl. 7,546. 

19 Wimmer aan Sonderbeauftragten in den Provinzen (1.5.1943)- NIOD, arch. 21, ds. 55 (vo 49/43)- Zie ook: P. 

Romijn, 'Die Nazifizierung der lokalen Verwaltung in den besetzten Niederlanden als Instrument 

bürokratischer Kontrolle', in: W. Benz, J. Houwink ten Cate, G. Otto (red.), Die Bürokratie der Okkupation. 

Strukturen der Herrschaft und Verwaltung im besetzten Europa (Berlijn 1998), 118. 

20 vo 49/43 (14.5.1943). Vobl. 1943,190. 

21 De Jong, HetKoninkrijk, dl. 6,846; dl. 7,563-578-

22 De Duitse autoriteiten rekenden op circa 120.000 Nederlanders. Uireindelijk werden dat er 'slechts' 

54.000. Sijes, Dearbeidsinzet, 290. 

23 Idem, 337,411. 

24 vo 53/43 (16.6.1943). Vobl. 1943,200. 

25 vo 66/43 (9.7.1943). Vobl. 1943, 242. Rauters beschikking van 4 augustus 1943, zie in: De Telegraaf 

(4.8.1943). 

26 De Jong, Het Koninkrijk, dl. 7,644; Sijes, Dearbeidsinzet, 1990,303-304. 

27 Sijes, Dearbeidsinzet, 398. 

28 Vanaf het voorjaar van 1943 werd herhaaldelijk de aanbeveling gedaan geen gehoor te geven aan Duitse 

oproepen voor arbeidsinzet. Sijes, De arbeidsinzet, 293; De Jong, HetKoninkrijk, dl. 6,859-860; dl. 7,805-

834-
29 Voor een overzicht van de activi teiten van de LO zie: Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, 2 

dln. (Amsterdam 1989); C. van Tricht, Onderduikers en knokploegen. Het verzet van de landelijke Organisatie 

voor Hulp aan Onderduikers en de LandelijkeKnokploegen (Amsterdam 1991). De Jong spreekt van 'enkele hon

derdduizenden', zie: De Jong, HetKoninkrijk dl. 10a, 65. 

30 Het grote gebod, dl. 2,610. In de zomer van 1943 teldedeze organisatie volgens De Jong slechts 'enkele dui

zenden leden'. De Jong, Het Koninkrijk, dl. 7,759. 

31 Dejong, HrtKomnfcryft, dl. 7,870-880,977-1001. 

32 Idem, 1091-1220. 
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Zie voor een overzicht van de sabotageacriviteiren in de periode van mei 1943 tot juni 1944: idem, ioz7n. 

Door her Englandspiel, dat tor de lenre van 1944 werd volgehouden, waren nier alleen 59 Nederlandse 

geheime agenren, maar ook tonnen explosieven in Duirse handen gevallen. Met die explosieven zou

den zo veel meersabotageaanslagen kunnen zijn verricht. Eind augustus 1944 vonden de eerste wapen-

droppings ren behoeve van de knokploegen en her RW plaars. Sederrdien behoorden omvangrijke sabo

tageacties tot de mogelijkheden. In begin september werd her eersre wapenfeit geleverd: belangrijke 

delen van het spoorwegennet waren volledig vernield. Over her Englandspiel zie bijvoorbeeld: M. R.D. 

Foot, SOE in the Low Countries (Londen 1990); J. Rep, Englandspiel. Spionagetragedie in bezet Nederland (Bus-

sum 1977). Verder: De Jong, Het Koninkrijk, dl. 10a, 113,118-izi. 

De Jong, Het Koninkrijk, dl. 7,743; Het grote gebod, dl. z, 608-609; J. L. van der Pauw, Guerilla in Rotterdam. De 

paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945 (s-Gravenhage 1995), 166,207-Z08. 

De Jong, Het Koninkrijk, dl. 7,693-698,719-720,738,782. 

sc 16/43. NioD, arch. 35, ds. 33. 

3 StA 1661/43. NiOD, arch. 37 Gen. StA. 

Van der Pauw, Guerilla in Rotterdam, 167; 3 SG 10/44. NIOD, arch. 35, ds. 4. 

De Jong, Het Koninkrijk, dl. 7,729-726,783-794-

Idem,739. 

Van der Pauw, Guerilla in Rotterdam, 207-208. 

De Jong, Het Koninkrijk, dl. 7,1007-1008. 

V.H. Rurgers verwoordde de kririek op deze politieke aanslagen in Trouw (23.6.1943); Het Parool 

(30.7.1943) diende hem van repliek. 

Hoving, Oorlogen kriminalität, 58-59; Hudig, 'De criminaliteit in Rotterdam', 341-346; Rijksen, Crimina

liteit en bezetting, 54-65. 

Vermerk Krug (11.5.1944). NIOD, arch. 33, ds. 12, mp. d. 

vo 6/44(13.3.1944). Vobl. 1944,17. Ook in: Schrieke aan Krug (1z.10.1943). NIOD, arch. 21, ds. 48A, mp. 6. 

Beroep in cassatie kon niet worden ingesreld indien in de einduitspraak: geen srraf of maatregel werd 

opgelegd; geen andere srraf of maatregel werd opgelegd dan een geldboere van ten hoogste ƒ 100,-, een 

berisping of reruggave aan ouders of voogd zonder roepassing van enige srraf. vo 79/43 (21.8.1943). Vobl. 

1943,270. 
Reglement betreffende de wijze van eedaflegging der onderscheidene Rechterlijke Ambtenaren, de 

afwezigheid, de afwisseling en de orde van de inwendige dienst van de Hoge Raad, gelijk mede van de 

Hoven en Rechtbanken, behorend bij het Besluit van 14 september 1838,36. 

Elf leden van de Hoge Raad aan Schrieke (21.1.1944); Schrieke aan elf leden van de Hoge Raad (ongeda

teerd); Schrieke aan Krug (i.z.1944); Krug aan Schrieke (11.2.1944). NIOD, arch. 33, ds. 2, mp. f. Zie ook: 

Mazel, In naam van het recht..., 131-132. 

vo 62/43 (9-6.1943)- Vobl. 1943,133. 

HA Ernährung und Landwirtschaft aan OM Amsterdam (30.5.1944). NIOD, arch. 33, ds. 11, mp. k. 

Oegg aan Krug (30.11.1943). NIOD, arch. 33, ds. 16, mp. a. 

Zie bijvoorbeeld: Althaus aan Schrieke (12.4.1944,18.6.1944); Krug aan Schrieke (24.4.1944,15.4.1944, 

28.4.1944); Schrieke aan Krug (25.4.1944). NIOD, arch. 33, ds. 4, mp. b. Zie ook: Bestuursalmanak voor het 

bezette Nederlandschegebied 1942-1943 ('s-Gravenhage 1942), 18-27; Bestuursalmanak voor het bezette Nederland-

sche gebied 1943-1944 ('s-Gravenhage 1943). 12-21. 

Procureur-generaal Leeuwarden aan de secretaris-generaal van her departement van justitie (8.3.1944); 

Schrieke aan Krug (zo.1.1944,2.2.1944). NIOD, arch. 33, ds. 12, mp. c. 

Krug aan BdS Naumann (10.2.1944,10.3.1944); Naumann aan Außenstellen, Außenposten (28.2.1944). 

NIOD, arch. 33, ds. 12, mp. c. 

Erdman (MvJ; 4.6.1943). NIOD, arch. 33, ds. 17, mp. d. 

Krug aan HA GeWi (17.9.1943); Rüln aan Krug(17.4.1944). NIOD, arch. 33, ds. 17, mp. d. 

R. Fiebig, leider van de Rüstungs- undBewaffnungskommission werd dan ook rerechrgewezen toen hij Rau-

ter in plaars van Krug had benaderd. Vermerk Krug (27.8.1943). NIOD, arch. 33, ds. 17, mp. d. 

Krug aan Wimmer en Seyss-Inquart (7.8.1944); Schrieke aan Krug (30.6.1944); Chefintendant beim VVBN 

aan GKfVuJ (10.6.1944). NIOD, arch. 33, ds. 17, mp. d. 
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6i Zie bijvoorbeeld de correspondenrie over de bevolking van de penitentiaire inrichting te Veenhuizen, 

in de zomer van 1944. Schrieke aan HA JU (10.6.1944); HA JU (Rebmann) aan BdRK Drente (26.6.1944). 

NIOD, arch. 33, ds. 13, mp. e. 

62 Vermerk Krug (11.5.1944). NIOD, arch. 33, ds. 12, mp. d. 

63 Idem. 

64 D. Verkijk, Radio Hilversum 1940-1945. De omroep in de oorlog (Amsterdam 1974), 704. noot 26. 

65 Althaus aan Wimmer (10.8.1944). NIOD, arch. 33, ds. 12, mp. d; De Jong, Het Koninkrijk, dl. 8,650. 

66 Over Naumann zie: A.E. Cohen, 'Schuldig slachtoffer. De derde Befehlshaber der Sicherheitspolizei 

und des SD in Nederland', in: A.H. Paape (red.), Studies over Nederland in oorlogstijd, dl. 1 ('s-Gravenhage 

1972), 192-210. 

67 BdS Naumann aan Außenstellen (i3-9-i943)- NIOD, arch. 77-85, mp. 159g. 

68 R. Bohn, '"Ein solches Spiel kennt keine Regeln". Gestapo und Bevölkerung in Norwegen und Däne

mark', in: G. Paul en K.M. Mallmann (red.), Die Gestapo. Mythos und Realität (Darmstadt 1995), 473. 

69 Rauter aan Himmler (27.9.1943,11.1.1944,13.1-1944), afgedrukt in: In 't Veld, Dess en Nederland, 1213-1214, 

1273,1278, doc. 467, doc. 496, doc. 498. Zie ook: Nestler, Europa unterm Hakenkreuz 4,74. 

70 De Jong, Het Koninkrijk, dl. 7,794; dl. 10a, 71. 

71 Idem, dl. 10a, 76-80. 

72 Idem, 71. 

73 Befehl des Führers, betrifft: Bekämpfung von Terroristen undSaboteuren in den besetzten Gebieten; Geriehtsbarkeit 

(30.7.1944), afgedrukt in: Moll (red.), 'Führer-Erlaße', 436, doc. 344. 

74 Idem. 

75 ». Durchführungserlaß des OKiv(i8.8.i944). NIOD, coli. 264,0-764. 

76 FS Rauter aan Brandt (6.7.1944). NIOD, arch. 77-85, mp. 3b. 

77 Wellicht heeft het Berlijnse RSHA toestemming totdeze maatregel verleend. Zo was zijn naoorlogse ver

klaring. Naast het Führerbefehl van 30 juli, waarvan Christiansen en Seyss-Inquart reeds op 6 juli weet 

hadden, heeft het RSHA volgens Rauters naoorlogse verklaring hem midden augustus 1944 een bevel 

gegeven, waarin was vermeld dat de afzonderlijke Einsatzkommando's van de Sipo de plaats van de 

opgeheven rechtbanken moesten innemen en daarnaast represaillemaatregelen moesten nemen. Dat 

bevel is niet bewaard gebleven, pv Hanns Albin Rauter (2.1.1948). NIOD, coll. 249, nr. 260, opheffing 

Duitse Gerichtsbarkeit. 

78 D. Peschanski, 'La repression anricommuniste dans le departement de la Seine (1940-1942)', in: Vichy 

1940-1942. Contrôle et exclusion (Bruxelles 1997), 101-137, in het bijzonder 119. 

79 Messerschmidt, 'Totaler Krieg - totaler Staat - totaler Feind. Der Kommandobefehl', in: Was damals 

Rechtwar..., 161-189. 

80 Over de tragedie van Oradour zie onder meer: J. Kruuse, Oradour. Een massamoord en wat erop volgde 

(Amsterdam 1970); S. Farmer, Oradour. Arrête sur mémoire ([Parijs] 1994)-

81 P. J. Cohen, Serbia's Secret War. Propaganda and the Deceit of History (College Station [Tex.] 1996), 37"38; J- R-

Lampe, Yugoslavia as History. Twice There Was a Country (Cambridge 1996), 211. 

82 Messerschmidt, 'Volkerrecht und "Kriegsnotwendigkeit" in der deurschen militärischenTradi tion', in: 

Was damals Recht war..., 191-229. 

83 De Jong, Het Koninkrijk, dl. loa, 74. Deze doodstraffen zouden niet meer worden voltrokken. 

84 vo 15/44(12.5.1944). Vobl. 1944,37. 

85 Rauter was het met hem eens. Rauter aan Himmler (i5-5-i944); Seyss-Inquart aan Christiansen 

(15.5.1944). In 't Veld, Dess en Nederland, 1344 e.V., doc. 545 en doc. 546. 

86 Dienstanweisung zur Durchführung des Erlasses des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete 

über den Ausnahmezustand(26.s.i944). NIOD, arch. 21, ds. 55 (vo 15/44)-

87 WBN Chrisriansen {Chefrichter Bourwieg), betr. Standgerichte gegen Landeseinwohner (23.8.1944). NIOD, coli. 

264, D-766. 

