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DE P R O C E D U R E : VAN O P S P O R I N G NAAR U I T S P R A A K 

* 

Duizenden zaken hadden de Duitse rechters in de periode tot mei 1943 in 
behandeling genomen. In de daaropvolgende bezettingsjaren zouden hier 
nog duizenden andere bij komen. Het grootste deel van deze zaken eindigde 
met een vonnis. 

In dit hoofdstuk zijn enkele algemene bevindingen over de Duitse straf
rechtelijke procedure in bezet Nederland verwoord. Daar de reconstructie 
sterk is bepaald door de beschikbare bronnen, wordt eerst kort stilgestaan bij 
het bronnenmateriaal en de wijze waarop dit is verwerkt. 

DE B R O N N E N EN DE V E R W E R K I N G 

Er zij n mensen, die een doodsangst hebben voor alles wat zweemt naar cijfers, en er zijn 

anderen, die erbij zweren. Uit de eerste groep stamt de beroemde dooddoener - die al 

heel vaak statistici tot razernij gebracht heeft - omtrent de kleine leugens, de grote leu

gens en de al deze leugens overtreffende statistieken. Wil men daarentegen in de laatst

genoemde categorie iets bereiken, dan vindt men zonder een beroep op de 'sprekende 

cijfers' nauwelijks gehoor. Beide standpunten zijn onjuist, want statistieken 'spreken' 

nooit en derhalve liegen ze ook nooit. Wie spreekt - en helaas ook wel liegt - is de statis

ticus, die de getallen groepeert en er bepaalde gevolgtrekkingen uit maakt.1 

-e-

Al tijdens de bezetting verzamelden talloze Nederlanders materiaal dat 
betrekking had op de Duitse bezetting.2 Direct na de bevrijding vervulde het 
Rijksbureau voor de documentatie van Nederlands Oorlogsgeschiedenis (de 
voorloper van het NIOD) in de documentatie een centrale en centraliserende 
rol. Veel van de door particulieren aangelegde collecties werden door dit 
bureau verworven. Ander materiaal werd door medewerkers bijeengebracht 
en geordend. 

Succesvol waren de reizen van medewerkers van het instituut naar Duits
land. Collecties en documenten werden aldaar ingezien en vervolgens naar 
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Nederland meegenomen. Deze stukken hadden betrekking op de Duitse 
instanties die in bezet Nederland hadden gewerkt. In Ibbenbüren (Westfalen) 
wisten medewerkers de hand te leggen op zo'n twee ton aan archiefmateriaal. 
Terwijl veel andere documenten van Duitse instellingen naar de Bijzondere 
Rechtspleging in Nederland waren gegaan, bleef het in Ibbenbüren verzamel
de materiaal in het bezit van het NIOD. Met de Bijzondere Rechtspleging werd 
een regeling getroffen over het beschikbaar stellen van kopieën. 

In Ibbenbüren waren ook de bewaard gebleven archieven gevonden die de 
Duitse j ustitie in bezet Nederland had aangelegd.3 Daarbij ging het in de eerste 
plaats om delen van het archief Abteilung deutsche Gerichtsbarkeit, dat weer 
uiteenviel in drie onderdelen (Landesgericht, Obergericht en Generalstaatsan
waltschaft). In de tweede plaats betrof het hier delen van het archief van de 
Abteilung Gnadensachen (de afdeling die was belast met de behandeling van 
gratieverzoeken). Voorts namen medewerkers de behouden registers van straf
zaken mee die door de griffie en het OM van de Duitse justitie in bezet Neder
land waren bijgehouden. Kort daarop kwam het instituut in het bezit van een 
collectie van circa 1300 dossiers (Personalakten) van Nederlanders die door de 
Duitse rechter in bezet Nederland tot een vrijheidsstraf waren veroordeeld. 

Beginjaren vijftig kreeg J. R. de Groot, destijds verbonden aan het instituut, 
de opdracht de stukken te ordenen. Voor hem lagen de tientallen registers en 
de duizenden papieren en mappen die alle iets te maken hadden met de Duit
se strafrechtspraak. - ^ ^~ 

Wat de opdracht relatief eenvoudig maakte, was de systematische codering 
van de archiefstukken. Nummers in registers correspondeerden met nummers 
op archiefstukken. Telkens wanneer een strafzaak een nieuwe procesfase 
inging (en een nieuwe instantie bereikte) werd aan het betreffende dossier een 
nieuwe code toegevoegd. Stukken hadden dus vaak diverse codes. Een code 
met de afkorting 'StA' duidde er op, dat de zaak bij de Staatsanwaltschaft, het 
Duitse OM, was binnengekomen en in het StA-Register was ingeschreven. Een 
code met de afkorting 'L' gaf aan, dat de zaak aanhangig was gemaakt bij het 
Landesgericht en in het register voor Landesgerichtzaken was ingeschreven. 
Zaken die bij het Obergericht waren aangeklaagd, konden verschillende codes 
hebben: 'o', 'SG' en 'Ns'. Ook deze codes kwamen terug in de registers van het 
Obergericht. Voor een L-, O-, SG- en StA-code stond meestal een arabisch cijfer, 
dat verwees naar de Geschäftstelle van de betreffende instantie die de zaak had 
behandeld. Voorts hadden sommige dossiers ook een of meer 'Gn'-nummers 
wanneer een of meer veroordeelden om gratie had(-den) verzocht. Ten slotte 
waren alle executabele vonnissen voorzien van een VR-nummer dat correspon
deerde met het nummer in het Vollstreckungsregister. De nummers liepen op 
naar datum van binnenkomst. In elk register werd doorgeteld tot het einde 
van een kalenderjaar en in het nieuwe jaar begon de nummering weer bij 1. Een 
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stuk met de code 'L 50/41' bijvoorbeeld verwees naar de vijftigste zaak die in 
1941 bij het Landesgericht aanhangig was gemaakt. 

Op grond van deze nummers kon De Groot een schatting maken van het 
aantal zaken dat de Duitse instanties hadden behandeld: het totaal aantal 
zaken was immers gelijk aan de som van de jaarlijkse aantallen geregistreerde 
zaken: iets meer dan 12.000. Hiermee was nog niets gezegd over de aard van 
deze zaken en, meer in het algemeen, over de Duitse strafrechtspraak; daar
voor moest het bewaard gebleven materiaal worden geanalyseerd. De Groot, 
die intussen kenbaar had gemaakt een bronnenpublicatie te willen verzorgen, 
stelde in de jaren vijftig vast dat dat een moeilijke opgave was.4 De problemen 
die hij signaleerde zijn ook de problemen van de hedendaagse onderzoeker. 

Om te beginnen: de stukken bevinden zich her en der in verschillende col
lecties en archieven. Naast de diverse archieven die de Duitse justitie in Neder
land had aangelegd, bevatten ook de Personalakten vaak een kopie van een 
vonnis, gegevens over de veroordeelde en enige formulieren inzake de straf
executie. 

Daar komt bij dat lang niet van alle zaken die tijdens de bezetting door het 
Landesgericht en het Obergericht zijn behandeld, schriftelijk materiaal 
bewaard gebleven is. Van complete jaargangen zijn de registers verloren 
gegaan. Van minder dan de helft van het aantal strafzaken dat het Obergericht 
heeft berecht is materiaal voorhanden. Het NioD-archief van het Landesge
richt is amper twee meter lang en heeft stukken die behoren tot zo'n vijfhon- - £ ^ -
derd zaken. In andere archieven en collecties zijn van nog zo'n vijfhonderd 
andere Landesgerichtzaken stukken aanwezig. Dit aantal was slechts een frac
tie van het aantal dat gedurende de bezettingstijd door deze instantie is behan
deld (11.000). 

Ook de wél behouden documentatie is niet uitgebreid. Vanaf medio juli 
1940 werd van elke behandelde zaak een procesdossier aangelegd. Daarin wer
den alle documenten gebundeld, chronologisch gerangschikt en genummerd. 
Zo'n procesdossier bevat dus gegevens over het voorbereidend onderzoek, het 
hoofdonderzoek en soms ook over de strafexecutie en het Duitse gratiebeleid. 
Van minder dan driehonderd zaken is het complete procesdossier bewaard 
gebleven. Het aantal volledige procesdossiers van Landesgerichtzaken is niet 
groter dan zestig, van Obergerichtzaken niet groter dan 208. Alleen van bijna 
alle zaken die het bijzondere Obergericht behandelde, is het procesdossier 
bewaard gebleven (iets minder dan 180 stuks). Met betrekking tot andere 
zaken moet de onderzoeker zich tevreden stellen met fragmenten van de pro
cesdossiers. 

In het kader van dit onderzoek zijn de in de archieven van het NIOD bewaard 
gebleven processtukken en procesdossiers bestudeerd. De gegevens die hieruit 
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zijn gedestilleerd zijn, per zaak, in een standaardformulier opgenomen.5 Met 
een eenvoudig computerprogramma was het mogelijk te kwantificeren en tot 
generalisaties te komen. 

De kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen van het materiaal hebben 
echter consequenties waaraan niet zonder meer voorbij kan worden gegaan. 
Het verhaal over het sepotbeleid bijvoorbeeld, is gebaseerd op de stukken met 
betrekking tot circa 1200 sepotzaken waarvan het Duitse OM in 1943 in kennis 
werd gesteld. Meer materiaal is niet voorhanden. Voorts is het noemenswaard 
dat de meeste stukken van Landesgericht- en Obergerichtzaken niet over alle 
facetten van het strafproces informatie verschaffen. Ook de registers vermel
den alleen het nummer van de zaak, enkele persoonsgegevens van de verdach
te, de datum van het vonnis, het strafbare feit en de opgelegde straf. Het hier
onder geschetste beeld van de rechtsgang leunt in belangrijke mate op de 
gegevens die aan de procesdossiers van Sondergerichtzaken kunnen worden 
ontleend. Over de verschillende fasen van het proces, over onderwerpen als 
opsporing, voorarrest, vervolging, contact met de verdediging, corresponden
tie tussen de diverse Duitse autoriteiten, requisitoir en pleidooi bevatten deze 
procesdossiers informatie. 

Een algemene opmerking over het Sondergericht moet nu worden 
gemaakt. Het bijzondere Obergericht was onder andere bijzonder omdat in 
deze zaken de autoriteiten zich aan gebruikelijke strafprocesrechtelijke voor
schriften en termijnen niet hoefden te houden. In Sondergerichtprocessen 
vond bijvoorbeeld geen gerechtelijk vooronderzoek plaats en volgde op de 
aanklacht geen rechterlijk Eröffnungsbeschluß waarmee een Duits gerecht nor
maliter het rechtsgeding (Hauptverfahren) opende.6 Daarentegen bepaalde het 
Sondergericht direct nadat de aanklacht deze instantie had bereikt, de datum 
waarop de behandeling ter terechtzitting zou beginnen. Voorts waren de auto
riteiten niet gehouden aan de wettelijke dagvaardingstermijn (Ladungsfrist) 
van een week, maar kon het onderzoek op de zitting al op de dag na de oproep 
aanvangen. Wanneer de dader op heterdaad was betrapt 'oder sonst seine 
Schuld offen zutage liegt1 verlangde de wetgever zelfs min of meer dat een pro
ces direct, ohneEinhaltungvon Fristen, tot een veroordeling leidde.7 Het geschet
ste beeld is daarom niet op te vatten als een zuivere weergave van de Duitse pro
cedure, maar het geeft slechts een indruk daarvan, in het bijzonder van de 
markantste aspecten van de procedure in Sondergerichtzaken. 

