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VAN STAKING TOT STAKING. 
DE STRAFRECHTER ALS BESCHERMHEER VAN DE 

BEZETTINGSORDE (FEBRUARI 1941-APRIL 1943) 

Begin oktober 1942 stuurde Seyss-Inquart aan de chef der Rijkskanselarij een 
brief. De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied vroeg daarin 
verlof. Afgezien van enkele korte dienstreizen naar Berlijn was hij sinds febru
ari van dat jaar in Nederland geweest, zo onderbouwde Seyss-Inquart zijn ver
zoek. Graag zou hij enige dagen in zijn vaderland doorbrengen en Bergluft 
atmen.1 

Die behoefte aan een adempauze was ook in het licht van de bezetting niet 
verwonderlijk. Het binnenlandse klimaat in bezet Nederland was allengs 
drukkender geworden. De maatregelen van het Duitse bezettingsbestuur en 
de gedragingen van Nederlandse burgers hadden de temperatuur voortdu
rend doen stijgen. Ook de storm, die in het voorjaar van 1941 woedde, had - £ ^ -
bepaald niet voor verlichting gezorgd. 

DE F E B R U A R I S T A K I N G 

Op 25 en 26 februari 1941 legden werknemers in Amsterdam en omstreken 
spontaan het werk neer. Directe aanleiding waren de willekeurige en hardhan
dige arrestaties van joodse mannen, die de Duitse politie enige dagen tevoren 
in Amsterdam had uitgevoerd. De diepere oorzaken van de staking lagen niet 
besloten in één gebeurtenis. De arrestaties pasten in zekere zin in een langere 
geschiedenis van anti-joodse acties. Maatregelen van de bezetter, veelal met 
het doel de in Nederland woonachtige joden van hun vrijheden, rechten en 
bezittingen te beroven, leidden eerder ook al eens tot protesten.2 In Amster
dam, bij uitstek de woonplaats van joden3, riep het brutale optreden van 
Nederlandse nationaal-socialisten tegen joden ergernis op.4 

Naarmate die nationaal-socialisten de intimidatie opschroefden en de drei
ging van een 'bezoek' aan joodse uitspanningen en woonwijken toenam, 
groeide de bereidheid onder Amsterdamse joden zich te verweren. Joodse 
knokploegen, die her en der steun ontvingen van Amsterdamse arbeiders, wer
den gevormd. 
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Op io en il februari kwam het tot een ernstig treffen in de zogeheten 
Amsterdamse jodenhoek. Het feit dat een NSB'er daarbij dodelijk werd ver
wond, was aanleiding tot het nemen van strafmaatregelen door de Duitsers: 
negentien joden werden gearresteerd, het betreffende stadsdeel werd afgeslo
ten en enkele joodse voormannen werden opgedragen een 'Joodsche Raad voor 
Amsterdam' te formeren.5 

Binnen een week vond in Amsterdam een tweede incident plaats. Een groep 
joodse jongemannen stelde zich te weer tegen een charge van de Grüne Polizei. 
Duitse dienaren raakten daarbij gewond. De Duitse reactie was uitzonderlijk 
fel. Op 22 en 23 februari werden in de afgezette jodenhoek razzia's gehouden. 
Op willekeurige wijze werden in totaal vierhonderd joodse mannen gearres
teerd.6 

!f 

Honderden Amsterdamse burgers waren ooggetuige van dit geweld tegen 
joodse stadsgenoten. Zij, die niet zelf ter plaatse waren, hoorden de verhalen 
van anderen. In reactie op de gebeurtenissen legden Amsterdamse arbeiders 
het werk neer.7 

Massaal protest was in de hoofdstedelijke geschiedenis niet nieuw. De stad 
kende een lange traditie van ongeorganiseerd 'volksprotest'.8 Stakingen hoor
den bovendien thuis in de geschiedenis van de Amsterdamse arbeidersbewe
ging. Bij de meest recente stakingen (in november 1940, in januari en februari 
1941) ging het om arbeidsconflicten.9 In twee van die recente conflicten werden 
de eisen van de stakende arbeiders ingewilligd, hetgeen het zelfvertrouwen 
van de stakers versterkte. Blijkbaar kon ook in bezettingstijd succes worden 
behaald. Afgezien van enkele arrestaties10 was de bezetter destijds tegen de sta
kers niet opgetreden. 

Op de staking van 25 en 26 februari bleef een veel harder Duits antwoord 
niet achterwege. In de loop van de ochtend van de eerste stakingsdag droeg de 
Beauftragter des Reichskommissars de burgemeester op de stakende bevol
king tot werkhervatting aan te sporen. De burgemeester liet hierop bekend
maken dat stakende gemeenteambtenaren zouden worden gestraft of ontsla
gen. 

Belangrijk waren voorts de maatregelen van de Duitse politieleiding. Bij 
afwezigheid van de rijkscommissaris had Rauter, de Generalkommissar für 
das Sicherheitswesen, de leiding. Troepen in de omgeving van Amsterdam 
werden in staat van paraatheid gebracht, een Sperrstunde werd ingevoerd en aan 
de Joodse Raad werd het ultimatum gesteld dat nog eens driehonderd joden 
zouden worden gearresteerd indien de staking de volgende dag zou worden 
voortgezet. Op deze vijfentwintigste februari vonden ook de besprekingen 
plaats tussen Nederlandse en Duitse politieautoriteiten, op landelijk niveau 
tussen Tenkink en Rauter, op plaatselijk niveau tussen de bevelhebber van de 
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Ordnungspolizei en de Amsterdamse procureur-generaal Van Thiel. De Neder
landse politie werd dringend verzocht de staking te breken.11 

Nog diezelfde avond schreef Rauter zijn bekendmaking, waarin onder meer 

de volgende zin was opgenomen: 

Iedere demonstratie, van welken aard ook, en dergelijke verschijnselen worden als 

tegen de Duitsche bezettingsoverheid gericht opgevat en door de Duitsche veiligheids

organen direct onderdrukt of neergeslagen.12 

•il 

^ 

Toen de volgende dag bleek dat er in Amsterdam nog steeds werd gestaakt en 
steeds meer bedrijven buiten Amsterdam werden platgelegd, trad een nieuwe 
Duitse autoriteit op de voorgrond: de Wehrmachtbefehlshaber Christiansen. 
Nu de militärische Sicherung van bezet Nederland in gevaar dreigde te worden 
gebracht, kon hij zijn gezag laten gelden.13 

In de voormiddag van 26 februari werd op verzoek van Christiansen een bij
eenkomst belegd. Zowel de rijkscommissaris als de bevelhebber van de Duitse 
veiligheidspolitie en inlichtingendienst ontbrak: zij waren niet in Nederland. 
Belangrijkste gesprekspartner van Christiansen was Rauter. Met zijn toestem
ming nam Christiansen het uitvoerend gezag (vollziehende Gewalt) in de onrus
tige provincie over.14 

Dezelfde dag nog lichtte Christiansen de bevolking in met een kennisge
ving.15 Tijdens de 'uitzonderingstoestand' had zijn hoogste Duitse comman
dant in Amsterdam, de bevelhebber van de Duitse luchtmacht in bezet Neder
land, feitelijk de leiding. Wat het herstel van de openbare orde betreft gaf de 
kennisgeving een opsomming van direct van kracht zij nde maatregelen. Aller
eerst een gebod: een algehele werkhervatting op 27 februari. Voorts de verbo
den: 'Optochten, vergaderingen, samenscholingen en betogingen van welke 
aatd dan ook' waren niet langer toegestaan, evenmin als acties van politieke 
partijen. Daarop volgden de strafbepalingen: degene die een van de boven
staande verboden overtrad werd door de Duitse militaire rechter gestraft. 
Degene die tot staking ophitste of opriep of zelf het werk neerlegde werd 
gestraft met tuchthuis; indien het een bedrij f met Wehrmachtbelangen betrof, 
kon de doodstraf worden uitgesproken. 

In de uren die volgden werd getracht de staking in de Nootd-Hollandse pro
vincie te breken. Dit was in de praktijk vooral het werk van de Duitse politie. 
Op demonstranten of vermeende demonstranten werd gericht geschoten: 
zeven personen raakten dodelijk gewond.16 Op 27 februari was de staking 
beëindigd. De uitzonderingstoestand werd niet meteen opgeheven, daar Duit
se autoriteiten rekening hielden met een volgende, door de illegale CPN geïni
tieerde, staking op de zesde maart. Rauter liet daarom ook op 5 maart een 
oproep uitgaan, waarin een ieder werd gemaand tot rust.17 Stakers zouden 
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worden gekort op hun loon, stakende bedrijven zouden worden onteigend en 
degenen, die in woord of geschrift tot staking opriepen of dergelijke oproepen 
verspreidden, zouden worden berecht. Als de bevoegde rechtsinstantie wees 
Rauter het in Amsterdam gevestigde Luftgaugericht aan. 

Een staking bleef op 6 maart uit; twee dagen later werd de uitzonderings
toestand opgeheven. In de tussenliggende periode, dus van 27 februari tot 8 
maart, waren ettelijke vonnissen door Duitse rechters uitgesproken. Niet één 
keer had een Duits civiel gerecht een uitspraak gedaan inzake handelingen, die 
in samenhang met deze onlusten waren begaan. Het ss- und Polizeigericht had 
het vonnis gewezen in de zaak tegen de acht personen die betrokken waren 
geweest bij het incident waarbij een patrouille van de Grüne Polizei was aan
gevallen. De hoofdverdachte werd ter dood veroordeeld; alle anderen kregen 
hoge vrijheidsstraffen opgelegd. Vier dagen na de uitspraak was de ter dood 
veroordeelde gefusilleerd.18 

Het Luftgaugericht berechtte ettelijke personen die tijdens de uitzonde
ringstoestand de geldende voorschriften hadden overtreden. Tegen sommi
gen werd de doodstraf uitgesproken.19 Exemplarisch is het doodvonnis tegen 
een joodse communist die in Amsterdam pamfletten met stakingsoproepen 
had verspreid.20 Een dag later volgde een tweede 'communistenproces'. In deze 
zaak sprak het Luft gauge richt tweemaal de doodstraf en eenmaal levenslange 
tuchthuisstraf uit.21 Het doodvonnis werd vijf dagen later voltrokken.22 

Opmerkelijk is trouwens ook een andere zaak die het Luftgaugericht in 
deze periode behandelde en waarbij achttien Nederlanders ter dood werden 
veroordeeld. Hoewel deze zaak tegen leden van de verzetsgroep de Geuzen op 
geen enkele wijze verband hield met de Februaristaking, is het moment waar
op het vonnis bekend werd gemaakt (4 maart) waarschijnlijk niet geheel wille
keurig gekozen. Drie Geuzen werd gratie verleend, de andere vijftien werden 
samen met de drie Amsterdamse communisten gefusilleerd. Mede door de uit
gebreide verslaggeving in de pers had het nieuws van de achttien doden de 
Nederlandse bevolking niet onberoerd gelaten.23 

Ten slotte trof de Duitse overheid na de opheffing van de uitzonderingstoe
stand een aantal strafmaatregelen. De gemeenten Amsterdam, Zaandam en 
Hilversum kregen een geldboete opgelegd.24 Welhaast vanzelfsprekend moes
ten er ook koppen rollen: de burgemeester en de hoofdcommissaris van de 
politie in Amsterdam werden ontslagen." 

O 

In het algemeen toonde de bovenstaande episode helder aan, hoezeer het 
optreden van de Duitse bezetter was gekoppeld aan dat van de Nederlandse 
bevolking. 

Uniek waren de gebeurtenissen van de laatste week van februari en de eerste 
week van maart 1941 in vele opzichten - in de hevigheid van de anti-joodse 

95 

-e 



I 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 0 9 : ^ Pagina 96 (Zwart film) 

^ 

acties van de bezetter, in de massaliteit van het burgerlijk protest en in de 
kracht van het Duitse respons. Sinds de veertiende mei 1940 was het niet tot 
een dusdanige uitbarsting van anti-joods geweld gekomen als op 22 en 23 
februari, toen honderden joodse mannen door de Duitse politie zonder par
don werden opgepakt. Evenmin was een protest tegen een beleidsmaatregel 
van de bezetter eerder op een vergelijkbare indrukwekkende wijze gesteund. 
Ook had de bezetter nog niet zulke repressieve maatregelen genomen ten ein
de de binnenlandse rust te doen wederkeren. 

Tegelijkertijd was de Februaristaking een culminatiepunt in een geschiede
nis van groeiend onbehagen. In een ruimer tijdsbestek luidde zij een nieuwe 
periode in, waarin de bezetter en de onderworpen Nederlandse bevolking de 
aanvankelijke terughoudendheid verloren. Aan de ene kant toonden burgers 
vaker hun ongehoorzaamheid, in gewone criminaliteit of in ondergrondse 
verzetsactiviteiten. Aan de andere kant oefende het bezettingsregime meer 
pressie uit en nam de gewelddadigheid van het Duitse beleid in Nederland toe. 
Vanzelfsprekend hingen die twee bewegingen samen. 

H E T B E Z E T T I N G S B E L E I D : S T U R I N G , D W A N G E N G E W E L D 

Twee bevolkingsgroepen, die elk een hoofdrol in de geschiedenis van de 
Februaristaking hadden gespeeld, werden sindsdien het object van Duitse -Q-
dwangmaatregelen: joden en communisten. In nazi-Duitsland had het regime 
beide groepen gedoodverfd tot zijn aartsvijanden, in bezet Nederland waren 
zij tot dan toe (hoewel dat voor joden minder gold dan voor communisten) nog 
enigszins met rust gelaten. 

Na de Februaristaking kwam daarin voorgoed verandering. Tegenover de 
joodse inwoners van Nederland continueerde de Duitse bezetter in de eerste 
plaats de beproefde methode: met (wettelijke) bepalingen werden joodse bur
gers geïsoleerd en beroofd van vrijheden en bezittingen. Voorschrift na voor
schrift verscheen; keer op keer werden de rechten van joden ingeperkt.26 In de 
tweede plaats werden razzia's op joden georganiseerd.27 Tot medio juli 1942 
ging het meestal om revanche: na een bepaalde verzetsdaad werden groepen 
joden in de omgeving opgepakt. In een latere fase pasten de klopjachten op 
joden in het kader van de georganiseerde jodenvervolging. Op vrijheidsbene
ming volgde de deportatie naar vernietigingskampen in Oost-Europa; als 
begindatum kan 15 juli 1942 worden genoemd: op die dag vertrok de eerste 
trein. Tot 20 april 1943 volgden nog 59 Sonderzügen, die in totaal 58.000 joden 
uit Nederland wegvoerden.28 

Ook de vervolging van communisten in bezet Nederland werd na de Febru
aristaking geïntensiveerd. Aanvankelijk was er een verband tussen de jacht op 
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Nederlandse communisten en de gebeurtenissen in Amsterdam. De instelling 
van een Duits Sonderkommando, dat als taak kreeg de Amsterdamse CPN op te 
rollen, gaf hiervan bijvoorbeeld blijk.29 

Hoe verder in de tijd de staking verwijderd raakte, des te krachtiger en 
omvangrijker werden de Duitse acties tegen communisten. Honderden com
munisten va^ buiten Amsterdam werden in de eerste helft van 1941 door de 
Duitse politieke recherche gearresteerd.30 De hoofdmoot van de arrestanten 
bestond uit verspreiders en afnemers van De Waarheid.11 Het uitbreken van de 
Duits-Russische oorlog op 22 j uni 1941 droeg in belangrijke mate bij aan de ver
breding van het Duitse offensief tegen communisten en leden van politiek ver
wante groeperingen. Twee dagen na de Duitse aanval op de Sovjet-Unie voer
den Duitse politie-eenheden een landelijke arrestatieactie uit: honderden 
functionarissen van de verboden CPN werden her en der in Nederland opge
pakt." 

Ook in de daarop volgende maanden bleef de bestrijding van 'links-Neder
land' en met name de CPN een belangrijk agendapunt van de Duitse politieke 
recherche. Die bestrijding was vanzelfsprekend des te urgenter daar de illegale 
CPN na de Duitse overval op de USSR voluit in de oppositie ging.33 Na de arres
tatie van partijfunctionarissen richtte de politie zich op de ondergrondse CPN. 
Massa-arrestaties vonden voortdurend plaats.34 In de periode tot j uli 1942 wer
den minstens duizend Nederlandse communisten gearresteerd.35 Een jaar 
later was het vooroorlogse partijkader nagenoeg volledig uitgeschakeld. Van 
de 936 communisten die tijdens de bezetting zijn omgebracht, waren 857 al 
voor de zomer van 1943 in Duitse handen geraakt.36 

Evenals met de vervolging van joden bemoeiden Berlijnse autoriteiten zich 
voortdurend met de bestrijding van communistische agitatie in Nederland. Zo 
was er de bevelslijn van het hoofdbureau van de veiligheidspolitie in Berlijns 
(Reichssicherheitshauptamt, RSHA) de Duitse veiligheidspolitie in Den Haag.37 

Het bestaan van deze lijn was niet verwonderlijk, daar zij de vervolging van 
deze politieke tegenstanders nu juist als een van haar belangrijkste taken 
beschouwde. 

Opvallender was het dirigerende optreden van het OKW. Tweemaal, in sep
tember en december 1941, liet de Duitse legerleiding een decreet uitgaan, dat 
draconische maatregelen tegen communistische verzet in bezet gebied voor
schreef. Het decreet dat op 16 september was ondertekend (het Geißel-Erlaß) 
behandelde het probleem van het communistische verzet in de bezette gebie
den.38 Volgens de Oberkommandant W. Keitel was de toename van verzetsactivi
teiten in de bezette gebieden geheel te wijten aan kommunistische Aufstandsbewe
gungen. Keitel achtte het dringend noodzakelijk deze bewegingen te isoleren 
en te bestrijden. De aangeschrevenen, onder wie Christiansen, werd opgedra
gen alle oppositionele activiteiten te wreken door vijftig tot honderd commu-
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nistische gevangenen (gijzelaars) te fusilleren. Voorts wenste de Oberkom
mandant dat een in bezet gebied gestationeerde krijgsraad tegen communis
ten alleen de doodstraf moest uitspreken. 

Drie maanden later volgden Hitlers Nacht und Nebel-Erlaß en de daarmee ver
band houdende Durchführungsverordnung van het OKW, die beide trouwens niet 
uitsluitend de bestrijding van communistische verzetslieden centraal hadden 
staan.39 Inwoners van bezet gebied, op wie de verdenking rustte de Sicherheit 
oder Schlagfertigkeit van de bezettingsmacht in gevaar te hebben gebracht, kon
den volgens dit decreet nog slechts op twee manieren worden bestraft: óf een 
gerechtelijke procedure, wanneer de verwachting bestond dat de hoofdver
dachte ter dood zou worden veroordeeld óf een deportatie naar Duitsland - om 
daar, al dan niet na veroordeling door een rechterlijke instantie in Duitsland, 
te worden ingesloten. Van die deportatie en de verdere afwikkeling in Duits
land zou geen enkel bericht mogen worden gegeven aan de buitenwereld: de 
arrestant zou 'in nacht en nevel' opgaan, de kring, waaruit hij zou zijn wegge
rukt, zou geen zekerheid over zijn lot hebben en die onzekerheid over het lot 
van een bekende zou andere verzetsplegers verlammen, zo was de gedachte 
achter het decreet.40 

Voor bezet Nederland hadden deze bevelen geen onmiddellijke gevolgen. 
Seyss-Inquart achtte zich niet gebonden aan de niet aan hem, maar aan Chris
tiansen gerichte decreten.41 Daar kwam bij dat uit de tekst van het eerste 
decreet was op te maken dat de schrijver niet Nederland voor ogen had, maar -Q-

Frankrijk, waar de binnenlandse situatie in de zomermaanden was gekleurd 
door gewelddadige acties van de Franse ondergrondse.42 Hier te lande was 
(communistische) sabotage in die zomer van 1941 niet meer dan een randver
schijnsel.43 Het eerste punt van het Geißel-Erlaß, de fusillering van communis
tische gevangenen als represaillemaatregel, werd in bezet Nederland tot in de 
zomer van 1943 tweemaal in praktijk gebracht.44 Ook van het tweede punt van 
het decreet, het dwingende voorschrift dat terechtstaande communisten 
slechts de doodstraf verdienden, kwam in Nederland niet veel terecht. 

Evenmin werd in bezet Nederland het Nacht und Nebel-Erlaß onmiddellijk 
en nauwgezet nageleefd.45 Kenmerkend is de uitleg van het decreet door Rabl, 
die meende dat alleen de portee van het decreet moest worden begrepen: ook 
in bezet Nederland moest de bestrijding van verzetsdaden krachtiger worden 
aangepakt. Veelzeggend is tevens de reactie van Wimmer op Rabls woorden: in 
Nederland, zo krabbelde hij in de kantlijn van Rabls brief, zou vorläufig nichts 
worden gedaan met het decreet.46 Tot in 1944 bleef dat het motto van het rijks-
commissariaat. Pas in januari van dat jaar, nadat het OKW deze vrije interpreta
tie van het decreet had afgekeurd, werden de richtlijnen van het Nacht und 
Nebel-Erlaß toegepast.47 Een stipte naleving, zoals in andere bezette West-
Europese gebieden reeds gebruikelijk was, werd in bezet Nederland echter 
niet bereikt.48 
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Dat beide decreten amper in praktijk werden gebracht, stond niet in de weg dat 
het Duitse beleid ten aanzien van Nederlandse communisten gedurende deze 
periode tussen de twee grote stakingsgolven van respectievelijk februari 1941 
en april-mei 1943 agressiever werd. 

In het algemeen trouwens leidde de Februaristaking een periode in, waarin 
het Duitse beleid op nagenoeg élk terrein van de Nederlandse samenleving 
radicaliseerde. Op het terrein van politiek en bestuur liet de Duitse overheid 
het idee van zelfnazifkatie varen. Of de Nederlandse bevolking zich ideolo
gisch zou aansluiten bij het Derde Rijk werd minder aan haarzelf overgelaten: 
de meerderheid had immers getoond zich niet vrijwillig tot de nieuwe heils
leer te bekeren. Daarop besloot de Duitse bezetter tot het voeren van een actie
vere politiek, waarbij de klemtoon kwam te liggen op de ordening van het 
openbare leven in nationaal-socialistische zin. De Nederlanders, die de bezet
ter goedgezind waren, werden naar voren geschoven en door de Duitse bezet
ter benoemd op sleutelposities. 