88 WBN Christiansen aan OKw/WFSt (21.9.1944). NIOD, coli. 264, D-769. 

89 sso-Fernschrieben OKW/WFSt/Qu.2 aan o.m. WBN (24.9.1944). NIOD, coli. 264, D-770. 

90 Dar was 00k de belangrijkste reden voor Himmler en Heydrich geweest om in oktober 1939 de SS- und 

Polizeigerichtsbarkeit in te voeren. Later bleek hun echter dat niet in alle zaken een proces wenselijk was. 
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Clausules werden ingebouwd. Zie verder: W. Scheffler, 'Zur Praxis der ss- und Polizeigerichtsbarkeit im 

Dritten Reich', in: G. Dölker en W. Steffani (red.), Klassenjustiz und Pluralismus, Festschrift für Ernst Fränkel 

zum 75. Geburtstag (Hamburg 1973). 224-236. 

Voor een impressie van de zaken die het ss- und Polizeigericht x behandelde, zie: NIOD, arch. 77-85, rnp. 

12a. Voor een indruk van de wijze waarop er werd recht gesproken, zie: Feldurteil St.Lw 357/43 

(30.11.1943). NIOD, arch. 37 AR, AR 259/44. 

vo 50/43 (14.5.1943). Vobl. 1943,191. 

NIOD, arch. 77-85, mp. 12C 
AR 485/43, AR 486/43, AR 490/43. AR 597/43, AR 599/43, AR 650/43, AR 737/43, AR 27/44, AR 222/44, AR 

320/44, AR 372/44,2 AR 421/44,2 AR 470/44,2 AR 472/44,2 AR 473/44, AR 16/45. NIOD, arch. 37 AR. 

AR 624/43, AR 48/44, AR 242/44, AR 224/44, AR 299/44, AR 303/44- NIOD, arch. 37 AR. 

AR 149/44, AR 223/44, 2 AR 390/44, 2 AR 4OO/44, 2 AR 449/44, AR 32/45- NIOD, arch. 37 AR. 

Schrieke aan Krug (8.6.1944); Rebmann aan ss- und Polizeigericht x(i5.6.i944); ss- und Polizeigericht x 

aan Rebmann (17.7.1944). NIOD, arch. 33, ds. 11, mp. 1. 

2 StA 2480/44. NIOD, arch. 37 Gen. StA. 

1 o 49/44 (1 StA 481/44). NIOD, arch. 37 o, ds. 9. 

100 Seyss-Inquart aan Himmler (30.11.1942), afgedrukt in: In 't Veld, Dess en Nederland, 875, doc. 268. 

101 Himmler aan Seyss-Inquart (3.12.1942). NIOD, arch. 21, ds. 36, mp. 11 (vo 1/43). 

102 Interne Dienstanweisung van Seyss-Inquart (14.9.1943). NIOD, arch. 33, ds. 13, mp. c 

103 In die richting ging ook het bericht van een medewerker van RS dat was verstuurd aan de president van 

het Obergericht en de procureur-generaal van het Duitse OM. Daarin werd vermeld dat het decreet in 

het bijzonder was bedoeld om 'hulp van binnenuit* (medewerking van personeel bij dergelijke overval

len) tegen te gaan. RS (Spanner) aan onder meer Oegg, Joppich, Krug (26.2.1944). NIOD, arch. 33, ds. 13, 

mp. c. 

104 Decreet van Seyss-Inquart (22.2.1944), afgedrukt in: Weekoverzicht van aangelegenheden betreffende de open-

bareveiligheid(z3.2.1944-1.3.1944). NIOD, arch. 123, ds. 120, nr. 9. 

105 In zaken die het politiestandgerecht behandelde, trad meer dan eens als Vertreter der Anklage Deppner 

op - Rauters man op het gebied van de Gegnerbekämpfungen leider van Abt. iv (Gestapo) in bezet Neder

land. 

106 Interne Dienstanweisung zur Durchführung meines Erlasses betreffend Übertragung der Aburteilung von mit der 

Versorgung der Bevölkerung zusammenhangenden Sabotagehandlungen an das Polizeigericht (24.2.1944). NIOD, 

arch. 33, ds. 13, mp. c. Overigens mag worden betwijfeld of deze verplichting de Generalstaatsanwalt te 

raadplegen ook in de praktijk stipt werd nagekomen. Bij zaken, die het ss- und Polizeigericht wilde 

behandelen, was het de gewoonte dat dedossiers aan HA ju werdenopgestuurd.Hetstaatnietvast of dit 

ook de procedure was bij zaken, die het Polizeistandgericht wilde behandelen. Er is geen schriftelijk 

materiaal bewaard gebleven, dat op overleg zou kunnen duiden. Zie: Register ju AR 1944. NIOD, arch. 33, 

ds. 14, mp. b. 

107 R. van Olm, Recht al barstte de wereld. Reina Prinsen Geerligs en de ondergang van de verzetsgroep cs-6 (Schoorl 

1998). 

108 De Jong schatte het aantal doodvonnissen van 'ss-Gerichte' op 222. Enkele daarvan waren gewezen 

door het ss- und Polizeigericht: de meeste door het Polizeistandgericht. De Jong, Het Koninkrijk, dl. 8, 

337-
109 Vonnis van het Politiestandgerecht (13.1.1944). NIOD, arch. 35, ds. 49,3 SG 13/44-

110 Schuiten, 'En verpletterd wordt het juk', 188. 

111 Deze zaak werd behandeld nadat Rauter ervan op de hoogte was gebracht, dat het Führerbevel ook voor 

het politiestandgerecht gold en dat dus ook dit gerecht ab sofort buiten werking werd gesteld. Vermoe

delijk achrte hij het, ter wille van de generaal-preventieve werking, toch nuttig deze zaak te laten voor

komen. FS Bender aan Rauter (13.7.1944). NIOD, arch. 77-85, mp. 3c; Vermerk Härtel aan ss-Richter Herr-

gesell (25.7.1944). NIOD, coll. 249, nr. 260, opheffing Duitse Gerichtsbarkeit. Zie ook De Jong, Her 

Koninkrijk, dl. 10a, 74-75. 

112 Verkijk, Radio Hilversum, 701-704. 

113 Anweisung Seyss-Inquart aan Propagandaleitung, z.Hd. Herrn Haagn (6.8.1943). NIOD, arch. 33, ds. tl, mp. f. 
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114 Z u s t ä n d i g k e i t s v e r o r d n u n g (21.2.1940). RGBl. 1,1940,405-

115 Vermerk Böt tcher (HA J U , 13.8.1943); Oegg aan H A J U (14.8.1943, 20.8.1943, 23.8.1943, 7-9-1943)- N I O D , 

arch. 33, ds . 11, m p . f. 

116 vo 25/40 (24.6.1940). Vobl. 1940 ,59 . 

117 vo 140/41 (25.7.1941). Vobl. 1941,605. 

118 vo 86/42 (3.8.1942). Vobl. 1942,394. 

119 Zie bi jvoorbeeld: 1 L 228/43,1L 320/43,1 L 341/43,1L 441/43,1L 444/43,1L 872/43,1L 231/43,1L 266/43,1L 

319/43,1L 321/43,2 L 96 /44 ,2 L 324 /44 ,2 L 272 /44 ,2 L 380 /44 ,3 L 23/44,3 L 329/44- N I O D , a rch . 36, ds . 1, ds. 

!f 

120 1L120/44. N I O D , arch. 36, ds . 1. 

121 I L 101/44. N I O D , arch. 36, ds . 1. 

122 I L 121/44. N I O D , arch. 36, ds . 1. 

123 2 L 74/44. N I O D , arch. 36, ds . 2. 

124 Zie bi j lagen, figuur 16. 

125 FS D e p p n e r aan alle Außens t e l l en (7.6.1944). BA, R 70 NL/16. 

126 I d e m . 

127 Rosellen aan H A j u (14.6.1944). N I O D , arch. 33, ds . 12, m p . a. 

128 I d e m . 

129 LGD Meyer aan Präs. Abt. (28.4.1944); Jopp ich en Rosel len aan Präs. Abt. (23.5.1944); Jopp ich aan GKfVuJ 

(31.5.1944); K r u g aan W i m m e r (28.6.1944). N I O D , a rch . 33, ds . 4, m p . a; ds . 12, m p . a. 

130 4 o 10/44. N I O D , arch. 35, ds . 8. 

131 Rauter aan Verteiler n i (14.5.1943)- N I O D , a rch . 77-85, m p . 10a. 

132 Oegg aan GKfVuJ (17.5.1943). N I O D , arch. 33, ds . 11, m p . g. 

Zie bi jvoorbeeld: 1 SG 9/43, t SG 13/43,3 SG 14/43.3 SG15/43,3 SG 42/43 (20.1.1944). N I O D , arch. 35, ds . 4, ds . 

30, ds . 39, ds . 45 . 

3 o 11/43,3 o 36/43,1 SG 9/43,1 S G 13/43,3 SG 15/43. N I O D , arch. 35, ds . 7, ds . 30, ds . 31, ds . 39 . 

1 SG 7/43. N I O D , arch. 35, ds . 4. 

3 o 4/44. N I O D , arch. 35, ds . 7. 

Urtei l 3 SG 16/43 (8.6.1943). N I O D , arch. 35, ds . 39. 

138 Stellungnahme des Obergerichts (10.6.1943). N I O D , a rch . 35, ds . 39 ,3 SG 16/43. 

139 10 63/43,1 o 94/43,1 o 95/43 ,3 o 21/44,1 o 46 /44 ,3 o 54 /43 ,3 o 29/44. N I O D , arch. 35, ds . 5, ds . 7. 

1 o 68/43. N I O D , arch. 35, ds . 5. 

3 SG 38/43. N I O D , arch. 35, ds . 44. 

3 SG 24/44. N I O D , arch. 35, ds . 51. 

3 SG 9/43, 3 SG IO/43, 3 SG 20/43 ,3 SG 22/43,3 SG 26/43,3 SG 27/43, 3 SG 41/43, 3 SG I/44, 3 SG 7/44, 3 SG 9/44. 

N I O D , arch. 35, ds . 38, ds . 40-42 , ds . 44-47. 

Urtei l 3 SG 9/43 (18.5.1943). N I O D , a rch . 35, ds . 38. 

3 SG 10/43,3 SG 26/43,3 SG 7/44. N I O D , arch. 35, ds . 38, ds . 42, ds . 47. 

3 SG 27/43,3 SG 1/44,3 SG 9/44. N I O D , arch. 35, ds . 42, ds . 46 , ds . 47. 

1 SG 18/43,3 SG 13/44. N I O D , a rch . 35, ds . 33, ds . 49 . 

1 SG 7 /44 ,3 SG 15/44. N I O D , a rch . 35, ds . 35, ds . 50 . 

1 o 76/43,1 o 22/43,1 ° 12/44. z ° z /44 ,3 ° 49/43- N I O D , a rch . 35, ds . 5-7. 

3 o 1/44,3 o 7 /44 ,3 o 8/44. N I O D , arch. 35. ds . 7. 

3 o 34/43 ,3 SG 22/44. N I O D , a rch . 35, ds . 7, ds . 50 . 

3 SG 13/43,2 SG 4/43,1 o 9/44. N I O D , arch. 35, ds . 4, ds . 5, ds . 39. 

1 o 19/44,1 o 24/44,1 o 31/44,3 SG 32/44. N I O D , arch. 35, ds . 5, ds . 52. 

154 2 0 27/44,3 SG 26/44. N I O D , a rch . 35, ds . 6, ds . 52. 

155 1 o 2 /44 ,4 o 9 /44 ,4 o 58/44. N I O D , arch. 35, ds . 5, ds . 8. 

156 4 0 5 8 / 4 4 . N I O D , arch. 35, ds . 8. 

157 3 0 3 6 / 4 4 . N I O D , arch. 35, ds . 7. 

133 

1Î4 

135 

136 

137 

140 

141 

142 

14; 

'44 

'45 

146 

147 

148 

'4') 
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' S ' 
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8 Rechtspleging in de schaduw van het oorlogsgeweld 
(september 1944-mei 1945) 

1 Seyss-Inquar t aan RF-SS H i m m l e r , in: In 't Veld, Dessen Nederland, 1365, doe. 555. 

2 Over die s t ak ing zie: A.J.C. Rüter, Rijden en staken. De Nederlandse spoorwegen in oorlogstijd ( 's-Gravenhage 

1950), 215-282. 

3 NRC (4.9.1944). 

4 D i e n s t a n w e i s u n g (26.5.1944). N I O D , arch. 21, ds . 55 (vo 15/44). 

5 NRC (4.9.1944). 

6 FS Schönga r th aan alle Posten, Stellen, K o m m a n d o s (11.9.1944). N I O D , arch. 77-85, m p . i93Cd. 

7 Zie De Jong , Het Koninkrijk, d l . 10b, 409,1143-1145. 

8 Cohen , 'Een o n b e k e n d e t i jdgenoot : de laatste Befehlshaber des Sipo u n d des SD in Neder land ' , in: A .H. 