DE O P S P O R I N G 

De coördinatie van het politieonderzoek naar de strafbare feiten, waarvan de 
Duitse instanties kennis konden nemen, lag in handen van de Duitse veilig-
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heidspolitie. Wel kwam het voor dat andere opsporingsambtenaren in 
opdracht van of in samenwerking met deze politie arrestaties en onderzoek 
verrichtten. In het vooronderzoek naar politieke zaken speelde de Nederland
se politie dikwijls een rol. 

Het politieonderzoek kon verschillende vertrekpunten hebben. Zo gebeur
de het nogal eens dat een strafbaar feit bij toeval werd ontdekt: tijdens een 
huiszoeking naar illegale blaadjes werd een verborgen radio gevonden;8 bij de 
aanhouding van een van clandestien slachten verdachte Nederlander werd 
ontdekt dat deze persoon gewapend was;5 op zoek naar verborgen Franse 
krijgsgevangenen werd een pistool en munitie aangetroffen;10 op het lichaam 
van een man, die voor het bekladden van een muur was aangehouden, werd 
gestolen waar gevonden." 

Een ander vertrekpunt vormde het speurwerk van de politie: zonder hulp 
van buitenaf was de politie een strafbaar feit op het spoor gekomen. In politie
ke zaken werd in de regel gebruikgemaakt van een Vertrauensmann (v-Mann), 
die als informant van de Duitse politie tegenstanders of vermoede tegenstan
ders van het bezettingsregime bespiedde. Zo kon een Leeuwarder dominee 
begin 1941 worden gearresteerd omdat een kerkganger destijds van de preken 
verslag uitbracht aan de Duitse politie.12 In een klein aantal zaken werd de 
naam van de v-Mann in het dossier genoemd.13 Vaker volstonden de politie
rapporten met de vermelding dat door het werk van een v-Mann de zaak aan 
het rollen was gebracht.14 Met dit informantenwerk kon trouwens aardig wor- -£ ^-
den verdiend. Illustratief is het bericht van een medewerker van het Devisen-
schutzkommando in Haarlem aan de Außenstelle te Amsterdam naar aanleiding 
van de arrestatie van een ondergedoken joods echtpaar: 

Ich bemerke zu der Ablieferung des Geldes, dass ich (...) ƒ 150, - an den v-Mann ausge

zahlt habe, der mir Angaben gemacht hat, die zum erfolgreichen Aufgriff geführt 

haben.15 

Tips en aangiften van 'gewone' Nederlandse burgers konden eveneens leiden 
tot het instellen van een onderzoek. De redenen voor het verstrekken van 
belastende informatie varieerden van geval tot geval. Gedupeerden deden aan
gifte.16 Anderen hoopten er zelf beter van te worden.17 Overheidsinstanties 
achtten het doen van aangifte dikwijls in het algemeen belang.18 Politieke over
tuiging kon de doorslag geven,19 evenals een gevoel van burgerplicht20 of een 
persoonlijke rancune.21 

Soms ontstonden schrijnende situaties. Zo is er de zaak waarin een vader 
zijn zoon uit zijn eerste huwelijk aangaf.22 Deze zoon zou communistische 
blaadjes in zijn bezit hebben. Onderliggende reden voor de aangifte waren 
vaders opvoedkundige problemen met zijn kind. Een paar dagen in de cel zou 
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hem wel leren, was vaders gedachte. Die paar dagen werden maanden. De 
vader kreeg wroeging. In twee brieven verzocht hij de voorzitter van het Ober-
gericht zijn zoon vrij te laten. Zijn pogingen mochten niet meer baten: in sep
tember 1942 werd de achttienjarige jongen tot twee jaar tuchthuisstraf veroor
deeld wegens het luisteren naar verboden radiozenders en het verspreiden van 
deutschfeindliche geschriften. 

Het laatste vertrekpunt dat moet worden genoemd heeft te maken met de 
verhoortechnieken van de Duitse (en in haar dienst: de Nederlandse) politie. 
Het Nederlandse grondbeginsel dat de verdachte niet tot het afleggen van een 
voor zichzelf belastende verklaring mag worden verplicht, werd stelselmatig 
geschonden. Een groot aantal personen is door geweld, list en bedrog tot een 
bekentenis gekomen. Een voorbeeld is de zaak tegen een groep cPN'ers, waar
van één verdachte aanvankelijk hardnekkig ontkende. De Duitse veiligheids
politie zette daarop een confrontatie in scène. Een v-Mann, die zich voordeed 
als lid van de groep, verklaarde in aanwezigheid van de verdachte wat de poli
tie slechts vermoedde, waarop de verdachte, die meende dat langer zwijgen 
nutteloos was, alles bekende. In zijn rapport merkte de betrokken agent 
droogjes op dat hij niet graag wilde dat anderen dan het OM wisten van deze 
onderzoeksmethode.23 

Ook kwam het voor dat het politieonderzoek voorafgaand aan de arrestatie 
was blijven steken op vermoedens, maar dat met rake klappen verklaringen uit 
verdachten werden geslagen. De frequentie waarmee een eerdere verklaring 
werd herroepen, was opvallend hoog. Een zinsdeel als 'nach längerem Verhör 
gebe ich nun zu' of'der niederländische Staatsangehörige EG. (...) erklärt nach 
längerem Vorhalt' geeft een idee van de druk die werd uitgeoefend tijdens de 
politieverhoren." Anders dan naar het Nederlands recht was de Duitse politie 
in bijzondere gevallen toegestaan geweld te gebruiken (verscherpt verhoor). 
De regels inzake verscherpt verhoor waren nauw omschreven. Niet elke poli
tiefunctionaris hield zich daar aan.25 Het gebruik van geweld tijdens het ver
hoor bleef in de rapporten en de processen-verbaal onvermeld. De Duitse rech
ter kon misschien vermoeden dat sommig bewijs onder dwang was verkregen: 
uit de politiestukken bleek dat niet. 

O 

H E T V O O R A R R E S T 

In meer dan duizend zaken, die later door het Duitse OM werden vervolgd, 
heeft een verdachte in voorarrest gezeten. Nagenoeg allen, die betrokken 
waren bij Sondergerichtzaken, verbleven enige tijd in voorarrest. Gemiddeld 
duurde het voorarrest in deze Sondergerichtzaken een halfjaar.26 

Voor de meesten die in aanraking kwamen met de Duitse politie en die 
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hoogstwaarschijnlijk voor vervolging in aanmerking zouden komen, verliep 
de route van het voorarrest van plaatselijk politiebureau, via inrichtingen van 
de Duitse veiligheidspolitie naar de Untersuchungsgefängnis van de Duitse 
civiele justitie. Bijna de helft van alle arrestanten wier zaak later bij het Son
dergericht aanhangig zou worden gemaakt, bracht een deel van zijn voorarrest 
door in het Oranjehotel of een van de Duitse kampen in Nederland. Arrestan
ten in Landesgerichtzaken kwamen zelden in een van deze kampen terecht. De 
meeste tijd van hun voorarrest verbleven zij in de Untersuchungsgefängnis.27 

In deze gevangenis belandde een verdachte overigens meestal pas nadat hij 
officieel in Untersuchungshaft was genomen. Van Untersuchungshaft was spra
ke als de strafrechtelijke vervolging was begonnen en het OM de rechter had 
verzocht het Haftbefehl uit te vaardigen. Dat laatste kon de rechter doen, 

wenn dringende Verdachtsgründe gegen ihn vorhanden sind und entweder er der 

Flucht verdächtig ist oder Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, daß er Spu

ren der Tat vernichten oder daß er Zeugen oder Mitschuldige zu einer falschen Aussage 

oder Zeugen dazu verleiten werden, sich der Zeugnispflicht zu entziehen, oder daß er 

die Freiheit zu neuen strafbaren Handlungen mißbrauchen werde oder wenn es mit 

Rücksicht auf die Schwere der Tat und die durch sie hervorgerufenen Erregung der 

Öffentlichkeit nicht erträglich wäre, den Angeschuldigten in Freiheit zu lassen.28 

In grote lijnen kwamen de gronden voor de toepassing van de preventieve -Q-
hechtenis overeen met die van het Nederlandse recht, dat voorschreef dat een 
verdachte alleen in hechtenis kon worden genomen indien er 'ernstige bezwa
ren' tegen hem waren gerezen en eveneens was gebleken dat er vluchtgevaar of 
een 'gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid' bestonden, die zijn 
onmiddellijke vrijheidsbeneming vorderden.29 

Anders dan naar Nederlands recht hoefde dit vluchtgevaar naar Duits recht 
echter niet te worden gemotiveerd indien de persoon in kwestie werd verdacht 
van een misdrijf.30 Voorts waren er andere autoriteiten bij betrokken dan in het 
Nederlandse proces, waar de (hulp-)offkier van justitie, de rechter-commissa-
ris en de raadkamer beslisten over respectievelijk inverzekeringstelling, bewa
ring en gevangenhouding.31 In de Sondergerichtzaken gebeurde de vorläufige 
Festnahme op gezag van de Duitse veiligheidspolitie en besliste de president 
van het Sondergericht over Untersuchungshaft. 