Evenals in nazi-Duitsland kon deze nazifkatiepolitiek worden gevangen in 
de begrippen 'leidersbeginsel' en 'gelijkschakeling'. Op vele terreinen van de 
Nederlandse samenleving werd slechts één eenheidsorganisatie toegestaan. 
Dat gold voor het politieke leven, waarin sinds december 1941 de NSB formeel 
de enige toegestane politieke partij werd, maar ook voor het economische, 
sociale en culturele leven.49 Ten behoeve van de introductie van het leidersbe
ginsel werden de laatste resten van de parlementaire democratie, op provinci- - £ ^ -
aal en gemeentelijk niveau, begin augustus 1941 bis auf weiteres op non-actief 
gesteld. Twee functies, die van de burgemeester en die van de provinciale com
missaris (voorheen de commissaris van de koningin), bleven behouden en wer
den als exponenten van het genazificeerde Nederlandse bestuur met tot dan 
toe ongekende bestuurlijke bevoegdheden uitgerust.50 

Op economisch gebied namen de dwangmaatregelen hand over hand toe. 
Met een veelheid aan besluiten en beschikkingen werd de van staatswege gelei
de rantsoenering voortdurend uitgebreid. In deze gecentraliseerde voedsel
voorziening had de Nederlandse overheid een belangrijke rol.51 Het vorderen 
van goederen was daarentegen een Duitse bevoegdheid. Een verordening met 
betrekking tot deze kwestie werd in december 1941 van kracht.52 Eenjaar later 
vaardigde Seyss-Inquart een algemeen voorschrift uit, dat de wettelijke proce
dure van de vordering vastlegde. De rijkscommissaris kon voortaan, 'indien hij 
het in het algemeen belang noodzakelijk acht', eigenaren of houders van een 
goed bevelen tot aangifte. Voorts kon hij burgers verbieden over een goed te 
beschikken. Onder 'goed' werd zowel onroerend als roerend goed verstaan.53 

Niet alleen bij de vergaring van materiële zaken oefende de Duitse bezetter 
meer dwang uit. Ook en vooral de werving van personeel ten behoeve van de 
Duitse industrie en oorlogvoering kreeg een dwingender karakter. Deze 

99 

"0" 



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

^ 
Pagina 100 (Zwart film) 

| L 

f 

arbeidsinzet was sterk gelieerd aan de Duitse militaire verrichtingen. De druk 
op arbeiders in Nederland om in Duitsland te gaan werken, nam toe naarmate 
het Duitse front zich uitbreidde, de Duitse verliezen groeiden en meer Duitse 
arbeiders onder de wapenen waren geroepen. 

In deze fase54 van de arbeidsinzet werd de bewegingsvrijheid van Neder
landse werknemers beperkt. Vlak na de Februaristaking verordende Seyss-
Inquart dat Nederlandse burgers konden worden verplicht werk op een door 
het gewestelijk arbeidsbureau aangewezen plaats in Nederland te accepte
ren.55 Vervolgens werd de regeling zo gewijzigd dat ook een plaats buiten 
Nederland kon worden aangewezen.56 Op grond van deze wettelijke basis 
begonnen in april 1942 de zogenaamde 'uitkammingsacties' van de Neder
landse bedrijven.57 

Na verloop van tijd werd duidelijk dat deze acties niet genoeg arbeidskrach
ten opleverden om aan de (groeiende) vraag in Duitsland te beantwoorden. In 
januari 1943 beval Hitler tot een umfassende Einsatz opdat de zege in dem totalen 
Krieg zou worden behaald.58 Ook het contingent arbeiders uit het bezette 
Nederland moest uitgebreid worden. In de daarop volgende maanden werd 
overlegd hoe dat kon worden bereikt. Halverwege februari vatte het plan post 
de leden van het Nederlandse leger weer in krijgsgevangenschap te voeren. 
Aan het vastgestelde contingent zou dan voldaan worden. Om een andere 
reden raakte het OKW enthousiast over het plan: door de terugvoering van mili
tairen in krijgsgevangenschap zouden namelijk Nederlandse militairen geen -Q-
rol kunnen spelen ten gunste van de geallieerden. Eind maart 1943 kreeg 
Christiansen het bevel het plan uit te voeren en ruim een maand later ver
scheen zijn proclamatie in de dagbladen: alle Nederlandse soldaten werden 
bevolen zich voorkrijgsgevangenschap te melden.59 

Eveneens kwam de dwang van de Duitse bezetter tot uitdrukking in de 
maatregelen tegen ordeverstoringen en verzetsactiviteiten. Opvallend is de 
groei van het aantal (straf-)maatregelen van de Duitse veiligheidspolitie. Zij 
zette op eigen gezag talloze Nederlandse burgers gevangen. De vele groepsge
wijze arrestaties dienden verschillende doeleinden. Vermeldenswaard zijn de 
twee arrestatiegolven in de zomer van 1942, waarvan circa 1200 vooraanstaan
de Nederlanders het slachtoffer werden. De bezetter noemde hen Präventiv-
Geißeln. Op hen zouden ordeverstoringen gewroken worden.60 Andere massa
arrestaties moeten worden opgevat als Duitse wraakoefeningen, als reacties op 
anti-Duitse activiteiten. Voor deze arrestanten bezigde de bezetter de term 
Repressiv-Geißeln. De meesten werden na korte tijd vrijgelaten.61 

Het doodschieten van onschuldige burgers was weer een andere politie
maatregel. Tot ver in 1942 waren Nederlanders alleen ter dood gebracht nadat 
tegen de betreffende personen een doodvonnis was uitgesproken en nadat dat 
vonnis door de bevoegde instantie was bekrachtigd.62 In augustus van dat jaar 
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werden voor het eerst in de Nederlandse bezettingsgeschiedenis onschuldigen 
bij wijze van represaille gefusilleerd. De aanleiding was een aanslag op een 
goederenwagon van de Wehrmacht.63 In januari 1943 vond de tweede buiten
gerechtelijke executie plaats: een groep (onschuldige) burgers uit Haarlem 
werd doodgeschoten - het Duitse antwoord op een aanslag op een Duitse 
officier.64 

NIEUW STRAFRECHT 

Het Duitse beleid in het algemeen en de nieuwe politiemaatregelen in het bij
zonder gaven aan dat in dit tijdvak een andere koers werd gevaren. Nieuw 
recht bevestigde deze koerswijziging. Het aantal bepalingen waarmee anti-
Duitse gedragingen strafbaar werden gesteld, nam toe. Deze bepalingen 
waren opgenomen in verordeningen die de rijkscommissaris 'ter bescherming 
van de openbare orde' uitvaardigde. De inhoud van deze zogeheten Ordnungs
schutzverordnungen maakte echter zonneklaar, dat het begrip 'openbare orde' 
een volstrekt andere invulling had gekregen dan in het LOR was bedoeld. Hier 
werd onder het begrip de orde van de bezetter verstaan. 

Van de bijna vierhonderd voorschriften, die tussen de twee stakingen in 
bezet Nederland in het Verordeningenblad werden gepubliceerd, hadden enkele 
tientallen de 'openbare orde' tot onderwerp. Daarvan waren de meeste door -£^ -
Seyss-Inquart ondertekend. De vroegste voorschriften hielden direct verband 
met de Februaristaking. Op 19 maart werd bijvoorbeeld de verordening 
'betreffende het afkondigen van het civiele standrecht' van kracht (55/4i)-65 

Hierin gaf de rijkscommissaris een opsomming van de bevoegdheden waar
over hij zou beschikken wanneer de openbare orde ernstig in gevaar zou zijn -
onmiskenbaar het antwoord op het recente verleden, waarin Christiansen het 
uitvoerend gezag in Noord-Holland had overgenomen en het Luftgaugericht 
in de periode van 26 februari tot 8 maart als een soort standgerecht was opge
treden. 

De verordening, door een medewerker aangeduid als het Mobilmachungsbe
fehl der Zivilverwaltung*6, schonk de rijkscommissaris de bevoegdheid in perio
des van binnenlandse onrust, voor bepaalde delen of voor het gehele Neder
landse gebied, het civiele standrecht af te kondigen. Tegelijk met deze 
afkondiging werd de bevolking bevolen zich te onthouden van 'iedere beroe
ring, welke de openbare orde en de veiligheid van het openbare leven zou kun
nen verstoren of in gevaar zou kunnen brengen en zich (...) te schikken naar de 
bijzondere maatregelen van de rijkscommissaris'. Degene die in strijd zou 
handelen met dit bevel zou standrechtelijk ter dood worden veroordeeld, in 
'lichtere gevallen' tot levenslange of tijdelijke tuchthuisstraf van ten minste 

101 

- ' ^ > 



K 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09 P a g i n a 102 (Zwart f i lm) 

"f 

tien jaar. Als standgerecht zou het Sondergericht optreden. Daarnaast was 
Rauter bevoegd alle maatregelen te nemen die naar zijn mening nodig waren 
voor de handhaving en het herstel van de binnenlandse rust. 

Met de uitvaardiging van deze verordening leek Seyss-Inquart te beogen dat 
ook ten tijde van grote binnenlandse onrust het civiele bezettingsbestuur op 
alle vlakken het gezag behield. In januari 1943 werd de verordening echter 
alweer veranderd. Al eerder had Seyss-Inquart met enkele hoge functionaris
sen in Berlijn en Den Haag gesproken over de vraag of het niet beter zou zijn 
het civiele standrecht te vervangen door politieel standrecht. Vooral de hoogste 
bazen van de Duitse politie, Himmler en H. Heydrich, hadden zich hiervoor 
sterk gemaakt. Aanvankelijk had Seyss-Inquart het wijzigingsplan van de 
hand gewezen, daar hij meende dat de bestaande regeling voldeed.67 

Binnen een jaar kwam hij hier op terug.68 Waarom is niet geheel duidelijk. 
Mogelijkerwijze noodzaakte de binnenlandse onrust daartoe; misschien 
voelde Seyss-Inquart zich onder druk gezet door de Berlijnse leiding van ss en 
politie. Toen hij eind november 1942 aan Lammers een ontwerpverordening 
stuurde waarmee het Polizeistandrecht in bezet Nederland zou worden geïntro
duceerd, voegde hij hieraan toe, dat met deze wettelijke regeling tegemoet 
werd gekomen aan Himmlers wensen.69 De belangrijkste verandering was, 
dat niet het Obergericht, maar een Polizeistandgericht als standgerecht zou 
optreden. 

Ordehandhaving (of beter gezegd: oppositiebestrijding) in gewone tijden was 
het oogmerk van andere nieuwe voorschriften. De bestaande voorschriften, 
waarmee anti-Duitse gedragingen strafbaar werden gesteld, waren bijna alle
maal in mei 1940 door de Wehrmacht uitgevaardigd.70 De rijkscommissaris 
had kortom tot dusver geen nieuw, politiek strafrecht geproduceerd. Dat ver
anderde na de staking in februari. Hoewel de voorbereiding van enkele voor
schriften al vóór de onlusten in Amsterdam was gestart, droegen deze gebeur
tenissen bij tot een snelle uitvaardiging. 

In het tweede en derde kwartaal van 1941 werden verordeningen van kracht 
waarmee een reeks anti-Duitse handelingen strafbaar werd gesteld. Bij de 
voorbereiding waren Duitse autoriteiten van politie, Wehrmacht en justitie 
betrokken. Niet altijd zat iedereen op één lijn. Opmerkelijk is het wederkeren
de discussiepunt tussen Klemm en Seiffert enerzijds en Rabl anderzijds. De 
eersten wensten een nieuw recht, dat rechters geen unerwünschte Fesseln om 
bond. Klemm en Seiffert wilden algemene strafbepalingen, waarin delicten 
niet nauw waren omschreven. 'Eine elastische und zweckdienliche Rechts
sprechung' was het doel en dat kon naar hun mening het best worden bereikt 
door de begrippen vaag en de interpretatiemogelijkheden groot te houden.71 

Rabl daarentegen wilde zich niet laten leiden door een dergelijk utilitair prin-
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cipe. Keer op keer waarschuwde hij voor ins Uferlose reichende Gummiformulierun
gen, die de rechtszekerheid geen goed deden.72 

De uiteindelijk gepubliceerde verordeningen maken duidelijk dat Klemm 
en Seiffert wonnen: zij waren doorspekt van hun favoriete verzamelbegrip 
Deutschfeindlichkeit. Twee verordeningen (94/41 en 95/41) werden op 19 mei van 
kracht. De eerste stelde strafbaar: deelname aan staking, aanzetten tot staking 
of het hinderen van anderen bij het verrichten van werk. Straffen konden 
variëren van één jaar gevangenisstraf tot, in buitengewoon ernstige gevallen, 
de doodstraf.73 De tweede noemde een reeks nieuwe strafbare (politieke) feiten: 
het verrichten van werkzaamheden voor verboden of ontbonden politieke par
tijen, het bezitten, vervaardigen, doorgeven en voorradig hebben van deutsch
feindliche geschriften, afbeeldingen 'of dergelijke voorwerpen' en deutsch
feindliche Kundgebungen. Ter zake van de genoemde delicten waren uitsluitend 
de instanties van de Duitse rechterlijke macht (met andere woorden: het Lan
desgericht en het Obergericht) bevoegd.74 

Ruim twee maanden na het verschijnen van deze voorschriften werd de ver
ordening 'betreffende de handhaving van de openbare orde' (138/41) van 
kracht. Deze verordening trad in de plaats van nagenoeg alle bestaande voor
schriften, die anti-Duitse handelingen strafbaar stelden.75 Halverwege okto
ber volgde de uitvaardiging van weer een ander voorschrift. Eind september, 
begin oktober had Seyss-Inquart Seiffert verzocht een verordening zur Abwehr 
von Sabotagehandlungen te ontwerpen, die nog dezelfde week in het Verordenin- -Q-

genblad zou kunnen verschijnen.76 Dat laatste lukte niet. Evenwel had het ont
werpen van de tekst weinig tijd gekost: de diverse concepten volgden elkaar in 
snel tempo op en twee weken na Seifferts brief werd de betreffende verorde
ning (195/41) gepubliceerd.77 

Op enkele punten vertoonde de definitieve tekst grote verschillen met eer
dere ontwerpen. Opvallend is de gewijzigde preambule. 'Das Großdeutsche 
Reich befindet sich für Europa im Kampf gegen den Bolschewismus,' zo begon 
een ontwerptekst. Hier leek de wetgever voort te gaan in de lijn van een 
bekendmaking van 6 september 1941, waarin de rijkscommissaris 'op de meest 
uitdrukkelijke wijze' waarschuwde tegen deelname aan communistische 
acties. Sinds Duitsland zich met de Sovjet-Unie in oorlog bevond, zo stelde hij 
destijds, zouden alle communistische acties in bezet Nederland worden 
beschouwd als gepleegd ten gunste van de Sovjet-Unie. Degene die een derge
lijke actie zou ondernemen 'stelde zich bloot aan terdoodveroordeling door de 
Duitse krijgsraden', aldus de rijkscommissaris.78 

In afwijking van deze bekendmaking noemde de sabotageverordening het 
Sondergericht als de enige bevoegde instantie. In de gepubliceerde versie was 
bovendien de anti-communistische teneur van het voorschrift niet meer woor
delijk terug te vinden. Er werd gesproken van een strijd gegen die Feindmächte, 
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die een onverbiddelijk neerslaan van alle Störungsversuche gebood. Het eerste 
artikel van de gepubliceerde verordening schreef voor, dat degene die opzette
lijk een strafbaar feit pleegde 'hetwelk tot oogmerk heeft {bestimmt ist) dan wel 
aanleiding kan geven tot {geeignet ist) het in gevaar brengen van de openbare 
orde of van de veiligheid van het openbare leven' als saboteur met de dood zou 
worden gestraft. In uitzonderingsgevallen kon de rechter afzien van de dood
straf en kon hij een tuchthuisstraf van ten minste tien jaar opleggen. 

Dit voorschrift was voor Nederlandse begrippen ongewoon scherp. Iedereen 
die door strafbaar handelen de orde verstoorde of zou kunnen verstoren, kon als 
saboteur ter dood worden veroordeeld. De vraag was uiteraard wanneer er spra
ke was van ordeverstoring. De verordening bood op dit punt geen houvast. Een 
bericht dat in de Deutsche Zeitung was verschenen, gaf wel enige uitleg: 

In Zukunft kann also in allen Fällen die Todesstrafe verhängt werden, wenn die Tat 

ihrer Auswirkung die öffentliche Ordnung oder die Sicherheit des öffentlichen Lebens 

in einem solchen Maße gefährdet, dass der Täter als gemeinschädlicher Saboteur 

erscheint - möge es sich dabei beispielsweise um deutschfeindliche Handlungen, um 

die Herstellung oder Verbreitung deutschfeindlicher Schriften oder anderer deutsch

feindlicher Gegenstände, um strafbare Eingriffe in den ordnungsmässigen Lauf der 

Wirtschaft, um die Zerstörung oder Beschädigung von lebenswichtigen Betriebsanla

gen, von Vorrichtungen und Gegenständen handeln, die einem industriellen, landwirt

schaftlichen oder Verkehrsbetrieb dienen.79 —^ y-

Volgens dit bericht zou dus zowel een politieke opposant als iemand die de van 
staatswege geleide distributie in gevaar bracht als saboteur kunnen worden 
bestempeld. 

Aan deze 'politieke' voorschriften uit 1941 (waarvan de belangrijkste waren: 
94/41,95/41,138/41 en 195/41) voegde de rijkscommissaris in 1942 nog twee ver
ordeningen toe. Activiteiten ten behoeve van een geheime organisatie werden 
in mei van dat jaar verboden (55/42). In dezelfde verordening werden achter
eenvolgens strafbaar gesteld: het direct of indirect aanzetten of opwekken tot 
'ongehoorzaamheid aan de geldende rechtsvoorschriften', tot 'weerspannig
heid tegen maatregelen van de bezettingsmacht' of tot 'het onthouden van 
vrijwillige medewerking bij de uitvoering van die maatregelen'.80 Met het 
andere voorschrift (75/42) werd denunciatie tot norm verheven. Iemand die 
geen aangifte deed van een misdrij f tegen de bezettende macht zou net zo wor
den gestraft als de pleger van het betreffende feit. Ook de hulpverlening aan 
iemand die van zo'n misdrijf was verdacht was strafbaar.81 

Alle beschreven strafbepalingen uit 1941 en 1942 werden in januari 1943 in een 
nieuwe Ordnungsschutzverordnung (1/43) samengevat.82 Nogmaals: meer dan 
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de openbare orde dienden de bepalingen van de Ordnungsschutzverord-
nung de bezettende macht te beschermen. Zij kenmerkten zich door een 
grote mate van vaagheid. Bewust had de wetgever verzamelbegrippen zoals 
Deutschfeindlichkeit en sabotage gebruikt: een flexibele, doeltreffende 
strafrechtspraak zou hiermee zijn gediend. Om diezelfde reden noemden 
de voorschriften diverse straffen. In theorie kon de rechter van geval tot 
geval beslissen welke straf op zijn plaats was. De mogelijkheden waren in 
sommige gevallen werkelijk onbegrensd. Met betrekking tot veel van deze 
nieuwe politieke feiten kon elke straf tussen een boete dan wel een lage 
gevangenisstraf en de doodstraf worden uitgesproken. Uitdrukkelijk was 
vermeld, dat de twee instanties van de Duitse rechterlijke macht, het Ober-
gericht en het Landesgericht, als enige bevoegd waren van deze feiten ken
nis te nemen. 

STIJGING VAN ECONOMISCHE CRIMINALITEIT 

Evenals de nieuwe politiemaatregelen - straf, preventie of wraak - moet de 
vorming van dit nieuwe, 'politieke' strafrecht worden gerelateerd aan de maat
schappelijke ontwikkelingen in deze bezettingsperiode. Al in het vorige 
hoofdstuk is voorzichtig geopperd dat de gehoorzaamheid van de Nederland
se bevolking aan het nieuwe regime onvolkomen was. Deels kwam deze onvol- - £ ^~ 
komenheid voort uit een politieke attitude, een ontevredenheid met de Duitse 
bezetting en politiek, deels lagen algemenere onlustgevoelens met de maat
schappelijke (en vooral economische) situatie in Nederland hieraan ten grond
slag. 

Burgerlijke onvrede kwam vóór de Februaristaking niet alleen tot uitdruk
king in de incidentele verzetsactiviteiten, maar - indirect - ook in de hoge cij
fers van de gerechtelijk geregistreerde criminaliteit in de tweede helft van 
1940. Die stijging hield niet op na de staking van februari 1941.83 De criminali
teit, die de Nederlandse rechtbanken in de jaren 1941 en 1942 registreerden, 
steeg explosief. In absolute getallen groeide het aantal onherroepelijke veroor
delingen door rechtbanken in 1941 tot 44.731 - bijna het dubbele van het abso
lute aantal in 1940. Ook gedurende het daaropvolgende jaar was sprake van 
groei. Een belangrijk aandeel in de stijging had, evenals in de voorgaande 
bezettingsperiode, het aantal veroordelingen met betrekking tot de distribu
tiewetgeving. Ook enkele commune vermogensmisdrijven84 namen in aantal 
toe. 

Vanzelfsprekend hield deze stij ging verband met de toenemende schaarste. 
Van invloed waren eveneens de uitbreiding en verhoging van de sancties.85 Ook 
moet worden vermeld dat de bezetting omstandigheden schiep die de verlei-
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ding tot het plegen van een vermogensmisdrijf of overtreding van een distri-
butiewet vergrootten. De verplichte verduistering zorgde er bij voorbeeld voor 
dat de pakkans 's nachts kleiner werd. De gedwongen ontruimingen en de 
daardoor gecreëerde leegstand schiepen nieuwe kansen voor dieven. De 
schaarste creëerde gunstige afzetmogelijkheden. Bonnen waren nog tamelijk 
onbekende waardepapieren die zich voor vervalsing leenden. 

Daar kwam bij, dat (een deel van) 'het verzet' zich vaker schuldig maakte aan 
het overtreden van distributiebepalingen en het begaan van commune vermo-
gensmisdrijven. Deze ontwikkeling hield direct verband met het onderdui
kersfenomeen. Onderduikers vielen immers buiten het distributiesysteem. 
Om hen te verzorgen werd er gestolen, verduisterd, vervalst en geheeld. 

Ten slotte moet worden gewezen op een andere samenhang tussen de bezet
ting en de stijgende economische criminaliteit. De dwang en agressie, die het 
Duitse beleid in deze tijd gingen kleuren, deden ongetwijfeld afbreuk aan de 
gehoorzaamheid van de Nederlandse burger aan de Duitse overheid. De wet
ten van een regime, in wiens naam zo veelvuldig onrecht werd begaan, hoefde 
men niet te gehoorzamen. Het is aannemelijk dat naarmate de twijfel aan de 
legitimiteit van het Duitse gezag groeide, de binding aan de voorschriften van 
dit regime zwakker werd. 