Paape (red.), Studies over Nederland in oorlogstijd, d l . 1 ( 's-Gravenhage 1972), 170-191-

9 De Jong , HetKoninkrijk, d l . 10b, 409,1143-1145. 

10 I d e m , 399. 

11 Het grote gebod, d l . 1,403. 

12 Over de vraag naar de bevoegdheden van de b e t r o k k e n Dui tse au tor i t e i t en in deze p rocedure verschil len 

de m e n i n g e n . Zie: verklar ing W. Lages (22.8.1948). N I O D , coll. 249, doc . 11, nr. 260, opheff ing Dui tse 

Ger ichtsbarkei t ;Her Proces Rauferfs-Gravenhage 1952), 157-179; De Jong,Het Koninkrijk, d l . 10b, 383-390. 

13 T. Kors, HannieSchaft. Hetlevensverhaal van een vrouw in verzet tegen de nazi's (Amste rdam 1976)-

14 Zie bijvoorbeeld: b e k e n d m a k i n g H S S P F (16.12.1944). N I O D , coll. 264, N 50/1,1163-PS. 

15 De Jong , HetKoninkrijk, dl . ïob , 92-93,384-387. 

16 I d e m , 383 e.v. 

17 Cohen , 'De verantwoordel i jkheid voor de represailles wegens de z.g. aans lag op Rauter ' , in: A. H . Paape 

(red.), StudiesoverNederland in oorlogstijd, dl . 1 ( 's-Gravenhage 1972), 288-300. 

18 Her proces Rauter, 183-185. 

19 DeJong,HerKonmfcn;7c,dl. iob,393. —CXX-

20 Idem, 381-383. 

21 ss r>Fernschre iben OKw/WFSt/Qu.2 aan W B N (24.9.1944). N I O D , coll. 264, D-77°-

22 M. de KtizeT,Putten.De razzia en de herinnering (Ams te rdam 1998), 171-178,230-231. 

23 Zie bijvoorbeeld: B. A. Sijes, De razzia van Rotterdam 10-11 november 1944 ( 's-Gravenhage 1951). 

24 DeTe/egratf/(2i.9.i944). 

25 De Jong , HetKoninkrijk, dl . 10b, 42,1264. 

26 I d e m , 26,37-42,71-85,100-159,1085-1095,1264-1268,1346-1351. 

27 Voor een overzicht van h e t illegale werk na Dolle Dinsdag , zie: De Jong, HetKoninkrijk, d l . lob , 448 e.v. 

28 Van be lang was de b e n o e m i n g van Ve r t rouwensmannen , die de reger ing t i jdens de overgangsfase z o u d e n 

ve r t egenwoord igen . Verslagvan de werkzaamheden van Vertrouwensmannen derRegeering, aangewezen bij Besluit 

van HarerMajesteitsRegeeringvan 2 augustus 1944 ( 's-Gravenhage 1946)-

29 De Jong , HetKoninkrijk, d l . 10b, 480 . 

30 Idem, 486-489,500-509. 

31 B e k e n d m a k i n g Rauter, DeTelegraaf (16.9.1944). 

32 De Jong , HetKoninkrijk, dl . 10b, 1336. 

33 E ind november 1944 werden de bevoegdheden van deze ins tant ie bij bes lu i t beperk t : voor taan was he t 

instel len van beroep in cassatie n ie t meer mogeli jk, vo 49/44(22.11.1944). Vobl. 1944,110. 

34 Mazel , In naam van hetrecht..., 124-132. 

35 v o 3/45 (27.12.44) en v o 4/45 (24.1.45). Vobl. 1945,4 ,6 . 

36 Röl ing, Over het kleine engrote kwaad, 36. 

37 Y. Schaaf, Dodelijke dilemma's in hetvriese verzet. Het veemgericht en Esmée van Eeghen (Franeker 1995), 30-66. 

38 Hov ing , Oorlogen kriminaliteit, 57-61; Rijksen, Criminaliteit en bezetting, bij lagen, grafieken 1-4. 

39 Hov ing , Oorlogen kriminaliteit, 52-61; H u d i g , 'De cr iminal i te i t in Rot te rdam' , 341-346-

40 De Jong , HetKoninkrijk, d l . 6 ,860 ; d l . 7,634-639. 

41 Mascus (BdO 11 NL) aan H S S U P F (1.8.1944). N I O D , arch. 77-85, m p . 5a. 
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76 
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W i m m e r aan Rauter (28.3.1944). M O D , arch. 33, ds . 2, m p . d. 

v o 1/45 (24.1.1945). Vobl. 1945,2. 

AR 715-719/44, AR 730/44, AR 732/44, AR 739/44. AR 741-751/44. NIOD, arch. 37 AR. 

AR 701/44, AR 728/44, AR 732/44, AR 736/44, AR 73/45. E AR 3l/44"E AR 45/44. E AR 49/44. E AR 53-66, AR 7/45, 

AR 72/44, AR 74/44, AR 14/45, AR 3o/45. AR 4 ' /45 . AR 42/45- NIOD, arch. 37 AR. 

G. van der H a m , Zeeland 1940-1545, d l . 2 (Zwolle 1990), 508-510; De Jong , Het Koninkrijk, dl . lob, 68-70. 

Opmerkel i jk is ook, d a t de s t rafmaatregelen d ie in Pu t ten waren getroffen, we rden a a n g e k o n d i g d als 

onde rde len van een in de naam van de Wehrmachtbefehlshaber u i tgesp roken Urtei l . De Keizer, Putten, 77. 

AR 32/45, AR 22/45, E AR 47/44. NIOD, arch. 37 AR. 

De Jong , Het Koninkrijk, dl . loa, 238-248,352-353: d l . 10^363-364 . 

Lopend onderzoek naar bepaalde l ichte gevallen werd in bepaa lde delen van Nede r l and eveneens 

ges taakt . S tomps aan Oegg(15.9.1944). N I O D , arch. 37, ds . 8, m p . 8. 

Meldung van de Kommandoführer [onleesbaar] aan Ortskommandantur Nimwegen, z. Zt. Feldkommandantur 

Enschede (21.9.1944). N I O D , arch. 33, ds . 4, m p . a. 

Krug aan Landsrat Gär tne r te Delden (16.9.1944). N I O D , arch. 17, ds . 1,1004. 

Krug aan Heich l inger (25.9.1944); H A j u aan Präs. Abt. (3.10.1944); K r u g aan Landsra t Gär tne r te Delden 

(16.9.1944). N I O D , arch. 17, ds . 1,1004; S t o m p s aan Oegg (15.9.1944). N I O D , arch. 37, ds. 8, m p . 8. 

LI/44B, L 7/44B, LI4/44B, L 20/44B, L 6/45, L12/45, 2 L 549/44. 2 L 551/44. NIOD, aTCh. 37 L, ds . 2, dS. 3 . 

L11/45, L16/45 en 1-17/45- N I O D , arch. 37 L, ds . L 43 , L 44B, L 4 5 , 4 Cs 44. 

1 o 29/44,1 o 39/44,1 o 45/44,1 o 47/44,2 o 29/44,3 o 34/44.4 ° 27/44,4 o 69 /44 ,4 ° 80/44,1 SG 8/44,1 SG 10/44, 

3 SG 20/44,3 SG 28/44,3 SG 18/44. N I O D , arch. 35, ds. 4, ds. 5, ds . 7, ds . 35, ds . 50, ds. 52; arch. 37, ds. 9-ds. 12. 

S tomps aan Oegg (15.9.1944); S tomps aan GKfVuJ (18.9.1944); Abschlußbericht S t o m p s (27.9.1944). N I O D , 

arch. 37, ds . 8, m p . 8. 

Lijst van gevangenen in Utrecht , N I O D , arch. 37, ds. 8, m p . 50. 

3 SG 30/44. N I O D , arch. 35, ds. 52. 

Gen . StA aan UntersuchungshaftanstaltEsscn (3.11.1944). N I O D , arch. 37, ds. 8, m p . 43. 

Krug aan RJM (3.10.1944). N I O D , arch. 33, ds . 2, m p . d. 

3 SG 18/44,3 SG 21/44,3 SG 31/44,10 56 /44 ,4 0 77/44.3 SG 29/44. N I O D , arch. 35, ds . 50-52. 

10 56/44. N I O D , arch. 35, ds. 5. 

3 SG 18/44,3 SG 21/44,3 SG 28/44,3 SG 31/44. N I O D , arch. 35, ds . 4, ds. 50, ds . 52. 

DeTetegraaf{7.2.194.5,8.2.1945). 

StA 44/45, StA 55/45, StA 59/45, SCA62/45, StA 65/45, StA 77/45, StA 83/45, StA 85/45, StA 87/45, StA 125/45-

129/45, StA 131/45-161/45, StA 177/45, StA 178/45, StA 183/45, StA 196/45, StA 197/45, StA 199/45, StA 201/45, 

StA 232/45, StA 239/45, StA 240/45, StA 254-255/45, StA 263/45, StA 267/45, StA 265/45. N I O D , arch. 37 Gen . 

StA. 

StA 81/45 (19.2.1945). N I O D , arch. 37 StA. 

De Telegraaf '(26.2.1945). 

Beauftragte für dieNiederlande des Reichsministers fürRüstungs- undKriegsproduktion aan H A JU (6.3.1945). N I O D , 

arch. 37 Gen. StA, StA 81/45. 

H A j u aan Einsatzstab Fischer (28.11.1944). N I O D , arch. 33, ds. 11, m p . i; StA 37/45 E StA 257/45, E StA 258/45, E 

StA 259/45, E StA 261/45. N I O D , arch. 37 Gen. StA; E StA 1/45. N I O D , arch. 37 VR, VR 1/45. 

Seyss-Inquart aan Rauter (1.11.1944); Schöngar th aan M u n t (3.11.1944); Rauter aan Seyss-Inquart 

(31.12.1944); Rauter aan Gen. StA (31.1.1945). N I O D , arch. 37 Gen. StA, StA 37/45-

E StA 1/45. N I O D , a tch . 37 VR, VR 1/45. 

Uttei l E StA 1/45 (3.1.1945). NIOD, arch. 37 VR, VR 1/45. 

StA 377/44. N I O D , arch. 37 Gen. StA. 

Urtei l L18/44B (14.12.1944). N I O D , arch. 37 Gen. StA, 4 StA395/44-

H e t O M g i n g de zaak nie t overigens vervolgen maar d roeg deze af aan de Wehrmach t . StA 57/45- N I O D , 

arch. 37 Gen. StA. 

Hij is wel vervolgd. Wat er n a h e t u i t b r engen van de aanklacht is gebeurd , is echter n ie t bekend . StA 50/45-

N I O D , arch. 37 Gen. StA. 

Urtei l E StA 5/44 (12.2.1945). N I O D , arch. 37 G e n . StA, E StA 5/44. 
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9 Gratiëring, strafexecutie en het leven in Duitse gevangenschap 

ErlaßdesFührersundReichskanzlers über die AusübungdesGnadenrechts (1.2.1935). RGBl. 1,1935,74-

Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ausübung des Gnadenrechts im Generalgouvernment (30.1.1940). 

RGBl. 1,1940,1,399. 

Erlaß des Führers über die Ausübung des Gnadenrechts in den besetzten niederländischen Gebieten (20.1z.1940). 

RGBl. 1,1940,1644. 

3 s c 17/43,1 SG 17/43,3 s c 1/44.3 s c 37/43. NIOD, a rch . 35, d s . 33, ds . 39, ds . 44 , ds . 4 6 . 

3 s c 17/43. NiOD, a rch . 33, ds . 39 . 

C E . W r i n g e r (22.7.1943). N I O D , a rch . 35, ds . 34 ,3 s c 20/43. 

Verk la r ing R u d o l p h Fr i tsch (24.1.1946). N I O D , a rch . 264, m p . 8/2. 

Zie b i jvoorbeeld : VR14/42 , VR 21/42. N I O D , a rch . 37 VR. 

Zie b i jvoorbeeld : G n 5045/42. N I O D , arch. 34. 

Stellungnahme O e g g (24.5.1943). N I O D , arch. 35, ds . 38 ,3 SG 9/43. 

Zie de reg is te rs Deu t sche G n a d e n s a c h e n . 

VR 18/43. N I O D , a rch . 37VR. 

Zie N I O D , a rch . 37 VR. 

Verordnung desRMd] über aas Verfahren in Gnadensachen (6.2.1935), § 6. 

1 SG 17/43. N I O D , arch. 35, ds . 33. 

3 SG 22/43. N I O D , arch. 35, ds . 41. 

1 SG 20/43. N I O D , a rch . 35, ds . 33. 

3 SG 16/43. N I O D , arch. 35, ds . 39-

VR 24/42, VR 25/42, VR 45/42, VR 48/42, AR 475/42- N I O D , a rch . 37 VR, AR. 

