
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het recht van de sterkste. Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland

von Frijtag Drabbe Kunzel, G.G.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
von Frijtag Drabbe Kunzel, G. G. (1999). Het recht van de sterkste. Duitse strafrechtspleging
in bezet Nederland. [, Universiteit van Amsterdam]. Bert Bakker.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-recht-van-de-sterkste-duitse-strafrechtspleging-in-bezet-nederland(be2dfe91-1625-40ab-b8fd-12d1b14d27eb).html


I 
I 

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

Pagina 48 (Zwart film) 

|:I 

* 

STRAFRECHTSPLEGING IN DE V U U R L I N I E . 
DE BEZETTING VAN N E D E R L A N D EN HAAR EERSTE 

GEVOLGEN VOOR DE STRAFRECHTSPRAAK 
(MEI-JULI 1940) 

DE MILITAIRE PERIODE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De dag daarop maakte het Duitse militaire gezag zijn spelregels bekend. In 
alle dagbladen van 17 mei werd nagenoeg de gehele voorpagina in beslag geno
men door teksten van het Duitse militaire gezag. In een oproep aan de Neder
landse bevolking maakte Von Bocks superieur, de Oberbefehlshaber des Heeres 
W. von Brauchitsch, de vestiging van het militaire bezettingsbestuur bekend. 
De bevelhebbers ter plekke, zo schreef Von Brauchitsch, konden, ter beveili-

49 

^ > 



L 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09: Pagina 50 (Zwart film) 

I 

* 

L 

ging van de Duitse troepen en ter bestendiging van rust en orde, verordenin
gen uitvaardigen. Deze dienden 'stipt en onvoorwaardelijk' te worden nageko
men. Dat gold evenzeer voor de drie voorschriften van Von Bock die teeds op de 
tiende mei van kracht waren geworden. 

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

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

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

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

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

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

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

tair. Daarnaast komt dan een Zivil Verwaltung.11 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

und den sozial schwachen Schichten in den Städten.25 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I 

!f 

DE OPBOUW VAN EEN DUITSE RECHTERLIJKE MACHT VOOR 
STRAFZAKEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

!f 

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

keine neue Gerichtsbarkeit aufbauen bezw. die Verwaltung der niederländischen 

Gerichtsbarkeit übernehmen, sondern diese nur politisch überwachen und steuern. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Over het strafproces vermeldde de verordening dat de bepalingen van toe
passing waren die ook binnen de grenzen van het Duitse Rijk golden. Een 
gerechtelijk vooronderzoek kon in bezet Nederland echter niet worden inge
steld. Met betrekking tot het recht op rechtsbijstand schreef de verordening 
voor, dat elke advocaat kon worden toegelaten die ook voor Duitse rechtsin-
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stanties in Duitsland gewoon was te pleiten en elke andere, aan wie de rijks-
commissaris toestemming had verleend. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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