MEER POLITIEKE OPPOSITIE - £ ^ -

Diezelfde, door de bezetter geautoriseerde agressie droeg bij tot de groei van 
politieke oppositie. Juist de maatregelen die de bevolking tot gehoorzaamheid 
moesten dwingen, sorteerden dikwijls een tegenovergesteld effect. Zo was het 
oordeel over de twee gijzelingen in de zomer van 1942 ronduit negatief. Door
dat de bezetter veel ruchtbaarheid had gegeven aan deze gijzelingen, was de 
Nederlandse bevolking goed op de hoogte. De internering van onschuldige 
burgers werd als een groot onrecht beschouwd.86 Dat gold nog sterker voor de 
op last van de Duitse autoriteiten verrichte executies. Vanzelfsprekend maak
ten de berichten over de voltrekking van doodvonnissen tegen verzetslieden 
diepe indruk.87 Executies van onschuldigen, bij wijze van genoegdoening, ver
sterkten het negatieve oordeel over het bezettingsregime.88 

Niet alleen de wandaden van het Duitse regime vergrootten de anti-Duitse 
gezindheid: de berichten over de strijd tussen Duitse en geallieerde troepen 
droegen als psychologische factor hieraan bij. In een bredere (geografische) 
context kende deze periode enkele gebeurtenissen die als omslagpunten in de 
Tweede Wereldoorlog zijn aan te merken. Indirect hadden deze gebeurtenis
sen ook hun uitwerking op bezet Nederland: militaire successen voor de geal
lieerden versterkten de hoop op een snelle Duitse nederlaag en op een spoedi-
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ding, des te minder hechtte men aan de regels van de - immers zeer tijdelijk -
regerende Duitse autoriteit. 
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Evenals in de voorafgaande maanden kende het tijdvak tussen de twee stakin
gen zijn momenten van openlijk protest. Hier en daar kwam het tot ongere
geldheden tussen voor- en tegenstanders van het nazisme of tussen Nederlan
ders en Duitse militairen, zoals in maart 1941 in Zeeland en in juni 1941 in 
Utrecht en Amsterdam.89 In 1941 werden anti-Duitse gevoelens getoond op 10 
en 14 mei, op de verjaardag van prins Bernhard en op koninginnedag. Als 
uitingsvorm van anti-Duitse gezindheid bleef de symboliek zeer populair. 
Afkortingen ('ozo') en gebaren (de 'v') werden herkenningstekens.90 

Opvallend zijn tevens de protestacties van verschillende beroepsgroepen 
tegen maatregelen die specifiek hen troffen. In het kader van de Duitse gelijk
schakeling werden per beroepsgroep 'kamers' opgericht. De oprichting van 
sommige kamers, zoals die van de Nederlandse notarissen en die van de advo
caten, werd voortijdig gestaakt.91 Andere kamers kwamen door tegenwerking 
van leden van de betreffende bevolkingsgroep nauwelijks van de grond. 
Indrukwekkend was de tegenwerking van de medische stand. De verzetsorga
nisatie van medici, Medisch Contact, voerde voortdurend en met succes acties. 
In maart 1943 werd een climax bereikt toen op aanraden van het Medisch Con
tact bijna alle artsen lieten weten afstand te doen van hun bevoegdheid tot uit
oefening van hun beroep.92 In ditzelfde eerste kwartaal van 1943 had een over
grote meerderheid van de Nederlandse studenten uiting gegeven aan hun 
afkeuring van de Duitse bezetting door de gevraagde loyaliteitsverklaring niet 
af te leggen." 

^ > 

Temeer daar de Duitse tegenmaatregelen dikwijls zo hard waren, werd vaker 
gekozen voor ondergrondse verzetsacties. Kenmerkend aan het verzet gedu
rende deze periode was allereerst de opkomst van het verboden anti-Duitse 
geschrift. In deze jaren won de illegale pers aan populariteit, ook al omdat de 
legale pers gaandeweg volledig gecensureerd was.94 

Een tweede kenmerk van het verzet in dit tijdvak was de marginalisering 
van louter of overwegend paramilitaire organisaties. Vele waren in 1941 en 1942 
goeddeels opgerold.95 Hun werkzaamheden werden overgenomen door ande
ren en andere organisaties. Het netwerk van spionage, vluchtwegen en radio
grafisch contact met Londen kende een gestage uitbreiding.96 

De bescheiden aanwas van ondergrondse organisaties, die zich toelegden op 
het vernielen van Duitse objecten, zou kunnen worden gezien als het derde 
kenmerk van het verzet in deze periode. Tot de Februaristaking werd sabotage 
ook gepleegd, maar zelden in georganiseerd verband. Vanaf de tweede helft 
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van 1941 kwamen groeperingen tot stand, die zich uitsluitend of voornamelijk 
op sabotage richtten. Meestal hadden die organisaties een linkse signatuur. Zo 
waren de leden van de in juni 1941 gevormde sabotagegroep Militair Contact 
(MC) gerekruteerd uit de CPN. Ook andere illegale groeperingen, die zich in de 
tijd tot de april-meistaking op dit terrein manifesteerden, droegen vaak een 
links stempel. Dat gold voor de Nederlandsche Volksmilitie (NVM), die in 1942 
in Rotterdam actief was, maar in zekere zin ook voor cs-6, een in datzelfde jaar 
door Amsterdamse studenten opgerichte sabotagegroep.97 

Het doelwit van vernieling veranderde eveneens. Tot eind 1941 was het 
hoofdzakelijk bij lichte sabotage gebleven, zoals het doorknippen van kabels.98 

Daarna werden andere Duitse objecten vaker moedwillig beschadigd: spoor
wegen, opslagplaatsen van de Wehrmacht en in een enkel geval een verblijf
plaats van Duitse militairen.99 Vanaf het voorjaar van 1943 had het gewapende 
verzet het soms ook gemunt op Nederlanders en Nederlandse overheidsin
stanties. Bevolkingsregisters en distributiekantoren werden overvallen of ver
nield, pro-Duitse Nederlanders werden 'omgelegd'. In het voorjaar liquideer
de het verzet twee prominente NSB'ers en een echtgenote van een van hen.100 

'Seien wir uns darüber klar, daß damit mit den Aktionen der letzten Tage die 
bewußte Obstruktion und Sabotage der Gegner in den Niederlanden begon
nen hat,' reageerde Himmler.101 Zijn opmerking was enigszins overdreven. 
Hoewel het verzet een gewelddadiger karakter kreeg, waren aanslagen op per
sonen en goederen tot ver in 1944 toch nog betrekkelijk zeldzaam.102 - £ ^-

Het ontstaan van een netwerk van hulp aan onderduikers was een vierde 
kenmerk van het verzet in deze periode. Vanaf het midden van 1942 nam het 
aantal onderduikers zeer snel toe. De Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers (LO) werd in november 1942 opgericht. De LO was niet de enige, 
maar wel de grootste hulporganisatie. Behalve het zoeken van adressen was 
het doel van deze organisaties bonnen en levensmiddelen te bemachtigen. 
Daarvoor werd zelfs een aantal roofovervallen gepleegd. Bekend zijn de over
vallen op twee Friese distributiekantoren in oktober 1942. Op het terrein van 
de hulpverlening aan ondergedoken personen manifesteerden zich ook 
ondergrondse groeperingen, zoals de Amsterdamse Persoonsbewijzen Centra
le en de Nijmeegse Falsificatiecentrale, die zich specialiseerden in de verval
sing van legitimatiebewijzen.103 

DUITSE PERSONALPOLITIK EN NEDERLANDSE 
STRAFRECHTSPRAAK 

Beschreven zij n de binnenlandse ontwikkelingen in de periode tussen de twee 
stakingsgolven van respectievelijk februari 1941 en april-mei 1943. Hoezeer 
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bezettingspolitiek en burgerlijke ongehoorzaamheid met elkaar verweven 
waren, werd in deze periode duidelijk. Zoals meer Duitse agressie meer weer
zin en ongehoorzaamheid opriep, zo wekten meer ongehoorzaamheid en 
weerzin meer Duitse agressie op. De toenemende dwang van de Duitse beleids
maatregelen kan men dan ook niet los zien van de opstelling van Nederlandse 
burgers. In dit bekoelde klimaat functioneerden het Landesgericht en het 
Obergericht. Zij kregen aanzienlijk meer werk te verrichten. 

Dit leidde er overigens niet toe dat andere met rechtspraak belaste instan
ties geheel buiten spel kwamen te staan. Zo deed de bezetter j uist in deze perio
de pogingen de Nederlandse justitie meer in te schakelen ten behoeve van de 
bezetting. Zoals bekend had de bezetter zich het recht tot benoeming en ont
slag van ambtenaren en leden van de rechterlijke macht toegeëigend. In 1940 
was de blik voornamelijk gericht geweest op de leiding van het OM: van de vijf 
procureurs-generaal waren er in de herfst al drie vervangen. In het daaropvol
gende voorjaar werd ook de Amsterdamse procureur-generaal vervangen door 
een nationaal-socialist (J. Feitsma). 

Belangrijk was voorts het ontslag van Tenkink, de secretaris-generaal. 
Tenkink had begin maart 1941 zijn ontslag aangeboden uit onvrede met het 
bezettingsbeleid. De vacature stelde de Duitse bezetter in de gelegenheid een 
politieke geestverwant te benoemen. Na een interimperiode tot 1 juli 1941, 
waarin de raadadviseur J.P. Hooykaas als plaatsvervanger van de secretaris
generaal fungeerde, trad J. J. Schrieke aan als de nieuwe hoogste ambtenaar ten - £ ^-
departemente. Schrieke was behalve hoogleraar Indisch staats- en administra
tief recht een overtuigd NSB'er en bewonderaar van Duitsland. Ook genoot hij 
de bescherming van de rijkscommissaris.104 

Terwijl de top van het Nederlandse OM al in de herfst van 1940 belangrijke 
personele wijzigingen had ondergaan, was in het voorjaar van 1941 de zittende 
magistratuur aan de beurt. In Nederlandse NSB-kringen werden deze ingrepen 
verwacht. Zo had het Rechtsfront, een afdeling binnen de NSB, begin 1941 een 
vertrouwelijke circulaire aan de advocatenleden gezonden met de vraag of zij 
eventueel in aanmerking zouden willen komen voor een functie bij de rechter
lijke macht. Tegen het einde van januari waren de meeste antwoordbrieven 
binnengekomen.105 

De eerste Duitse maatregel trof de joodse leden van de zittende magistra
tuur. In het kader van de anti-joodse politiek van het Duitse regime werden 
joodse rechters in het voorjaar van 1941 uit hun ambt gezet. Ook de joodse pre
sident van de Hoge Raad, L. Visser, werd op 1 maart 1941 ontslag verleend.106 

Na deze acties leek de Duitse bemoeienis lange tijd nog vrij beperkt te zijn: 
de rijkscommissaris benoemde de rechters, die de open gevallen ambten in de 
rechterlijke macht zouden gaan bekleden. Opvallend was dat hij zich bij het 
maken van een keuze meer liet leiden door Schriekes aanbevelingen dan door 
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die van de rechterlijke macht zelf. Bovendien moet hierbij worden bedacht dat 
Seyss-Inquart de kans op het ontstaan van dergelijke vacatures in juli 1941 ver
grootte door de leeftijdsgrens van rechters te verlagen van 70 tot 65 jaar.107 

Eind j uni 1941 tekende de Nederlandse secretaris-generaal van j ustitie tegen 
dit - toen nog op handen zijnde - plan bezwaar aan.108 Vooral met betrekking 
tot de hoven en de Hoge Raad verwachtte hij grote problemen, daar juristen in 
de regel pas op hogere leeftijd lid werden van deze rechterlijke colleges. Ook 
vreesde hij dat er minder belangstelling zou bestaan voor een plaats bij de rech
terlijke macht, indien men deze op 65-jarige leeftijd diende te verlaten. Velen 
zouden, zo was zijn overtuiging, kiezen voor de advocatuur, waar geen leef
tijdsgrens bestond, of de universitaire wereld, waar de grens op zeventig jaar 
bleef vastgesteld. Deze angst werd niet gedeeld door de betrokken Duitse 
instanties. Het doel van deze maatregel, zo schreef Rabl enige dagen later in 
zijn toelichting op de verordening, was 'eine sowohl aus sozialen wie aus poli
tischen Gründen notwendige und Wünschenswerte Verjüngung des Richter
personals durchzuführen'.109 Wanneer de verordening, die op 1 september van 
kracht zou worden, naar de letter werd uitgevoerd, dan zouden al in de laatste 
vier maanden van 1941 negen rechters worden vervangen; in 1942 zouden daar 
dan nog eens 35 aan worden toegevoegd.110 Het was echter niet de bedoeling 
van de wetgever de grens absoluut te zien: meer dan verjonging ging het om 
vervanging van rechters die de Duitse bezetting niet welgezind waren. Door 
deze verlaging van de leeftijdsgrens zouden alleen anti-Duitse rechters als het 
ware op 'natuurlijke' wijze afvloeien. Daarom voorzag de verordening ook in 
een mogelijkheid om voor Duitsgezinde 65-plussers een uitzondering te 
maken. 

Een gevolg van de maatregel was, dat de Hoge Raad geleidelijk voor een 
belangrijk deel uit nationaal-socialisten ging bestaan.111 Van de zestien leden 
die in mei 1940 in functie waren, verdwenen er vier in 1941: een was overleden, 
de andere drie kregen eervol ontslag. Van het drietal werd de dienstbetrekking 
van één (Visser) wegens zijn joodse afkomst en van twee wegens het bereiken 
van de 65-jarige leeftijd beëindigd. Twee andere leden, die in september 1941 
ook de bewuste leeftijd hadden bereikt, mochten bij wijze van gunst aanblij
ven. In 1942 en 1943 werden nog twee leden ontslagen: daarmee kwam het aan
tal open gevallen plaatsen op zes. Op één na werden deze plaatsen ingenomen 
door j uristen, die de bezetter welgezind waren. 

O 

DE INSTELLING VAN DE VREDERECHTSPRAAK 

Met een actief, politiek benoemingsbeleid trachtte de Duitse overheid de 
Nederlandse strafrechtspraak geschikter te maken voor inschakeling in het 
bezettingsbeleid. Dat oogmerk had ook de instelling van de vrederechter. 
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Directe aanleiding daarvan was de werkdruk bij de Duitse instanties. Diver
se voorstellen deden in de eerste helft van 1941 de ronde om aan deze overbe
lasting een einde te maken. Zo werd geopperd de exclusieve bevoegdheid van 
Duitse civiele rechterlijke instanties inzake vergrijpen tegen de Duitse, anti-
joodse wetgeving over te dragen aan Nederlandse instanties.112 Dit voorstel 
haalde het niet, maar in het algemeen kan worden vastgesteld dat de Duitse 
bezetter in de uitbreiding van de bevoegdheden van Nederlandse instanties de 
oplossing zocht. In deze periode werd bijvoorbeeld een deel van Seyss-
Inquarts bevoegdheid inzake gratieverlening overgedragen aan de Neder
landse secretaris-generaal van justitie.113 Ook zorgde een verordening ervoor 
dat de Duitse rechter niet langer uitsluitend bevoegd was in zaken tegen voor
malig Duitse staatsburgers of staatsburgers van het protectoraat Bohemen en 
Moravie.114 

Met diezelfde verordening werd tevens de mogelijkheid voor het Duitse OM 
om zaken over te dragen aan het Nederlandse OM verruimd. Seiffert achtte 
deze ingreep noodzakelijk, 'wenn nicht der Erfolg der Arbeit der deutschen 
Strafverfolgungsbehörden ernstig in Frage gestellt werden soll'.115 Voorwaar
de was zijns inziens echter wel, dat binnen de Nederlandse rechterlijke organi
satie een instantie werkzaam zou worden, die competent zou zijn deze kleine
re, politieke zaken op bevredigende wijze te vervolgen en te berechten. 

De instelling van vrederechters en een vredegerechtshof'16 volgde nauwe
lijks een maand later.117 In augustus 1941 introduceerde een besluit van Schrie-
ke deze nieuwe vorm van strafrechtspraak.118 De regeling was zo, dat bij vijf 
Nederlandse rechtbanken (Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden, 's-Gravenhage 
en 's-Hertogenbosch) een uit één lid bestaande kamer (de vrederechter) ging 
functioneren. Bij het Haagse hof werd een met drie leden rechtsprekende bij
zondere kamer ('het vredegerechtshof') ingesteld. 

Dit laatste hof was appèlinstantie. Niet tegen elke uitspraak van de vrede
rechter kon men in beroep gaan: alleen bij uitspraken, waarbij een boete van 
meer dan tweehonderd gulden of een vrijheidsstraf was opgelegd was dit 
rechtsmiddel toegelaten. De mogelijkheden van appèl had de wetgever bewust 
op deze wijze beperkt, om te voorkomen dat tegen elke veroordeling van de 
vrederechter zou worden geappelleerd. Daar de vrederechter naast misdrijven 
óók overtredingen zou behandelen, beloofde een onbegrensde appèlmogelijk-
heid immers een zware, wellicht te zware, belasting van het vredegerechts
hof.119 

Behalve als appèlinstantie was het vredegerechtshof ook bevoegd in eerste 
aanleg te oordelen over misdrijven, die de procureur-generaal zwaar genoeg 
achtte om direct aan te brengen bij het hof. De functie van procureur-generaal 
van het vredegerechtshof werd overigens uitgeoefend door de 'gewone' procu
reur-generaal van het Haagse gerechtshof, de pro-Duitse Van Genechten. 

111 

^ > 



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

& 
P a g i n a 112 (Zwart f i l m ) 

f 

De taak die de vrederechters kregen was een uitgesproken politieke: de 
berechting van alle vergrijpen die de 'politieke vrede binnen de volksgemeen
schap' in gevaar brachten, die 'de hoogste politieke belangen van de volks
gemeenschap' raakten of die 'uit politieke beweegredenen' waren begaan. 
Daar kwamen dan nog de strafbare feiten bij, die hiermee (door deelneming of 
samenloop) in verband stonden. 

Gezien deze bevoegdheden lijkt het vanzelfsprekend de naam, die deze 
rechter was gegeven, te relateren aan de taak: rechtspraak over vergrijpen 
tegen de politieke vrede.120 Het is om die reden ook niet waarschijnlijk dat de 
benaming van deze nieuwe vrederechters was afgeleid van déjuges de paix, die 
de Franse bezetter tussen 1796 en 1813 in Nederland had ingesteld.121 Deze 
Franse rechters waren immers belast met de behandeling van overtredingen 
en niet met de politieke rechtspraak, waarmee hun naamgenoten in 1941 wer
den belast. Het is logischer te denken aan de Duitse Friedensrichter, die halver
wege de jaren dertig de bevoegdheid kregen kleinere schendingen van de eer, 
lichtere gevallen van belediging en beschimping te behandelen.122 

Terzijde moet worden opgemerkt dat eerst de keuze viel op de namen volks
gerechten en volksgerechtshof. De naam van de laatste instantie was dezelfde 
als het Duitse hof dat vanaf 1934 in Berlijn zitting hield (Volksgerichtshof) en 
dat deels door leken was bemand. Ook in Nederland was een dergelijke bezet
ting van de nieuwe instantie(s) overwogen. Het idee lieten de Duitse autoritei
ten varen na overleg met Van Genechten, die meende dat het aantal geschikte 
(nationaal-socialistische) personen in Nederland niet toereikend was. Wan
neer zou worden afgezien van de benoeming van lekenrechters en wanneer 
zou worden gekozen voor vijf enkelvoudige kamers, zo was zijn redenering, 
dan zou dit probleem zijn opgelost.123 Van Genechtens voorstel werd geaccep
teerd. Hierdoor zouden de nieuwe Nederlandse instantie(s) niet meer op het 
Berlij nse Volksgerichtshof lijken. Temeer daar de bevoegdheden ook niet over
eenstemden werd gekozen voor een andere benaming. Desondanks was het 
wel het Duitse plan, dat het vredegerechtshof 'später einmal zu einem ober
sten politische Gerichtshof nach dem Muster des deutschen Volksgerichtsho
fes umgebaut werden soll'.124 

De komst van de vrederechtspraak paste in de Duitse nazificatiepolitiek, die 
gedurende deze bezettingsperiode met meer dwang werd uitgevoerd en waar
in tevens de Nederlandse nationaal-socialisten een sleutelrol kregen toebe
deeld. De instelling van een 'inheems' nationaal-socialistisch rechtsorgaan was 
in vergelijking met de situatie in andere bezette landen niet uniek. In het 
bezette Noorwegen had de Duitse rijkscommissaris Terboven eenjaar tevoren 
een vergelijkbaar Noors gerecht ingesteld.125 

In Nederlands perspectief was een van de bijzonderheden van de vrede
rechtspraak de schending van het ne bis in tóem-beginsel, dat behelst dat een 
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persoon niet twee keer voor hetzelfde feit kan worden vervolgd. Deze schen
ding verwoordde het zeventiende artikel van de verordening: 

Is een strafzaak, welke (...) tot de kennisneming van den vrederechter zou behooren, 

vóór de inwerkingtreding van dit besluit beëindigd door een uitspraak, in kracht van 

gewijsde gegaan, dan kan het vredegerechtshof op vordering van den procureur-gene

raal de zaak opnieuw behandelen. 