AR 309/43 , AR 149/42, AR 237/43, AR 239/43, AR 77/43 , VR 18/42, VR 37/43- N I O D , arch. 37 VR, AR. 

2 L 970/42 . N I O D , arch. 36, ds . 2, m p . 1. 

VR 38/43, VR 17/43, VR 24/43, VR 37/43- N I O D , arch. 37 VR. 

VR 42/43 , VR 137/43, VR 138/43, VR 166/43. N I O D , a rch . 37 VR. 

Rechnungsjahr I$43 (20.12.1943). N I O D , arch. 33, ds . 2, m p . d. 

3 SG 21/43. N I O D , arch. 35, ds . 40 . 

R e k e n i n g c r e m a t o r i u m Westerveld-Velsen aan A u ß . A m s t e r d a m (5.5.1942). N I O D , a rch . 35, ds . 17, SG 

15/42. 

3 SG 30 /44 ,3 o 36/44. N I O D , arch. 33, ds . 12, m p . r, m p . t. 

H . P. H o s (10.5.1944). N I O D , arch. 35, ds . 4 4 , 3 SG 38/43-

29 VerordnungüberdenVollzugvonFreiheitsstrafenundvonMaßregelnderSicherungundBesserung.diemitFreiheits-

entziehung verbunden sind(14.5.1934). RGBl. II, 1934,383-

Grundsätze für den Vollzugvon Freiheitsstrafen (27.6.1923). RGBl. II, 1923,263. 

Vorschriften für dieVollzugsgeschäftsstellen derJustizvollzugsanstalten (Vorläufige Geschäftsordnung). 

Strafvollzugsordnung, § 45 . 

Tätigkeitsbericht(juni 1941). N I O D , arch. 20, ds . 26, m p . 8. 

Ber icht a a n F. J. Verhoeven (23.6.1944). N I O D , arch. 36, ds . 4 , 3 L 1289/43. 

Krug aan W i m m e r (28.6.1944). N I O D , arch. 33, ds . 12, m p . a. 

C. H o t t e s (red.), Zum Strafvollzug 1933-1945 und seiner Vorgeschichte in der Weimarer Republik (z.p. , z.j.), Quelle 

zyd. 

Strafvollzugsordnung. Amtliche Sonderveröffentlichen derDeutschenJustiz, nr. 21 (Berlijn 1940); Verordnung über 

den Vollzug von Freiheitsstrafen und von Maßregeln der Sicherung und Besserung, die mit Freiheitsentziehung ver

bunden sind (14.5.1934). RGBl. 11,1934,383. 

38 Strafvollzugsordnung, § 48 , l id 2. 

39 I d e m , § 5 2 , l id 2; § 5 8 . 

40 I d e m , 5 5 0 . 

41 I d e m , § 4 9 , l id 3 . 

42 I d e m , $ 4 9 , l id 2. 

43 I d e m , $ 152, l id 1. 
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44 Gesprek met P. J. de Jong (10.9.1996). 

45 Gesprek met J. Elsendoorn (14.10.1996). 

46 VanderMey, Op erewoord, 126. 

47 Elsendoorn, De vermorzeling, 181 e.V.; gesprek met J. Verhagen (18.10.1996); gesprek met PJ. de Jong 

(10.9.1996); Van der Mey, Op erewoord, 126 e.v. 

48 Gesprek met P. J. de Jong (10.9.1996); gesprek met J. Elsendoorn (14.10.1996). 

49 Van der Mey, Op erewoord, 131-132. 

50 Gesprek met J.G. Troost (15.10.1996). 

51 Van der Mey, Op erewoord, 127. 

52 Gesprek met J. Verhagen (18.10.1996). 

53 VanderMey, Op erewoord, 130. 

54 Van der Stroom, Duitse strafrechtspleging, 80. 

55 Idem, 79. 

56 Gesprek met P. J. de Jong (10.9.1996); gesprek met J.G. Troost (15.10.1996). 

57 Gesprek met P. J. de Jong (10.9.1996). 

58 VR 86/42, VR 20/43, VR 43/43, VR 83/43, VR141/43, VR 6/44, VR195/44- NIOD, arch. 37 VR. 

59 VR 48/42, VR 57/42, VR 13/43, VR 130/43, VR 166/43, VR 167/43, VR 176/43. VR 43/44, VR 9i/44. VR 153/44- NIOD, 

arch. 37 VR. 

60 VR 19/43. NIOD, arch. 37 VR. 

61 Gesprek met S. Martijn (24.9.1996). 

62 Gesprek met J. Verhagen (18.10.1996). 

63 Idem. 

64 Idem. 

65 Idem. 

66 VR 22/42, VR 23/42, VR 50/42, VR 28/43, VR 49/44, VR 61/44. NioD, arch. 37 VR. 

67 Van der Stroom, Duitse strafrechtspleging, 94. 

68 Van der Mey, Op erewoord, 140. 

69 Gesprek met P. J. de Jong (10.9.1996). 

70 Transportlijst(6.9.1944). BA, R 22/4053; WBN, Abt. maan Gen. StA(13.3.1945). NioD.arch. 37,ds. 7, mp. 35. 

71 De Wehrmacht plaatste geen arrestanten in de gevangenis die eens als Kriegswehrmachtsgefängnis 

had gediend. In plaats daarvan kwam een bewegliches Heeresgefängnis. Bewegliches Heeresgefängnis aan Gen. 

StA (20.1.1945). NIOD, arch. 37, ds. 8, mp. 40. 

72 Vorstand Untersuchungs- und Strafgefängnis Utrecht aan GKfVuJ (5.12.1944). NIOD, arch. 37, ds. 8, mp. 52. 

73 Oegg aan GKfVuJ (5.3.1945). NIOD, arch. 37, ds. 8, mp. 52. 

74 Marschbefehl Oegg (18.4.1945). NIOD, arch. 37, ds. 8, mp. 52. 

75 De cijfers zijn ontleend aan de Vollstreckungsakten, NIOD, arch. 37 VR. 

76 Gesprek met P.J. de Jong (10.9.1996); Elsendoorn, De vermorzeling, 191. 

77 Gesprek met P.J. de Jong (10.9.1996). 

78 Gesprek met S. Martijn (24.9.1996). 

79 Idem. 

80 Gesprek met J. Elsendoorn (14.10.1996); gesprek met J. Verhagen (18.10.1996). 

81 Gesprek met J. Verhagen (18.10.1996). 

82 Gesprek met J. Elsendoorn (14.10.1996); gesprek met J. Vet hagen (18.10.1996). 

83 Van der Stroom, Duitse strafrechtspleging, 100-103; gesprek met J.G. Troost (15.10.1996); Van der Mey, Op 

erewoord, 100 e.v. 

84 Elsendoorn, De vermorzeling, 330 e.v. 

85 Van der Stroom, Duitse strafrechtspleging, 103 e.v. 

86 Richtlinien für die Räumung von Justizvollzugsantslaten im Rahmen der Freimachung bedrohter Reichsgebiete 

(3.2.1945). NIOD, coli. 264, ds. 26, N 52/1, doe. NG-030. 

87 Van der Stroom, Duitse strafrechtspleging, 110-113. 

88 Bijvoorbeeld: 3 SG 2/44. NIOD, arch. 35, ds. 46; VR 236/44. NIOD arch. 37 VR; Rebmann aan WBN, Chef des 

Stabes (18.8.1944). NIOD, arch. 33, ds. 13, mp. e. 
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Daarvoor was een standaardformulier ontwikkeld, de Mitteilung bevorstehender Entlassung, die door de 

directie moest worden opgestuurd aan de genoemde instanties. Dat opsturen diende zes weken voor de 

vrijlating te geschieden. De instanties konden vervolgens kenbaar maken of de betreffende naar hun 

mening ook echt vrijgelaten zou kunnen worden. Mitteilungen in Vollzugssachen (25.3.1941). Deutschejus

tiz, 399-

1L 399/42.3 L133/44,3 L 45/44. VR 72/44. VR133/44, VR145/44. VR197/44- NiOD, arch. 37 L, arch. 37 VR. 

Zie bijvoorbeeld: 3 SG 2/44,3 SG 22/44. NIOD, arch. 35, ds. 46; PA t.n.v. H.K.,PA t.n.v. J.D. NIOD, arch. 214; 

VR 347/41, VR 401/41, VR 14/42, VR 23/42, VR 40/42, VR 45/4*. VR 43/43, VR 89/44, VR 197/44- NIOD, arch. 37 

92 2 L 461/43,2 L 484/44. NIOD, arch. 37 L. 

93 PA t.n.v. J. de K. NIOD, arch. 214. 

94 Van der Mey, Op ercwoord, 142 e.v. 

95 Gesprek metS. Martijn (24.9.1996). 

96 Gesprek met J. Verhagen (18.10.1996). 

97 Elsendoorn, De vermorzeling, 385-386. 

98 Gesprek met J. Elsendoorn (14.10.1996). 

99 Gesprek met J. Verhagen (18.10.1996). 

100 Gesprek met P. J. de Jong (10.9.1996). 

101 Gesprek met J. Elsendoorn (14.10.1996). 

102 Gesprek met J. Verhagen (18.10.1996). 

103 Gesprek met P. J. de Jong (10.9.1996). 

104 Gesptek met J. Elsendoorn (14.10.1996). 

105 Elsendoorn, De vermorzeling, 419 e.v. 

106 Medical Clearance Certificate. In particulier bezit van S. Martijn (Rijswijk). 

107 Military Government of Germany, Order of Disposal of Inmates (13.5.1945). In particulier bezit van S. Martijn 

(Rijswijk). 

Elsendoorn, De vermorzeling, 420. 

Idem, 422-425. 

Gesprek metj . Verhagen (18.10.1996). 

DP Kegistration Record (25.5.1945). In particuliet bezit van S. Martijn (Rijswijk). 

Gesprek met P.J. de Jong (10.9.1996); gesprek met J. Verhagen (18.10.1996). 

Elsendoorn, De vermorzeling, 425. 

Gesprek met J. Verhagen (18.10.1996). 

Gesptek met P. de Jong (10.9.1996). 

Elsendoorn, De vermorzeling, 428-429. 

2 L 471/44,3 L 978/42. NIOD, arch. 37, ds. 6, ds. 7; VR 308/41, VR 49/42. VR 347/41, VR 34/42, VR 96/42, VR 

38/43, VR 49/42, VR I8/42, VR 24/42, VR 25/42, VR I4/42, VR 402/4I, VR 37/43, VR 43/43, VR 82/43, VR 15/44. VR 

22/44, VR 102/43, VR 41/44, VR 14/44, VR 133/43, VR 14/44, VR 41/44. VR 104/44, VR 23I/44, VR 113/44. VR 123/44. 

NIOD, arch. 37 VR. 

VR 254/44, VR 255/44. NIOD, arch. 37 VR. 

Vrije Volk (25.7.1952); Algemeen Handelsblad(24.7.1952). 

120 Zie hierover: Rapport van de Commissie voor devereenvoudigingvan de wetten voor oorlogsgetroffenen (z.p. 1987); 

F. A. Begemann, Hulp aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een visie (Lisse 1995). 
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LIJST VAN G E B R U I K T E A F K O R T I N G E N 

Abt. Abteilung 

an. aflevering 

AGR Amtsgerichtsrat 

a.M. am Main 

arch. archief 

art. artikel 

Auß. Außenstelle 

BA Bundesarchiv 

BBC British BroadcastingCorporation 

BdRK Beauftragter des Reichskommissars 

BdO Befehlshaber der Ordnungspolizei 

BdS Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes 

betr. betreffend 

Bnd. band 

BS Binnenlandse Strijdkrachten 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

coll. collectie 

CPN Communistische Partij Nederland 

dl. deel 

doe. document 

Dok. Dokument 

doss. dossier 

ds. doos 

ed. editor 

Einl. Einleitung 

e.v. en verder 

FS Fernschreiben 

Gen. StA Generalstaatsanwaltschaft 

Gestapo Geheime Staatspolizei 

GKFiWi Generalkommissariat für Finanz undv/irtschaft 

GKrVuJ Generalkommissariat für Verwaltung undfustiz 

GKzbV Generalkommisar(iat) zur besonderen Verwendung 

HA Hauptabteilung 

HAGeWi Haubtabteilung Gewerbliche Wirtschaft 

HA IV Hauptabteilunginnere Verwaltung 

HA JU Haubtabteilungjustiz 

Hrsg. Herausgeber 

HSSUPF Höherer SS- und Polizeiführer 
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t 