De Duitse Untersuchungsgefängnis was eerst in Scheveningen en vanaf de 
jaarwisseling 1942-1943 (tot september 1944) in Utrecht gehuisvest in een 
bestaande, Nederlandse penitentiaire inrichting. Het transport geschiedde 
openlijk: de arrestanten werden vanuit de gevangenis lopend of met openbare 
vervoermiddelen naar de nieuwe plaats van bewaring gebracht.32 

Vooral in de Duitse kampen in Nederland was het leven zwaar. De bruut-
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heid van het bewakingspersoneel en de zware dwangarbeid waren schokkend. 
In de slechtste periode van kamp Vught overleden aldaar in zes maanden tijds 
311 gevangenen." Ook een van de verdachten die zou worden berecht door het 
Sondergericht overleed in Vught alvorens zijn zaak was voorgekomen. In de 
stukken heette het dat de persoon was overleden aan Herz- und Kreislauf
schwäche.3* 

Honger hadden de verdachten bijna voortdurend." 'Het is gek als je honger 
hebt/ aldus de ex-veroordeelde P. de Jong over zijn voorarrest in Amersfoort: 

Je kan niet meer denken, je kan niets. Alles is gebaseerd op eten, eten, eten. Je kan ook 

niet meer slapen. Het is alles, het is te gek (...) En dan staat er in de Bijbel zo mooi: 'Der 

jongelingen sieraad is hun kracht.' Dat is helemaal niet waar. Je kan niet zitten, je kan 

niet lopen, je kan helemaal niets meer. Echt niet. En dat in tien weken tijd.36 

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE DUITSE POLITIE 

Ook hierin, in de lengte en de omstandigheden van het voorarrest, verschilde 
het Duitse proces van het Nederlandse. Dat verschil hing samen met het feit 
dat de relatie tussen de Duitse politie en justitie na de Machtübernahme ingrij
pend was veranderd. In bezet Nederland was - althans in zaken die later voor 
de Duitse rechter kwamen - de Duitse veiligheidspolitie de opsporende en - £ ^ -

onderzoekende instantie. De verhouding tussen deze en het Duitse OM in 
bezet Nederland was een volstrekt andere dan die tussen de politie en het OM 
in 'normale' tijden. De Duitse veiligheidspolitie had immers de bevoegdheid 
bepaalde verdachten zelf, buitengerechtelijk, te straffen. Met een beroep op 
een verordening uit februari 1933 konden in bezet Nederland gemeingefährli
che elementen worden opgeborgen in eigen inrichtingen en kampen. Het is al 
eerder gezegd: het aantal categorieën verdachten dat buitengerechtelijk kon 
worden gestraft, nam mettertijd toe. Joden, communistische Mitläufer, onder
duikers en veel van hun helpers vielen na verloop van tijd buiten de jurisdictie 
van de (Duitse) rechter.37 

Uit de bestudeerde Sondergerichtzaken kan bovendien worden opge
maakt, dat de Sipo dikwijls besloot in groepsprocessen enkele medeverdach
ten niet aan het OM over te dragen.38 Die verdachten werden 'abgetrennt' en 
bleven meestal in handen van de Duitse politie. Abtrennung was geen rechts
instituut dat in het Duitse wetboek werd genoemd. Welke factoren beslis
send waren om verdachten ab zu trennen, is niet duidelijk. De criteria zijn 
nergens nauwkeurig aangegeven. Van belang is dat de Sipo feitelijk die 
bevoegdheid had. In de regel werd het OM in de stukken over een Abtren
nung achteraf ingelicht. Bij inlichten bleef het. 
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Met deze praktijken illustreerde de Duitse politie dat zij in zekere zin (mee-) 
besliste wie een tweede fase van het strafproces inging en wie niet. Haar 
bemoeienis toonde zij ook in het afsluitende bericht (Schlußbericht) dat met de 
processen-verbaal en andere stukken aan het OM werd overhandigd. In dit 
bericht werden aanwijzingen gegeven aan de met vervolging en rechtspraak 
belaste instanties. Zo vroegen de opstellers in hun slotberichten om eine exem
plarische Bestrafung, eine strenge Bestrafung, eine empfindliche Strafe." Vooral in 
zaken waarbij communisten betrokken waren, was de toonzetting van het 
afsluitend bericht ongekend fel: 

Ein derartiges gemeingefährliches Verbrechen [het plegen van aanslagen in Amsterdam 

door twee communisten - GvF] kann nur die schwerste Bestrafung erwarten (...) Wenn 

sie auch das Opfer kommunistischer Hetze und sich im Verborgen haltender Drahtzie

her geworden sind, so ist durch laufende Veröffentlichung in den Tageszeitungen in 

den Niederlanden jede kommunistische Betätigung unter schwerste Strafe gestellt 

worden, so dass auch in dieser Hinsicht keine mildernden Umstände mehr in Rechnung 

gestellt werden können. In einer Zeit, in der die im Osten drohende Gefahr des Bolsche

wismus das Blut von tausenden deutscher Männer kostet, kann jeder derartige kom

munistische Störungsversuch im Rücken der Front nur durch schwerste Strafen geahn

det werden.40 

DE VERVOLGING 

Via het hoofdbureau van de Duitse veiligheidspolitie belandden de politiedos
siers bij het Duitse OM. Soms kreeg het Duitse OM een zaak van andere instan
ties dan de Duitse veiligheidspolitie. Stukken met betrekking tot een negental 
Sondergerichtzaken waren door het Nederlandse OM aan het Duitse OM over
gedragen. De genoemde feiten waren economisch van aard.41 

Het Duitse OM had nu verschillende mogelijkheden. Opvallend was de 
mogelijkheid een verdachte van zijn medeverdachten ab zu trennen. Naast de 
politie had het OM deze mogelijkheid dus ook. Abtrennung betekende in deze 
fase van de procedure uitlevering aan de Duitse veiligheidspolitie en, vervol
gens, buitengerechtelijke bestraffing. Op deze manier verzekerde het OM zich 
ervan, dat de verdachten toch werden gestraft - zij het niet door de Duitse rech
ter, maar door de politie. Van de mogelijkheid tot Abtrennung maakte het 
Duitse OM vooral in politieke groepsprocessen gebruik. In zo'n vijftien zaken 
tegen communisten 'corrigeerde' het Duitse OM de Duitse politie en gaf enkele 
verdachten aan de laatste instantie terug.42 

Daarnaast had het Duitse OM de mogelijkheid tot seponeren (Einstellung des 
Verfahrens). Naar het Duitse recht diende het OM alle strafbare handelingen te 
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vervolgen soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist en sofern zureichende tatsäch
liche Anhaltspunkte vorliegen." De Duitse wet gaf aan in welke situaties het OM 
kon seponeren. In de eerste plaats kon het OM dat doen, indien op grond van de 
dossiers een veroordeling niet kon worden verwacht.44 In de tweede plaats kon 
de zaak worden geseponeerd wanneer vervolging niet opportuun leek. Daar
over schreef de wet dat overtredingen niet hoefden te worden vervolgd wan
neer de schuld van de verdachte gering was of er aan berechting geen algemeen 
belang werd gehecht.45 

Over het gevoerde Duitse sepotbeleid kan worden opgemerkt, dat in 1943 
iets meer dan 1.200 zaken niet verder werden vervolgd - ruim een tiende van 
alle zaken die dat jaar bij het OM binnen kwamen. Meer dan een kwart van de 
verdachten in deze geseponeerde zaken had de Duitse nationaliteit. Markant 
is verder dat diverse zaken die in de (hedendaagse) Nederlandse rechtspraktijk 
al door de politie zouden zijn 'geseponeerd', in de Duitse rechtspraktijk pas 
door het Duitse OM werden geseponeerd. Dat gold in het bijzonder voor zaken, 
waarin de dader de politie onbekend was gebleven. Dikwijls betrof het hier 
diefstal ten nadele van een Duitse staatsburger: ook toentertijd was de fiets een 
bijzonder geliefd object van diefstal. In veel andere sepotzaken ging het om 
bijzonder lichte overtredingen, zoals verkeersovertredingen en het 'zwart' 
kopen van kleine hoeveelheden levensmiddelen. Deze lichte overtredingen 
vervolgde het OM niet onder verwijzing naar de genoemde gronden. 

Wat opvalt is dat het OM ook weleens op andere dan die wettelijke gronden 
een zaak seponeerde. Een enkele maal werd van vervolging afgezien met een 
verwijzing naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals een 
jonge leeftijd of een zwakke gezondheid.46 De reeds in voorarrest doorge
brachte tijd werd soms eveneens als reden beschouwd om vervolging te sta
ken.47 Een enkele keer ten slotte noemde het OM vervolging nicht kriegswichtig.*" 

Wanneer de Duitse officier van justitie daarentegen meende dat er reden was 
om te vervolgen, stelde hij een aanklacht op. Aanklachten in Sondergerichtza-
ken werden eerst voorgelegd aan het Ministerialreferat Justiz, de afdeling van 
het bezettingsbestuur die belast was met het toezicht houden op de recht
spraak in bezet Nederland. Het Ministerialreferat, dat trouwens na verloop 
van tijd was omgedoopt in Hauptabteilung, diende akkoord te gaan met de 
wijze waarop het OM van plan was op te treden en met de straf die het op de zit
ting wilde eisen. Het kwam weleens voor dat de hoofdafdeling sturend optrad 
en de eis voorstelde.49 

Nadat de ambtenaar van het Duitse OM de toestemming van Hauptabtei
lungjustiz had ontvangen, werd het Anklageschrift verzonden aan de bevoeg
de instantie. Met deze schriftelijke aanklacht maakte de officier van justitie de 
betreffende zaak aanhangig. In Sondergerichtzaken vroeg hij direct de datum 
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van de zitting vast te stellen. Op dit punt week de Duitse procedure belangrijk 
af van de Nederlandse.50 Het Nederlandse recht kent de dagvaarding, waarin 
niet alleen de feiten worden genoemd waarvan de verdachte wordt beschul
digd (de tenlastelegging) maar ook de verdachte wordt geïnformeerd omtrent 
zijn rechten en wordt opgeroepen op een aangegeven plaats, dag en uur voor 
de in de dagvaarding vermelde rechterlijke instantie te verschijnen. Het Duit
se recht kent twee documenten, Anklageschrift en Ladung. Het eerste docu
ment is een uitgebreide tenlastelegging,51 het tweede is niet meer dan een 
oproep voor het genoemde gerecht te verschijnen. 

Ook in Sondergerichtprocessen was dit verschil met de Nederlandse gang 
van zaken aanwezig. Anklage en Ladung waren twee verschillende stappen. 
Terwijl het 'gewone' Duitse strafprocesrecht nog een belangrijke tussenstap 
kent,52 volgde in Sondergerichtzaken in de meeste gevallen de Ladung direct 
op de Anklage. Na de rechter ontvingen de verdachten en de mogelijke getui
gen en advocaten een kopie van de aanklacht en de Ladung. De meesten kregen 
de papieren enkele dagen na dagtekening. Verdachten die zich op vrije voeten 
bevonden, werden de documenten aangetekend bezorgd. Aan de verdachten 
die in voorarrest zaten, werd de aanklacht door het bewakingspersoneel over
handigd. De documenten werden betekend. 