Uit de ontstaansgeschiedenis blijkt onder meer dat Seyss-Inquart zich per
soonlijk sterk had gemaakt voor de toevoeging van dit artikel aan de verorde
ning. Zijns inziens was deze onmisbaar voor het herzien van de te strenge von
nissen, die de Nederlandse rechtsinstanties voor 10 mei 1940 hadden 
uitgesproken. Hierbij werd als voorbeeld aangedragen het vonnis tegen een 
man die voor de Duitse inval wegens spionage ten gunste van Duitsland 
terecht had gestaan. De Nederlandse rechter had hem veroordeeld tot vier jaar 
gevangenis: naar de mening van Seyss-Inquart een veel te hoge straf.126 

In de praktijk maakte Van Genechten echter vooral van het artikel gebruik 
om de zogeheten 'meizaken' opnieuw aanhangig te maken. In deze zaken had
den Nederlandse burgers, agenten van politie of militairen terechtgestaan 
wegens gewelddelicten tegen NSB'ers of Duitsers. Het vredegerechtshof, dat 
deze zaken opnieuw behandelde, legde in de regel aanmerkelijk hogere straf
fen op.127 -Q-

Gedurende het eerste jaar na oprichting hielden de vrederechters regelma
tig zittingen. Eenmaal, in november 1941, verscheen een aanvullend besluit in 
het Verordeningenblad. Schrieke schreef daarmee voor dat de vrederechters zit
ting konden houden in alle plaatsen waar een rechtbank was gevestigd. De 
procureurs-generaal werden belast met de benoeming van een vaste officier 
van justitie voor de vervolging van zaken, waarvan de vrederechters kennis 
konden nemen. De secretaris-generaal ten slotte, zou de rechter-commissaris 
aanwijzen voor een gerechtelijk vooronderzoek in dergelijke zaken.128 

Op aandringen van Schrieke hadden de Duitse autoriteiten dit additionele 
besluit goedgekeurd. Schrieke had Seiffert meegedeeld dat de vrederecht-
spraak niet naar wens kon functioneren daar in gewissen Kreisen derjustizverwal-
tung voortdurend pogingen werden gedaan de vrederechtspraak te ondermij
nen.129 Met de uitvaardiging van nieuwe bepalingen, zo snel na de introductie 
van de vrederechtspraak, was Seiffert niet onverdeeld gelukkig. In een begelei
dende brief aan AbteilungRechtsetzung schreef deze Duitse functionaris korzelig 
dat Schrieke thans voorstelde wat hij (Seiffert) al eind juli had gedaan. Destijds 
was dit voorstel door Schrieke en Van Genechten weggewuifd: beiden waren 
ervan overtuigd dat er geen problemen te verwachten waren. 'Offensichtlich/ 
zo schreef Seiffert venijnig, 'haben beide Herren ihren Einfluß und die Ein-
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Wirkungsmöglichkeiten doch überschätzt.'130 

Niettemin werd het aanvullende besluit goedgekeurd en uitgevaardigd. 
Ook deze aanvulling kon echter niet bewerkstelligen dat de nieuwe instanties 
zich tot de politieke rechtsinstanties ontpopten, waarop aanvankelijk was 
gehoopt. De instelling van de vrederechters ontlastten de Duitse rechterlijke 
instanties niet wezenlijk van werk. De zaken, waarvan de vrederechter kennis
nam, waren tamelijk futiel. De meeste verdachten die voor de vrederechter 
waren gedaagd, stonden terecht voor het plegen van (verbaal of fysiek) geweld 
tegen NSB'ers. Eenvoudige belediging, belediging van een volksgroep, mis
handeling en vernieling waren de delicten, die op de meeste zittingen van de 
vrederechters centraal stonden.131 Ook het aantal van deze in behandeling 
genomen zaken werd weldra kleiner. 

Anders gezegd: de vrederechtspraak verliep snel en bleef van zeer onderge
schikt belang. Naar de oorzaken kan men slechts gissen. Het kan zij n dat anti-
pathiegevoelens jegens de nationaal-socialistische landgenoot minder open
lijk en/of minder vaak werden geuit. Verder is het mogelijk dat de bevoegde 
ambtenaren minder notie namen van beledigingen en dergelijke omdat het 
begaan van deze overtredingen zo 'gewoon' was geworden. Ook heeft het er de 
schijn van dat de Duitse autoriteiten al snel twijfelden aan het nut van de vre
derechtspraak. Het moet de bezetter niet zijn ontgaan dat het instituut veel 
weerstand in de samenleving opriep. Tegen het verlopen van de vrederecht
spraak werd niets ondernomen. Een plan van de president van het vredege-
rechtshof, dat de vrederechtspraak een nieuwe functie had moeten bezorgen, 
werd van de hand gewezen.132 Van het oorspronkelijke idee van Seiffert, het 
vredegerechtshof später einmal tot een equivalent van het Duitse Volksgerichts
hof om te bouwen, zou niets meer terechtkomen. 

<y-

DE KOMST VAN DE ECONOMISCHE RECHTER 

De instelling van de vrederechtspraak was niet de enige institutionele wijzi
ging. Op 19 maart 1941 hief de wetgever de Nederlandse militaire gerechten op: 
de aanhangige strafzaken werden overgebracht naar de gewone strafrechter. 
De opheffing was geregeld in een besluit van de secretaris-generaal,133 maar 
ongetwijfeld waren Duitse deskundigen en bewindslieden nauw betrokken 
bij de totstandkoming van dit voorschrift.134 

Ook aan de voorbereiding van een tweede nieuwe vorm van strafrecht
spraak, de economische rechtspraak, hadden Duitse autoriteiten deel gehad. 
De economische strafrechtspraak werd begin april 1941 geïntroduceerd, even
eens bij besluit van de secretaris-generaal van justitie.135 Aanleiding voor de 
instelling van economische rechters was de stijging van overtredingen van de 
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economische wetten, die zowel de Duitse als de Nederlandse overheid zeer ver
ontrustte. Om verdere stijging tegen te gaan waren al strafbepalingen geïntro
duceerd waarmee hogere straffen mogelijk waren.136 

Dat was blijkbaar niet afdoende. Het besluit van april 1941 stelde rechterlij
ke instanties in die alleen kennisnamen van vergrijpen tegen de economische 
wetten. Er was bepaald dat bij iedere rechtbank een uit één lid bestaande 
kamer werd ingesteld, belast met de berechting van strafzaken die het econo
mische leven raakten. De secretaris-generaal van justitie wees de rechter aan 
die deze functie zou gaan vervullen. 

Waar de vrederechters zich richtten op de handhaving van de regels van de 
nieuwe politieke orde en overtredingen van die regels bestraften, richtten de 
economische rechters zich op de handhaving van de van staatswege geleide 
distributie van goederen. Hoewel de Duitse bezetter ook van de economische 
rechters veel verwachtte, stelden zij al spoedig bitter teleur. Blijvend punt van 
Duitse kritiek vormden de lage straffen.137 Schrieke publiceerde het Econo
misch Sanctiebesluit, waarbij de strafmaxima van voorschriften, de voedsel
voorziening en de distributie betreffend, drastisch waren verhoogd.138 Tevens 
organiseerde hij bijeenkomsten waar hij de rechters vermanend toesprak.139 

Gelijktijdig droeg hij het Nederlandse OM op verslag uit te brengen van alle 
vonnissen van de economische rechter.140 Ten slotte verzocht Schrieke de 
Nederlandse bevolking in een persbericht de regels na te leven.141 

Deze explosie van activiteiten hadden evenwel geen resultaat. Duitse auto- - £ ^-
riteiten, geërgerd over de mildheid van de economische rechtspraak, gingen 
zich sterker dan voorheen bemoeien met de bestraffing en bestrijding van de 
hand over hand toenemende economische criminaliteit. Het Duitse OM corri
geerde de Nederlandse rechter, zoals het al eerder had gedaan, door beëindig
de zaken bij de Duitse rechter aanhangig te maken.142 Op de voorgrond trad nu 
ook de Duitse veiligheidspolitie. In mei 1941 nam zij het initiatief de vonnissen 
van de economische rechters te controleren. Kort daarop werd besloten som
mige verdachten van economische delicten niet meer aan het Nederlandse OM 
over te dragen. In de ogen van de Duitse autoriteiten beloofde een zware bui
tengerechtelijke straf, zoals opsluiting in een concentratiekamp, meer suc
ces.143 Vanaf de zomer werden enkele groepen clandestiene slachters ook daad
werkelijk naar een Duits concentratiekamp overgebracht. Op 14 september 
maakte Seyss-Inquart in de dagbladen hierover het volgende bekend: 

De Commissaris-Generaal voor de veiligheid [Rauter - GvF] heeft zich opnieuw 

genoopt gezien, met de scherpste middelen energiek op te treden tegen de volkspara

sieten, die een behoorlijke levensmiddelenvoorziening van het Nederlandsche volk 

stelselmatig saboteren (...) Moge de hun opgelegde straf [opsluiting in een concentra

tiekamp - GvF] opnieuw een waarschuwing zijn voor allen, die de wet ontduiken en het 
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in hun gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef wagen de rechtsgemeenschap te benade

len. Laten zij het in het oog houden: men blijft toeslaan.144 

De gespierde taal, de zware strafbedreiging en de draconische maatregelen -
het mocht allemaal niet baten: een daling van de vergrijpen tegen de economi
sche wetten werd ook in 1942 niet bereikt. 'Die bisherige Gesamtbilanz der 
Bekämpfung des Schwarz- und Schleichhandels ergibt ohne Zweifel, daß die 
niederländischen Wirtschaftsrichter versagt haben,' zo concludeerde Seiffert 
in mei van dat jaar.145 De bezetter nam steeds verdergaande maatregelen. De 
bestrijding en bestraffing van niet-politieke handelingen in Nederland werd 
meer en meer zaak van Duitse instanties. In de maand waarin Seiffert de 
bovenstaande conclusie trok, kreeg zowel de Duitse veiligheidspolitie als het 
Duitse OM de opdracht zich te ontfermen over zware distributiezaken.146 

PROTESTEN VAN NEDERLANDSE MAGISTRATEN 

De attributie van zware distributiezaken aan de Duitse instanties had tot 
gevolg dat evenals in het politieke leven, ook in het economische leven de rol 
van de Nederlandse rechter was teruggedrongen: de zwaarste categorie van 
politieke en distributiezaken gingen naar Duitse instanties, de wijze waarop 
de Nederlandse rechter de lichtere gevallen behandelde werd door Duitse - £ ^ -

autoriteiten gecontroleerd. Duitse autoriteiten waren dus niet alleen de (ster
kere) concurrent van de met vervolging en berechting belaste Nederlandse 
instanties; zij waren ook de corrector van de Nederlandse strafrechtspraak. 
Vooral de economische rechter was het doelwit van Duitse kritiek en bemoei
enis. Deze nieuwe rechter, met zo veel verwachtingen in het leven geroepen, 
was binnen eenjaar na instelling naar de marge van de strafrechtelijke praktijk 
gemanoeuvreerd. 

Over de Duitse bemoeienis ontstond wrijving. Deze werd zichtbaar in het 
voorjaar van 1943, toen talloze leden van de Nederlandse rechterlijke macht 
protesteerden. Directe aanleiding van dat protest was de Duitse bemoeienis 
met de executie van de gevangenisstraffen, die de Nederlandse rechter en in 
het bijzonder de economische rechter hadden opgelegd. Eind maart 1942 
vroeg Schrieke de Duitse overheid om aandacht voor de grote achterstand in de 
strafexecutie.147 Met medewerkers van economische afdelingen van het rijks-
commissariaat was al overleg gevoerd en daarbij was onder meer de oprichting 
van een werkkamp ter sprake gekomen.148 Het plan was dus al een tijdje 
gerijpt, toen Seyss-Inquart zich er eind mei 1942 persoonlijk mee bemoeide.149 

Aan zij n vier Generalkommissare deed de rijkscommissaris het volgende voor
stel: een werkkamp, waarin overtreders van de distributiebepalingen zouden 
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worden opgesloten voor een tijdsduur van anderhalf keer de gerechtelijke 
straf. Die verlenging achtte hij gewenst, daar de opsluiting in een kamp in ver
gelijking met een detentie in een gevangenis als licht moest worden 
beschouwd.150 

Naar aanleiding van dit schrijven werd door de betrokken autoriteiten over
leg gepleegd over de precieze invulling en praktische uitvoering van het plan 
dat de rijkscommissaris hier opperde. Daarbij werd afstand gedaan van de ver
hoging van de uitgesproken straffen, wanneer deze zouden worden uitgeze
ten in een werkkamp. Een voormalig theosofenkamp in de bossen van Ommen 
werd gereedgemaakt voor de opvang van honderden Nederlanders die wegens 
een distributiedelict tot een gevangenisstraf van drie maanden of meer waren 
veroordeeld. 

In de tweede helft van juni 1942 kwamen de eersten in kamp Ommen aan. 
Een deel van hen werd verder getransporteerd naar kampen in Duitsland, van 
waaruit zij werk verrichtten in de Duitse oorlogsindustrie. Hierover was 
gesproken en gecorrespondeerd met het Berlij nse ministerie van Justitie.151 Op 
1 augustus 1942 waren reeds meer dan 1200 gedetineerden ingeschreven. Veel 
invloed op de achterstand had dit aanvankelijk niet: pas in september 1943 was 
er geen sprake meer van een achterstand van de executie van strafvonnissen. 
Het kamp was toen al vijf maanden opgeheven.152 

In de aanloop tot die opheffing van kamp Ommen was het tot een openlijk 
conflict gekomen tussen leden van de Nederlandse rechterlijke macht en de -Q-
Duitse bezetter. De omstandigheden in het kamp vormden de aanleiding voor 
een massaal protest. Uit dit protest bleek het al langer levend onbehagen met 
de getroffen maatregelen op het gebied van de Nederlandse strafrechtspraak. 
Tegen die eerdere maatregelen was geen krachtig en gebundeld protest 
geuit.153 Terwijl in bezet Noorwegen de Noorse Hoge Raad (Hoyesterett) een sig
naal had afgegeven door in december 1940 af te treden, ging de Nederlandse 
Hoge Raad een confrontatie met de bezetter uit de weg.154 De door de bezetter 
opgedrongen nieuwe formule van de Nederlandse rechtspraak (in naam van 
het recht), de nieuwe eed, de Ariër-verklaring, het ontslag van de eigen (joodse) 
president en de instelling van de vrederechtspraak waren alle zonder slag of 
stoot geaccepteerd.155 

Tekenend voor de opstelling van de Hoge Raad was het arrest dat zijn straf
kamer op 12 januari 1942 wees. Daarin stelde de Hoge Raad kortweg, dat de 
voorschriften van de bezetter en de secretarissen-generaal sinds het begin van 
de bezetting het 'karakter van wet in den zin der Nederlandsche wetgeving' 
(regelingen dus, die op niet-democratische wijze tot stand waren gekomen -
GvF) niet kon worden ontzegd. Hieraan verbond de Raad de conclusie, dat de 
Nederlandse rechter 
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de innerlijke waarde of billijkheid eener wet [een rechtsvoorschrift van de 

bezetter/secretaris-generaal - GvF] niet mag beoordelen en een wet niet mag toetsen 

aan een verdrag, zoals dat waarvan het Landoorlogreglement 1907 deel uitmaakt, en 

evenmin aan een voorschrift als het hiervoren genoemde Decreet van den Führer.156 

* 

De kritiek, die de Hoge Raad na de oorlog ten deel zou vallen, spitste zich voor
al toe op dit arrest. Ook tijdens de bezetting was de teleurstelling over het 
optreden van de Hoge Raad groot. Illegale bladen, zoals Het Parool en Vrij Neder
land, hekelden in de daarop volgende maanden het optreden van de Hoge 
Raad. Het arrest maakte duidelijk, dat niet hoefde te worden verwacht dat deze 
instantie in een protestactie het voortouw zou nemen of het voorbeeld zou 
geven. De protesten tegen kamp Ommen waren dan ook elders geïnitieerd. 

Zoals gezegd opende dit kamp in de tweede helft van juni 42 zijn poorten, 
dus vijf maanden nadat de Raad dit arrest had gewezen. Vrij snel na aankomst 
van de eerste groep gevangenen in Ommen, deden berichten over de misstan
den aldaar de ronde."7 Ook over de situatie in de kampen in Duitsland, waar 
Nederlandse gevangenen te werk werden gesteld, kwamen verontrustende 
berichten naar buiten. Het was vooral het illegale blad HetParool, dat met arti
kelen in de herfst van dat jaar de aandacht vestigde op de slechte behandeling 
van Nederlandse gevangenen in Ommen en in de Duitse kampen. 

In de informatieverstrekking aan de Nederlandse rechterlijke macht speel
den medici een doorslaggevende rol. De eerste keer dat een ambtenaar van de 
Nederlandse rechterlijke macht direct te maken kreeg met Ommen was in 
oktober 1942. Aan een Zwolse officier van justitie was op de veertiende van die 
maand gemeld dat een patiënt was overleden aan de gevolgen van mishande
lingen die hij als gevangene in Ommen had ondergaan. Naar aanleiding van 
dit voorval instrueerde Schrieke zijn OM de medische keuring van de naar 
Ommen te brengen veroordeelden te verscherpen. Alleen gezonde delinquen
ten zouden naar Ommen moeten worden gestuurd. In diezelfde periode ver
maande de met Ommen belaste Duitse ambtenaar van justitie het kampperso-
neel correcter op te treden. Deze functionaris meende overigens niet dat er 
sprake was van structurele mishandelingen. De doden die onder Nederlandse 
gevangenen in de kampen waren gevallen, waren niet overleden aan de gevol
gen van mishandelingen, maar aan fysieke zwakte, aldus zijn schrijven halver
wege november 1942.158 

Ondanks de geruststellingen was de commotie binnen de gelederen van de 
Nederlandse rechterlijke macht niet verdwenen. Vooral in Amsterdam ston
den de magistraten sceptisch tegenover de officiële berichtgeving. De opzen
ding van delinquenten naar Ommen vanuit dit ressort geschiedde uitermate 
traag: Schrieke vermoedde dat hier bewust werd getraineerd.159 Ook waar
schuwden drie officieren van justitie de Amsterdamse procureur-generaal al in 
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november '42, dat er acties zouden komen indien de verhalen over Ommen 
juist bleken te zijn. Het drietal, waarvan de in het vorige hoofdstuk ter sprake 
gekomen officier van justitie Wassenbergh deel uitmaakte, kon zich voorstel
len dat in hun requisitoir met die zware omstandigheden in kamp Ommen 
rekening zou worden gehouden. 

In januari 1943 werden harde bewijzen voor wantoestanden in het kamp 
geleverd. Wederom speelden enkele artsen, die aan ziekenhuizen in Overijssel 
waren verbonden, een sleutelrol. Op hun aandringen brachten vier ambtena
ren van het OM in vermomming een bezoek aan een dertigtal uit kamp Ommen 
afkomstige patiënten. Tijdens dit bezoek vernamen zij van de slechte voeding, 
het harde werk en het schrikbewind van de kampleiding. Een van de bezoekers 
klom onmiddellijk in de pen en schreef een vlammend betoog aan zijn meer
dere (de procureur-generaal bij het Arnhemse gerechtshof).160 Tegelijkertijd 
werd Wassenbergh ingelicht. Terstond ondernam deze actie door een brief aan 
Schrieke op te stellen. De boodschap daarvan was dat de Duitse bemoeienis 
met de Nederlandse executie van vrijheidsstraffen moest worden gestopt, dat 
kamp Ommen moest verdwijnen en dat, indien dit niet gebeurde, geen von
nissen meer zouden worden gewezen waarbij de kans bestond dat de veroor
deelde in kamp Ommen zou worden ondergebracht. 

Over het opsturen van deze brief vond een bespreking plaats waaraan de 
door Wassenbergh uitgenodigde leden van de zittende en staande magistra
tuur deelnamen. Een aantal van hen was tegen het verzenden van de brief en - £ ^~ 
vond het verstandiger eerst de weg van de dialoog te bewandelen. Hun voorstel 
werd geaccepteerd. Begin maart 1943 vond op verzoek van Nederlandse magi
straten een gesprek met de Duitse autoriteiten plaats. De laatsten toonden hun 
goede wil door een inspectie van het kamp toe te staan. 

Op de zesde maart bezochten negentien magistraten het kamp. Het verslag 
van hun bezoek werd naar Den Haag verzonden. Ook de overige leden van de 
rechterlijke macht kregen het verslag onder ogen. Hadden sommigen Wassen-
berghs brief te kritisch genoemd, nu bleek weer dat anderen dit rapport te 
flatterend vonden. Zij zochten opnieuw contact met Wassenbergh. Nogmaals 
stelde hij een bericht op, inhoudelijk overeenkomend met zijn vorige bericht, 
dat ditmaal veel bijval kreeg. Schrieke ontving nu, behalve dit door Amster
damse rechters ondertekende bericht van Wassenbergh, ook vele brieven van 
andere leden van de Nederlandse magistratuur, die daarmee aangaven het 
bericht van Wassenbergh te onderschrijven. 

Gelijktijdig namen de rechtbanken van Maastricht en Utrecht op eigen ini
tiatief het besluit geen delinquenten tot een gevangenisstraf te veroordelen 
indien dat zou kunnen betekenen dat de strafexecutie in Ommen zou plaats
vinden. Verder ging het gerechtshof in Leeuwarden. Op 25 februari 1943 wees 
het Leeuwarder hof een moedig arrest. In een beroepszaak tegen een man, die 
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in eerste aanleg wegens diefstal tot negen maanden gevangenisstraf was ver
oordeeld, verlaagde het Leeuwarder hof de straf tot vier maanden - met aftrek 
van de (vier maanden) preventieve hechtenis. Het vonnis vermeldde expliciet, 
dat rekening was gehouden 

met de omstandigheden dat sedert enige tijd verschillende door de Nederlandse Rech

ter aan mannelijke delinquenten opgelegde gevangenisstraffen, in strijd met de wette

lijke voorschriften en met de bedoeling van Wetgever en Rechter, zijn of worden ten uit

voer gelegd in gevangeniskampen op zo strafverzwarende wijze als door de Rechter bij 

de bepaling van de strafmaat onmogelijk kon worden voorzien of zelfs maar als moge

lijk verondersteld.161 

Het arrest vervolgde, dat het hof zich 'om des gewetenswille' onthield de ver
dachte te veroordelen tot een hogere gevangenisstraf, die hier normaliter op 
zijn plaats zou zijn, maar die de veroordeelde zou blootstellen aan de moge
lijkheid van een 'executie als bovenvermeld'. Onmiskenbaar doelde het hof op 
Ommen. 

De prorestbrieven, de besprekingen in Den Haag en bovenal het Leeuwarder 
arrest maakten duidelijk dat de wantoestanden in kamp Ommen de Neder
landse justitie mobiliseerden. Deze gebeurtenissen vonden plaats in een tijd
vak waarin ook andere bevolkingsgroepen openlijk de confrontatie met de - £ ^ -
Duitse bezetter opzochten: zowel het protest van studenten als dat van artsen 
bereikte in het voorjaar van 1943 een hoogtepunt. Van de bredere, anti-Duitse 
strekking van de acties tegen kamp Ommen was men zich aan Duitse zijde ter
dege bewust. Er was geen enkele twijfel over mogelijk, aldus Seiffert begin 
maarr 1943, 'daß die gesammte Aktion der Richter und Staatsanwälte die Frage 
der Gefangenenarbeit nur als äußeren Anlaß genommen hat, daß er sich im 
tieferen Sinnen aber um eine allgemein politische Aktion ebenso wie kürzlich 
bei der Ärzteschaft handelt'.162 

Waarschijnlijk had Seiffert dit goed gezien. Gedurende deze bezettingspe
riode bemoeide de bezetter zich veelvuldig met de Nederlandse strafrecht
spraak. De onafhankelijkheid van de rechtspraak lag onder vuur en ingrepen 
die elke wettelijke grondslag misten waren schering en inslag. Ook Seifferts 
opmerking dat de successen van de collectieve acties van medici inspirerend 
waren, lijkt hout te snijden. Anders dan bij de artsenacties was bij de acties van 
de Nederlandse rechterlijke ambtenaren geen sprake van een door één centraal 
orgaan uitgestippeld en gevolgd actiebeleid. De rechterlijke ambtenaren had
den geen overkoepelende verzetsorganisatie, zoals het Medisch Contact voor 
de artsen. Evenmin genoten de acties van de rechterlijke ambtenaren dezelfde 
mate van bekendheid als de acties van Nederlandse medici. 
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Desondanks waren de protestgeluiden van vele rechterlijke ambtenaren 
tekenend voor de relatie tussen de Nederlandse justitie en de Duitse bezetter. 
Over de gehele linie was de loyaliteit aan het bezettingsbestuur tanende. De 
belichaming van de veranderende opstelling was Wassenbergh. In november 
1940 had hij nog de prettige samenwerking met de Duitse autoriteiten 
geroemd: twee jaar later was hij de drijvende kracht achter het protest tegen 
Ommen. 