IfZ Institut für Zeitgeschichte 

K I ' D Kommunistische Partei Deutschlands 

KGR Kammergerichtsrat 

Kripo Kriminalpolizei 

Krwvo Kriegswirtschaftsverordnung 

KSTVO Kriegsstrafverfahrensordnung 

KSSVO Knegssonderstrafrechtsverordnung 

LGI) Landgerichtsdirektor 

LKP Landelijke Knokploegen 

LO Landelijke Hulp aan Onderduikers 

LOK Landoorlogreglement 

m.b.t. met betrekking tot 

MC Militair Contact 

mp. map 

MvJ Ministerie van Justitie 

N I O D Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 

NJ Nederlandse Jurisprudentie 

NJB Nederlands Juristenblad 

no. nummer 

NRC Nieuwe Rotterdamsche Courant 

NRW NordRhein-Westfalen 

NSB Nationaal-Socialistische Beweging 

NSDAP NationalsozialistischeDeutsche Arbeiter Partei 

NVM Nederlandsche Volksmilitie 

OBdH-B Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B 

OD Ordedienst 

OKW Oberkommando der Wehrmacht 

OKH Oberkommando des Heeres 

OLG Oberlandesgericht 

OM Openbaar Ministerie 

PA Personalakten 

Präs.Abt. Präsidial Abteilung 

pv proces-verbaal 

KA Riksarkivet 

red. redacteur 

RT-SS Reichsführer-SS und Chef der deutschen Polizei 

RGBl. Reichsgesetzblatt 

RJM Reichsjustizministerium 

RK Reichskommissariat 

KKt; Reichskriegsgericht 

RMdl Reichsminister(ium) deslnnern 

RMdJ Reichsminister der Justiz 

KO Werop Rechterlijke Organisatie 

RS AbteilungRechtsetzungundStaatsrecht 

RSHA Reichssicherheitshauptamt 

KU Rijksuniversiteit 

Ul l i Rüstungsinspektion 

RVV Raad Van Verzet 

SA Sturmabteilung 

SI) Sicherheitsdienst 

s.d. sine die 

Sipo Sicherheitspolizei 
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s.!. sine loco 

SR Wetboek van Strafrecht 

ss Schutz-Staffeln 

StGB Strafgesetzbuch 

StPO Strafprozeßordnung 

sv Wetboek van Strafvordering 

t.n.v. ten name van 

VfZ Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 

vo Verordnung 

VoVo Verordnung gegen Volksschädlinge 

Vobl. Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied 

Vobl. bes. norw. Geb. Verordnungsblatt für die besetzten norwegischen Gebiete 

Vobl. bes . po ln . Geb. Verodnungsblattfür die besetzten polnischen Gebiete 

WBN Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden 

w n d . w a a r n e m e n d 

z. H d . zu Händen 
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GERAADPLEEGDE BRONNEN 

f Lijst van geraadpleegde archieven en collecties 

* 

Nj0D(Am5ferifflm) 

- archief WBN, 1-12 

- archief GKfVuJ, Stab, 20 

- archiefGKfVuJ,RS,2i 

- archief GKfVuJ, HA ju, 33 

- archief GKfVuJ, Abt. Gnadensachen, 34 

- archief GKfVuJ, Abt. Deutsche Gerichtsbarkeit, Obergericht, 35 

- archief GKfVuJ, Abt. Deutsche Gerichtsbarkeit, Landesgericht, 36 

- archief GKfVuJ, Abt. Deutsche Gerichtsbarkeit, Gen.StA, 37 

- archiefHSSPF, 77-85 

- archief Procureur-Generaal Arnhem, 100 

- archief Procureur-Generaal Amsterdam, 100a 

- archief Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, 102 

- archief NSB, 123 

- collectie FO/SD, 207 

- collectie BDC, 210 

- collectie Personalakten, 214 

- collectie CDi, 215 

- collectie CNo, 216 

- collectie doe 1,248 

- collectiedoc.11,249 

- collectieocewc,264 

- knipselarchief, KA 1, KA n 

Buitenlandse archiefinstellingen 

Bundesarchiv (Berlijn) 

Institut für Zeitgeschichte (München) 

Norges Hjcmmefrontmuseum (Oslo) 

Riksarkivet(Oslo) 

Particuliere collecties 

S. Martijn (Rijswijk) 

G. L. Schim van der Loeff (Leiden) 
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Lijst van geraadpleegde personen 

J. Elscndoorn (14.10.1996) 

P. de Jong (10.9.1996) 

S. Martijn (24.9.1996) 

J.G. Troost (15.10.1996) 

J. Verhagen (18.10.1996) 

J. Waldorp (18.9.1996) 

tS.H.Wijnnobel (9.10.1996) 

I 

* 

Lijst van geraadpleegde periodieken 

Advocatenblad 

Algemeen Handelsblad 

Algemeen Politieblad 

Crimineele statistieken 

De Telegraaf 

De Telex 

Deutschejustiz 

Deutsche Zeitung in den Niederlanden 

Het Parool 

Het Vrije Volk 

Nederlands Juristenblad 

Nieuwe Rotterdamsche Courant 

Reichsgesetzblatt 

Staatsblad 

Trouw 

Verordnungsblattfür die besetzten niederländischen Gebiete 

Verordnungsblatt für die besetzten norwegischen Gebiete 

Verordnungsblatt für die besetzten polnischen Gebiete 

Voor Volk en Vaderland 

Vrij Nederland 
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BIJLAGEN 

SCHEMA VAN DE RECHTERLIJKE INSTANTIES IN BEZET NEDERLAND 

I 

* 

Nederlandse RO (kantongerechten, 
rechtbanken, hoven en 
Hoge Raad) 

Wet RO (18.4.1827) 

Duitse krijgsraden (Feldgerichte) vo ObdH-B (10.5.1940) 

Duits ss- und Polizeigericht (mei/juni 1940) 

Duitse rechterlijke macht voor 
strafzaken (Landesgericht en 
Obergericht) 

vo 52/40 (17.7.1940) 

Nederlandse economische 
rechters en economisch gerechts
hof 

vo 71/41 (7.4-1941) 

Nederlandse vrederechters en 
vredegerechtshof 

vo 156/41 (12.8.1941) 

Duitse politiestandgerechten vo 1/43 (5.1.1943) 

-e-
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STANDAARDFORMULIER 

Dossiernr: 
Omschrijving arch.mat.: 
Samenvatting: 

PERSOONSGEGEVENS 
1. Naam: 
2. Geb.datum& plaats: 
3. Geslacht: 
4. Beroep: 
5. Woonplaats: 
6. Nationaliteit: 
7. Burgelijke staat: 
8. Is de verdachte al eerder veroordeeld: 

VORVERFAHREN 
9. Autoriteiten bij arrestatie en politieonderzoek: 

10. Vorläufige Festnahme: 
11. Datum vorl. Festnahme: 
12. Plaats vorl. Festnahme: 
14. Haftbefehl: 
15. Datum begin Untersuchungshaft: 
16. Plaats U-Haft: 

HAUPTVERFAHREN: 
*. Anklage 
17. Datum Anklageschrift en datum betekening Anklageschrift: 
18. Plaats waar delict is gepleegd: 
19. Datum waarop delict is gepleegd: 
20. Ten laste gelegde feit(-en): 
21. Kwalificatie feiten: 

*. Hauptverhandlung 
22. Datum Ladung en datum betekening Ladung: 
23. Staatsanwalt: 
24. Rechter(s): 
25. Griffier: 
26. Datum onderzoek ter terechtzitting: 
27. Datum uitspraak: 

^ > 
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28. Is de verdachte op de zitting verschenen: 
29. Heeft de verdachte bekend: 
30.Gehoorde personen: 
31. Raadsman: 
32.Verweer verdachte: 
33. Eis Staatsanwalt 
34. Het doo r de raadsman gevraagde en pleidooi: 
35. Uitspraak: 
36. Strafoplegging: 
37. Motivering: 

5̂  ^ > 
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FIGUUR 1. AANTAL O N H E R R O E P E L I J K E V E R O O R D E L I N G E N D O O R 

N E D E R L A N D S E R E C H T B A N K E N (PER ÏO.OOO I N W O N E R S ) 

jaar van veroordeling totaal 

— 

!f 

1910 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1925 

1930 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

24.8 

23.2 

37-3 

54-9 

60.2 

58.0 

40 .0 

24-5 

21.2 

24.8 

26.1 

27.3 

25.9 

24.9 

25.8 

49-9 

68.2 

63.3 

53-9 

61.0 

59-3 

44.2 

33-8 

wegens strafbare feiten wegens economische 

genoemd in SR wetten 

24.8 -
20.1 3-1 

20.3 17.1 

21.2 33-6 
26.2 34-0 

33-7 24.3 

32.4 7-5 

24.2 0.1 

21.0 0 . 0 

24.3 0.1 

25-4 0.1 

26.8 0.1 

25-3 0.1 

23-5 0 . 7 

20.7 3 . 0 

27.2 18.3 

41.1 25.9 

41.6 21.6 

3 6 0 16.0 

36.0 24-3 

36.0 22.7 

31.0 12.6 

29.3 4 . 0 

-X+ 

bron: Cnmineekstatistiek,GevangenisstatistiekenStati5tiek van deToepassing der Kinderwetten over het jaren 1950-

194t ('s-Gravenhage 1952). Hierbij moet worden opgemerkt, dat het CBS geen cijfers over de jaren 1944 en 

1945 heeft bijgehouden en dat het CBS geen rekening heeft gehouden met de deportatie van duizenden 

inwoners ten tijde van de bezetting. 
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FIGUUR 2. AANTAL VERORDENINGEN PER MAAND 

(NAAR PUBLICATIEDATUM) 

* 

juni 1940 

juli 

augustus 

september 

oktober 

november 

december 

januari 1941 

februari 

maart 

april 1941 

mei 

juni 

j u l i 

augustus 

september 

oktober 

november 

december 

januari 1942 

februari 

maart 

april 

mei 

juni 

juli 

augustus 

september 

oktober 

november 

december 

32 j a n u a r i 1943 

38 februari 

50 m a a r t 

38 apr i l 

34 mei 

27 j u n i 

27 j u l i 

19 a u g u s t u s 

16 s e p t e m b e r 

32 ok tobe r 

18 n o v e m b e r 

24 december 

13 j a n u a r i 1943 

27 februari 

27 m a a r t 

15 apr i l 

15 m ei 

H j u n i 

13 juli 

13 a u g u s t u s 

9 s ep t embe r 

15 ok tobe r 

10 november 

15 december 

7 j a n u a r i 194 

13 februari 

15 m a a r t 

9 apr i l 

IS mei 

14 

18 

10 

8 

12 

12 

10 

12 

11 

7 

H 

13 

2 

11 

2 

1 

8 

o 

11 

13 

5 

o 

o 

5 

54 

o 

3 

O 

bron: Verordnungsblatt fur dkbesetztenniederländischaiGebiete(i940-i945) 
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FIGUUR 3 . AANTAL AAN HET DUITSE OM VOORGELEGDE ZAKEN 

(ABSOLUUT) 

f 

Gen. StA 

1940 4034 

1941 10146 

1942 8104 

1943 10702 

• 944 5890 

1945 524 

totaal 39400 

bton: StA-tegisters. Voot de jaren 1942,1944 en 1945 geldt dat de tegisters niet compleet zijn. De cijfers die 
betrekking hebben op die jaargangen zijn ontleend aan de hoogste nummering op de dossiers uit de 
betreffende jaren. 
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FIGUUR 4 . AANTAL OBERGERICHT-ZAKEN, NAAR JAAR VAN DE AANKLACHT 

in eerste aanleg in tweede aanleg als Sondergericht 

1940 0 0 0 

1941 4 8 14 

1942 4 9 125 81 

1943 zoo 143 6 7 

1944 212 8 2 51 

1945 9 - 1 

bron:0 en Ns-registers. 
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FIGUUR 5. SCHATTING VAN HET AANTAL LANDESGERICHT-ZAKEN, NAAR JAAR 

VAN DE AANKLACHT/STRAFBEFEHL (ABSOLUUT) 

Landesgericht 

1940 "3 

1941 2473 

1942 2843 

1943 3849 

1944 2395 

1945 '7 

totaal 11690 

bron: L-registers. Voor de jaren 1940,1941 en 1945 geldt dat de registers niet compleet zijn. 

De cijfers die betrekking hebben op die jaargangen zijn ontleend aan de hoogste nummering op de 

dossiers ui t de betreffende jaren. 
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FIGUUR 6 . KWALIFICATIE VAN DE FEITEN (RELATIEF) 

Landesgericht Obergericht 

economische delicten (krwvo, distributiewetten 

Nederlandse overheid) 10,3 

commune vermogens misdrijven 

($$ 242-266 StGB, V0V0) 35,4 

politieke feiten (m.n. overtredingen van bepalingen 

van 'Ordnungsschutzverordnungen') 49,7 

diversen 4,5 

99,9 

52,3 

18,8 

Sondergericht 

39,4 

8,3 

25,3 50,3 

3,3 1,9 

99,7 99,9 

Deze figuur is gebaseerd op het aantal verdachten (in Landesgericht-ziken 10595; in Obergericht-zaktn: 1531; in 

Sondergericht-ziken 983). 