De tijd tussen de datum van de aanklacht en de datum van de zitting kon in 
Sondergerichtzaken zeer uiteenlopen: de rechter was in deze zaken niet aan 
wettelijke termij nen gebonden. Gemiddeld verstreken zo'n zes weken. Ook de 
minimumtermijn tussen Ladung en terechtzitting in het Duitse recht (een 
week) kon worden genegeerd.53 

HET PROFIEL VAN DE VERDACHTE 

De zitting werd gehouden op een in de Ladung aangegeven plaats en tijdstip. 
Naast de Duitse officier van justitie en de drie rechters van het college waren 
ook anderen present. In Sondergerichtzaken was een griffier niet altijd aanwe
zig: de president zorgde dan voor de verslaglegging. Centraal stond de per
soon van de verdachte. In Sondergerichtzaken verbleven de meeste verdachten 
in voorarrest. Zij werden, onder begeleiding van Duitse of Nederlandse poli
tie, naar de plaats van de zitting gebracht.54 Deze transporten geschiedden her
haaldelijk openlijk. Bij het verlaten van het kamp kreeg de verdachte zijn 
bezittingen terug: in de regel werd de kampkleding geruild voor de eigen bur
gerkleding.55 

Relatief weinig vrouwen werden door een Duitse instantie - Landesgericht, 
Obergericht, Sondergericht -berecht. Zo'n 5% van de verdachten in Sonderge
richtzaken was vrouw. Het percentage lag in Landesgerichtzaken hoger (10%). 
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Het Landesgericht berechtte de meeste vrouwen wegens eenvoudige diefstal. 
Het betrof nogal eens gevallen waarin was gestolen van een Duits persoon of 
een Duitse instelling voor wie de vrouw huishoudelijk werk had verricht.56 

Veruit de meeste verdachten waren Nederlander. Van circa 14.000 verdach
ten hadden minder dan vijfhonderd de Duitse nationaliteit. Het aantal joodse 
verdachten was klein. Zo berechtte het Sondergericht niet meer dan 59 joden. 
Opvallend is ook, dat de meesten niet terechtstonden wegens overtreding van 
specifiek anti-joodse wetten." Het aantal joodse verdachten was waarschijn
lijk temeer zo gering, daar het voor de Duitse politie halverwege 1942 de 
gewoonte werd geen onderzoek meer te doen naar (aangehouden) joodse ver
dachten: zij werden abgetrennt.58 Enkele joden die met vervalste persoonsbe
wijzen op straat hadden rondgelopen, werden in 1943 berecht, maar deze 
rechtszaken waren uitzonderlijk.59 

Dat was ook de zaak tegen een joodse directeur uit Amsterdam.60 Eind 
december 1941 deed het Devisenschutzkommando aangifte: de verdachte zou 
zijn deviezen niet hebben aangemeld bij Lippmann-Rosenthal. Het Straf-
befehl, dat de Landesrichter op voorstel van het Duitse OM ondertekende, 
bereikte de verdachte in maart 1942. Daar hij het niet eens was met dit bevel, 
liet hij door zijn advocaat bezwaar aantekenen. De zaak zou vervolgens op 
8 mei ter terechtzitting worden behandeld. 

Deze zitting werd verdaagd. De advocaat had zich met succes beroepen op 
zij n recht de dossiers in te zien. De tweede zitting werd eveneens verdaagd, dit- - ^ ^-
maal omdat een (joodse) getuige à decharge onvindbaar was. Het spoor van die 
getuige leidde van het Duitse politiebureau in Den Haag naar Auschwitz. De 
getuige werd niet gevonden en de zoektocht werd in het voorjaar van 1943 
gestaakt. Wederom deed de advocaat het verzoek de zaak aan te houden. Naar 
zijn mening was een onderzoek naar het jood-zijn van zijn cliënt noodzakelijk 
en wederom kwam de Duitse rechter aan een verzoek van de verdediging tege
moet. Wel werd besloten de verdachte uit zijn voorarrest te ontslaan. Nu greep 
de Duitse politie in: nog vóórdat hij een stap buiten de gevangenis had kunnen 
zetten, werd hij opgepakt en naar Westerbork gedeporteerd. Hoewel de kamp
leiding de advocaat en het Duitse OM beloofde de man niet 'naar het oosten' te 
deporteren, gebeurde dat toch in mei 1943. Een jaar later, toen het erfelijk-
heidsonderzoek had uitgewezen dat de man wel joods was, kwam aan de zaak 
definitief een einde. 

Over andere persoonsgegevens kan op grond van het bronnenmateriaal min
der duidelijkheid worden gegeven. Van slechts een fractie van de tienduizen
den verdachten zijn immers gegevens bewaard gebleven. In de hierna volgen
de 'profielschets' hebben verdachten in Sondergerichtzaken een onevenredig 
groot aandeel. 
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Van iets meer dan 3.500 verdachten is bekend of zij al dan niet getrouwd 
waren. Meer dan de helft van deze groep was inderdaad gehuwd. Van circa 
2.500 verdachten is de leeftijd bekend. Hun gemiddelde leeftijd lag iets boven 
de dertig jaar. 

Voor de bepaling van de politieke of religieuze overtuiging van de verdach
te is geen geschikte bron voorhanden. Over de politieke oriëntatie van de ver
dachte geven de dossiers alleen informatie, wanneer dat verband hield met het 
gepleegde strafbare feit. Een complicerende factor hierbij is dat de Duitse poli
tie nogal kwistig omging met het predikaat 'communistisch'.61 Over Jo Elsen-
doorn, die wel actief was binnen een communistische sabotagegroep maar zelf 
geen lid was van de CPN, werd stug gesproken als de 'communist Elsendoorn'.62 

Over ruim 2.500 verdachten bevatten de stukken informatie met betrek
king tot het hebben van een strafblad. Het Duitse OM liet meestal bij de Neder
landse strafregisters uitzoeken of de verdachte een strafblad had. Bijna acht
honderd van deze 2.500 was recidivist. Bijna alle recidivisten waren eerder, 
veelal voor de oorlog, met de Nederlandse justitie in aanraking gekomen. De 
meesten stonden voor de Duitse rechter terecht wegens een vermogensmis-
drijf of een vergrijp tegen de voorschriften op het gebied van de distributie en 
voedselvoorziening. Slechts enkele politieke verdachten hadden een straf
blad.63 

Een slotopmerking over de sociaal-economische achtergrond van de ver
dachten. Van iets meer dan 3.400 personen (mannen) zijn hierover gegevens - ^ ^ -
bekend. Veruit de meesten van hen verrichtten handarbeid of waren werk
zaam in de detailhandel. Personen met een hoge maatschappelijke positie 
waren in de minderheid. Bij één zaak waren vaak personen uit dezelfde 
beroepsgroep betrokken.64 Boeren en slagers bijvoorbeeld, waren veelvuldig 
betrokken bij het clandestien slachten van vee.65 Verdachten die in de detail
handel werkzaam waren, moesten zich veelal verantwoorden voor een distri
butiedelict. 

DE VERDEDIGING 

In Sondergerichtzaken kon een verdachte aan den lijve ondervinden dat zijn 
positie niet zo sterk was als in 'gewone' tijden. Tijdens het politieonderzoek 
werden velen van hen het slachtoffer van geweld en intimidatie: toezicht van 
justitie op het politieoptreden ontbrak. Een gerechtelijk vooronderzoek kon 
in Sondergerichtzaken niet worden ingesteld, het verhoor verliep nogal eens 
onzachtzinnig, de periode van het voorarrest kon letterlijk eindeloos worden 
opgerekt en het regime in de Duitse inrichtingen was streng. 

Daarna, wanneer het OM besloot de zaak te vervolgen, stond het de betrok-
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ken Duitse autoriteiten in Sondergerichtzaken vrij termijnen te negeren. Hier
van kon de verdachte nadelen ondervinden. Het bestaan van wettelijke termij
nen was immers ook voor hem een waarborg. 

Een andere waarborg, het recht op rechtsbijstand, was in deze zaken even
min volkomen. Om te beginnen deden de Duitse autoriteiten geen actieve 
pogingen Nederlandse advocaten in te schakelen. Het waren Nederlandse 
advocaten die het initiatief namen. Vooral het destijds gerenommeerde Haag
se advocatenkantoor De Brauw wees confrères herhaaldelijk op de positie van 
hen, tegen wie de Duitse instanties een onderzoek hadden gestart. Aanvanke
lijk waren het vooral jonge 'civilisten' - advocaten in civiele zaken - die zich 
aanboden voor dit zelden lucratieve werk. Vanaf 1943 werden de belangen van 
de Nederlandse verdedigers door een Commissie van Contact bij het Landesge
richt en Obergericht vertegenwoordigd. 

Van groot belang was verder, dat niet alle advocaten werden toegelaten. 
Nederlandse advocaten hadden een vergunning nodig die kon worden aange
vraagd bij het eerste optreden als verdediger in een Duitse zaak. Velen (circa 
350) werd een vergunning verleend. Deze kon worden ingetrokken wanneer 
de advocaat zich op een anti-Duitse wijze had geprofileerd.66 Ook kon, indien 
werd getwijfeld aan de politieke voorkeur van een advocaat, advies worden 
ingewonnen bij andere Duitse autoriteiten.67 Soms waren j ustitie en politie het 
oneens over de politieke oriëntatie van de toegelaten advocaten. Het Amster
damse kantoor De Pont bijvoorbeeld, was in februari 1942 sicherheitspolizeüich 
opgevallen.68 Een van de Duitse officieren van justitie beoordeelde de betrok
ken strafpleiters evenwel positief, hoewel hij ook moest toegeven dat de twee 
advocaten van dit kantoor vaak communisten verdedigden. Zij hadden hun 
werk echter steeds kundig en zakelijk gedaan. 'Mir persönlich/ zo schreef de 
Duitse officier, 'sind solche Anwälte lieber als die große Maße derjenigen, die 
mit leerem Geschwätz kommen.'69 

Het is duidelijk: niet alle Nederlandse advocaten werden zonder meer toe
gelaten. Waren zij eenmaal toegelaten, dan ondervonden zij een groot aantal 
andere moeilijkheden. Zo kregen zij in de meeste zaken pas laat de stukken in 
te zien. In de zaak tegen de landelijke leiding van de ondergrondse CPN werd 
de verdediging inzage trouwens volledig ontzegd.70 

Ook de toelating tot de verdachte duurde dikwijls lang. In veel gevallen was 
een strafpleiter al tijdens het vooronderzoek verzocht de verdachte bij te staan. 
Niet zelden echter ontmoetten zij elkaar voor het eerst op de zitting.71 De Duit
se politie was niet scheutig met het verstrekken van informatie. Zeer vaak was 
het achterhalen van de plaats van detentie de eerste taak van de advocaat. 
Indien de politie geen inlichtingen verschafte, kon worden getracht op illega
le wijze een bezoek te brengen aan de cartotheek op het hoofdbureau van de 
Duitse politie in De Haag. Aldaar werkzaam Nederlands personeel verleende 
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weleens assistentie.72 Was het de advocaat gelukt de arrestant te traceren, dan 
nóg was het niet altijd zeker dat hij weldra met hem in gesprek kon komen. In 
de kampen was bezoek slechts bij hoge uitzondering toegestaan. De beslissing 
over het toestaan van bezoek lag bij de Duitse veiligheidspolitie. Over het 
bezoek aan verdachten in de inrichtingen van de Duitse justitie besliste het 
Duitse OM. Die beslissing viel vaker gunstig uit voor de advocaat en zijn cliënt. 