De tegenspelers, de betrokken Duitse en Nederlandse autoriteiten, lieten de 
protestacties niet over hun kant gaan. Twee raadsheren van het Leeuwarder 
hof, J. J. Viehoff en J. Wedeven, werden door de rijkscommissaris ontslagen.163 

Schrieke wees alle eisen in Wassenberghs brief van de hand. Bij het motiveren 
van deze afwijzing maakte Schrieke handig gebruik van het toetsingsarrest 
van de Hoge Raad. De secretaris-generaal stelde zich op het standpunt dat het 
protesteren tegen Ommen en tegen de regeling op het gebied van de strafexe
cutie onrechtmatig was omdat de rechterlijke macht niet de bevoegdheid had 
verordeningen van de bezettende macht te toetsen. In het verlengde daarvan, 
aldus Schrieke, had zij ook niet het recht andere bevelen en maatregelen van de 
bezettende macht te toetsen. Trouwens, zo vervolgde hij, was het protest over
bodig: naar zijn zeggen bestonden er (al sinds begin februari) plannen het 
kamp Ommen op te heffen. 

Uit Schriekes woorden kan het niet worden afgeleid, maar ongetwijfeld 
bespoedigden de protesten de sluiting van kamp Ommen. De kwestie rond het 
kamp had de verhouding tussen de secretaris-generaal van justitie en de 
Nederlandse rechterlijke ambtenaren ernstig op de proef gesteld. Teneinde 
Schrieke politisch te ontlasten stemde de rijkscommissaris begin april 43 in met 
de opheffing van het kamp.164 Wilde de bezettende macht blijven profiteren 
van de Nederlandse justitie, zo was waarschijnlijk Seyss-Inquarts redenering, 
dan was het zaak dat Schrieke nog iets van zij n gezag kon behouden of herstel
len: daarvoor nu was het geboden de grootste bron van tweespalt weg te 
nemen. 

Na de opheffing van kamp Ommen was de kortstondige concentratie van 
tegenstand gebroken. Nog eenmaal nam Wassenbergh het initiatief tot een 
actie tegen de ontslagen van Viehoff en Wedeven. Een adres werd ter onderte
kening vootgelegd aan 51 leden van de zittende magistratuur. Slechts zeven 
zetten hun paraaf.165 Op grond van dit kleine aantal kon SeyssTnquart gerust 
zijn: van de rechterlijke ambtenaren hoefde hij geen sterke tegenstand meer te 
verwachten. 
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M E E R B E V O E G D H E D E N VOOR DE S I P O 

Ook al hadden de rechterlijke ambtenaren geprotesteerd, de greep van de 
bezetter op de Nederlandse strafrechtspraak was er niet minder krachtig op 
geworden. In de eerste maanden al onder toezicht geplaatst, werd de Neder
landse strafrechtspraak in deze twee jaren tussen de twee grote stakingsgolven 
in de Nederlandse bezettingsgeschiedenis meer en meer ingeschakeld ten 
behoeve van de bezettingspolitiek. Zoals reeds gezegd betekende die inschake
ling ook dat de machtsverhouding tussen de Duitse en Nederlandse instanties 
zich ten gunste van de eerste ontwikkelde. Zaken werden aan de Nederlandse 
rechtspraak onttrokken, uitspraken werden gecorrigeerd. 

In deze periode kreeg de Duitse veiligheidspolitie ruimere bevoegdheden 
om in te grijpen in de Nederlandse rechtspleging. Hoewel deze politie niet met 
rechtspraak belast was, was zij wel bevoegd burgers te 'straffen'. Bij de Sipo lag 
een belangrijk keuzemoment: zij kon de betrokkene zelf straffen door hem te 
detineren; zij kon ook besluiten de zaak tegen hem aan een bevoegde rechter
lijke instantie over te dragen. In het eerste geval had de Sipo in feite twee moge
lijkheden: op eigen gezag vasthouden of in Schutzhaft nemen. De periode van 
Schutzhaft werd vastgesteld in overleg met het Berlijnse RSHA.166 

De meeste arrestanten van de Sipo verbleven enige tijd in een kamp in bezet 
Nederland. In de periode van mei 1940 tot oktober 1941 werden barakken van 
het Nederlandse leger in Schoorl daarvoor gebruikt.167 De honderden joden, - £ ^ -
die bij razzia's in Amsterdam en Twente waren opgepakt, verbleven hier enke
le weken. Ongeveer zeshonderd links-radicalen, die na de Duitse aanval op de 
Sovj et-Unie waren gearresteerd, eveneens. 

Toen kamp Schoorl in oktober werd gesloten, nam een barakkenkamp in de 
nabijheid van Amersfoort de gevangenen over. Polizeiliches Durchgangslager 
Amersfoort fungeerde als een vergaarbak van arrestanten: vanuit hier vertrok
ken velen in oostelijke richting.168 In maart 1943 werd het kamp voor enkele 
maanden gesloten. Een groot deel van deze Amersfoorters kon terecht in het 
bijna afgebouwde Duitse modelkamp nabij Vught. Dit Konzentrationslager 
Herzogenbusch was het enige 'echte' concentratiekamp in bezet Nederland. 
Schutzhäftlinge konden hier hun straf uitzitten (voorheen moesten zij naar 
een concentratiekamp in Duitsland worden overgebracht).169 Harster instru
eerde eind januari 1943 zijn ondergeschikten: zonder te wachten op de toe
stemming van Berlijn konden lichte en middelzware gevallen in Vught wor
den ondergebracht. Alleen de zwaarste gevallen dienden naar kampen in 
Duitsland te worden overgebracht.170 

In de zomer van 1940 had de Duitse politie reeds getoond het ook in Nederland 
als haar recht te beschouwen op eigen gezag arrestaties te verrichten en perso-
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nen gevangen te houden. De groep die in haar ogen daarvoor in aanmerking 
kwam werd steeds groter. Verzetslieden, communisten en joden waren drie 
doelgroepen waarop de Duitse veiligheidspolitie zich na de staking van febru
ari '41 in het bijzonder richtte. Halverwege dat jaar ging de Sipo zich eveneens 
intensiever bezighouden met de bestrijding van economische delinquenten. 
Zo werden in de zomer incidenteel clandestiene slachters als Schutzhäftlinge 
naar Duitse kampen overgebracht. In mei 1942 kwamen de Duitse justitie en 
veiligheidspolitie overeen dat verdachten van ernstige overtredingen van dis
tributiebepalingen in Schutzhaft konden worden genomen. 

Steeds meer terreinen bestreek de Duitse veiligheidspolitie. Hoewel die 
machtsuitbreiding voor sommige andere instanties machtsverlies betekende, 
kan deze ontwikkeling niet klakkeloos worden geïnterpreteerd als een zege 
die de Duitse politie in de strijd om macht in Nederland behaalde. Dikwijls 
lagen pragmatische overwegingen ten grondslag aan de beslissing de veilig
heidspolitie in een bepaalde aangelegenheid verreikende bevoegdheden te 
verschaffen. Een voorbeeld is de bestraffing van personen die ondergedoken 
joden hulp verleenden. Formeel was de Duitse rechter bevoegd deze verdach
ten te bestraffen. Het aantal opgepakte hulpverleners groeide zo snel, dat met 
instemming van de Duitse justitie in oktober 1942 werd besloten deze groep 
verdachten niet langer te vervolgen en te berechten maar als Schutzhäftlinge 
in kamp Vught op te sluiten.171 

DE VRIJWILLIGE AFSLANKING VAN DE WEHRM ACHTJUSTITIE 

Ook de beperking van de 'Wehrmachtgerichtbarkeit in Nederland, dikwijls 
ten gunste van de Sipo, was grotendeels ingegeven door pragmatisme. Van 
meet af aan hielden Duitse krijgsraden zich intensief bezig met de berechting 
van oppositionele burgers. Tijdens de Februaristaking was het Luftgaugericht 
zwaar belast. Nadien behandelden de krijgsraden nog vele zaken tegen Neder
landers. In 1941 kwam dat aantal in de buurt van de vij fduizend.m Begin okto
ber 1941 werd het aantal vermogensdelinquenten, dat de militaire rechter 
sinds mei 1940 had bestraft, op 13.000 geschat.173 Van hogerhand werd aange
drongen op een uitputtend gebruik van de Strafverfügung (de militaire equiva
lent van het strafbevel), zodat niet elke zaak ter terechtzitting hoefde te wor
den behandeld.174 

De Wehrmacht was niet onverdeeld gelukkig met deze belasting van de 
krijgsraden. Wel wenste zij dat politiek verzet werd bestreden, maar dat moest 
niet ten koste gaan van andere militaire taken hier in Nederland, zo was waar
schijnlijk de redenering. Een medewerker van Christiansen wees eind decem
ber 1940 op de nadelige gevolgen: de krijgsraden hadden geen tijd om delin-
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quente militairen te berechten. Daar kwam nog bij dat de rechtspraak perso
neel nodig had - personen die dus niet voor militaire taken konden worden 
ingeschakeld. 

Gaandeweg trok de Wehrmacht haar krijgsraden terug. Met de veiligheids
politie werd in augustus 1941 overeengekomen, dat politieke Bagatell-ziken 
niet meer aan de krijgsraden werden voorgelegd.175 Tegen het einde van 1942 
werd een vergelijkbare afspraak met het Duitse OM gemaakt.176 Bepaalde 
zaken, zoals die wegens diefstal ten nadele van de Wehrmacht, zouden voor
taan niet meer door de krijgsraden worden behandeld.177 

Toch verwierven de Duitse krij gsraden j uist in dit tij dvak tussen de twee sta
kingen bekendheid bij het Nederlandse publiek. In talloze bekende politieke 
processen wezen Heeresgericht, Luftgaugericht en Marinegericht vonnis. Illu
stratief zijn twee processen, die als het eerste Vrij Nederland-proces (juni 1941) en 
het eerste ParooZ-proces (december 1942) de geschiedenis zijn in gegaan.178 In 
beide zaken werden tientallen personen verdacht van uiteenlopende delicten, 
waarvan in elke zaak ten minste één als begunstiging van de vijand kon wor
den gekwalificeerd. Zo was in de zaak tegen medewerkers van Het Parool bepa
lend geweest dat de hoofdverdachte had getracht het Kanaal over te steken.179 

Dat gegeven had de Duitse politie genoopt de zaak aan de militaire justitie 
over te dragen: Engelandvaart werd gekwalificeerd als 'begunstiging van de 
vijand'; ter zake van dat delict was alleen de Duitse militaire rechter bevoegd. 

In het algemeen leende 'begunstiging van de vijand' zich buitengewoon - £ ^ -
goed voor een extensieve interpretatie.180 Elke handeling, die de Wehrmacht 
een militair nadeel had bezorgd of zou kunnen hebben bezorgd, kon onder dit 
begrip worden gebracht. Dat gold bijvoorbeeld voor pilotenhulp - onafhanke
lijk van de motieven van de hulpverlener.181 

Engelandvaart werd ook onder Feindbegunstigung geschaard. Weer deden 
de motieven van de dader er niet toe: of de opgepakte persoon te kennen had 
gegeven in Engelse dienst te willen treden of niet - het was van geen belang 
voor de toepasselijkheid van de bepaling. Tekenend is de uitspraak van het 
Luftgaugericht in een zaak tegen een jongeman, die had geprobeerd naar 
Engeland te vluchten: 

Bei den gegenwärtigen Zustand des Totalkrieges bedeutet bereits der Verlust einer ein

zigen Facharbeitskraft auf unserer Seite und deren Tätigkeitwerden auf der Gegenseite 

einen keineswegs unerheblichen Nachteil (...)182 

Niet geheel onbegrijpelijk kwamen relatief veel zaken tegen Engelandvaar
ders voor bij het Marinegericht.183 Dit nam niet weg, dat andere militaire 
gerechten ook dergelijke zaken behandelden.184 

Een klein aantal belandde bij het Reichskriegsgericht (RKG), de hoogste militai-
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re rechterlijke instantie.185 Hoewel het RKG wel zitting hield in bezet Noorwe
gen, kwam deze instantie niet op Nederlandse bodem in actie.186 Voor berech
ting werden de Nederlandse verdachten overgebracht naar Duitsland. Wat het 
criterium was voor verwijzing naar deze hoogste instantie, is niet geheel dui
delijk. De Duitse militaire rechtspraak in bezet Nederland had immers al in 
juni 1940 een grote mate van zelfstandigheid en de bijbehorende instanties 
konden in feite alle delicten behandelen, dus ook zware delicten als spionage 
en landverraad. Niettemin bestond er de provisorische regeling dat zaken 
waarin dergelijke delicten centraal stonden door de krijgsraden in bezet 
gebied naar het RKG konden worden verwezen, indien 'aus Gründen der 
Abwehr eine besonders eingehende Untersuchung (...) erförderlich ist'.187 

Vanaf januari 1942 was er een tweede route, die een zaak bij het RKG kon 
doen belanden. Deze route liep langs de militaire leiding. In een voorschrift 
bepaalde Hitler dat de opperbevelhebbers van de drie legerdelen alsmede de 
chef van het OKW vonnissen, die krijgsraden hadden gewezen en die waren 
bekrachtigd, konden vernietigen en de zaak opnieuw konden laten behande
len door het RKG, 'wenn sie eine neue Entscheidung wegen schwerwiegender 
Bedenken gegen die Richtigkeit des Urteils für notwendig halten'.188 

In de Nederlandse praktijk maakte Keitel hiervan in maart 194z gebruik. 
Tegen een vonnis, dat het Heeresgericht in Utrecht eind 1941 had gewezen en 
dat door Christiansen in januari van het volgende jaar was bekrachtigd, werd 
bezwaar aangetekend. Op bevel van Keitel behandelde het RKG de zaak -f-j-

opnieuw. Dit gerecht waardeerde de feiten volstrekt anders. De twee verdach
ten, die het beheer voerden over een magazijn van het Nederlandse leger, had
den de aldaar opgeslagen goederen op grote schaal verhandeld. Het Heeresge
richt had geoordeeld, dat hier sprake was van diefstal (ten nadele van de 
Wehrmacht) en had gevangenisstraffen opgelegd. Het RKG daarentegen kwa
lificeerde het gebeurde als begunstiging van de vijand, 'denn alle Handlungen 
sind auf den Vorsatz, die deutsche Wehrmacht zu schädigen, zurück zu füh
ren'. Beide verdachten werden ter dood veroordeeld.189 

Deze ingreep van Keitel stond op zichzelf. Veel bemoeienis met de straf
rechtspraak in bezet Nederland had hij niet. Van de militaire instanties in 
bezet Nederland trad het Luftgaugericht het meest op de voorgrond. Een slui
tende verklaring hiervoor is er niet. Wellicht had het feit dat deze krijgsraad 
het eerst (al in mei '40) was ingericht en bemand hiermee te maken. Gewezen 
moet worden op de centrale plaats waar de instantie lange tijd was gevestigd 
(Amsterdam). Verder moet worden bedacht, dat veel leidinggevende personen 
in de Wehrmachtstaf in bezet Nederland deel uitmaakten van de Duitse lucht
macht. Christiansen was bijvoorbeeld General der Flieger, het hoofd van de afde
ling Rechtsberater van zijn staf was Oberkriegsgerichtsrat der Luftwaffe. 

Bekende groepsprocessen, zoals die tegen de Geuzen in het voorjaar van 
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1941, tegen het Oranjecomité, de Oranjegarde en Oranjewacht in de tweede 
helft van 1941, tegen de OD in maart 1942 en in februari 1943, evenals de twee 
genoemde zaken tegen medewerkers van Het Parool en Vrij Nederland, werden 
door deze rechterlijke instantie behandeld.190 Voor de bijdrage, die het Luft-
gaugericht leverde aan de Duitse militaire strafrechtspraak, geven de cijfers 
met betrekking tot de (voltrokken) doodvonnissen een indicatie: van de 213 
personen, die na een vonnis van een Duitse militaire rechter zijn gefusilleerd, 
waren 179 door het Luftgaugericht ter dood veroordeeld.191 

ENKELE ASPECTEN VAN DE DUITSE MILITAIRE 

STRAFRECHTSPRAAK 

In verschillende opzichten was het militaire strafproces opmerkelijk. In de eer
ste plaats was de rechter, eenmaal de zaak op de zitting behandelend, niet 
gehouden een einduitspraak te doen. Zelfs in deze fase van het strafproces kon 
een verdachte, als een gevolg van het Nacht und Nebel-Erlaß, buiten het verde
re gerechtelijk onderzoek worden gehouden en aan de Duitse politieke recher
che worden afgestaan, die vervolgens zorgde voor zijn transport naar een 
plaats van detentie in Duitsland. De verdachte werd abgetrennt. Dat laatste 
overkwam bijvoorbeeld Bakels, die voor zijn activiteiten voor de ondergrond
se OD wel voor het Luftgaugericht was gedaagd, maar vervolgens als Nacht und —£ \-
Nebel-gevangene in het Duitse kamp Natzweiler terechtkwam.192 

In de tweede plaats konden waarborgen, ter bescherming van de rechtsposi
tie van de verdachte, in het Duitse militaire strafproces makkelijk opzij wor
den geschoven. Zo was het de militaire justitie toegestaan de openbaarheid te 
beperken met een eenvoudige verwijzing naar de ernst van de zaak. Niet alleen 
het beginsel van de uitwendige openbaarheid (de toegankelijkheid van de zit
ting voor publiek), maar ook het beginsel van de inwendige openbaarheid van 
het strafproces (bijvoorbeeld het recht van de verdachte zijn processtukken in 
te zien) werd zeer dikwijls met voeten getreden. 

Ook een andere waarborg, het recht op rechtsbijstand, kon voortdurend 
worden beperkt. Was een feit ten laste gelegd waarop de doodstraf stond, dan 
was het gerecht verplicht een advocaat toe te laten. In alle andere zaken was een 
verdediger alleen toegelaten indien de Gerichtsherr dat sachdienlich achtte.153 In 
zaken waar wel een verdediger was toegelaten, was overigens zeer sporadisch 
sprake van keuzevrijheid. Aanvankelijk kon de verdachte (of een ander voor 
hem) een Nederlandse advocaat benaderen.194 Naarmate de bezettingstijd 
voortduurde, groeide het aantal zaken waarin de Duitse autoriteiten een advo
caat aanwezen (toevoegden). De toegevoegde verdediger had zelden contact 
met zijn cliënt. In sommige gevallen bleek de toegevoegde Duitse verdediger 
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wel bereid te zijn tot een gesprek met de Nederlandse confrère, die tijdens het 
vooronderzoek door familie of vrienden van de verdachte was benaderd.195 

In de derde plaats was de onafhankelijkheid van de rechter in het militaire 
strafproces geen absoluut gegeven. De invloed van de Gerichtsherr (dat wil 
zeggen: de bevelhebber van het troepenonderdeel en in ernstige zaken Chris
tiansen) was buitengewoon groot: hij wees de drie rechters aan, besliste over 
het toelaten van een advocaat, over bekrachtiging van een vonnis en over gra-
tièring. Die bevoegdheden gaven de Gerichtsherr de instrumenten in handen 
om de militaire rechtspraak te sturen. Het recht een vonnis te bekrachtigen of 
op te heffen tastte de rechterlijke onafhankelijkheid in die zin aan, dat het von
nis op elk punt kon worden gekritiseerd. Bij kritiek bleef het niet: beviel een 
bepaald aspect van een vonnis de Gerichtsherr niet, dan kon het vonnis zonder 
uitleg worden vernietigd. De Gerichtsherr kon besluiten de zaak opnieuw te 
laten behandelen, door hetzelfde of een ander gerecht, waarbij hij ook kon aan
geven wat zou moeten worden veranderd. 

Zo kon het gebeuren dat een in september 1940 gearresteerde Nederlandse 
marineman driemaal voor hetzelfde feit werd berecht: twee keren door het 
Marinegericht en de laatste keer door het Heeresgericht. De eerste twee von
nissen had Christiansen niet willen bekrachtigen, daar naar zijn mening de 
straf te laag was. Pas het derde vonnis werd bekrachtigd - ruim twintig maan
den na de eerste uitspraak.196 Hoewel de collectie verre van compleet is, beves
tigen de bewaard gebleven vonnissen van de Duitse krijgsraden de indruk dat - £ ^~ 
de vernietigingen meestal voortkwamen uit ontevredenheid met een te lage 
straf.197 

Wanneer de Gerichtsherr van zijn gratierecht gebruikmaakte, betekende 
dat niet dat hij het rechterlijk vonnis afkeurde: het gratiebeleid had conse
quenties voor de straf en de strafexecutie. In het Duitse militaire strafproces 
werd zeer dikwijls gratie verleend aan personen, die tot een vrijheidsstraf 
waren veroordeeld. Een vrijheidsstraf kon voorwaardelijk worden ausgesetzt 
om verschillende redenen. Voor de hand liggend waren persoonlijke omstan
digheden als fysieke zwakte, zorg voor kinderen, ouderdom of zwanger
schap.198 In 1943 werd het ook gebruikelijk een veroordeelde voorwaardelijk op 
vrije voeten te stellen wanneer hij had verklaard zich vrijwillig aan te melden 
voor de arbeidsinzet of wanneer hij onmisbaar was in de Duitse oorlogsindus
trie.199 Ten slotte kwam het voor dat de vrijheidsstraf niet ten uitvoer werd 
gelegd wanneer de betreffende persoon zich aanbood voor Duits inlichtingen
werk.200 

Werkelijk van levensbelang was de gratiëring van personen tegen wie de 
doodstraf was uitgesproken. In bezet Nederland maakte Christiansen gere
geld gebruik van zijn recht: de straf werd dan omgezet in een vrijheidsstraf.201 

Daarbij werd het vanaf de nazomer 1942 gebruikelijk geen ruchtbaarheid aan 
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die verandering te geven. Eind augustus had het OKW hiervoor de richtlijnen 
aan de WBN in Nederland gegeven. Delinquenten, die ter dood waren veroor
deeld maar aan wie gratie was verleend, dienden naar Duitsland te worden 
gebracht en aldaar in het tuchthuis te Sonnenburg (mannen) of te Lübeck 
(vtouwen) te worden opgesloten. Hun detentie zou op dezelfde condities als 
die van Nacht und Nebel-gevangenen plaatsvinden: elk contact met de buiten
wereld was verboden.202 Voor twee groepen ter dood veroordeelde personen 
was gratièring verplicht: voor vrouwen en voor mannen die ouder waren dan 
zeventig jaar of de zorg hadden over vele kinderen.203 

Beide bevoegdheden, de beslissing over bekrachtiging van het vonnis en 
over gratieverlening aan de veroordeelde, brachten dus twee politieke 
momenten in het Duitse strafproces. Niet de rechter, maar de Duitse legerlei
ding was in dezen de autoriteit. 