* 
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FIGUUR 7. KWALIFICATIE VAN FEITEN IN LANDESGERICHT-ZAKEN, NAAR JAAR 

VAN DE AANKLACHT/STRAFBEFEHL (ABSOLUUT). 

1941 1942 1943 1944 

economische delicten (krwvo, distributiewetten 
Nederlandse overheid) 61 SH 335 189 

commune vermogensmisdrijven 
(55 242-266 StGB, V0V0) 28 356 2562 807 

politieke feiten (m.n. overtredingen van 
'Ordnungsschutzverordnungen') 4 9 4 1191 2433 1150 

diversen 116 177 134 51 

De figuren 7-10 zijn gebaseerd op het aantal zaken (Laniesgericht 9688; Obcrgericht 410;Sondergericht 193). 

* 
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FIGUUR 8. KWALIFICATIE VAN FEITEN IN OBERGERICHT-ZAKEN, NAAR JAAR VAN 

DE AANKLACHT (ABSOLUUT) 

1941 

t 

economische delicten (krwvo, distributiewetten 

Nederlandse overheid) 

commune vermogensisdrijven 

«$242-266 StGB, V0V0) 

politieke feiten (m.n. overtredingen van 

'Ordnungsschutzverordnungen') 

diverse 

1942 

9 7'9 

1943 1944 1945 

65 o 

58 

52 

14 

16 

6 2 

* 
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FIGUUR 9. KWALIFICATIE VAN FEITEN IN SONDERGERICHT-ZAKEN, NAAR JAAR 

VAN DE AANKLACHT (ABSOLUUT) 

1941 1943 1944 
economische delicten (krwvo, distributiewetten 

Nederlandse overheid) 

commune vermogensmisd rijven 

(55.242-266 StGB, V0V0) 

politieke feiten (m.n. overtredingen van 

'Ordnungsschutzverordnungen') 

diversen 

33 

24 

5 

47 

3 

39 

2 

O 
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F IGUUR Ï O . KWALIFICATIE VAN F E I T E N IN OBERGERICHT- E N S O N D E R G E R I C H T -

ZAKEN, NAAR DATUM VAN DE UITSPRAAK (ABSOLUUT), M E T BETREKKING T O T DE 

DRIE GROOTSTE CATEGORIEËN 

economische delicten commune vermogens 

(krwvo, distributiewctten misdrijven 

Nederlandse overheid) (VoVo, §§ 242-266 StGB) 

f 

«f 

t /m 6.41 1 

9.41 1 

10.41 0 

11.41 1 

12.41 1 

1.4z 2 

2.42 7 

3-42 3 

4.42 2 

5-42 6 

6.42 4 

7.42 1 

8.42 2 

9.42 1 

10.42 0 

11.42 1 

12.42 4 

1-43 3 

2.43 9 

3-43 4 

4-43 4 

5-43 4 

6.43 4 

7-43 4 

8.43 S 

9-43 10 

10.43 13 

11.43 9 

12.43 S 

1.44 11 

2.44 16 

3-44 11 

1 

I 

o 

o 

o 

o 

1 

1 

o 

1 

2 

1 

O 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

4 

3 

6 

5 

10 

4 

5 

1 

4 

5 

6 

politieke feiten 

(m.n. overtredingen van 

bepalingen van 'Ordnungs

schutzverordnungen') 

o 

1 

1 

o 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

O 

3 

4 

3 

S 

2 

0 

2 

5 

2 

0 

6 

7 

5 

8 

11 

4 

8 

9 

14 

7 

10 

O 
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4-44 17 

5-44 14 

6 .44 11 

7-44 10 

8.44 8 

9-44 0 

10.44 0 

11.44 1 

12.44 0 

1.45 0 

2-45 0 

3-45 0 

9 

11 

lü 

14 

16 

6 

4 

7 

1 

8 

1 

1 

* 
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FIGUUR 1 1 . POLITIEKE FEITEN IN LANDESGERICHT-ZAKEN, NAAR JAAR VAN DE 

AANKLACHT/STRAFBEFEHL (RELATIEF) 

radiobezit/luisteren naar verboden zenders 
1941 

8,5 

1942 

21,3 

1943 

37,5 

1944 

8l,o 

werkzaamheden t.b.v. de illegale pers 12,2 7.6 2,8 5,5 

'duitsvijandige' betoging 50,2 15,1 7,2 4.« 

wapenbezit 5,9 9,7 0,8 1,0 

diversen 23,2 46 ,4 44,7 7,7 

• f 
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FIGUUR 12 . STRAFOPLEGGING IN LANDESGERICHT-ZAKEN 

Landesgericht 

vrijspraak 4,2% 

boete 30,8% 

gevangenis 61,4% 

tuchthuis 3,5% 

doodstraf 0 

totaal ioo% 

De figuur is gebaseerd op 7.649 verdachten. 

* 
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FIGUUR 13- STRAFOPLEGGING IN OBERGERICHT-ZAKEN 

I 

Obergericht 

vrijspraak 5,1% 

boete 3,2% 

gevangenis 47,4% 

tuchthuis 44,0% 

doodstraf 0,3% 

totaal 100% 

De figuur is gebaseerd op 1.266 verdachten. 
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FIGUUR 14. STRAFOPLEGGING IN SONDERGERICHT-ZAKEN 

I 

Sondergericht 

vrijspraak 5,0% 

boete 3,3% 

gevangenis 39,1% 

tuchthuis 37,0% 

doodstraf 15,7% 

totaal 100,1% 

De figuur is gebaseerd op 701 verdachten. 

* 
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FIGUUR 15 . PERIODISERING VAN DE DOODVONNISSEN (ABSOLUUT) 

• • 
| 

* 

economische delicten (krwvo, 

distributiewetten Nederlandse overheid) 

en commune vermogensmisdrijven 

($$ 242-266 StGB) 

politieke feiten (m.n. over 

tredingen van bepalingen van 

'Ordnungsschutzverordnungen') 

tot feb. 1942 0 

februari 1 

maart 0 

april 8 

mei 0 

juni 1 

juli 1 

augustus 2 

september 4 
oktober 2 

november 0 

december 0 

januari 1943 3 
februari 2 

maart 3 
april 0 

mei 1 

juni 18 

juli 3 
augustus 4 
september 1 

oktober 0 

november 4 

december 3 
januari 1944 6 

februari 1 

maart U 

april 4 
mei 6 

juni 0 

juli 1 

augustus 1 

naaug. 1944 0 

-e-
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FIGUUR 16. AANTAL LANDESGERICHT-ZAKEN, NAAR MAAND VAN DE AAN-

K L A C H T / S T R A F B E F E H L , IN DE PERIODE 1.1 o. I 9 4 3 TOT 1. ÏO. 1 9 4 4 (ABSOLUUT) 

!f 

totaal 

1-1943 100 

Z.1943 243 

3-1943 198 

4-1943 253 

5-1943 413 

6-1943 259 

7-1943 242 

8-1943 397 

9-1943 635 

10.1943 540 

111943 290 

12.1943 279 

1.1944 212 

2.1944 245 

3-1944 I78 

4-1944 172 

5-1944 212 

6.1944 243 

7-1944 82 

8.1944 62 

9-1944 10 

-e-

bron: L-registers 1943 en 1944 (compleet). 

336 

O 



I 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09 Q P a g i n a 3 37 (Zwart f i lm) 

S U M M A R Y 

* 

During the German occupation of the Netherlands in the Second World War, 
various bodies were charged with the administration of justice. Some of these 
were German. The German courts were all involved, to a greater or lesser 
extent, in trying Dutch citizens who had allegedly acted against the interests of 
the occupying power. Of the German legal bodies that operated in the Nether
lands during the occupation, the Landesgericht and the Obergericht were the most 
active. They dealt with thousands of cases. 

Under the laws of war prevailing at that time, an occupying power was not 
allowed to establish its own courts of law in the territories under its control. Be 
that as it may, it was no surprise that the German authorities decided to intro
duce German criminal law in the occupied Netherlands. The writing had been 
on the wall for sometime. 

In the first place, German military courts had already administered justice 
in occupied territory during the First World War, and this had also extended to 
the local inhabitants. The then customary interpretation in German military 
circles of the Land Warfare Regulations of 1907 placed acts of resistance on a 
par with breaches of the peace. Inasmuch as these regulations placed the task of 
maintaining order on the shoulders of the occupying power, the German mili
tary command saw it as its right and duty to combat such activities. Trials were 
seen as one of the means to that end. 

These military courts were disbanded in 1920, but re-introduced in 1934 by 
the new political regime. A few years later, in 1938, two sets of regulations were 
drafted, the Kriegssonderstrafrechtverordnung and the Kriegsstrajverfahrensordnung. 
The first set of regulations contained a list of punishable offences as they were 
to apply in time of war and occupation. The second contained a number of spe
cial procedural rules that, once again, were only to apply in the previously 
mentioned circumstances. The regulations as a whole made it clear that the 
German military courts would also be administering justice beyond the 
national frontiers, with regard to acts of resistance on the part of the local civi
lian population in (as yet) unoccupied territory. 
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Finally, there was the fact that in all the areas occupied by the Wehrmacht pri
or to to May 1940 (the date on which Germany invaded the Low Countries), 
German criminal law had been introduced. German courts had been establish
ed and charged with trying certain acts of opposition against the occupying 
power. It should be noted, however, that in many of these occupied territories 
German military courts were not the only bodies that had been established. In 
the German Generalgouvernement in Poland, for example, a situation of total 
chaos was created in almost no time by the fact that, besides the German mili
tary courts, the German military Standgerichte, Polizeigerichte, Sondergerichte and a 
number of Deutsche Gerichte and Obergerichteha.d also been given a role in trying 
cases of anti-German acts committed by Polish citizens. In Norway, the intro
duction of Gerichte other than the German military courts took a little longer. 
A German Gerichtshofha.d been formally established in the autumn of 1940, but 
remained a paper construction. During the last three months of 1941, a hither
to unknown German legal body, the PolizeistandgerichtNord, was given jurisdic
tion to try those Norwegians who demonstrated their opposition to the occu
pier. 

The establishment of all these German courts was, incidentally, not done at 
the command of the higher authorities. In fact, much of this came about on the 
basis of initiatives taken by the German authorities in the occupied countries 
themselves. 

With regard to the Netherlands, the Wehrmacht command had been preparing 
for the introduction of German military criminal justice. On the tenth of May 
1940, the day of the invasion, the local Wehrmacht authorities issued an order 
whereby German criminal law was introduced and German military courts 
established. These courts were given jurisdiction to try cases covering a wide 
range of resistance activities. 

The appointment of Arthur Seyss-Inquart as Reichskommissar for the occu
pied Netherlands (formally on 18 May, and with actual effect from 29 May 1940) 
brought about a change in the government of the country and in the judicial 
system in relation to criminal law. Seyss-Inquart's approach to government 
was clear in principle, as well as being dualistic in two respects. Firstly, his aim 
was to draw a distinct line between the military and non-military (civil) sphe
res. A Wehrmachtbefehlshaber was to have overall control over military matters, 
and Seyss-Inquart himself over the rest. Secondly, he saw a situation in which 
the Dutch government structure would remain intact, but under the supervi
sion and influence of the German occupying power. In the absence of the 
Dutch government ministers, the Dutch secretarissen-generaal (heads of the civil 
service) as the highest remaining Dutch governmental authorities, were to 
become the counterparts of the highest German authorities. 

^ > 

338 

: • ._. . 
<> 



L OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09: 
te 

Pagina 339 (Zwart film) 

!f 

These two distinctions were clearly reflected in the first batch of orders issued 
with regard to criminal justice. The idea of the Dutch administration of justice 
being allowed to continue, but now subject to political supervision, took shape 
in a proclamation and Verordnung (government order) no. 3/40 issued at the end 
of May i94o.The Reichskommissar expected Dutch judges to follow his govern
ment orders to the letter. He also prohibited further conduct of the adminis
tration of j ustice 'in naam derKoningin' (in the name of the Queen). From now on 
justice was to be rendered 'in naam van hetrechf (in the name of the law). Fur
thermore, judgments in certain cases would need to be confirmed by the 
Reichskommissar before they could be executed. Other cases were now to fall 
under the jurisdiction of German judicial bodies, although the government 
order issued at the end of May that year did not make it clear which cases those 
would be. 

Additional clarity on that point came with the next two orders (nos. 12/40 
and 52/40). The desire to keep military and non-military jurisdiction separate 
was settled in these two orders. The first of them, issued in June 1940, defined 
the jurisdiction of German military courts with regard to trying acts that were 
directly aimed against the Wehrmacht. A month later, the second of the two 
orders came into force. This order created German legal jurisdiction over cri
minal cases. The Obergericht and the Landesgericht were the judicial bodies char
ged with this task. The Landesgericht comprised one single judge, whilst the - £ ^ -
Obergericht comprised three judges. 