Doorgaans maakte de advocaat zich tevens sterk voor een snelle afhandeling 
van de zaak. Zoals gezegd konden de termij nen in een Sondergerichtzaak flink 
oplopen. Het zware voorarrest betekende een aanslag op de gezondheid van de 
verdachte. Aan de rechterlijke instantie werd dikwijls gevraagd het voorko
men van de zaak te bespoedigen. 

Daar in veel gevallen de advocaat niet eerder contact had kunnen leggen met 
de verdachte, kwam het regelmatig voor dat de verdediging pas werd voorbe
reid nadat het Anklageschrift de advocaat had bereikt. Een pleitnota werd 
opgesteld: in dit schrijven verweerde de verdachte zich bij monde van zijn 
advocaat.73 Inhoudelijk verschilde de pleitnota zelden van hetgeen de advocaat 
ter terechtzitting aanvoerde. Al bij het schrijven van een nota, maar nog sterker 
op de terechtzitting, had de advocaat het grote nadeel dat de voertaal Duits was 
en het proces naar Duits recht was geordend. Advocaten verzochten andere 
bewijsstukken te mogen aandragen en getuigen à decharge te mogen oproe
pen.74 Met betrekking tot cliënten die werden verdacht van communistische 
sympathieën, was het zaak personen te vinden die wilden getuigen dat de ver
dachte geen communist was.75 Verzoeken andere getuigen op te mogen roepen 
vonden bij het Sondergericht niet altijd gehoor.76 Deze instantie was niet 
gebonden dergelijke verzoeken te honoreren. 

^ > 

RECHTSMIDDELEN 

Weer een andere waarborg voor de verdachte is het voorhanden zijn van rechts
middelen. Deze stellen hem immers in de gelegenheid zijn bezwaren tegen 
een vonnis kenbaar te maken. In bezet Nederland kon alleen tegen een uit
spraak van de Landesrichter beroep worden aangetekend. De termijn was 
betrekkelijk kort: zeven dagen - de helft van de termijn waarbinnen een ver
dachte naar Nederlands recht tegen een vonnis in appèl kan komen. 

Naar schatting hebben circa 350 verdachten, die door het Landesgericht 
waren veroordeeld, van de mogelijkheid te appelleren gebruikgemaakt. Van 
die 350 appèlzaken is ongeveer een vijfde bewaard gebleven. In de meeste van 
die zaken spitste het beroep zich toe op de strafmaat die naar de mening van de 
veroordeelde te hoog was. Vaak leidde het beklemtonen van verzachtende 
omstandigheden ook inderdaad tot een milder oordeel in tweede instantie.77 
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Een fraai voorbeeld geeft een zaak tegen een jonge Nijmeegse vrouw, moeder 
van drie uit huis geplaatste kinderen, die door het Landesgericht wegens een 
deutschfeindliche Kundgebung was veroordeeld. Zij had in een ziekenhuis 
ruzie gekregen met een medepatiënte die pro-Duitse liederen zong. Daarop 
had zij het Wilhelmus aangeheven. Het Obergericht echter betwijfelde het 
deutschfeindliche gehalte van de daad: 

Der Gesamthintergrund, auf dem sich die Tat abzeichnet, bietet ein niedriges, fast als 

schmutzig zu bezeichnendes Milieu: die Geschlechtskrankenstation eines Kranken

hauses, in der die erkrankten Mädchen ihre 'politische Überzeugung' danach abstell

ten, ob sie ihre Krankheit einem deutsche oder einem holländischen Manne verdank

ten.78 

In twee derde van de bestudeerde appèlzaken had het instellen van hoger 
beroep voor de verdachte succes.79 Het Obergericht sprak hen vrij of verlaagde 
de straf. Ook twee joden die in beroep waren gegaan tegen een uitspraak van 
het Landesgericht kregen in tweede instantie een lagere straf. Het Obergericht 
meende dat het niet kon worden ontkend 'daß die Juden die Angst um ihr 
Schicksal zur Tat getrieben hat, ein Umstand, der die Verhängung der Höchst
strafe nicht rechtfertigt'.80 

Voor deze verdachten van de Duitse justitie had de mogelijkheid te appelle-
ten dus betekenis. Voor anderen niet. In een tiental zaken werd het vonnis van —^^-
de Landesrichter bevestigd. In een tiental andere zaken wees de president van 
het Obergericht het beroep af, zijn beslissing motiverend met de woorden dat 
het beroep aussichtslos leek en de opgelegde straf angemessen was. 

Daar kwam nog bij dat het rechtsmiddel voor allen die in eerste aanleg door 
het bijzondere of het gewone Obergericht waren veroordeeld, niet open stond. 
Vergeleken met de positie van de verdachten in een Landesgerichtzaak was 
hun positie uitermate zwak. Ook al achtten zij een vonnis aanvechtbaar, een 
rechtsmiddel was niet toegelaten. 

PLAATS EN OPENBAARHEID VAN DE ZITTINGEN 

Daar de Duitse civiele instanties ambulant waren, konden zij in beginsel over
al in Nederland zittingen houden. Van de twee Duitse instanties hield het Lan
desgericht het frequentst zittingsdagen in de provincie. Op zo'n dag werden 
ettelijke zaken behandeld.81 Aanvankelijk was het ook het beleid om zittingen 
te houden in de nabije omgeving van de plaats waar het delict was gepleegd. 
Dikwijls was dat tevens in de buurt van de woonplaats van de verdachte. 

Toch hadden de Duitse rechtets twee ruimtes waar zij het vaakst zitting 
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hielden: het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag en dat van het gerechtsge-
bouw in Utrecht. Die keuze was niet in strijd met het hierboven genoemde 
beleid. In meer dan de helft van de Sondergerichtzaken ging het om feiten die 
waren begaan in de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. 

Naarmate de bezettingstijd voortduurde, in het bijzonder na de spoorweg
staking van september 1944, werd het vervoer van verdachten problemati
scher. In het algemeen kregen de zittingen een provisorischer karakter. Vaker 
vonden zittingen in de concentratiekampen of gevangenissen plaats. Verdach
ten verschenen dan in hun kampkledij voor de rechter.82 Begin 1945 reisden de 
drie rechters van het Obergericht zelfs naar een kamp in Duitsland om de 
aldaar verblijvende verdachten te berechten.83 

Ook de openbaarheid van het onderzoek ter terechtzitting liet nu meer te 
wensen over. Aanvankelijk waren pers, familie en vrienden niet zelden aanwe
zig en was communicatie tussen verdachte en de tribune niet onmogelijk.84 In 
de loop van de bezetting kwamen vonnissen minder vaak in de krant en bleven 
publieke tribunes vaker leeg. Hierin zou een beleidswijziging van de Duitse 
autoriteiten kunnen worden gezien. De afschrikking van derden stond wel
licht niet meer zo voorop: de uitschakeling van bepaalde verdachten des te 
meer. Een enkele keer lieten vrienden en familie zich niet weerhouden door de 
gesloten deuren. Met enig geluk kon buiten de zaal een glimp van de verdach
te worden opgevangen.85 

BUITENISSIGHEDEN IN DE UITSPRAKEN VAN DE 

DUITSE INSTANTIES 

Vanzelfsprekend was de uitspraak voor de betrokkenen het belangrijkste 
moment van het strafproces. Daaraan voorafgaand waren de verdachten 
gehoord, waren de bewijsmiddelen aan bod gekomen, had de officier van justi
tie zijn requisitoir en de verdediging haar pleidooi gehouden, was aan de ver
dachte het laatste woord gegeven, had achter gesloten deuren de beraadsla
ging van het gerecht plaatsgevonden en was het vonnis op schrift gesteld. Dat 
vonnis werd vervolgens in het openbaar uitgesproken.86 In Sondergerichtza
ken deed de rechter meestal binnen 24 uur na sluiting van het onderzoek ter 
terechtzitting uitspraak. 

In groepsprocessen was het 'In Namen des Rechts!' gewezen vonnis lijvig. 
De volgorde van dit document was telkens dezelfde: eerst de personalia van de 
verdachte(n), dan de tenlastelegging, de namen van de drie rechters, van de 
officier van justitie en van de griffier, vervolgens de datum en plaats van de zit
ting en ten slotte datgene wat für Recht erkannt was: het bewezen delict, de 
strafmaat, strafsoort en de motivering. In een eerder hoofdstuk is de opzet van 
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een vonnis van de Duitse rechter reeds ter sprake gekomen. Daarbij is opge
merkt, dat de motivering het omvangrijkste gedeelte van het vonnis was. In dit 
gedeelte boog de rechter zich allereerst over de vraag wat van de aanklacht 
bewezen kon worden verklaard. Daarop volgden de juridische kwalificatie, de 
beslissing dat of verdachte strafbaar was en de strafoplegging. 

In enkele vonnissen deed de Duitse rechter, alvorens op deze kwesties in te 
gaan, een uitspraak over zijn bevoegdheid. Een voorbeeld daarvan is de zaak 
tegen de 22 cPN'ers uit Amsterdam die zich tijdens de Februaristaking hadden 
gemanifesteerd. Hun werd hoogverraad ten laste gelegd - een delict waarvan 
in Duitsland alleen het Volksgerichtshof kennis kon nemen. Om die reden 
vond het rechtscollege het nodig duidelijk te maken dat de bevoegdheid van 
het Obergericht 'allen entsprechenden Gerichten des Reiches gleichzuschalten 
ist'.87 

In distributiezaken verklaarde dezelfde instantie zich bevoegd indien het 
feit de reguliere voedselvoorziening in gevaar had gebracht of kon hebben 
gebracht.88 In zaken wegens gewone misdrijven achtte de Duitse rechter zich 
bevoegd wanneer Duitse belangen of beleidsmaatregelen waren gedwars
boomd, ofwel de zaak bijzonder 'verwerpelijk' was.89 

Over de waardering van het bewijsmateriaal kan worden vermeld dat deze 
de Duitse rechters vrij zelden problemen lijkt te hebben opgeleverd. Kon niet 
bewezen worden dat de verdachte het hem ten laste gelegde had begaan, dan 
moest hij worden vrijgesproken: minder dan 5% van de verdachten in Sonder- - £ y~ 
gerichtzaken is vrijgesproken. Het percentage vrij gesprokenen in Landesge
richt- en Obergerichtzaken was iets hoger.90 Veelvuldig had de verdachte al bij 
de politie een bekentenis afgelegd en dat maakte de bewijsvoering betrekke
lijk simpel. Het onderzoek op de terechtzitting had dan het karakter van 
verificatie van het aanwezige materiaal. Een door een medeverdachte afgeleg
de verklaring kon als bewijsmiddel worden toegelaten. Wel werden de motie
ven van degene, die een ander belastte, onder de loep genomen.91 

EXTENSIEVE INTERPRETATIE EN ANALOGE WETSTOEPASSING 

Het feit dat de rechter bewezen achtte, moest vervolgens worden 'gewaar
deerd', anders gezegd: de toepasselijke strafbepaling(-en) moest worden 
gezocht. In sommige, doorgaans lichte zaken was dit eenvoudig: het feit ver
vulde alleen de bestanddelen van één artikel, zodat alleen dat artikel van toe
passing was. In de andere zaken was het werk moeilijker. Een complicerende 
factor hierbij was dat de Duitse rechter in bezet Nederland drie 'soorten' straf
recht kon toepassen: het Nederlandse, het Duitse en het geheel aan verorde
ningen dat in bezet Nederland was uitgevaardigd. Bepalingen uit het meest 
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moderne Duitse recht - zoals het Kriegsstrafrecht uit 1939 en de verordeningen 
van Seyss-Inquart - kenmerkten zich door hun vaagheid. 