DE TWISTAPPEL: DE VERVOLGING VAN NEDERLANDSE 

COMMUNISTEN 

$ 

Mede door de trage start van het Obergericht hadden de krijgsraden en in het 
bijzonder het Luftgaugericht in Amsterdam aanvankelijk een belangrijk aan
deel in de bestrijding van anti-Duitse activiteiten. Tot de Februaristaking 
leverde de uitvoering van deze taak geen grote problemen op: in de meeste 
zaken was wel sprake van enig militair belang, dat - direct of indirect - in het 
geding was gekomen. Gedurende de periode dat Christiansen het uitvoerende 
gezag in Noord-Holland uitoefende, konden de 'onruststokers', veelal van 
communistische huize, op grond van de kennisgeving van Christiansen door 
het Luftgaugericht worden veroordeeld. 

Na de Februaristaking en in het bijzonder na de Duitse aanval op de Sovjet
unie, was de bevoegdheid van de krijgsraden in sommige politieke zaken min
der vanzelfsprekend. Het had eenieder in juli 1940 al duidelijk kunnen zijn dat 
het niet de wens van het civiele bezettingsbestuur was de Duitse militaire rech
ter uitgebreide bevoegdheden in deze zaken toe te kennen: Duitse civiele 
instanties zouden de politieke oppositie strafrechtelijk vervolgen en bestraf
fen - tenzij een militair belang direct was geschaad. In de eerste helft van 1941 
had de rijkscommissaris deze gewenste tweedeling nog eens bevestigd. Een 
groot aantal strafbepalingen in de politieke sfeer werd geïntroduceerd, waar
bij telkens de instanties van de Duitse rechterlijke macht (ofwel: het Landesge
richt en het Obergericht) als de enige bevoegde instanties werden genoemd. 

In datzelfde halfjaar opende de Duitse politieke recherche de jacht op com
munisten en hun sympathisanten. De arrestatie van een aantal personen hield 
direct verband met hun acties tijdens de stakingsdagen: het betrof hier perso-

-& 

l_ 
H! 

128 

^ > 



t 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09 Q Pagina 129 (Zwart film) 

I 

f 

nen met communistische sympathieën, die op enige manier de staking hadden 
bevorderd. Andere communistische arrestanten werden aangehouden op ver
denking werkzaamheden voor de illegale en verboden CPN te hebben ont
plooid. Onduidelijk was, welke rechterlijke instantie de bevoegdheid had in 
deze communistenzaken te oordelen. 

Deze onduidelijkheid veroorzaakte in de praktijk problemen. Voor het eerst 
bleek dat in de zomer van 1941. Medio juni werden twintig gearresteerde com
munisten uit de noordelijke provincies aan het Duitse OM overgedragen. De 
Außenstelle van de Duitse politieke recherche had aanzienlijk meer mensen 
gearresteerd, maar voor een monsterproces tegen alle arrestanten voelden de 
betrokken partijen niet veel: een openbare zitting waarbij de topfunctionaris
sen aan de schandpaal zouden worden genageld, zou propagandistisch inte
ressanter zijn. De overige arrestanten, Mitläufer und Verführte, zouden er met 
een indringende waarschuwing van afkomen.204 

Twee weken later was het OM ingelicht over een tweede grote groep gearres
teerde communisten. In de hoofdstad waren zo'n 112 personen door de Duitse 
politie ingesloten. Allen waren lid van de CPN: 22 waren volgens de Außenstelle-
leider W. Lages als Spitzenfunktionäre van de CPN te beschouwen. Begin juli 1941 
was het vooronderzoek naar zijn mening afgerond. De vraag was ook nu weer: 
hoe verder te gaan. 

In een bericht, gedateerd op de vierde juli 1941, verzocht Lages aan Harster 
zijn goedkeuring te geven aan het plan dat hij met de procureur-generaal van 
het Duitse OM had opgesteld. Dit plan kwam er op neer, dat de negentig gear
resteerde 'kleinere' cPN-functionarissen zo spoedig mogelijk naar een concen
tratiekamp zouden worden overgebracht en dat de 22 hoofdfiguren door het 
Duitse OM zouden worden vervolgd.205 Hoogstwaarschijnlijk gaf Harster zijn 
toestemming: nog diezelfde dag bereikten de dossiers de Duitse procureur-
generaal L. Oegg. 

Alvorens een van beide zaken aanhangig te maken, richtte Oegg zich tot 
Wimmer: de procureur-generaal wilde eerst duidelijkheid over de bevoegd
heid van de Duitse civiele instanties in deze zaken. Naar zijn mening moesten 
de daden van communisten sinds de aanval op de Sovjet-Unie namelijk anders 
gekwalificeerd worden. Was bij sommige topfunctionarissen, die direct of 
indirect in de lij n van 'Moskou' opereerden, ook niet sprake van voorbereiding 
tot hoogverraad? Deze redenering volgend kwam de procureur-generaal bij de 
tweede vraag: was de Duitse civiele strafrechter in bezet Nederland bevoegd 
over hoogverraadzaken te oordelen? De passage van verordening 52/40, hou
dende de bepaling inzake de bevoegdheden van het Obergericht in bezet 
Nederland, stelde de competentie van het Obergericht gelijk aan die van een 
Landgericht in Duitsland. Dit betekende dat het Obergericht geen kennis kon 
nemen van hoogverraadzaken tegen burgers. Tot de behandeling van dergelij-
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ke strafbare feiten was uitsluitend het Volksgerichtshof in Berlijn bevoegd. 
Berechting door het verre Volksgerichtshof leek Oegg echter niet wenselijk: de 
generaal-preventieve werking van een strafzaak zou veel groter zijn indien de 
zaak in de omgeving van de locus delicti zou worden behandeld.206 

Wimmer wist het antwoord niet. Hij lichtte Seyss-Inquart in, die het pro
bleem aan H. H. Lammers voorlegde. De rijkscommissaris stelde deze minister 
in Berlijn voor in het bezette Nederland een andere regeling te treffen dan in 
het Generalgouvernement en het protectoraat Bohemen-Moravië was 
gebeurd. Alle hoogverraadzaken uit die bezette gebieden gingen naar Berlijn. 
Deze procedure leek de rijkscommissaris voor Nederlandse hoogverraadzaken 
niet gewenst: 

Was die Behandlung dieser Hochverratsfälle in der Praxis betrifft, so glaube ich, daß 

diejenigen Verfahren, die in ihrem Umfang über den Bereich der Niederlande hinaus

gehen (...) dem Volksgerichtshof überlassen werden sollen. Wenn es sich hingegen um 

Tatbestände handelt, die sich nur innerhalb des niederländischen Raumes abgespielt 

haben, würde ich es für zweckmässig halten, wenn die Aburteilung durch die deutschen 

Gerichte in den Niederlanden erfolgt.207 

Seyss-Inquart had zijn rechterlijke ambtenaren in bezet Nederland in deze lijn 
onderricht. Vooralsnog zouden alle hoogverraadzaken aan de openbare aan
klager bij het Berlijnse Volksgerichtshof worden overgedragen, zodat deze -Q-
kon bekijken welke zaken hij wilde vervolgen. Over de niet in Berlijn vervolg
de en berechte zaken zou het Obergericht in Nederland zich ontfermen. 

Lammers speelde de kwestie door aan de minister van Justitie. Op 20 augus
tus gaf de laatste antwoord.208 Overeenkomstig de zienswijze van de rijkscom
missaris stelde hij dat alleen het Volksgerichtshof te Berlijn bevoegd was zich 
uit te spreken in hoogverraadzaken, ook wanneer de daden in het buitenland 
door niet-Duitse burgers waren begaan. Dit laatste ontleende men aan de Gel
tungsbereichverordnung van 6 mei 1940.209 De enige restrictie die deze verorde
ning verbond aan het aanhangig maken van dergelijke zaken bij het Volks
gerichtshof was de uitdrukkelijke vervolgingsopdracht van de Duitse minister 
van Justitie. 

Vervolgens ging de brief in op de vraag welke de procedure zou zijn indien 
de minister het niet wenselijk achtte de zaak door het Volksgerichtshof te laten 
behandelen en het OM niet werd gelast de zaak bij het Volksgerichtshof aan
hangig te maken. In een dergelijk geval zou Seyss-Inquart kunnen bevelen de 
zaak te laten voorkomen bij het Duitse Obergericht in bezet Nederland. Even
als de minister van Justitie in Duitsland kon de rijkscommissaris in bezet 
Nederland hiervan afzien. Dan konden de verdachten aan de Nederlandse jus
titie worden overgedragen. 
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Bijna drie weken na dagtekening, op 8 september 1941, zond Lammers deze 
brief van het Duitse ministerie van Justitie door aan Seyss-Inquart.210 In een 
begeleidend bericht uitte Lammers zijn instemming met de door het ministe
rie voorgestelde regeling. Meer dan zes weken waren verstreken sinds de rijks-
commissaris aandacht voor dit vraagstuk had gevraagd. Zolang had Seyss-
Inquart niet kunnen wachten. Waarschijnlijk had de Duitse politieke 
recherche er op aangedrongen het proces tegen de Amsterdammers zo snel 
mogelijk te doen plaatsvinden.211 Op 22 augustus was Oegg opgedragen de 
betreffende arrestanten te vervolgen. Negen dagen later had hij de aanklacht 
uitgebracht. Op de dag dat Lammers de visie van het Duitse ministerie van Jus
titie bekendmaakte aan Seyss-Inquart, hield het Obergericht de eerste zit
tingsdag. Tien dagen later werd de einduitspraak gedaan. De meesten werden 
schuldig bevonden aan voorbereiding van hoogverraad, maar geen van hen 
werd hiervoor ter dood veroordeeld.212 

Zonder te wachten op het fiat, dan wel het standpunt van Berlijn, had Seyss-
Inquart de Duitse openbare aanklager in bezet Nederland opgedragen een 
strafrechtelijke vervolging bij een Duitse civiele instantie te starten. In een 
uiterst beknopte telex gaf de rijkscommissaris aan, dat dit optreden van het 
Obergericht eenmalig was.213 In de toekomst zouden de krijgsraden zaken 
tegen communisten wegens begunstiging van de vijand behandelen. 

Zijn laatste opmerking kwam hem op veel kritiek te staan. Om te beginnen 
had de Berlijnse leiding van de Duitse politieke recherche ernstige bezwaren 
tegen de constructie waarin militaire rechters nauw waren betrokken bij de 
bestrijding van communisten. Het RSHA zag het immers als zijn taak het 
wereldwijde communisme uit te roeien. Hoewel Harster Seyss-Inquarts voor
stel Nederland een goede uitweg vond,214 dachten zijn superieuren in Berlijn 
hier anders over.215 In niet mis te verstane bewoordingen liet het RSHA Harster 
weten, 

O 

daß unter keinen Umständen in irgendeiner Form das Begehren der Wehrmacht, die 

kommunistische Betätigung als Feindbegunstigung zu bezeichnen, unterstützt wer

den darf. Die Bekämpfung insbesondere der kommunistischen Bewegung ist allein 

Angelegenheit der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes und gegebenenfalls 

der sicherheitspolizeilichen Standgerichte.216 

Verder lieten ook de betrokken medewerkers van de Wehrmacht in Nederland 
zich afkeurend uit over Seyss-Inquarts plan. Belangrijkste reden hiervoor was 
de enorme belasting van de toch al overbelaste krijgsraden. Reeds is ter sprake 
gebracht dat ook in deze periode het OKW, met het Geißel-decreet, de krijgsra
den betrok bij de bestrijding van het communistische verzet in bezet gebied. 
Begin oktober deelde de leider van Christiansens juridische afdeling het rijks-
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commissariaat mede, dat de militaire eenheden in bezet Nederland volstrekt 
niet in staat waren alle communisten op te sporen en dat de krijgsraden ver
volgens ook niet over voldoende personeel beschikten om die zaken te onder
zoeken.217 

Ten slotte moeten de consequenties van zijn plan ook Seyss-Inquart zelf 
hebben tegengestaan. Zijn voorstel communistische burgers door krijgsraden 
te laten berechten stond immers op gespannen voet met het wezenskenmerk 
van het rijkscommissariaat: de scheiding tussen de civiele en de militaire 
invloedssfeer. Er was hem steeds veel aan gelegen geweest die scheiding ook op 
strafrechtelijk gebied te handhaven. De strijd tegen 'binnenlandse' vijanden 
was niet primair een militaire kwestie: voor de berechting van die politieke 
tegenstanders was juist de Duitse civiele rechterlijke macht in strafzaken inge
steld. 

Vermoedelijk brachten deze meningen en overwegingen Seyss-Inquart er 
toe, het plan in oktober 1941 te wijzigen. De eerder genoemde sabotageveror-
dening werd voorbereid (195/41). Met deze verordening kreeg het Obergericht 
(im sondergerichtlichen Verfahren) de bevoegdheid bij uitsluiting van andere 
rechtsinstanties om kennis te nemen van feiten, die het oogmerk hadden of 
aanleiding konden geven tot het in gevaar brengen van de openbare orde of de 
veiligheid van het openbare leven. Deze rekbare delictsomschrijving heette 
sabotage. Op dit vergrijp stond in principe de doodstraf. 

De regeling zou voortaan zijn, zo lichtte Seiffert daags na uitvaardiging toe, 
dat de Duitse militaire rechter voortaan alleen communistische burgers zou 
berechten, waarbij zweifelsfrei kon worden gesproken van begunstiging van de 
vijand. De overige communistenzaken zouden het Duitse OM worden voorge
legd. Deze kon dan bij voldoende verdenking een strafrechtelijke procedure 
starten of - bij het ontbreken van enig belang aan vervolging - de zaak aan de 
Duitse politieke recherche teruggeven.218 

De nieuwe regeling had geen volledige uitschakeling van de krijgsraden bij 
de berechting van communisten tot gevolg. Ook nadien behandelden zij nog 
diverse zaken tegen communisten. Vaak speelde het mee dat de verdachten de 
Wehrmacht schade hadden toegebracht. De zaak tegen 75 leden van de NVM 
kan hier als voorbeeld dienen, daar deze groepering overwegend objecten van 
de Wehrmacht als doelwit had gehad en velen van de 75 verdachten zich voor 
de rechter juist voor die aanslagen moesten verantwoorden.219 

Het Luftgaugericht was in deze zaak de rechtsprekende instantie, evenals in 
het proces dat in dezelfde periode tegen achttien Rotterdamse CPN'ers werd 
gevoerd.220 Vooral de zaken tegen communistische verzetslieden, die actief 
waren in Amsterdam en omstreken, werden relatief vaak door het Luftgauge-
richt behandeld. Wellicht hield dit verband met de nabijheid van deze krijgs
raad, die immers tot in 1942 in Amsterdam was gevestigd. In het tijdvak van 
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februari 1941 tot september 1942 sprak het gerecht van de Duitse luchtmacht 
op zittingen in Amsterdam tegen 26 leden van linkse verzetsorganisaties de 
doodstraf uit."1 

DE DUITSE CIVIELE STRAFRECHTSPRAAK. 

VAN PERIFERIE NAAR MIDDELPUNT 

Toen op 17 juli 1940 een Duitse civiele rechterlijke macht in strafzaken was 
ingesteld, was de laatste hand gelegd aan het plan dat Seyss-Inquart en zijn 
juridische experts destijds voor ogen hadden gehad. Dit oorspronkelijke plan 
was in feite heel helder geweest: in de eerste plaats zou de Nederlandse straf
rechter zijn werk kunnen continueren, zij het onder toezicht van de bezetten
de overheid; in de tweede plaats zouden Duitse rechterlijke instanties de straf
zaken behandelen, waarbij ofwel een Duitse dader was betrokken, ofwel een 
Duits belang was geschaad. 

Onderling zouden de bevoegdheden strikt gescheiden zijn - zowel tussen 
de Duitse en de Nederlandse als tussen de Duitse civiele en de Duitse militaire 
rechterlijke instanties. De Duitse krijgsraden, die tijdens de veldtocht in mei 
ruime bevoegdheden hadden gekregen, zouden in de civiele sfeer geen 
bevoegdheden hebben. Zij zouden alleen dan zaken tegen Nederlandse bur
gers mogen behandelen, wanneer een Duits militair belang in het geding was —(- \-
of het feit gepleegd was in een ruimte die benut werd door de Wehrmacht. 

Hoezeer plan en praktijk op strafrechtelijk gebied uiteen zouden gaan 
lopen, is in zekere zin uit het relaas over de Nederlandse en de Duitse militaire 
strafrechtspraak op te maken. Van een louter toezicht houdende Duitse over
heid was weldra geen sprake meer: de Nederlandse rechterlijke organisatie en 
de strafrechtspleging werden allengs meer geboetseerd naar Duitse wens. De 
instelling van twee nieuwe vormen van strafrechtspraak - dat wil zeggen: de 
vrederechtspraak en de economische rechtspraak - bevestigden de beleidslijn 
van het Duitse gezag: de Nederlandse strafrechtspraak werd ingeschakeld ter 
bescherming van de bezettingsorde. 

Ook het aanvankelijke wensbeeld de militaire en civiele sferen te scheiden, 
werd in deze periode tussen de stakingen van februari '41 en april-mei '43 los
gelaten. Enerzijds, in de berechting van politieke opposanten, behielden de 
Duitse krij gsraden een aandeel. Anderzij ds, met betrekking tot Bagatellzaken 
waarvan formeel alleen zij kennis konden nemen, werd het de standaardpro
cedure deze zaken aan andere instanties over te dragen. 
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PERSONEELSUITBREIDINGEN 

Vanzelfsprekend hadden deze ontwikkelingen gevolgen voor het Obergericht 
en het Landesgericht. Evenals vele andere instanties werden zij in de periode 
tussen de twee stakingen geconfronteerd met een indrukwekkende hoeveel
heid aanklachten tegen Nederlandse burgers. Al in december 1940, dus ruim 
vóór de Februaristaking, had het Duitse OM gewezen op de onverwachte 
omvang van het werk. In de eerste helft van 1941 was het aantal aan het OM 
overgedragen zaken meer dan achtduizend.222 

Bij het Landesgericht tekende het probleem van overbelasting zich begin 
1941 af. Terwijl in 1940 het aantal ter terechtzitting behandelde zaken beperkt 
was gebleven tot 43, waren in de eerste zes maanden van 1941 meer dan 170 
zaken ter terechtzitting behandeld. Daar kwamen dan nog bijna duizend uit
gevaardigde Strafbefehle bij. Indertijd had het Obergericht nog nauwelijks 
van zich laten horen. Lawall, die in de nazomer van 1940 als 'leider' van het 
Obergericht was benoemd, had zich in februari vrijwillig gemeld voor militai
re dienst. Pas in de zomer van 1941 kwam zijn opvolger, de Berlijnse rechter 
F. R. Randermann.223 Vanaf die tijd werd ook het Obergericht actiever. 

De Duitse autoriteiten zagen in de zware belasting een groot gevaar voor de 
effectiviteit van de rechtspraak.224 Verschillende methoden werden beproefd 
om hieraan een einde te maken. Zijdelings is ter sprake gekomen de verrui
ming van de mogelijkheid zaken naar andere instanties te verwijzen. Sinds het -f \-
voorjaar van 1941 werd ook een oplossing gezocht in personeelsuitbreiding. In 
maart verzocht Klemm om twee extra ambtenaren van het OM, een tweede Lan
desrichter en een administratief medewerker voor het Landesgericht.225 

Amper drie maanden later verzocht Wimmer het Berlijnse ministerie nog eens 
vier officieren van justitie, een Landesrichter en twee administratieve mede
werkers aan de Duitse rechterlijke macht in Nederland toe te voegen.226 

Aan beide verzoeken werd gehoor gegeven. Eind juni 1941 was het Duitse 
OM bemand door een procureur-generaal, vijf officieren van justitie en een 
viertal administratieve krachten. Aan het Landesgericht waren op dat moment 
drie rechters verbonden en vier secretaresses.227 Het aantal medewerkers, dat 
was verbonden aan het Obergericht, werd pas in de tweede helft van 1941 uit
gebreid. Nadat een nieuwe president en een administratief medewerker in de 
zomer waren gearriveerd, volgden andere personeelsuitbreidingen. Begin 
februari 1942 nam een Landgerichtsrat zijn intrek in Den Haag. Een tweede 
Landgerichts rat volgde hem niet veel later. 

Door de uitbreiding van het personeel was het volgens de Duitse justitiële 
autoriteiten tevens noodzakelijk meer aandacht te besteden aan de gezagsver
houdingen binnen de rechterlijke instanties. Geheel in de nationaal-socialis
tische traditie kwam het Führerprincipe tot uitdrukking in de organisatie van 
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de rechterlijke macht. Om die reden werd de jonge Staatsanwalt Koblitz in 
maart 1941 uit zijn functie ontheven en vervangen door een Oberstaatsanwalt. 
Ook het Landesgericht onderging een wijziging. Voor maart 1941 waren twee 
rechters aan het Landesgericht verbonden geweest, die dezelfde rang had
den.228 Dit nu achtte Klemm voor de hiërarchische verhoudingen in een grote
re organisatie niet wenselijk. Andere rechters die aan het Landesgericht wer
den verbonden, bezaten elk een lagere rang dan hun 'leider', de tot januari 1943 
Landgerichtdirektor Joppich. 