Criminal proceedings were henceforth to be governed by the same provi
sions as those applicable in the German Reich. Different to the situation in Ger
many, however, was the fact thatthe conduct of a preliminaryjudicial investi
gation was not permitted in any circumstance. The Landesgericht had limited 
jurisdiction and could not impose every kind of punishment. For this reason, 
serious cases had to be brought directly before the Obergericht. The Oberge
richt was also the appeal court for Landesgericht cases and, moreover, it could 
act as a Sondergericht (a 'special' court). In the latter case, certain procedural 
requirements did not apply. There was no legal remedy available against judg
ments handed down by the Obergericht. 

From now on, those accused of perpetrating acts against the 'Greater Ger
man Reich', the German people, the Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei 
(NSDAP) or associated organisations, a German citizen or someone in the servi
ce of one of the organisations mentioned previously, could only be tried by one 
of these German courts. The same applied in equal measure to those accused of 
crimes that were considered to constitute a 'threat to the common good' 
(gemeingefährlich). These two judicial bodies also had jurisdiction over crimes 
committed by (former) citizens of Germany, citizens of the German protecto-

339 

< > 



00-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09: 
^ 

Pagina 340 (Zwart film) 

rate of Bohemia-Moravia, and persons working for the occupying power's 
government administration. 

The jurisdiction that Seyss-Inquart allocated to the Landesgericht and the 
Obergericht was, therefore, highly comprehensive. Besides trying German cri
minals, they were able to try anyone who had allegedly behaved in an anti-Ger
man manner, or those whose criminal act allegedly constituted a threat to the 
common good. In this regard, the Reichskommissar undoubtedly had serious 
economic offences in mind. 

Consequently, given their jurisdiction, it was to be expected that these two 
courts would perform both a disciplinary and a protective role for the occu
pying power. It was to be expected particularly that they would play a central 
role in the punishment of acts of anti-German behaviour. As it was, these 
expectations only proved to be partially true. Over the course of time, the ori
ginal structure in the field of criminal justice was abandoned. 

Sr-

During the first nine months of the occupation it became apparent that poli
tisch überwachen und steuern (political supervision and steering) of the Dutch 
judicial system meant the appointment of pro-German individuals to key 
positions within the Dutch Public Prosecutions Department and the Dutch 
police. Three of the five Dutch procureurs-generaal (attorneys-general) were dis
missed and replaced with people who were known to be sympathetic to the 
German cause. In the fields of the investigation and prosecution of criminal 
offences (particularly those which only the German courts could try), the rela
tionship between the Dutch and German authorities began to take shape. This 
relationship was a hierarchical one, with the Dutch civil servants who were 
responsible for investigating and prosecuting crimes being required to carry 
out German orders and commands. At first, the Dutch authorities had no 
objections to this. Their interests at that time ran parallel with those of the Ger
man authorities, with the primary focus being the restoration and maintenan
ce of peace and order. 

It was in this initial phase that the Germans first began to tamper with the 
Dutch criminal justice system. For example, one of Seyss-Inquart's orders cre
ated a situation where the Dutch courts could no longer hand down conditio
nal sentences or order a conditional release. As from January 1941, these deci
sions could only be made by the political authorities: the Reichskommissar 
and the Dutch secretaris-generaal of Justice. The German occupier also limited 
the jurisdiction of the Dutch legal bodies. After mid-July 1940, the Dutch 
courts no longer had the authority to hear cases in which the accused or the vic
tim was a (former) German citizen or a (former) citizen of the German protec
torate of Bohemia-Moravia. 
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Despite their powers having been formally limited in June 1940, the Ger
man military courts remained closely involved in the fight against activities 
that the German occupying power regarded as directed against itself. The Ger
man security police made its presence felt by arresting, on its own authority, 
Dutch citizens who had allegedly displayed anti-German behaviour prior to 10 
May 1940, and transporting them to Germany. Once in Germany, they were 
tried and punished. 

In this early period of the occupation, the Obergericht and Landesgericht 
courts hardly played any role in trying anti-German activities or activities 
which were labelled as such. In actual fact, these courts had not yet been esta
blished. A start was made on that task in the late summer. Applicants were 
sought for positions within the German judicial system in the occupied 
Netherlands. Only German magistrates could qualify for the position of judge. 
An important criterion in the selection procedure was the political Fingerspit
zengefühl (instinct or sensitivity) of the applicant. 

The Landesgericht held one session in August. Thereafter, it took until the 
second week of October before a second session was held. In the remaining 
months of 1940, the Landesgericht issued judgments in approximately 100 
cases. In this same period, the work performed by the Obergericht was but lit
tle. This court held its first session in the third week of 1941. In the following 
month it tried seven cases. In total, the Obergericht issued no more than eight 
judgments in this period. 

The small number of criminal cases would seem to indicate that, as a whole, 
the population of the Netherlands was still keeping a low profile. There were, 
however, signs that pointed towards the existence of a different undercurrent. 
Anjerdag ('Carnation Day'; Prince Bernhard's birthday) in June 1940, and the 
strikes at the Universities of Leiden and Delft in November of that same year, 
showed that the acceptance and courtesy of the Dutch population had their 
limits. A few individuals chose the side of illegality and operated secretely 
against the occupying power. The fact that irritation with the aggressive beha
viour of Dutch national socialists was increasing, was evident. Opposition to 
the latter group occurred more frequently, as did small public disturbances. At 
the same time, economic crime was also on the increase. Growing numbers of 
Dutch people breached the regulations that had been issued in connection 
with the statecontrolled distribution of goods. Slowly but surely, the black 
market began to flourish. 

<y-

The first major period of unrest during the history of the occupation occurred 
at the end of February 1941. In response to the brutal rounding-up of hundreds 
of Jews in the capital city, Amsterdam, workers in that city went on strike. The 
German authorities used a heavy hand to break the strike. A noteworthy featu-
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re of this violent episode was that the Obergericht and the Landesgericht 
remained in the background. The German police and a German military court 
established in Amsterdam (the Luftgaugericht) assumed the leading role. 

After this strike (the Februaristaking, 'February strike') the German occupier 
switched strategies. In the two years that followed, the persecution of Jews and 
communists in the occupied Netherlands was intensified. The occupying 
power also began a powerful nazification offensive. Old institutions were eit
her abolished, placed under supervision or nazified. New institutions made 
their appearance. The German occupying power began to apply more pressure 
and coercion across the board. Perhaps it felt that this was a necessity, for the 
number of Dutch people who were prepared to wear the occupier's yoke, vo
luntarily kept on declining. Political opposition, and economic criminality 
too, increased rapidly after the February strike. Various anti-German activities 
were made criminal offences pursuant to orders issued by the occupying 
power. 

These developments had their consequences for the administration of justi
ce in the occupied Netherlands. One of the first to manifest itself was the fact 
that many of the bodies charged with the administration of justice found that 
they had an exceptionally busy time. Another consequence was that the rela
tionships between the agencies in the field of criminal law became more chao
tic. The occupying power had to make considerable efforts in order to deal with 
the growing resistance. From now on, various agencies and bodies - old and -ÇX-

new ones, German and Dutch, military and non-military, the police and the 
j udiciary - had an active role in all kinds of matters. 

The introduction of two new forms of criminal justice had a radical effect on 
the Dutch judicial system. In the spring of 1941, the vrederechters (justices of the 
peace) and economic courts were created. Their introduction was connected 
with the enormous workload threatening the courts which already existed, 
and the increase in a number of specific crimes. The j ustices of the peace were 
charged with hearing cases concerning offences against the 'political order'. In 
practice, these were often cases in which the 'victim' was a member of the 
Dutch national socialist party. The economic courts were instructed to concen
trate on trying violations of the legal provisions governing distribution mat
ters. 

In the time bridging the period between the two waves of strikes in Febru
ary 1941 and April/May 1943, the Landesgericht and the Obergericht found 
themselves confronted with an impressive number of criminal cases against 
Dutch civilians. Thousands of cases were brought before the Landesgericht. In 
some cases, the issue was one of the political acts which Seyss-Inquart had 
made a punishable offence in one of his orders designed 'to protect the public 
order' (Ordnungsschutzverordnungen). In other cases, the accused were charged 
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with economie crimes which, prior to the occupation, only a Dutch court 
would have heard. In less serious distribution cases in particular, the lines divi
ding the Dutch (economic) courts and the Landesgericht were not clearly 
drawn. 

It was now that the Obergericht came into its own. It tried hundreds of cri
minal cases. Of that total, a large number were also of economic nature. People 
who were accused of involvement in the clandestine slaughter of cattle were 
particularly likely to find themselves in the dock before the Obergericht. Be
sides economic crimes, this court dealt with political cases. Work performed 
for an illegal paper or for a banned political party, were acts that, in this period, 
were often the subject matter of cases heard by the Obergericht. As a rule, the 
special Obergericht (the Sondergericht) heard cases brought against members 
of the banned Dutch communist party. 

Other agencies also had or were given powers with regard to such Kotnmu-
nisten-cases. Many communists remained in the hands of the German security 
police. They received extra-judicial punishment from the police and were sent 
off bis auf weiteres (until further notice) to concentration camps under Schutzhaft 
(protective custody). Others were brought before the German military courts. 
In such cases, they were usually accused of having destroyed Wehrmacht pro
perty. Such acts were qualified by the German military courts as benefitting the 
enemy (Feindbegunstigung). The Sondergericht also tried communists, especial
ly those who had actively helped the illegal CPN organisation or in the distri
bution of its newspaper. They were tried for having supported a banned politi
cal party and, on frequent occasions, also for 'sabotage'. The Germans used the 
latter term to cover all criminal offences that were 'fit' (geeignet) or 'intended' 
(bestimmt) to disturb public order. This three-way division was not absolute, 
and meant in fact that communist suspects could be sentenced to various 
punishments on the basis of different legal provisions by different courts. 

<y-

During the final two years of the German occupation, the division of jurisdic
tion and work between the various courts became even more complicated. At 
the end of April/beginning of May 1943, there was serious unrest in the occup
ied Netherlands for the second time. As was the case in February 1941, a mea
sure imposed by the Germans led to direct and massive protest. On this occa
sion, it was the order issued by Wehrmachtbefehlshaber F. Christiansen to all 
members of the (disbanded) Dutch army to report for internment as prisoners 
of war. 

A great number of Dutch people linked this order with the much hated Ger
man policy of forcing Dutchmen to work in Germany. Thousands laid down 
their work in protest at this measure. The strikes were like relatively isolated 
brush fires, which broke out all over the place, and which either burnt them-
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selves out or could be extinguished with relative ease. One should bear in 
mind, however, that this 'extinguishing' was carried out energetically and 
radically on the part of the Germans. Once again, the Obergericht and the Lan
desgericht played no part in this. The Reichskommissar proclaimed Polizei
standrecht (a state of summary police law), a new phenomenon in the history of 
the occupation. 

Seven Polizeistandgerichte (summary police courts) were given the power 
to try offences that breached summary law, which was characterised by its 
severity. In principle, anyone who breached the public order was to face the 
death penalty. The justice administered by these summary police courts was, in 
part, the justice of laymen, for the tribunal consisted of a presiding ss-Richter {ss 
judge) and two accompanying ss officers. A great many people were brought 
before these courts, and a death sentence was passed on a little over 100 Dutch 
people as a result. Nearly all the death sentences were carried out immediately. 

If 

Within two weeks, the strikes had been broken. The number of victims who 
fell in this short period was high: dozens of people had been shot down in the 
streets, hundreds had been arrested, and nearly all the people who had been 
sentenced to death by a summary police court had been shot by firing squad. 

Tranquility did not, however, return to the Netherlands after this bloody 
episode. Quite the contrary in fact, the tension and opposition grew. On each 
occasion, the German occupier's response grew more absolute, more impa
tient, and more uncompromising. The use of violence became more frequent. 
Punishments without recourse to the courts, reprisals and acts of revenge, and 
repressive measures, usually carried out by the German security police, increa
sed in both severity and number. 

Increasingly, Dutch citizens failed to comply with German orders and com
mands. Numerous people began to help the 'disobedient'. The provision of 
(organised) help to those who chose to go into hiding, known as onderduikers in 
Dutch, got well under way in the months that followed the strikes in April and 
May 1943. A remarkable feature was the unrelentingly high level of economic 
crime. This was connected not only with the serious shortages, but also with 
the large number of people in hiding. The German occupier saw to it that the
se people were excluded from the system of distribution. Inasmuch as these 
people still needed to be taken care of, those helping them had no choice but to 
get involved in illegal practices. 

It was partly as a result of this that the dividing lines between crime and 
political resistance grew more blurred after May 1943. The resistance began to 
use violence more often. Raids on distribution offices and other government 
establishments became part of the everyday reality of the occupation over the 
course of time. Assassination attempts on those who supported or worked for 
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the German occupiers also took place more frequently. 
Finally, one needs to bear in mind the effect of factors outside the Nether

lands. More than before, the military state of play in Europe made itself felt 
inside the occupied Netherlands. For Germany, the outlook since May 1943 had 
only gotten worse. In June 1944, the Allies landed on the coast of France. 
During the summer that followed, the German forces were forced out of large 
parts of France and Belgium. This was followed, at the beginning of Septem
ber, by the liberation of the southern part of the Netherlands. Clearly enough, 
reports about these and other German military defeats were an encourage
ment for illegal activities, both political and criminal. 