De Duitse rechter in bezet Nederland had hierdoor veel keuze en vrijheid. 
Daar kwam nog bij dat het hem, evenals zijn ambtgenoot in Duitsland, was 
toegestaan wetten naar analogie uit te leggen. Door de opheffing van het ana
logieverbod in 1935 was het geoorloofd gedragingen, die niet rechtstreeks, 
maar wel onder de 'grondgedachte' (Grundgedanke) van een strafbepaling vie
len, strafbaar te noemen wanneer zij naar het 'gezonde volksgevoelen' (nach 
gesundem Volksempfinden) straf verdienden. 

In vonnissen van het Sondergericht blijkt op welke wijze gebruik werd 
gemaakt van de ruimte die de Duitse rechter was gegeven. Regelmatig gebeur
de dit ten nadele van Nederlandse verdachten. 

In distributiezaken kon de Duitse rechter 'kiezen' uit verschillende soorten 
recht. Het Nederlandse recht kende al sinds 1939 distributievoorschriften die 
gedurende de bezetting met beschikkingen waren uitgebreid. Van Duitse 
makelij was de veel strengere Krwvo. Daarvan bepaalde de eerste paragraaf dat 
degene die grondstoffen of andere goederen, behorend tot de levensbehoeften 
van het volk, vernietigde, verdonkeremaande (beiseiteschaffte) of achterhield en 
böswillig de voedselvoorziening in gevaar bracht, met tuchthuis of gevangenis 
zou worden gestraft: in bijzonder ernstige gevallen zou de rechter de dood
straf kunnen opleggen. -Q-

Uit de jurisprudentie van het Sondergericht blijkt dat deze instantie van 
meet af aan de Krwvo - die was uitgevaardigd met het oog op de situatie in 
Duitsland - toepaste in bezet Nederland, op daden van Nederlandse burgers. 
Het Sondergericht zag in het feit dat de wetgever de Duitse situatie voor ogen 
had gestaan geen belemmering de verordening ook in Nederland toe te passen. 
Het woord 'volk' in de verordening - waarmee de wetgever het Duitse volk had 
bedoeld - moest volgens het rechtscollege ruim worden opgevat: 

Infolge der Kriegslage in Verbindung mit den durch die Blockade hervorgerufenen Ein

fuhrbeschränkungen besteht zwischen dem Deutschen Reich und den Niederlanden 

eine Ernährungsgemeinschaft, die mit der Besetzung des niederländischen Gebiets 

durch die deutsche Wehrmacht zur Entstehung kam (...) Das Reich will nicht, und kann 

es auch nicht dulden, daß in den Niederlanden die Ernährungswirtschaft Mangel lei

det. Der Begriff der Bevölkerung [in de verordening - GvF] is daher weit zu fassen. 

Darunter fällt auch die Bevölkerung der Niederlande, wie überhaupt jedes Volk, wel

ches das großdeutsche Reich infolge der derzeitigen Kriegslage zu betreuen hat.92 

In latere zaken besteedden de rechters van het Sondergericht minder woorden 
aan dit vraagstuk.93 De lagere rechter - Landesrichter - motiveerde het toepas-
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sen van de Krwvo met een verwijzing naar de jurisprudentie van deze hogere 
instantie.94 De toepasselijkheid van de verordening in bezet Nederland was 
geen onderwerp van discussie meer. 

In uitspraken in zaken betreffende distributiebonnen (bonnenzaken) toon
de het Sondergericht voorts hoe door analoog te redeneren de toepasselijkheid 
van de Krwvo werd vergroot. De verordening sprak alleen van goederen en 
noemde bonnen niet. Het Sondergericht meende evenwel dat bonnen aan 
goederen gelijk konden worden gesteld.'5 In een andere zaak stonden bonnen
vervalsers en handelaren in vervalste bonnen terecht. De vervalsers werden als 
Kriegswirtschaftsverbrecher gebrandmerkt: hun feiten vielen onder de 
Krwvo. De vraag was hoe de feiten van de handelaren moesten worden gekwa
lificeerd. De omvang van de verhandelde vervalste bonnen was klein, zodat de 
rechter de Krwvo niet van toepassing achtte. Een (Nederlandse) distributiebe
schikking stelde alleen de handel in echte kolenbonnen strafbaar. Het Duitse 
rechtscollege meende evenwel dat ook de handel in vervalste bonnen onder de 
beschikking viel: 

* 

Denn der Grundgedanke dieser Bestimmung [de Nederlandse beschikking - GvF) ist 

nicht etwa, den Kauf, Verkauf, das Anbieten und unbefugte Vorrätighalten des Papiers 

als solchen sondern in dem Papier verkörperten Anwartschaft auf die mittels des 

Papiers zu beziehenden Waren zu verhindern. Unter diesen Gesichtswinkel müssen 

hier die falschen Kohlenkarten den echten gleichgestellt werden.96 

Door analoge wetstoepassing was het de Duitse rechter in deze zaak gelukt het 
handelen in vervalste bonnen strafbaar te stellen. 

^ > 

Ook in andere dan distributiezaken deed het Sondergericht enige uitspraken, 
waaruit bleek dat de wetten soms wel heel erg ruim werden geïnterpreteerd. 
Sommige wetten werkten dat ook in de hand. Dat gold voor de Krwvo, maar 
ook voor de Volksschädlingsverordnung (VoVo). De verordening stelde achter
eenvolgens strafbaar: de plundering in ontruimde gebieden, misdrijven die 
waren begaan met gebruikmaking van de verduistering op de openbare weg en 
misdrij ven die als gemeingefährlich waren te beschouwen. Bovendien bood de 
verordening de rechter de mogelijkheid misdrijven die waren begaan onder 
uitbuiting van door de oorlog veroorzaakte bijzondere omstandigheden, 
zwaarder te straffen dan het gewone toepasselijke recht toestond - wanneer 
dat, wegens de 'verwerpelijkheid' van de daad en naar het 'gezonde volksge
voelen'nodig was. 

Onmiskenbaar - dat erkende het Sondergericht ook - had de Duitse wetge
ver bij de uitvaardiging van deze verordening wederom de Duitse situatie voor 
ogen gehad. Het gerecht was niettemin van mening, dat het 'gezonde Duitse 
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volksgevoelen' in vergaande mate overeen kwam met het 'gezonde gevoelen' 
van het Nederlandse volk: 

Ein solches Übereinstimmen des gesunden Empfindens des deutschen und des nie

derländischen Volkes tritt im vorliegenden Fall schon auf Grund allgemeiner Erwägun

gen deutlich zu Tage: alle Kulturvölker sind darin einig, daß Fälschungen von Wertzei

chen (...) als Verstoß gegen das Gemeinwohl besonders scharf zu ahnden sind. Ebenso 

sind alle Kulturvölker darin einig, daß die eigensüchtige Verletzung der in Kriegszeiten 

zur Sicherstellung des lebenswichtigen bedarfs der Bevölkerung getroffenen Maßnah

men besonders verabscheuungswürdig ist.97 

Uit het citaat blijkt trouwens dat bonnenvervalsers dus zowel op grond van de 
Krwvo als op grond van de VoVo konden worden veroordeeld. Voor de verdach
te maakte het niet veel verschil: beide verordeningen stonden lage én bijzon
der hoge straffen toe. In de praktijk van het bezette Nederland paste de Duitse 
rechter de verordening vooral toe op vermogensmisdrijven van Nederlandse 
criminelen of andere personen met een strafblad.98 Recidive, een zwak karak
ter, een 'criminele wil' en een gemeinschaftswidrige instelling maakten iemand 
tot Volksschädling.99 

Het 'politieke' strafrecht, dat werd gevormd door de verordeningen van Seyss-
Inquart, liet eveneens veel over aan de Duitse rechter. Dat was opzettelijk - £ ^ -
gebeurd: Klemm had bij de voorbereiding van de verordeningen steeds 
betoogd dat Gummiformulierungen de Duitse rechter het best in staat zouden 
stellen het politieke regime te dienen. Klemms wensen vonden in sommige 
vonnissen van het Sondergericht hun neerslag. 

Voor nagenoeg alle politieke bepalingen gold dat zij uitzonderingsgevallen 
noemden, bijzonder lichte en/of ernstige gevallen. In die gevallen waren ande
re straffen mogelijk. De criteria die een geval bijzonder maakten konden per 
zaak en per feit verschillen. De jurisprudentie van het Sondergericht heeft in 
dezen geen enkele duidelijkheid geschapen. Vrij willekeurig werden 'gevallen' 
als bijzonder gekwalificeerd, wat gevolgen had voor de strafmaat. 