Ook in 1942 werd nog dikwijls extra personeel aangetrokken. In juni van dat 
jaar kwamen weer vier officieren van justitie en een administratieve kracht het 
Duitse OM versterken.229 Ook het Landesgericht breidde zich nog flink uit.230 

Datzelfde kan worden gezegd over het Obergericht.231 

Ondanks de nieuwe personeelsleden bleef het werk zwaar. Hoe zwaar het op 
de schouders van de betrokken rechterlijke ambtenaren drukte, moge blijken 
uit het feit, dat zowel de procureur-generaal Oegg als de leider van het Landes
gericht Joppich ziekteverlof opnam - Oegg in december 1942 wegen erheblicher 
nervöser Erschöpfung, Joppich in het voorjaar van 1944 wegens 'uitputtingsver-
schijnselen'.232 

Dat het aantrekken van nieuw personeel niet tot grote verlichting van de 
werkdruk leidde, kwam mede doordat aan de andere kant weer personeel ver
dween. De Wehrmacht had mannen nodig. Hierdoor werd het, naar gelang de 
Duitse behoefte aan soldaten groeide, enerzijds voor het Duitse ministerie van 
Justitie moeilijker aan de vraag van het rijkscommissariaat te voldoen.233 

Anderzijds kreeg het rijkscommissariaat te kampen met personeelstekorten, 
daar ook de eigen medewerkers oproepen ontvingen. In 1941 waren de werkne
mers van het rijkscommissariaat nog relatief zeker geweest van een zogeheten 
Uk-Stellung, wat betekende dat zij in hun huidige functie onmisbaar (unabköm
mlich) waren en zich dientengevolge niet hoefden te melden voor militaire 
dienst. In februari 1942 echter beval de Wehrmacht eenieder die in 1908 of 
daarna geboren was, zich te melden. Nauwelijks vijf maanden later dienden 
allen, die na 1 april 1894 waren geboren, zich te laten keuren. In de daaropvol
gende maanden bleven de oproepen bij het rijkscommissariaat binnenstro
men.234 

Hoezeer de bezettingsautoriteiten ontstemd waren over deze ingrepen van 
de Wehrmacht, illustreert een begin 1943 aan Lammers verzonden brief van 
Seyss-Inquart. 'Sollte sich diese Methode der Einberufungen nicht ändern,' 
aldus de rijkscommissaris, 'so ist es richtiger, das Reichskommissariat aufzulö
sen und die Verwaltung den Militärstellen zu übergeben'. Lammers haastte 
zich om de rijkscommissaris gerust te stellen. Hij antwoordde, dat hij terstond 
Keitel had gebeld en dat deze hem had ingelicht zijn ondergeschikten in 
Nederland te hebben gesommeerd voortaan éérst Seyss-Inquarts mening te 
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vragen alvorens medewerkers van het rijkscommissariaat op te roepen.235 

Mede door de oproepen was de Duitse rechtspraak feitelijk voortdurend aan 
wisselingen in de personele sfeer onderhevig. Van volledige personele conti
nuïteit was bij geen van de rechterlijke instanties sprake. Voor het Obergericht 
gold bovendien, dat bijzitters vaak tijdelijk en op oproepbasis aan het Oberge
richt verbonden waren. Tot mei 1945 hebben meer dan dertig Duitse rechters 
aan zittingen deelgenomen.236 

Op de uniformiteit van de strafrechtspraak heeft dit waarschijnlijk nauwe
lijks invloed gehad, daar het kleine aantal, dat wél voor langere tijd in Neder
land verbleef, veelal leidinggevend was. Oegg bijvoorbeeld, de procureur-
generaal en leider van het Duitse OM, kwam in april 1941 en bleef tot mei 1945. 
Ook Joppich, achtereenvolgens leider van het Landesgericht en het Oberge
richt, was vanaf december 1940, met een korte onderbreking, tot mei 1945 in 
dienst bij het rijkscommissariaat. In 282 zaken zat hij het Obergericht voor. 
Alleen Landgerichtsrat Josef Kosters passeerde hem: de laatstgenoemde nam 
als bijzitter deel aan 325 zittingen van het Obergericht. 

Wat veel van de Duitse magistraten gemeen hadden was hun jeugdige leef
tijd.237 De meesten waren bij aankomst in Nederland niet ouder dan veertig 
jaar en stonden aan het begin van hun ambtelijke carrière. Sommige magistra
ten kenden elkaar reeds voor hun komst - veelal omdat ze in Duitsland aan 
dezelfde instanties verbonden waren of waren geweest. Enkele prominente 
figuren, zoals Joppich en Oegg, hadden ervaring opgedaan in andere bezette 
gebieden. Zo had Oegg voor april 1941 bij het Duitse OM in Sudetenland en in 
het Generalgouvernement gewerkt.238 Joppich had korte tijd een functie bin
nen het Reichskommissariat Ostland bekleed.239 

Of al deze magistraten nu ook overtuigde nazi's waren, kan worden betwij
feld. Klemm, die in maart 1941 de post in Nederland verruilde voor een presti
gieuze functie in het Braunes Haus te München, had herhaaldelijk het belang 
van 'politisches Fingerspitzengefühl' benadrukt, maar of zijn opvolger deze 
mening ook tot leidraad van het aanstellingsbeleid maakte, is niet zeker. Waar
schijnlijk was Seiffert niet een wezenlijk andere politieke mening toegedaan -
hij was immers lange tijd, ook in vooroorlogs Berlijn, Klemms naaste mede
werker geweest. Het is echter de vraag of Seiffert nog veel te kiezen had toen 
het tekort aan ambtenaren ook in Duitsland nijpend werd. Van alle magistra
ten die in Nederland hebben opgetreden, was slechts een zeer klein voor 1933 
lid van de NSDAP.240 

Slechts één rechter werd bij zijn voordracht geroemd om zijn scherpte en 
politieke scholing. De man in kwestie was Hans Meyer, tot zijn aanstelling bij 
het Obergericht in januari 1943 rechter bij het Sondergericht in Neurenberg. 
Zijn aanstelling in Nederland hield verband met het enige vertrek van een 
Duitse rechter om politieke redenen. Randermann, in de zomer van 1941 aan-
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gesteld als president van het Obergericht, werd in oktober 1942 door het minis
terie teruggeroepen - op verzoek van Wimmer. Zijn verzoek had hij weer geba
seerd op Klemms opmerking, dat Randermann fehl am Platze was - een goed 
Jurist maar zonder politiek inzicht.241 Wimmer trok zich de kritiek van zijn 
voormalig medewerker aan en vroeg het ministerie Randermann terug te roe
pen naar Berlijn. Ruim twee weken later gebeurde dat ook.242 

Het gedwongen vertrek van Randermann was overigens de enige correctie. 
Alle andere rechterlijke ambtenaren voldeden blijkbaar - ook in ideologisch 
opzicht. Niettemin waren de meeste civiele rechters volgens de naoorlogse ver
klaringen van vier Nederlandse strafpleiters geen 'politiek bekrompen', 
'bloeddorstige' rechters.2" Vooral de indruk van Randermann was gunstig: 
een van de advocaten wist zich te herinneren, dat er vanuit de Nederlandse 
advocatuur was getracht zij n vertrek ongedaan te maken.244 Slechts over Meyer 
was een van de advocaten negatief: 'wel zeer crimineel, doch weinig 
bekwaam'.245 

DE RECHTSPRAAK DOOR HET OBERGERICHT EN HET 
LANDESGERICHT 

In zekere zin hing de uitbreiding van het personeel samen met de uitbreiding 
van het aantal zaken, dat bij de Duitse rechterlijke instanties werd aange
bracht.246 Onderling was de werkverdeling noch gelijk noch statisch. In het ---(--)-
tijdvak 1941-1943 werden de instanties allengs meer belast. Voor het Duitse OM 
lag het zwaartepunt in de eerste twee bezettingsjaren. Het Obergericht werd 
pas vanaf de tweede helft van 1941 actiever. 

Opmerkelijk zijn daarbij de verschillen tussen de drie 'gedaantes' van het 
Obergericht. Het Obergericht kon immers rechtspreken in eerste en enige aan
leg (in zware zaken), als appèlrechter (in beroepzaken van het Landesgericht) 
en als Sondergericht (in sabotagezaken en in andere zware zaken, wanneer het 
de officier opportuun leek de zaak te behandelen zonder dat daarbij bepaalde 
formaliteiten in acht hoefden te worden genomen). In de eerste helft van de 
bezettingstijd overtrof het Sondergericht het gewone Obergericht getalsma
tig. In de tweede helft waren de rollen omgedraaid.247 

Beide gerechten (Landesgericht en Obergericht) kregen na de staking meer 
te doen. De stijging in aantallen zaken zou in verband kunnen worden 
gebracht met de verwijzingen van zaken door de krijgsraden, met de vele nieu
we strafbepalingen en met de toenemende burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Verhoudingsgewijs bleef het Landesgericht het zwaarst belast. Terwijl zo'n 
250 zaken in 1942 bij het Obergericht aanhangig waren gemaakt, was het aan
tal bij het Landesgericht dat j aar meer dan het tienvoudige. 

Deze ongelijke verdeling tussen Landesgericht en Obergericht geeft aan dat 

137 

^ > 



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

Pagina 13 f (Zwart film) 

I 

* 

de Duitse rechter geenszins alléén zware gevallen berechtte. De sancties van de 
Landesrichter waren immers beperkt tot boetes en vrijheidsstraffen van een 
gematigde duur. Ernstige feiten, waarop zware straffen stonden, konden uit
sluitend of hoofdzakelijk door het Obergericht worden behandeld. 

Wat betreft de aard der delicten die tot veroordeling hebben geleid moet 
allereerst worden aangetekend dat een indeling van delictsoorten, op grond 
van de kwalificatie van die feiten door de Duitse rechter, niet geheel onproble
matisch is. Economische criminaliteit en vermogensmisdrijven hadden soms 
een politieke oorsprong, 'politieke' feiten soms een criminele. De rechter was 
daarvan niet altijd op de hoogte. Zo kon het stelen van een persoonsbewijs 
worden gekwalificeerd als diefstal (art. 242 StGB) wanneer het de rechter was 
ontgaan dat de dader met die diefstal ook een politieke daad verrichtte, bij
voorbeeld hulp verleende aan iemand die vervolgd of gezocht werd. Ook is het 
maar de vraag of alle feiten die de rechter kwalificeerde als 'politiek' waren 
ingegeven door anti-Duitse ressentimenten. Illustratief is het wapenbezit, in 
de ogen van de bezetter en de Duitse rechter een politiek feit (namelijk: in 
strijd met een bepaling uit een Ordnungsschutzverordnung). Dat elk wapen 
was bedoeld om tegen de bezetter te gebruiken valt echter te betwij felen. 

Bij de opmerkingen over de delictsoorten moeten deze aantekeningen in 
gedachte worden gehouden. Met betrekking tot de aard der delicten kan wor
den vast gesteld dat lang niet alle feiten als politieke feiten gekwalificeerd wer
den. Van de ruim tienduizend verdachten die het Landesgericht veroordeelde 
was bijna de helft aangeklaagd wegens een overtreding van een der vigerende 
economische wetten of een vermogensmisdrijf. Nog hoger lag dat percentage 
in Obergerichtzaken. Van de 1.531 verdachten waarvan gegevens bewaard zijn 
gebleven, stonden ruim achthonderd personen voor het Obergericht terecht 
wegens een overtreding van een economische wet, hoofdzakelijk de Duitse 
Krwvo. Iets minder dan driehonderd anderen waren wegens een commuun 
vermogensmisdrijf aangeklaagd.248 

Gedurende de bezettingsjaren veranderde het aantal en de soort zaken die 
bij de twee Duitse instanties werden aangebracht.249 In 1942 behandelde de 
Landesrichter meer zaken wegens overtredingen van distributiebepalingen 
dan in 1941. De schaarste in Nederland had wellicht indirect een weerslag op de 
Duitse strafrechtspraak. Ook moet worden gewezen op het feit dat de Landes
richter werk van de zwaar belaste en gekritiseerde economische rechter over
nam. De distributiezaken die de Landesrichter behandelde waren zelden ern
stig. De verdachten die zich voor de Landesrichter moesten verantwoorden 
hadden soms slechts enkele bonnen vervalst en dat uitsluitend ten behoeve 
van de verzorging van de eigen kring.250 

In 1943 nam de Landesrichter verhoudingsgewijs minder zaken in behande
ling tegen personen die werden verdacht een distributiebepaling te hebben 
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overtreden. Deze daling kan verband hebben gehouden met een verschuiving 
in het vervolgingsbeleid van het Duitse OM. De Nederlandse economische 
rechter, die in dit jaar niet meer kampte met een achterstand in de verwerking 
van zaken, nam wellicht ook weer wat werk uit handen. 

Opzienbarend was de stijging in dat jaar van het aantal veroordelingen door 
Landesrichter ter zake van commune vermogensmisdrijven. Het meest voor
komende en snelst groeiende vermogensmisdrijf was diefstal. Veel diefstallen 
waren ten nadele van de Wehrmacht gepleegd. In 1942 was met de Wehrmacht 
overeengekomen, dat de Duitse krijgsraden deze zaken niet meer zouden 
berechten en dat de civiele instanties deze taak zou overnemen.251 De toename 
van het aantal Landesgerichtzaken tegen vermogensdelinquenten hield waar
schijnlijk verband met deze overeenkomst. Opmerkelijk is dat veel dieven die 
door een van de twee Duitse instanties werden berecht, van de leegstand had
den geprofiteerd en onbeheerde huizen waren binnengedrongen om hun 
delict te plegen. Zij hadden volgens het Duitse OM misbruik gemaakt van 
Duitse Kriegsmaßnahmen. Om die reden was de Duitse rechter bevoegd. 

Verdachten van vermogensmisdrijven ten nadele van joden werden even
eens door de Duitse rechter bestraft. In het licht van de uitgesproken anti-jood
se politiek van de Duitse bezetter is de berechting van die feiten paradoxaal. 
Maar ook de Duitse maatregelen ten aanzien van joden werden beschouwd als 
'oorlogsmaatregelen', deel uitmakend van de Duitse bezettingspolitiek en het 
oogmerk hebbend Duitse belangen (en discipline) te beschermen. Het Landes- - ^ ~\-
gericht behandelde om die reden dikwijls zaken tegen verdachten, die zich 
vergrepen aan joods goed of misbruik maakten van de Zwangsituation waarin 
joden door Duitse maatregelen terecht waren gekomen.2" 

Een zaak tegen vier Amsterdammers kan hier als voorbeeld dienen. Het 
viertal werd veroordeeld wegens bedrog van een joodse zakenman. In 1942 was 
een van de verdachte ter ore gekomen, dat deze zakenman onderhands dia
manten wilde verkopen. Met zijn drie kompanen besloot deze verdachte de 
man de diamanten te ontfutselen. Daarop benaderde hij de aanbieder en ver
telde hij hem, dat hij een potentiële koper kende. Niet veel later was een ont
moeting gearrangeerd. Tijdens deze ontmoeting, waarbij een van de verdach
ten zich voordeed als de koper, zetten twee andere verdachten een inval in 
scène. Verkleed als Duitse agenten veinsden zij de 'koper' te arresteren. De 
joodse zakenman werd verzekerd, dat zij hem zouden laten gaan indien hij de 
twee agenten de diamanten zou overhandigen. Zo geschiedde. De bedrogen 
koopman kreeg echter argwaan toen hij diezelfde middag de gearresteerde 
koper vrij op straat zag lopen. Na aangifte te hebben gedaan werden de vier 
mannen gearresteerd en enkele maanden later door de Landesrichter 
berecht.253 

Tegenover een stijging van niet-politieke zaken stond een daling van poli-
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tieke zaken. In 1941 berechtte het Landesgericht nog hoofdzakelijk feiten die 
door de Duitse bezettingsautoriteiten strafbaar waren gesteld omdat zij blijk 
gaven van anti-Duitse gevoelens. Meer dan de helft van de in dat jaar voor deze 
rechter gedaagde personen was verdacht van symbolische of principiële ver
zetsdaden, zoals het bekladden van muren met de leuze ozo, het dragen van 
oranje of het uitschelden van Duitse functionarissen.254 Deutschfeindliche 
Kundgebung oordeelde de rechter. In het daarop volgende j aar (1942) nam het 
absolute aantal politieke zaken nog toe. Relatief was er sprake van een daling. 

Het aantal personen dat zich schuldig zou hebben gemaakt aan verbaal 'ver
zet' werd in 1942 kleiner. Ook het aantal verdachten van activiteiten ten behoe
ve van de illegale pers nam af. Wel was er in dat jaar sprake van een stijging van 
het aantal personen, dat werd veroordeeld wegens illegale grensoverschrij
ding. Het overschrijden van de grens was al in 1940 aan banden gelegd. Pas in 
een tweede verordening, uitgevaardigd in augustus 1941, werd de Duitse civie
le rechter uitdrukkelijk genoemd als de bevoegde instantie.2" Dit delict dat 
dikwijls een politieke oorsprong miste, belandde in 1942 zo vaak bij de Landes
gericht vanwege het simpele feit dat deze bevoegd was. 

Iets dergelijks geldt voor het aantal aan de radio gerelateerde feiten. Ook dit 
aantal steeg in 1942 en 1943. Het luisteren naar bepaalde zenders was al in 1940 
strafbaar gesteld, maar de bevoegde instantie werd pas in de Ordnungsschutz
verordnung van juli 1941 genoemd. In december van dat jaar volgde een veror
dening, waarmee radiobezit aan de goedkeuring van het bezettingsbestuur 
werd verbonden.256 Vooruitlopend op de geschiedenis moet hier volledigheids
halve worden opgemerkt, dat naar aanleiding van de april-meistakingen van 
1943 Rauter aanvullende maatregelen trof. Op 13 mei 1943 werd zijn Anordnung 
über die Einziehung von Rundfunkempfangsanlagen uitgevaardigd: alle radio's 
moesten worden ingeleverd. Omdat de opkomst echter te wensen overliet, 
maakte Rauter op 3 oktober van datzelfde j aar bekend, dat men tot 20 oktober 
1943 de radio's alsnog straffeloos kon inleveren. De meeste delinquenten, die 
in 1943 wegens een radiodelict voor het Landesgericht waren gedaagd, hadden 
zich schuldig gemaakt aan een vergrijp tegen deze Anordnung. De introductie 
van Rauters voorschrift had de Landesrichter een zware taakuitbreiding gege
ven. 

O 

Vergeleken met het Landesgericht stelde de strafrechtspraak van het Oberge
richt kwantitatief niet veel voor: enkele honderden Obergerichtzaken tegen
over enkele duizenden Landesgerichtzaken. 

Tussen het gewone en bijzondere Obergericht waren verschillen, zowel in 
het aantal als in de soort zaken. Het gewone Obergericht behandelde in de 
bezettingstijd de meeste zaken. Tot ver in 1942 werden echter de meeste zaken 
im sondergerichtlichen Verfahren (dus door het bijzondere Obergericht) 
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berecht. In de eerste helft van 1942 deed het Sondergericht bijvoorbeeld in 
meer dan dertig zaken een uitspraak: het gewone Obergericht bleef daar ver 
onder. Tegen het einde van 1942 waren de verhoudingen veranderd. In de eer
ste vijf maanden van 1943 wezen het gewone en het bijzondere Obergericht in 
ongeveer evenveel zaken een vonnis. 

De meeste uitspraken die het Obergericht in 1941 deed hadden betrekking 
op economische delicten. Veel publieke belangstelling kreeg een zaak tegen 
tien Nederlanders die er van waren verdacht in ontruimde huizen in Den Hel
der diverse inbraken te hebben gepleegd. Het Duitse college deed in september 
uitspraak.257 In diezelfde maand werden een Limburgse fabrieksdirecteur en 
twee van zijn naaste medewerkers veroordeeld. Het Obergericht achtte onder 
meer bewezen dat zij zich niet aan een overeenkomst met Wehrmachtautori-
teiten hadden gehouden (het op verzoek van de Wehrmacht geleverde onder
goed was vervaardigd met garen van een mindere kwaliteit dan was afgespro
ken).258 In november 1941 ten slotte, begon de behandeling van een 
omvangrijke vervalsingszaak. Hoofdverdachte was een Nederlander die dui
zenden vetbonnen had vervalst en in omloop had gebracht.259 

Frappant is, dat de rechter commune misdrijven en overtredingen van eco
nomische wetten nogal eens 'politiseerde'. Zo vatte het Sondergericht in de 
laatste zaak de vervalsing van bonnen op als een 'Verstoß gegen das Gemein
wohl'. Een ander proces uit deze periode is ook zeer illustratief.260 Eind febru
ari '41 werd een joods echtpaar door de Nederlandse zedenpolitie gearresteerd - £ ^ -
naar aanleiding van de dood van een Duits meisje. Zij was overleden aan een 
inwendige bloeding: het gevolg van een mislukte abortus provocatus. De arts 
uit Amsterdam werd ervan verdacht deze tegen betaling te hebben uitgevoerd, 
waarbij zijn echtgenote hem bijstand zou hebben verleend. Tijdens de verho
ren kwam aan het licht dat hij al eens eerder, bij een joodse vrouw, dezelfde 
ingreep had gepleegd. Beide keren had de ingreep op uitdrukkelijk verzoek 
van de vrouw plaatsgehad; de eerste keer was de ingreep geslaagd, de tweede 
keer niet. 

Daar een Duits meisje slachtoffer was, werd de zaak door de zedenpolitie 
aan de Duitse politie overgedragen. De Duitse politie legde de zaak niet veel 
later voor aan het Duitse OM, dat het echtpaar eerst aanklaagde bij het Landes
gericht maar daar tijdens de zitting op 4 november op terugkwam. Nu vroeg 
het OM de zaak wegens haar betekenis te verwijzen naar het Sondergericht. 
Aldus geschiedde. Op 10 november begon de behandeling ter terechtzitting, 
op 19 november deed het Sondergericht een uitspraak. De hoofdverdachte 
werd op grond art. 218 van het Duitse wetboek van strafrecht, wegens het 
gewerbsmäßig afbreken van de zwangerschap in twee gevallen, tot vijfjaren 
tuchthuisstraf veroordeeld. Het gerecht meende dat deze hoge straf hier op 
zijn plaats was omdat de feiten een gevaar voor de Nederlandse en Duitse 
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bevolking vormden. In deze mening kwam de in nazi-Duitsland heersende 
opvatting tot uitdrukking, dat het aborteren van een 'raszuivere' vrouw een 
misdrijf tegen de 'volksgemeenschap' was.261 De Nederlandse en Duitse bevol
king, zo vervolgde het Sondergericht, moest de Duitse rechter beschermen. 
Aan de bescherming van de joodse bevolking (een van de twee patiënten was 
immers een joodse vrouw geweest) hechtte het gerecht niet: 

Wenn es Abtreibungshandlungen an jüdischen Frauen trotzdem bestraft, dann 

gescheht das aus dem Gesichtspunkt, dass eine solche Abtreibung immerhin die allge

meine öffentliche Ordnung stört und eine Mißachtung der Gesetze darstellt. 

De toelichting is frappant. Ook als 'gewone' misdrijven gekwalificeerde feiten 
werden beschouwd als een gevaar voor de openbare orde. Onder dat laatste 
begrip werd de orde van het politieke regime verstaan. 

Naast de zaken, waarin de feiten op zich niet politiek waren en door de rech
ter ook niet zo werden gekwalificeerd, werden in 1941 ook enkele politieke 
zaken berecht. Waar de Duitse rechter in zijn uitspraken gewone misdrijven 
'politiseerde', had de Duitse wetgever (Seyss-Inquart) in zijn verordeningen 
verzetsdaden 'gecriminaliseerd'. 