In brief, the Netherlands was slipping into increasing chaos. This had conse
quences for those bodies that were involved in protecting (the German, natio
nal socialist) order in the occupied Netherlands. As far as one can tell (no 
figures on court registered crime were kept for the years 1944 and 1945) fewer 
criminal cases made their way to the Dutch courts in this period. The level of 
cooperation from the public and the police was in decline, and the Dutch 
courts were increasingly hampered by the effects of the war on and in the 
Netherlands. On and after Dolle Dinsdag ('Mad Tuesday') on 5 September 1944, 
pro-German magistrates began to flee en masse. Others simply returned to 
their homes. 

Interference with the Dutch criminal justice system had been the case since -Q-
the very beginning, but as from May 1943 the German occupying power see
med to have lost all patience and, indeed, caution. The German security police 
became more brutal in its approach. Suspects held in preliminary custody by 
the Dutch legal authorities were, for example, simply 'requisitioned', and then 
punished by the German security police without recourse to the courts. 

Something similar became the procedure with regard to distribution cases. 
The administration of economic justice had, after all, not brought the results 
that the occupying power had been hoping for. In its opinion, the level of eco
nomic crime had, for example, remained so high because of the punishments 
imposed by the economic courts being so lenient. These suspects were now 
removed from the jurisdiction of the Dutch courts. The German security poli
ce simply incarcerated them or the German courts sentenced them to the sever
er sentences desired by the powers that were. 

Interference with the Dutch legal system also manifested itself in other 
ways. Judges whose light sentences had come to the attention of the German 
authorities ran the risk of being dismissed. Sentences already handed down 
and which those same authorities saw as being too lenient, were simply 'sup
plemented' by the German security police. In this way, many prisoners found 
themselves being arrested and moved to a camp by the German police after 
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they had completed their original sentences. The Germans no longer made any 
attempt to keep the facade of an independent Dutch j ustice system alive. 

The changes that followed after May 1943 were also radical as regards the 
German courts. The Wehrmacht command, now confronted with the threat 
from abroad, asked other agencies to take on the task of trying certain cases. 
These were mainly cases of minor significance, such as instances of petty theft 
from the Wehrmacht itself, the possession of pigeons, and trivial acts of resis
tance. In the course of 1943, a large number of these so called 'bagatelle cases' 
ended up before the Landesrichter. Not only this, but the rules that had been 
introduced together with the state of summary police justice also created extra 
work for the Landesrichter. The decree of 13 May 1943, banning the possession 
of radiosis worth to be mentioned here. Hundreds of people ignored the 
decree. As a rule, the German Public Prosecutions Department brought the 
cases against these people before the Landesrichter. The capacity of this court 
was severely tested in the second half of 1943 and the first few months of 1944. 
Each month, the Landesrichter dealt with an average of more than 200 cases. 

It seems as if the German authorities, having looked at the reality of the 
occupation, gradually began to have their doubts about the importance and 
use of trying these minor criminal cases. The instructions given to German 
police officers in May 1944 about only passing serious cases onto the courts in 
future, should be seen in the context of these doubts. In the course of 1944, the 
number of minor cases that were investigated, prosecuted and tried, dropped. 
The Landesrichter dealt with considerably fewer cases in the summer months 
of that year, and thereafter only ever rendered judgment on the odd occasion. 

The history of the Obergericht's development in these last two years, dis
plays similarities and differences with that of the Landesgericht. The general 
trend was the same: over time, the Obergericht also began to take on fewer 
cases, although the decline set in later during its case. Up to the beginning of 
September 1994, the Obergericht continued to be closely involved in punish
ing opponents of the occupying power. The growth of armed resistance and of 
activities connected with people who had gone into hiding, was reflected in 
this court's administration of j ustice. The Obergericht dealt with a little under 
150 cases during the second half of 1943. 

The number of cases would probably have been greater if other measures 
had not been decided upon at government level. In this respect, the month of 
September 1943 was a crucial one. It was in this month that the German police 
began the Silbertanne-Aktion (operation 'silver spruce'). Basically this meant 
that, from then on, attacks on people who worked for, or sympathised with, the 
German regime would be avenged by reprisals on innocent civilians. This sig
nified that the policy of the Germans changed from one of punishing the culp
rits, to one of taking revenge on the innocent for anti-German activities. 
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It was also in the same month the Reichskommissar resolved that the sum
mary police court could also administer justice in 'normal' times (i.e. without a 
state of summary police law being declared first). Members of communist 
sabotage groups were to be tried before this court. The Reichskommissar later 
extended its jurisdiction to encompass people who had allegedly been invol
ved in (burglary) raids on government institutions and agencies. 

The summary police court tried the first case in the third week of September 
1943, the last one followed in July 1944. In the intervening period the summary 
police court is estimated to have sentenced to death a little more than 200 
members of the Dutch resistance. The accused's position before this court was 
a weak one, and the proceedings themselves were exceptionally short in dura
tion. In a great many cases, judgment and sentence would be handed down 
within a few hours of the case having begun, and the sentence carried out with
in the few hours that followed. 

Despite the establishment of the summary police court, the Obergericht 
continued to be snowed under with work for quite a long time. This situation 
changed, however, in September 1944. In this, the final phase of the occupa
tion, the German security police carried out the arrests, the 'trials' and the 
punishments. 

In the weeks that led up to Dolle Dinsdag, the situation had already chan
ged, as witnessed by the tragic events in the concentration camp in Vught. In 
July and August more than 400 people from the political prisoners held at that 
camp were executed by firing squad without any form of trial. 

As from the late summer of 1944, new suspects were also no longer handed 
over to the judicial authorities, but to the German security police. The fate of 
those accused was now in the hands of those with authority within that police 
force. There were a limited number of possibilities in terms of what those au
thorities would do. The accused would be either released, kept in jail, put to 
forced labour or shot. The latter fate usually awaited those accused of involve
ment in serious (political) cases. In the occupied Netherlands, however, it beca
me the custom to delay execution until an act of resistance was committed in 
the vicinity, so that the execution by firing squad could serve as an act of repri
sal. For purposes of general intimidation, this would be communicated to the 
Dutch public at large. Hundreds of Dutch civilians fell victim to these extra
judicial executions. 

Without doubt, the executions and the many deaths that took place in the 
final eight months of the occupation, are a clear indication of a more radical 
policy as regards the punishment of acts that were considered to be directed 
against the occupation. This more radical tendency had shown itself even ear
lier, finding its expression in the period prior to September 1944 in short-lived 
outbursts of authorised and unauthorised violence. During the first three 
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years of the occupation, these eruptions had been relatively isolated, but after 
that they followed one another at increasingly shorter intervals: after Septem
ber 1944 there was hardly ever a period without them; violent incidents started 
to become the norm. 

There is reason to doubt whether a decisive role in this pattern of increasing 
radicalisation should be attributed to 'Berlin'. A noteworthy fact in this context 
is that a number of draconian orders, signed by the Führer himself or by his 
Oberkommandant der Wehrmacht, were either not or only partially implemented. 
The hostage decree (Geißel-Erlaß) of September 1941, which recommended the 
taking of hostages as the German way of responding to resistance activities, 
had practically no consequences at all in the occupied Netherlands. Implemen
tation of the 'night and mist' decree (Nacht und Nebel-Erlaß) of December 1941 
was delayed indefinitely. Even the Führerbefehl of July 1944, which stated that 
the trying of serious (political) crimes in the occupied territories was no longer 
effective and promoted the use of Gegenterror (counter terror), was freely inter
preted by those whom it concerned in the occupied Netherlands. 

Nor is it certain that mutual rivalry between the German authorities them
selves was the only factor that helped bring about the increasingly radical poli
cy, although there was a basis for such rivalry. A great number of agencies and 
authorities were actively involved in the field of combatting and punishing 
opponents of the regime under the German occupation, and their powers over
lapped, whilst the hierarchy in which they operated was subject to repeated 
change. In general, one can say that the powers of the German security police 
increased over time. The extension of these powers was usually at the expense 
of, but presumably also often with the agreement of, other agencies. There are 
indications that the German judicial powers saw this transfer to the German 
security police as a way of lightening the load for its own courts. 

It was precisely the German security police that became so renowned for its 
exceptional severity. It would be wrong to see the predominance of the Ger
man security police exclusively as the cause of the changed circumstances. The 
growing antagonism in the occupied Netherlands also provided the German 
regime with a reason to try out other (harsher) methods. The power that the 
German security police acquired over time was just as much a consequence of 
the changed circumstances. Just as radical German measures led to an increase 
in social unrest, the social unrest itself led to more radical measures on the part 
of the Germans. Orders from above, mutual rivalries and attempts by lower 
authorities to 'anticipate' the will of the Führer - these factors probably all hel
ped to tip the scales, but - above all - it was those practical circumstances, 
which constituted an acute threat, for which immediate and increasingly more 
radical solutions were needed. 
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It is remarkable to note that the German Public Prosecutions Department, the 
Obergericht and the Landesgericht did not play leading parts in this process of 
radicalisation. During two periods of unrest in the early spring of 1941 and the 
late spring of 1943, other bodies had been responsible for prosecuting and 
trying 'troublemakers'. With effect from September 1944, when unrest had 
become a permanent state of affairs, the work of the Landesgericht and Ober-
gericht came to an end. 

This is not to say that the administration of justice by the Landesgericht and 
the Obergericht did not in itself become more radical. Indeed, these two courts 
not only moved on to deal with a greater number of cases, but also imposed 
sentences of increasing severity. The end of these developments, however, did 
not coincide with the end of the occupation itself, but occurred before that 
time, in the first half of 1944. 

Nor does the observation that the German courts did not play a leading role 
in the process of radicalisation mean that they were never of service to the poli
tical regime. During the entire period of the occupation these courts dealt with 
more than 12,000 criminal cases against thousands of, mainly Dutch, suspects. 
The fact that a very great number of these suspects were not put on trial for 
anti-German activities is a remarkable one. The two German courts dealt with 
a particularly large number of economic cases. It would seem as if the Germans 
considered that a stable economic system was also a prerequisite for German 
supremacy in the occupied Netherlands. - £ X 

Equally remarkable is the fact that the political offences tried by the Ober-
gericht and the Landesgericht kept on changing. In this respect, the close rela
tionship between the administration of German criminal justice and German 
legislation manifested itself. The occupying power regularly responded to new 
acts of resistance by issuing new regulations by which those acts were made cri
minal offences. The entire body of regulations and decrees issued during the 
occupation, formed the primary body of applicable criminal law for these Ger
man courts. It never took long for the new acts of resistance in question to be 
prosecuted and tried. 

Numerous suspects were punished. Many were faced with a fine or a limited 
jail sentence that they were allowed to serve in the Netherlands. Several thou
sands, the more serious cases, ended up in prisons and detention centres in 
Germany. The most serious cases, just over a hundred in number, faced the 
death penalty. Almost all of these were, after their plea for clemency had been 
denied, subsequently shot. 

The punishment of so many acts which the German authorities (and, in 
their wake, the German courts) regarded as detrimental to the occupation, con
tributed in principle to strengthening the hand of the occupying power. The 
(assumed) deterrent effect of the justice and punishments administered was, 
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moreover, deliberately heightened by seeing to it that exemplary sentences 
were made publicly known. 

At another level, too, the German administration of criminal justice was of 
use to the political regime. The most notable thing about the way this justice 
was administered was its two-faced nature. Sometimes, in less serious cases, 
the proceedings would be conducted in an orderly manner. In such cases, the 
position of the accused was relatively well protected. He or she would be enti
tled to have a lawyer, and to use the legal means available, and would be spared 
the horrors of life in a German prison. Sometimes, however, criminal procee
dings would take a different course. This usually happened in serious cases. 
The coercion applied during police interrogation could then increase dramati
cally. Here, too, suspects were often held in preliminary custody for extremely 
long periods. The political authorities could make their wishes as regards the 
justice to be meted out known through the agency of the German Public Pro
secutions Department. The judges and public prosecutors could disregard the 
statutory time limits, such that it could take an exceptionally long or short 
time before a case was actually tried or a judgment handed down. Moreover, 
judges could give the laws a very broad interpretation and apply them analogi
cally. By Dutch standards, the sentences pronounced could be incredibly seve
re. The accused had no right of appeal. 

Therefore, on the one hand the German administration of criminal justice 
saw to it that those accused who the courts (and, with them, the political regi- —C \-
me) regarded as 'enemies', were ausgemerzt (eliminated). On the other, the idea 
that German criminal law was being administered according to the rules, and 
was essentially in accordance with the written law, was also kept alive; and the
rein lay confirmation of the legitimacy of the German occupation. It was in this 
duplicity that the true usefulness of the German criminal justice system for the 
occupying power lay hidden. 
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