Afzonderlijke artikelen van de Ordnungsschutzverordnung interpreteerde 
de Duitse rechter dikwijls ruim. Zo bepaalde de rechter in een vonnis dat het 
vouwen van blaadjes ondergebracht kon worden onder vervaardigen en dat 
het fungeren als aanlooppunt voor verspreiders onder verspreiden viel.100 Ook 
de bepalingen die onderduiken en hulpverlening aan onderduikers strafbaar 
stelden, werden zo uitgelegd dat veel feiten hieronder konden vallen. In een 
van zijn uitspraken stelde het Sondergericht dat de verspreiding van het lijf
blad van de LO, De Nieuwsbode, onder 'het ondersteunen van een geheime ver
binding'viel.101 
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Ten slotte een woord over de sabotageverordening van 16 oktober 1941. Deze 
was toepasselijk wanneer een strafbaar feit bestimmt oder geeignet was om de 
openbare orde of veiligheid van het openbare leven in gevaar te brengen. Sabo
tage was een Rahmenbestimmung, 

die der Ergänzung durch eine weitere Strafbestimmung bedarf. Die Straftat dieser wei

teren Strafbestimmung muß bestimmt oder geeignet sein, die öffentliche Ordnung 

und Sicherheit in den besetzten niederländischen Gebieten zu gefährden.102 

I 
Andermaal werd veel overgelaten aan de rechter en weer profiteerde het Son
dergericht daarvan. In de praktijk waren vooral de leden of sympathisanten 
van communistische groeperingen die door deze Duitse rechtsinstantie 
wegens sabotage werden veroordeeld.103 Niet alleen lidmaatschap van de CPN 
en het plegen van aanslagen, maar ook het verspreiden van De Waarheid werden 
dikwijls gekwalificeerd als sabotage.104 Voldoende was het dat de verdachte 
'communist' was. Communisme en ordeverstoring waren naar de mening van 
de Duitse techter synoniem: 

t 
Denn die kommunistische Bewegung stammt aus dem Rußland der Zarenzeit, wo sie 

wegen des auch schon damals gegen sie bestehenden Verbotes gezwungen war, im 

Geheimen zu arbeiten. Die Kommunisten sind stets bemüht gewesen die Ordnung zu 

untergraben und das Staatsgefüge zu unterminieren (...) Das gilt insbesondere in der 

heutigen Zeit, in der Deutschland in einen Schicksalskampf mit dem Bolschewismus 

verwickelt ist und jede Beeinträchtigung seiner Belange durch kommunistische 

Umtriebe hinter der kämpfenden Front geeignet ist, zu Störungen zu führen, die im 

Interesse des glücklichen Ausganges der gewaltigen Auseinandersetzung mit dem Bol

schewismus auf jeden Fall vermieden werden müssen.105 

<> 

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat deze verordening vooral was 
bedoeld om communistisch verzet streng te kunnen bestraffen: door het Son
dergericht werd zij ook zo geïnterpreteerd. Tientallen, die het Sondergericht 
schuldig achtte aan sabotage, kregen de doodstraf. 

HOGE STRAFFEN EN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

Nadat de Duitse rechter het bewezen geachte feit had gekwalificeerd, was het 
zijn taak de strafbaarheid van de daad en van de dader te onderzoeken. De 
vraag was of er straf- of schulduitsluitingsgtonden aanwezig waren. Die zou
den moeten leiden tot het ontslaan van de verdachte van rechtsvervolging. 

Evenals het Nederlandse kende het Duitse recht een aantal straf- en schuld-

L 
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uitsluitingsgronden.106 Opmerkelijk weinig verdachten werden door het 
Sondergericht in bezet Nederland ontslagen van rechtsvervolging. Slechts 
eenmaal was volgens de rechters van deze instantie sprake van ontoe
rekeningsvatbaarheid, een wettelijke schulduitsluitingsgrond. De verdachte 
was vader van een schizofreen meisje, broer van een schizofrene man. Hem kon 
volgens het rechtscollege geen schuld treffen.107 

In alle andere zaken waarin het Sondergericht feit en verdachte wel straf
baar vond, hielden de rechters zich vervolgens bezig met het vinden van de 
juiste straf: de straftoemeting. Het Duitse recht kende meer en andere straf-
soorten dan het Nederlandse: Festungshaft, tuchthuisstraf en doodstraf kwa
men in het Nederlandse recht niet voor.108 Een bijzondere maatregel in het des
tijds geldende Duitse recht was trouwens de castratie (die de Duitse rechter in 
bezet Nederland maar één keer heeft overwogen).109 

Festungshaft en hechtenis legden de Duitse rechters in bezet Nederland zel
den op; tot levenslange opsluiting in een tuchthuis is door hen niemand ver
oordeeld. In een vonnis gaf het Sondergericht de mogelijke reden aan: 

Es [Das Sondergericht - GvF] hält eine solche Strafe für weit härter als die Todesstrafe. 

Es läßt sich dabei von der Erwägung leiten, daß eine solche Strafe, nämlich ein Leben 

ohne jede Hoffnung auf Freiheit, nach germanischer Auffassung schlimmer ist als der 

Tod.110 

Tuchthuisstraf van tijdelijke duur en doodstraf werden daarentegen wel door 
de Duitse civiele rechters in bezet Nederland opgelegd. 

Evenals in de omschrijving van delicten waren de meest recente Duitse 
voorschriften onnauwkeurig in de omschrijving van de straffen. Zij boden de 
rechter veel keuze. Nagenoeg elke bepaling kende een 'uitzonderingsgeval', 
waarin een volstrekt andere straf kon worden opgelegd. Sommige bepalingen 
noemden geen maximum, andere schreven dwingend een minimum voor. 

In het algemeen hadden de Duitse rechters de mogelijkheid feiten zwaar te 
straffen. De VoVo, de Krwvo en de sabotageverordening stelden de rechter in de 
gelegenheid een keur aan strafbare feiten met de dood te bestraffen. Van die 
mogelijkheid maakte het Sondergericht ten dele gebruik. Iets meer dan hon
derd verdachten werden ter dood veroordeeld, een percentage van 15% van het 
totaal aantal veroordelingen. Vergeleken met andere Sondergerichte in Duits
land was dit percentage hoog. Het aantal keren dat het Bielefelder Sonderge
richt de doodstraf oplegde, was bijvoorbeeld veel kleiner: nog geen 3% van het 
totaal aantal veroordelingen.111 De meeste doodvonnissen van het Sonderge
richt hadden betrekking op 'saboteurs'. Slechts enkele Volksschädlinge en 
Kriegswirtschaftsverbrecher hoorden de doodstraf tegen zich uitspreken. 
Daarin verschilde het Sondergericht van Sondergerichte in Duitsland, die juist 
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van de VoVo en Krwvo profiteerden om (economische) delinquenten voor eens 
en altijd uit de'volksgemeenschap' te werken. Het genoemde Sondergericht in 
Bielefeld bijvoorbeeld, veroordeelde in de periode van medio december 1940 
tot medio maart 1945 39 van de 663 Volksschädlinge tot de dood. 

Bij de straftoemeting diende de Duitse rechter ook rekening te houden met 
omstandigheden die aanleiding gaven de straf te verlagen dan wel te verho
gen. De enige wettelijke strafverminderingsgrond was de verminderde toere
keningsvatbaarheid.112 Talloze advocaten spanden zich in om de Duitse rech
ter van de verminderde toerekeningsvatbaarheid van hun cliënt te 
overtuigen.113 Enkelen riepen de hulp in van een bevriend medicus.114 Niet zel
den hadden deze inspanningen succes.115 In ten minste één zaak accepteerde de 
rechter dit beroep op de psychische gesteldheid van de verdachte niet. Wel 
achtte hij de betreffende verdachte verminderd toerekeningsvatbaar, maar dat 
mocht zijns inziens niet meetellen: 

Das Schutzbedürfnis des deutschen Volkes erfordert eine strenge Bestrafung. Sollte der 

Angeklagte im gewissen Sinne Psychopath sein, so muss er gleichviel ebenso hart ange-

fasst werden, wie jeder andere Täter. Dies erfordert der Strafzweck.116 

In twee zaken liet de Duitse rechter de straf zakken tot wat in Nederland in de 
betreffende gevallen 'normaal' was.117 In de meeste zaken werd niet vergeleken 
- noch met wat in Duitsland, noch met wat in Nederland 'normaal' was. 

Omstandigheden die herhaaldelijk werden genoemd waren de ernst van 
een feit en de door het feit ontstane maatschappelijke verontrusting. De 
indruk die de verdachte op de zitting had gemaakt, lieten de rechters ook mee
wegen. Voor sommige verdachten werkte het in hun voordeel dat zij het feit in 
beschonken toestand hadden begaan. Tegen een verdachte, die een Parteibons 
een vuistslag had verkocht, eiste het OM de doodstraf. Het rechtscollege, reke
ning houdend met de dronken bui waarin het feit was gepleegd, volgde het OM 
niet.118 

Omstandigheden, zoals een zwakke gezondheid, ouderdom, jeugdigheid, 
de zorg voor kinderen, een gebrekkige opvoeding en het gemis van een of bei
de ouders, gaven de Duitse rechter zo nu en dan aanleiding de strafte verlagen. 
Vrouwen hadden dikwijls profijt van het seksistische denken van de Duitse 
rechter.119 Vrouwen deden in naam van de liefde wat van hen verlangd werd, 
reageerden primair op hun emoties en handelden (dus) ondoordacht, zo was 
kortweg zijn mening. Een Duitse, die haar ontrouwe echtgenoot had trachten 
te vergiftigen, werd een relatief lage straf opgelegd. De rechter vond de ver
dachte een gepijnigde vrouw die op advies van haar incestueuze vader tot deze 
misdaad was gekomen.120 Het strafbare feit, waarvoor een Nederlandse in een 
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andere zaak terechtstond, werd haar niet zo sterk aangerekend omdat zij zich 
door verliefdheid zou hebben laten verblinden: 

Die Triebfeder ihres Handelns ist die Person des De G. gewesen, zu dem sie eine Zunei

gung gefasst hatte. Aus dieser seelischen Einstellung heraus, die vermischt gewesen 

sein mag mit unklaren politischen Vorstellungen, (...) hat sie ihre illegale Tätigkeit 

begonnen und fortgesetzt, um dem De G. zu Gefallen zu sein.121 

In een paar zaken liet de rechter een pro-Duitse instelling van de verdachte in 
diens voordeel werken.122 In enkele motiveringen noemde de rechter het wer
ken in Duitsland of voor Duitsland. Daarbij speelde het trouwens geen rol 
wanneer dat werk was verricht. Zo gaf in één zaak de verzorging van een Duits 
kind in het interbellum de rechter aanleiding van de hoogste straf af te zien. 
Een andere verdachte had er baat bij dat zijn vader in de jaren twintig veel 
goeds voor Duitsland had gedaan. 

