
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


V 
00-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09 Pagina 64 (Zwart film) 

VOOR DE STORM. DUITSE ACTIVITEITEN OP STRAF
RECHTELIJK GEBIED (JULI 1940-FEBRUARI 1941) 

DE RELATIE ONDER SPANNING 

* 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uiteraard hing de stijging in 1940 samen met de groeiende schaarste. 
Levensmiddelen zoals olie, vet, boter, koffie, thee, textiel, grutterswaren, vlees 

^ > 

65 

^ > 



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

^ 
Pagina 66 (Zwart film) 

* 

en brood gingen op de bon.12 Hoewel de stijging in het laatste halfjaar van 1940 
niet per se duidt op een versterkte anti-Duitse stemming, gaf zij wel blijk van 
een tanende gehoorzaamheid aan de wet. Voor de bezettende macht was dat 
laatste ook bedreigend. Wilde zij zich hier handhaven, dan moesten destabili
serende krachten, van welke aard dan ook, worden ingedamd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^ > 

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

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

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

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

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

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

fr 

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

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

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

De meeste voorschriften, die vóór 1 maart 1941 in het Verordeningenblad wer
den gepubliceerd, waren afkomstig van of ondertekend door een Nederlandse 
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secretaris-generaal (68%). Van Seyss-Inquart waren alle voorschriften die de 
organisatie van het landsbestuur aangingen en de meeste die betrekking had
den op de strafrechtspleging. Verder signeerde de rijkscommissaris bijna altijd 
de voorschriften die werden uitgevaardigd met het oog op de handhaving van 
de openbare orde en veiligheid. Ook verordeningen, waarmee louter Duits 
beleid werd geregeld, hadden de handtekening van de hoogste Duitse autori
teit. Hiervan was bijvoorbeeld sprake bij de wettelijke maatregelen in het 
kader van de anti-joodse politiek.*6 

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

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

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

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

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

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

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

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

* 

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

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

men.57 

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

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

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

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

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

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

•o-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^ > 

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

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

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

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

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

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

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

DE BEMANNING VAN DE DUITSE RECHTERLIJKE INSTANTIES 

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

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

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

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

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

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

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

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

beschränkten Strafverfolgungsmöglichkeiten in Holland ein Interesse daran bestehe, 

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

werden {...)." 

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

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

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

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

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

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

Nog diezelfde maand maakte Klemm weer een uitstapje naar Berlijn, waar 
hij besprekingen voerde met enkele topambtenaren van justitie. Een van de 
onderwerpen was de Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland.94 In dat 

78 

! O 



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

& 
Pagina 79 (Zwart film) 

I 

"f 

verband kwam ook de onderbezetting van de aldaar gevestigde Duitse rechter
lijke instanties ter sprake. Van het departement kwam de toezegging zes Refe
rendare (juristen die zich voorbereidden op het Duitse Staatsexam - GvF) naar 
Nederland te sturen. 

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

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

DE TOELATING VAN NEDERLANDSE ADVOCATEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

die Zeugenaussagen werden unzuverlässiger. Erstrebenswert erscheint es deshalb, stets 

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

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

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

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

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

zichtet werden.118 

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

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

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

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

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

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

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

jeden Straffall jederzeit und in jedem Verfahrensstadium in zweckdienlicher und straf

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

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

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

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

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

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

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

Op grond van de uitlatingen die de twee verdachten hadden gedaan, werden 
meer dan twintig arrestaties verricht. Allen werden verhoord en negen van hen 
werden in hechtenis genomen in de gevangenis te Scheveningen.132 Tot medio 
december verbleven zij in het deel van deze gevangenis, dat werd beheerd door 
de Duitse veiligheidspolitie. Vervolgens werden zij overgebracht naar een 

85 

:. : -e 



I 
I 

OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09:3-k Pagina 86 (Zwart film) 

* 

ander deel van deze gevangenis (met de ingang aan de Van Alke madelaan), dat 
was gereserveerd voor de Duitse justitie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gefährendes Verbrechen anzusehen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

AFSLUITEND 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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