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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-
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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-
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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. 
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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 
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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-
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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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