In december 1941 werden zes Nederlanders veroordeeld wegens hun aan
deel in de vervaardiging en verspreiding van het illegale blad Het Vrije Volk.162 

Enkele maanden eerder was een hoogverraadzaak behandeld.263 De verdachten - ^ ^-
waren de 22 Amsterdamse communisten die een rol hadden gespeeld bij de 
Februaristaking. Een van hen was trouwens al voor de staking gearresteerd. 
Eind augustus klaagde het OM de verdachten bij het gewone Obergericht aan. 
De verdachten werd ten laste gelegd sinds juli 1940 (de maand waarin de CPN 
verboden werd) hoogverraad te hebben voorbereid (art. 83 StGB). De behande
ling ter terechtzitting duurde acht dagen. Op 18 september werd een uitspraak 
gedaan. Het gerecht veroordeelde de meesten tot een vrijheidsstraf. 

In 1942 was het aantal Obergerichtzaken aanmerkelijk groter dan in het 
voorgaande jaar. Nog steeds waren de meeste zaken economisch van aard. Een 
ernstige overtreding van de distributiewetgeving was meestal het onderwerp. 
In de eerste vier maanden van dat jaar behandelde het bijzondere Obergericht 
bijvoorbeeld negen zaken tegen Nederlanders, die op grote schaal met bonnen 
hadden geknoeid. Dikwijls was een ambtenaar van een distributiekantoor de 
hoofdverdachte.264 

In april 1942 behandelde het Duitse college de zaak tegen de verdachten van 
de inbraak in het distributiekantoor in de Oosterparkstraat te Amsterdam.265 

Deze inbraak was reeds enige tijd geleden, in juni 1941, gepleegd door de vijf 
hoofdverdachten in deze zaak. De buit was indrukwekkend geweest: de gesto
len bonnen waren goed voor meer dan twee miljoen kilo brood, zeven ton 
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kolen, drie ton boter, twee ton margarine en vele duizenden kilo's vlees, cacao, 
kaas, rijst, maïzena, meel, zeep, aardappels, suiker, surrogaatkoffie, enzovoort. 
Deze omvang moet ook de inbrekers hebben verrast. Zij slaagden er niet in alle 
bonnen tijdig af te zetten (bonnen konden immers alleen gedurende een 
bepaald tijdvak worden ingewisseld tegen goederen). 

In samenwerking met de Nederlandse politie werden de verdachten opge
spoord. De eerste arrestatie werd op 21 november verricht, de laatste op 21 
maart 1942. Alle verdachten hadden een strafblad, enkelen waren bekende 
figuren uit het Amsterdamse criminele circuit. Ruim drie weken later, op 17 
april, diende het OM een aanklacht in bij het Sondergericht. Binnen een week 
kwam de zaak voor. De publieke belangstelling was groot. Het Algemeen Han
delsblad schreef zowel in de ochtend- als in de avondeditie over de zittingsda
gen.266 Op de zevende mei deed het Duitse rechtscollege een uitspraak. De vijf 
inbrekers en de drie verdachten, die bij het verhandelen in de gestolen bonnen 
waren betrokken, werden ter dood veroordeeld. 

Een zaak met een politieke tint was de zaak tegen twee scholieren uit Frede-
riksoord, die in januari '42 werd beëindigd.267 Het tweetal was op sinterklaas
avond van het voorgaande jaar het donkere huis van de NSB-Kringleider in 
Steenwijk binnengeslopen, niet vermoedend dat een kamerhuurder nog thuis 
was. Toen zij hem tegen het lij f liepen, trok een van de jonge inbrekers zijn pis
tool. Direct daarna vluchtten de twee het huis uit. Een van hen werd door Duit
se soldaten op straat vastgegrepen en kort daarop bij het Steenwijkse politie- (T) 
bureau afgeleverd. Vandaaruit werd de arrestant overgedragen aan de Duitse 
politieke recherche in Zwolle. Vijf dagen later was ook de andere inbreker inge
rekend. In de tweede week van januari 1942 klaagde het Duitse OM beiden aan 
wegens verboden wapenbezit en diefstal met braak en met geweld. De volgen
de dag al werden de twee voor de zitting opgeroepen. Op 21 januari deed het 
Obergericht uitspraak: de twee werden elk wegens gewelddadige inbraak en 
wapenbezit tot vijftien jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

Tijdens datzelfde eerste kwartaal van 1942 wees het Obergericht in diverse 
politieke zaken een vonnis. In het vroege voorjaar van 1942 werd de zaak tegen 
meer dan zestig medewerkers van Vrij Nederland ter terechtzitting behan
deld.268 Kort daarop stonden zes verspreiders van HetParool terecht.269 

In de zaak tegen Henk Sneevliet en zeven andere revolutionair-socialisten 
kwam het Obergericht in april tot een uitspraak.270 De zaak was in februari aan 
het rollen gebracht nadat een Haarlemmer de politie had geattendeerd op een 
postbode die hij ervan verdacht het illegale blaadj e Spartacus te verspreiden. Na 
de arrestatie van deze man (een van de verdachten in het proces) volgden de 
andere aanhoudingen. Op de vierde april werden de acht aangeklaagd, op de 
zevende begon de behandeling van hun zaak ter terechtzitting en op de negen
de sprak het Sondergericht het vonnis uit. Het voormalige Tweede-Kamerlid 
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en zijn kameraden werden wegens sabotage ter dood veroordeeld. Het vonnis 
bevatte een verwijzing naar de Februaristaking: 

Sie [de verdachten - GvF] wussten, dass unter den derzeitigen Umständen die Betäti

gung in einer illegalen Partei und ferner auch die Herstellung und Verbreitung 

deutschfeindlicher Schriften geeignet ist, die öffentliche Ordnung und die Sicherheit 

des öffentlichen Lebens in den besetzen niederländischen Gebieten zu gefährden. Sie 

haben alle erlebt, dass geringe politische Einwirkungen genügen können, um einen 

Streik hervorzurufen, wie es im Februar 1941 geschehen ist. 

De schrik, die de staking in februari '41 de Duitse autoriteiten had bezorgd, 
werkte in deze uitspraak door. 

Ook in het daarop volgende jaar (tot de stakingen van april en mei 1943) 
behandelde het Obergericht tientallen zaken, die destijds of na de oorlog 
bekendheid kregen. In deze periode werd tevens de werkverdeling tussen het 
bijzondere en het gewone Obergericht goed zichtbaar. Zo ging het Sonderge
richt zich toeleggen op politieke zaken. Het Obergericht nam vooral economi
sche zaken in behandeling. Het is evident dat het Duitse OM naar de aard van de 
zaak een verdeling maakte tussen het Obergericht en het Sondergericht. 

Evenals de Landesrichter berechtte het gewone Obergericht in dit jaar enige 
verdachten, die zouden hebben geprofiteerd van Kriegsmaßnahmen. Perso
nen, tegen wie de verdenking bestond te hebben gestolen uit ontruimde - £ ^ -
woningen van joden, liepen kans voor het Obergericht te moeten verschijnen 
wanneer de hun ten laste gelegde feiten ernstig waren. In januari 1943 behan
delde het gewone Obergericht zo'n zaak. Het college achtte het bewezen dat de 
vijf Rotterdamse hoofdverdachten 's nachts hadden ingebroken in een leeg
staande winkel van een joodse eigenaar die ofwel was opgepakt, ofwel was 
ondergedoken.271 Iets later in dit voorjaar kwam een soortgelijke zaak voor. Nu 
waren de verdachten afkomstig uit Den Haag.272 In ditzelfde tijdvak behandel
de het gewone Obergericht een zaak tegen enkele Amsterdammers.273 De feiten 
waren wederom stuitend. De hoofdverdachten hadden zich als Duitse agenten 
uitgegeven en vervolgens een inval bij een gemengd gehuwd echtpaar gedaan. 
In ruil voor geld en waren zouden zij vertrekken, zo hadden zij het echtpaar 
toegezegd. Met de buit onder hun arm waren zij vervolgens ook inderdaad 
weggegaan. De Duitse politie had hen echter weten op te sporen nadat het 
echtpaar aangifte had gedaan. 

Wat gold voor zaken aangaande overtredingen van economische wetten en 
vermogensmisdrij ven, gold ook voor politieke zaken: vergeleken met het Lan
desgericht behandelde het Obergericht zwaardere en complexere gevallen. 
Eenvoudige en relatief onschuldige feiten, zoals de deutschfeindliche Kund
gebung, de betreding van Sperrgebiet of overschrijding van de nationale gren-
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zen, waren hoogst zelden het hoofdonderwerp op een zitting van het Oberge
richt. De belangrijkste feiten, die deze instantie behandelde, waren van een 
ander slag: groepsprocessen tegen medewerkers van illegale kranten,274 tegen 
leden van ondergrondse politieke, hulp- of sabotagegroeperingen275 en tegen 
personen die zonder vergunning hun wapens hadden behouden.276 

Van mei 1942 tot mei 1943 behandelde het Obergericht een aantal grote poli
tieke zaken. Het gewone Obergericht veroordeelde in het najaar van 1942 zes
tien medewerkers van Vrij Nederland.177 In veel zaken die het bijzondere Ober-
gericht in dit tijdvak behandelde stonden leden of sympathisanten van de 
ondergrondse CPN terecht.278 De overgrote meerderheid van hen werd als sabo
teur veroordeeld. Hiermee had de civiele Duitse rechter ook daadwerkelijk de 
berechting van communistische groeperingen gedeeltelijk overgenomen van 
de krijgsraden, die tot de uitvaardiging van de sabotageverordening de 
opdracht hadden deze feiten, gekwalificeerd als Feindbegunstigung, te 
bestraffen. De in oktober 1941 uitgevaardigde sabotageverordening, impliciet 
ook bedoeld om de civiele Duitse rechterlijke macht bevoegdheid in zaken 
tegen communisten te geven, werd door het Sondergericht ook op die wijze 
geïnterpreteerd en toegepast. 

Samengevat komt het er dus op neer dat het Landesgericht en het Obergericht 
in de periode tussen de twee stakingen aanzienlijk meer zaken in behandeling 
namen. Het onderlinge verschil was groot. De eerste instantie bleef zwaarder - £ ^~ 
belast dan de tweede. Ook naar de aard der delicten is een onderscheid te 
maken: het Landesgericht berechtte de lichtere gevallen, het Obergericht de 
zwaardere. Terwijl het gewone Obergericht zich steeds meer toelegde op de 
berechting van overtredingen van economische wetten, concentreerde het 
Sondergericht zich op politieke zaken. 

Voor beide instanties (Landesgericht en Obergericht) gold overigens dat het 
aantal politieke zaken in vergelijking met het aantal zaken wegens commune 
vermogensmisdrijven en overtredingen van economische wetten gedurende 
dit tijdvak afnam. De politieke feiten die werden berecht, veranderden ook 
dikwijls - afhankelijk van wetgeving (strafbaarstelling), bezettingspolitiek en 
de vormen waarin politiek verzet zich manifesteerde. Illustratief is de berech
ting van vele cPN-zaken door het Sondergericht: de sabotageverordening had 
de instantie de competentie verschaft; het uitbreken van de Duits-Russische 
oorlog had aan communistisch verzet én aan de (Duitse) opsporing van dat ver
zet een stimulans gegeven. In dit tijdvak werd het bijzondere Obergericht het 
politieke gerecht bij uitstek. Bij het gewone Obergericht werden overwegend 
economische zaken aangebracht. 

In het algemeen veroordeelde het Landesgericht - naar verwacht kon wor
den - de verdachten tot mildere straffen dan het gewone en bijzondere Ober-
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gericht.279 Geen verdachte is door het Landesgericht ter dood veroordeeld en 
slechts bij uitzondering werd een tuchthuisstraf opgelegd. Het meest opge
legd waren de boete en de gevangenisstraf. 

In de tijd kende de verdeling van door de Landesrichter opgelegde straffen 
enige verschuivingen. In het tij dvak tussen de twee stakingen ging het Landes
gericht niet alleen andere, maar ook strengere straffen opleggen. Aanvanke
lijk, in zaken uit 1941, werd vaker een geldboete dan een vrijheidsstraf uitge
sproken. In de meeste gevallen was de boete niet hoger dan honderd gulden. 
Nadien maakte de Landesrichter minder gebruik van de boete als sanctiemo
gelijkheid. Terwijl het aantal boetes relatief terugliep, steeg het aantal vrij
heidsstraffen. Deze ontwikkeling manifesteerde zich in de bestraffing van 
diverse delicten. Een analyse van de bestraffing van twee niet-politieke delic
ten, diefstal en overtreding van een distributievoorschrift, geeft nagenoeg het
zelfde beeld te zien: minder boetes en meer vrijheidsstraffen. De gevangenis
straffen werden bovendien hoger. Diefstal, verreweg het meest berechte 
vermogensmisdrijf, werd hoofdzakelijk met gevangenisstraf bestraft. In poli
tieke zaken waren de gevangenisstraffen van de Landesrichter (gemiddeld 
genomen) van kortere duur. 

Van dit beeld week het Obergericht op verschillende punten af. Anders dan 
het Landesgericht veroordeelde het Obergericht politieke delinquenten in de 
regel tot zwaardere straffen dan economische delinquenten. Deze vaststelling 
geldt overigens alleen voor het Sondergericht. Zoals gezegd was dit de instan- - £ ^-
tie die zich vooral met de berechting van politieke verdachten bemoeide. 
Tegen meer dan een kwart van hen sprak het Sondergericht de doodstraf uit. In 
de periode tussen de twee stakingen zijn iets minder dan veertig verdachten 
ter dood veroordeeld. 

De meeste terdoodveroordelingen gebeurden op grond van de sabotagever-
ordening. Opvallend is overigens dat wapenbezit eveneens dikwijls met de 
dood werd bestraft.280 Zo is er de doodstraf, die in januari 1943 tegen een tiener 
uit Haarlem werd uitgesproken. Deze verdachte had in zijn woonplaats tij
denlang een NSB'er bedreigd en had hem uiteindelijk getracht te vermoor
den.281 Genoemd kunnen worden de drie doodstraffen in de zaak tegen de ver
dachten van de gewapende overval op het distributiekantoor in Beverwijk. Vij f 
van de elf verdachten waren joods: drie van de vijf werden eind augustus ter 
dood veroordeeld.282 In het hoge aantal doodvonnissen verschilde de recht
spraak door het bijzondere Obergericht van de rechtspraak door het gewone 
Obergericht. Tot ver in 1943 sprak het gewone Obergericht geen enkele keer de 
doodstraf uit. 
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AFSLUITEND 

Tussen de stakingen van februari 1941 en april-mei 1943 kwam de Duitse civie
le strafrechtspraak tot wasdom. In de maanden voorafgaand aan de Februari
staking was die rechtspraak al begonnen: het Duitse OM bracht zaken aan, het 
Landesgericht wees enkele vonnissen. Desondanks waren deze aantallen 
betrekkelijk klein en waren de berechte delicten vaak van eenzelfde soort en 
tamelijk futiel. 

Daarin kwam verandering na de Februaristaking. In het algemeen gaf de 
staking in Amsterdam het startsein voor een Duits offensief. De jacht op de 
twee gedoodverfde aartsvijanden van het nazi-regime, joden en communis
ten, werd geïntensiveerd. De Duitse greep op het maatschappelijke leven en de 
Nederlandse instanties, waaronder die van rechtspraak en vervolging, werd 
verstevigd. Vaker nam de Duitse overheid haar toevlucht tot geweld en terreur: 
de buitengerechtelijke vrijheidsbenemingen en executies zijn daarvan voor
beelden. 

Ook de strafbaarstelling van politieke activiteiten, met verordeningen van 
de rijkscommissaris, kreeg na de Februaristaking een krachtige impuls. Daar
mee hoeft niets gezegd te zijn over de causaliteit tussen die gebeurtenis in 
februari en de toename van politieke voorschriften: de voorbereiding van de 
nieuwe voorschriften was al eerder begonnen. 

Voor de Duitse rechterlijke instanties vormden de nieuwe voorschriften de —£ ̂ -
feitelijke basis van hun bevoegdheid in politieke zaken. Een belangrijk 
moment was de uitvaardiging van de sabotageverordening in oktober 1941. Uit 
de ontstaansgeschiedenis van deze verordening blijkt duidelijk, dat deze was 
bedoeld om ondergrondse activiteiten van communistische Nederlanders 
streng te bestraffen. Als enige instantie was het Sondergericht bevoegd. Met de 
uitvaardiging bereikte de rijkscommissaris dat de bestrijding van deze bin
nenlandse vijand niet geheel in handen kwam te liggen van de Duitse politieke 
recherche, de Wehrmacht of het Volksgerichtshof. In de berechting van com
munisten toonde het Sondergericht in deze periode zijn tanden. Zware straf
fen werden op grond van deze verordening uitgesproken. 

Temeer daar zowel de Duitse politieke recherche als de Wehrmacht daartoe 
bevelen van hoger hand ontving, bleven op het gebied van de vervolging van 
Nederlandse communisten echter ook nadien diverse Duitse autoriteiten 
naast elkaar bestaan. In grote lijnen was de formele regeling zo, dat de krijgs
raden zaken tegen communisten behandelden wanneer er sprake was van 
Feindbegunstigung en dat het Sondergericht alle andere zaken tegen commu
nisten behandelde. De zaken die om pragmatische reden niet werden ver
volgd, werden aan de Duitse politieke recherche overgedragen. In de praktijk 
was de afbakening van bevoegdheden minder helder. Vooral de bevoegdheid 
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van de Duitse politieke recherche was aanzienlijk groter dan in de regeling 
werd verondersteld. 

In zekere zin was deze geschiedenis typerend: op elk gebied gingen de 
bevoegdheden elkaar steeds meer overlappen. In amper driejaren tijds was van 
de oorspronkelijke verdeling van bevoegdheden op strafrechtelijk gebied niet 
veel meer over. Zowel in economische als in politieke zaken waren diverse 
instanties werkzaam: civiele en militaire, Nederlandse en Duitse, oude en 
nieuwe, van politie en justitie. 

Het ontstaan van deze overlappingen hield verband met de bezettingsreali
teit. Ondergronds verzet, vermogenscriminaliteit en overtredingen van eco
nomische wetten, protestacties en tegenwerkingen namen hand over hand 
toe. Zelfs de kring van Nederlandse rechterlijke ambtenaren hadden in het 
voorjaar van 1943 een protestgeluid laten horen. Voor de bezetter was het van 
primair belang deze ontwikkelingen om te buigen. Zij ontwrichtten de 
samenleving en vormden een gevaar voor de bezettingsorde. De bestraffing 
van deze zaken vereiste dat de krachten werden gebundeld. De constellatie, die 
hierdoor op strafrechtelijk gebied ontstond, was uitermate hybride. Daarin 
verschilde het terrein van de strafrechtspraak overigens niet van andere terrei
nen van het openbare leven tijdens de bezetting. Het 'naast-en-door-elkaar-
functioneren' van instanties van diverse pluimages kan als een wezensken
merk van het nationaal-socialistische bestuur worden beschouwd. 

In de praktijk had deze ontwikkeling ook gevolgen voor het Obergericht en - £ ^~ 
het Landesgericht. Zo 'kregen' de rechters aan de ene kant zaken wegens com
mune vermogensmisdrijven en overtredingen van economische wetten, die 
naar de aanvankelijke opzet bij de Nederlandse rechter of de krijgsraden thuis 
hoorden. Aan de andere kant 'verdwenen' zaken naar de Duitse veiligheidspo
litie, de krijgsraden of een Nederlandse instantie die formeel (ook) bij de Duit
se civiele rechtsinstanties konden worden aangebracht. 

Of deze doorkruisingen van het oorspronkelijke plan voor de Duitse civiele 
j ustitie ongelegen kwamen, kan worden betwij feld. Van meet af aan kampte de 
Duitse civiele rechterlijke macht met overbelasting. Uitgaand van de zegswij
ze, dat vele handen licht werk maken, zou zij eerder verheugd dan bezorgd 
zijn geweest. Afgezien van een enkel document waarin de rechter mopperde 
over het eigenzinnige optreden van de Duitse veiligheidspolitie, zijn er geen 
tekenen die wijzen op rivaliteit.283 Het ligt dan ook voor de hand te veronder
stellen dat naarmate de tegenstelling tussen bevolking en het bezettingsregi
me groeide, de scheidingslijnen tussen de diverse segmenten van dat regime 
vervloeiden. 

Daar kwam trouwens bij dat de civiele Duitse rechterlijke macht, de 
beschreven ontwikkeling ten spijt, in deze periode geenszins bedreigd werd 
door de nieuwkomers. Landes- en Obergericht kregen na de Februaristaking 
meer bevoegdheden én meer werk. Grofweg kende de Duitse civiele strafrecht-
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spraak gedurende dit tijdvak twee tendensen: in de eerste plaats werden de 
straffen gaandeweg zwaarder; in de tweede plaats werden verhoudingsgewijs 
minder politieke en meer zaken wegens commune vermogensmisdrijven en 
overtredingen van economische wetten behandeld. 

Dat de Duitse rechterlijke macht in haar totaliteit minder politieke zaken 
berechtte, wilde ook niet zeggen dat zij haar politieke, protegerende functie 
voor het bezettingsregime verloor. In het algemeen gaf de Duitse rechtspraak 
de boodschap af dat het Duitse regime niet met zich liet spotten. Zo diende de 
bestraffing van een vermogensmisdrijf of een overtreding van een economi
sche wet, waarmee de ordentelijke uitvoering van een Duitse beleidsmaatregel 
in gevaar was gebracht, het gezag van de nieuwe machthebbers te bevestigen. 
De berechting van personen, die uit leegstaande huizen van joden hadden 
gestolen, had in dat licht ook een politieke functie. 

Voorts droeg de Duitse rechtspraak in zaken wegens commune vermogens-
misdrijven en overtredingen van economische wetten bij aan de bescherming 
van het goed van medewerkers en medestanders van het bezettingsregime. 
Evenzeer was een deugdelijk functionerend distributiesysteem in het voor
deel van de Duitse bezetter: het is maar zeer de vraag of het letterlijke opblazen 
van een Duits gebouw als even ontwrichtend werd beschouwd als het figuur
lijke opblazen van het distributiesysteem. 

Ten slotte bleek de politieke functie van de Duitse civiele strafrechtspraak in - £ ^-
de periode tussen de twee stakingen uit haar volgzaamheid - formeel aan het 
recht, maar feitelijk aan het bezettingsbestuur. Maatregelen van dit bestuur, 
die gevolgen hadden voor het toepasselijk recht of voor het krachtenveld op 
justitieel gebied, werkten door in de Duitse civiele strafrechtspraak: andere 
delicten werden vervolgd en berecht. Die flexibiliteit maakte de Duitse civiele 
strafrechtspraak tot een instituut dat in dit tijdvak zijn nut bewees in de 
bescherming en stabilisatie van de Duitse bezetting. 
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