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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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