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THEORIE EN PRAKTIJK. DUITSE STRAFRECHTSPRAAK 
IN BEZET GEBIED VÓÓR DE TIENDE MEI 1940 

.f 

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 

^ > 

Amper vier maanden later, op 12 maart 1938, overschreden Duitse troepen de 
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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. 

O 

42 

i m f - & 



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

& 
Pagina 43 (Zwart film) 

* 

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. 
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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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