Weer andere omstandigheden brachten de Duitse rechter juist tot het 
opleggen van hogere straffen. Zo werd het schaden van een vertrouwensrela
tie, vooral in de werksfeer, de verdachte aangerekend. Ambtenaren op wie de 
bezetter zich moest kunnen verlaten, konden op forse straffen rekenen.123 Ook 
Nederlandse schoonmaaksters die werk verrichtten voor een Duitse instantie, 
werd bij diefstal op het werk de schending van een vertrouwensrelatie bijzon
der kwalijk genomen.124 -£^ -

In de straftoemeting kwam soms tevens het antisemitisme van de Duitse 
rechter tot uitdrukking. Voor joden was het niet vanzelfsprekend te worden 
getolereerd in de 'volksgemeenschap': om die reden moesten joden zich nog 
sterker aan de wet houden dan anderen, zo meende de Duitse rechter.125 In één 
zaak gaf de vermeende delinquente aanleg van joden, de 'Neigung der Juden 
zu gesetzwidrigen Handeln', aanleiding tot het opleggen van hoge straffen.126 

In weer een andere zaak, tegen een joodse verspreider van Vrij Nederland, haalde 
de Duitse rechter oorzaak en gevolg schaamteloos door elkaar: 

Schon diese blutsmässige Beschaffenheit [van de joodse dader - GvF] klärt alles. (...) Er 

weiss, dass der National-Sozialismus auf völkischer Grundlage aufgebaut ist und Juden 

als den alles zersetzenden Feind betrachtet. Wie richtig diese letztere nationalsozialisti

sche Auffassung ist, belegt Emit seinem eigenen Verhalten (...) F. hat jede sich ihm bie

tende Gelegenheit ergriffen, um nach Kräften durch Wühlarbeit unter den Niederlän

dern gegen Deutschland tätig zu werden.127 

Recidive ten slotte, was altijd in het nadeel van de verdachte. De wijze waarop 
de Duitse rechter sommige recidivisten typeerde liet er geen twijfel over 
bestaan: hier was geen plaats voor mildheid, voor een herintegratie in de 
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samenleving; hier was een definitieve en absolute uitsluiting geboden. In de 
zaak tegen de overvallers op het distributiekantoor in Beverwijk motiveerde 
het Sondergericht de tegen drie recidivisten uitgesproken doodstraf als volgt: 

Die Angeklagten De G., C. und M. sind asoziale Elemente. (...) Irgendeine für die Volks

gemeinschaft wertvolle Arbeit haben sie bislang noch nicht geleistet. Sie stellen viel

mehr nur eine Belastung der Allgemeinheit dar. (...) Sie sind auf Kosten der Allgemein

heit lange Jahre in den Gefängnissen unterhalten worden. Derartige Elemente haben 

innerhalb der Volksgemeinschaft schon normalerweise keine Existenzberechtigung. 

Nachdem sie sich dazu jetzt aber noch der Sabotage schuldig gemacht haben, ist ihr 

Leben verwirkt.178 

* 

Het hebben van een strafblad wees, kortom, op een asociale instelling. Daarbij 
deed het er niet toe wât het strafblad vermeldde. Zo was er een zaak tegen een 
Duitse filoloog. Het Obergericht achtte hem schuldig aan het zich onttrekken 
aan de Duitse dienstplicht. Bij de strafbepaling speelde het een belangrijke rol 
dat hij al eerder, in 1937, was veroordeeld. Destijds was hij schuldig bevonden 
aan homoseksualiteit en hoewel dit een ander delict was dan het delict waar
voor hij zich tegenover het Obergericht had moeten verantwoorden, meende 
de rechter dat beide daden dezelfde oorsprong kenden: 

Die Art seiner Straftat aus dem Jahre 1937 sowie die Beweggründe, die ihn zu der jetzti

gen Tat veranlasst haben, zeigen, daß bei dem Angeklagten auf charakterlichem Gebiet 

erhebliche Defekte vorliegen.129 

<> 

De verdachte werd ter dood veroordeeld. 

Vooral in de uitspraken tegen joodse verdachten en tegen verdachten met een 
strafblad bracht de Duitse rechter tot uitdrukking wat zijns inziens een 
belangrijke functie van het straffen was: de Ausmerzung van diegenen, die in 
de nationaal-socialistische doctrine vijanden van de 'volksgemeenschap' 
waren. 

Een andere functie van het straffen was de afschrikking van derden. Dat de 
Duitse rechtsorganen (althans in de eerste helft van de bezettingstijd) belang 
aan deze functie hechtten, blijkt uit de vele vonnissen, waarin voorbeelden 
werden gesteld. De strafwas zo hoog opdat anderen zich wel een tweede keer 
zouden bedenken alvorens diezelfde 'misstap' te begaan.130 

Voor steeds andere delictsoorten achtte de rechter dat 'voorbeeld stellen' 
geboden. Begin 1942 was dat de zwendel in bonnen en goederen: 

Angesichts der sich häufenden Verbrechen ähnlicher Art mußte (...) aus Gründen der 
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Abschreckung eine Strafe festgesetzt werden, die nicht nur dem Angeklagten das 

Unrechte seines Tuns vor Augen führt, sondern die auch geeignet ist, andere von glei

chem Tun abzuschrecken.131 

Toen diefstal uit ontruimde huizen en van de Duitse Dienstpost stegen, stelde 
de Duitse rechter dat um der Abschreckung Willen de plegers van deze delicten 
zwaar moesten worden gestraft.132 Weer later moest, aldus de rechter, een voor
beeld gesteld worden om de ontduiking van de Duitse arbeidsinzet tegen te 
gaan: 

Bei der Strafzumessung verlangt der Zweck der Abschreckung der Bevölkerung von sol

cher Vereitelung deutscher Regierungsmassnahmen eine empfindliche Strafe.133 

* 

In die sterke nadruk op de generaal-preventieve functie van de straf stond de 
Duitse rechter niet alleen. De Duitse veiligheidspolitie drong in haar afsluiten
de berichten aan het OM frequent aan op exemplarische straffen. Uit het Duit
se persbeleid komt naar voren dat het Duitse regime eveneens deze functie van 
de straf onderkende en wilde uitbuiten. Vooral in de eerste twee bezettings
jaren deden de aan de leiband gelegde Nederlandse kranten regelmatig verslag 
van zittingen en uitspraken van de Duitse rechter. De Duitse propaganda-afde-
ling gaf aan, wat wel en wat niet in de kranten mocht worden gepubliceerd.134 

AFSLUITEND 

-e-

De competentie van de Duitse rechterlijke instanties, die hun in juli 1940 door 
Seyss-Inquart was toebedeeld, deed een politieke rechtspraak verwachten. Die 
verwachting kwam uit. Al in de eerste drie j aar van de bezetting waren duizen
den Nederlanders wegens anti-Duitse, of als zodanig geïnterpreteerde feiten, 
veroordeeld. Daarbij maakten de Duitse autoriteiten geen onderscheid tussen 
politieke feiten, commune misdrijven of overtredingen van economische wet
ten. Alle konden de 'orde' verstoren en waren om die reden bedreigend voor de 
bezettende macht. Van verschillende soorten zaken namen de Duitse rechter
lijke instanties kennis. Dit sloot overigens niet uit dat andere instanties dan 
deze instanties zich eveneens met de bestrijding en bestraffing van deze feiten 
bemoeiden. 

De in dit hoofdstuk beschreven bevindingen - die overigens hoofdzakelijk 
betrekking hebben op het Sondergericht - geven grond voor de veronderstel
ling dat ook op een ander niveau de Duitse rechtspraak politiek was. De straf
rechtelijke procedure was doorregen van momenten, waarop conventionele 
beginselen en regels opzij konden worden geschoven omwille van politieke 
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opportuniteit. Het was de verdachte die daarvan negatieve gevolgen kon 
ondervinden. Zijn positie was slecht beschermd. Evenals in nazi-Duitsland 
was de Duitse rechtspraak in bezet Nederland anti-individualistisch, gericht 
op de bescherming van de 'volksgemeenschap' en de 'openbare orde': vage 
begrippen, die geliefd waren bij de Duitse autoriteiten en die een buitenge
woon sterke politieke lading hadden. 

In de fase van het vooronderzoek heerste de Duitse veiligheidspolitie. 
Eigenmachtig (dat wil hier zeggen: zonder toezicht van het OM) kon zij bepa
len of een advocaat zijn client kon bezoeken, of bij het verhoor geweld werd 
gebruikt, hoe lang het voorarrest duurde, of het OM over de zaak werd inge
licht en of de zaak aan het OM werd overgedragen. Dikwijls besloot zij ver
dachten ab zu trennen. Niet zelden belandden deze abgetrennte personen in 
een van haar concentratiekampen. 

In de daaropvolgende procesfase was het OM de bevoegde autoriteit. Ook 
deze instantie kon verdachten abtrennen, wat in deze context teruggave aan 
de Duitse politie betekende. O ver het sepot-beleid is niet veel bekend. Uit betu-
dering van se 1.200 bewaard gebleven sepotzaken blijkt dat buitenproportio
neel veel zaken tegen Duitsers werden geseponeerd. Van belang is voorts dat 
het OM in zwaardere zaken voortdurend zijn optreden afstemde op de wensen 
van de politiek (Hauptabteilung Justiz). Dat in de aanklacht direct kon worden 
verzocht tot het vaststellen van de zittingsdatum en dat de dagvaardingster
mijn kon worden genegeerd, had tot gevolg dat een zaak uitermate snel kon - £ ^ -
voorkomen en kon worden berecht. 

De analyse van de bewaard gebleven stukken maakt duidelijk dat daarna, 
wanneer de zaak aanhangig was gemaakt en vervolgens de behandeling ter 
terechtzitting was geopend, toonde de Duitse rechter zijn uitzonderlijke 
bevoegd- en vrijheden. Wetten werden ruim geïnterpreteerd en dikwijls ana
loog toegepast, hoge straffen werden uitgesproken tegen verdachten, die de 
Duitse rechter (en met hem de Duitse bezettingsautoriteiten) het liefst uitge
rangeerd zou zien. De vonnissen van het Obergericht en het Sondergericht 
waren in eerste en laatste instantie gewezen. Alleen tegen uitspraken van het 
Landesgericht kon de verdachte (en het OM) in beroep gaan. 

Het bestaan van momenten in de Duitse rechtspraak, waarop de stem van de 
politiek hoorbaar werd, roept associaties op met de modellen van Fränkel en 
Gruchmann. Ook in de Duitse rechtspraktijk in bezet Nederland werkten 
krachten en instanties, van Maßnamen- en Normenstaat, naast en tegen 
elkaar. Desondanks past deze rechtspraktijk niet volkomen in een van de 
modellen die de twee wetenschappers met betrekking tot de rechtspraktijk in 
nazi-Duitsland hebben ontwikkeld. Gruchmanns geïnstitutionaliseerde inde
ling, waarbij de Duitse veiligheidspolitie außernormativ en de justitie norma-
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tiv optraden, geldt slechts ten dele voor de Nederlandse situatie. Er zijn voor
beelden van normativ optreden van deze Duitse politie én van außernormativ 
optreden van de Duitse justitie. Überhaupt kan worden betwist of een norma
tieve indeling zinvol is in een context, waarin normen zo sterk aan devaluatie 
onderhevig waren en voortdurend en uitsluitend ten dienste stonden van, of 
onderworpen waren aan, de staatsmacht. 

Ook van Fränkels model week de Duitse rechtspraktijk in bezet Nederland 
af. Een belangrijk punt van deze jurist is de indeling in politieke en economi
sche sfeer. In de economische sfeer, zo meende Ff hkel, greep het regime niet in, 
in de politieke sfeer daarentegen was sprake van een actief en repressief beleid. 
Op juridisch gebied resulteerde deze tweedeling in een 'normale' rechtsgang 
in zaken die betrekking hadden op de economische ordening naast een politie
ke rechtsgang in zaken tegen politieke tegenstanders van het regime. Uit het 
onderzoek naar de strafrechtspraak door het Duitse Landesgericht en Obergericht 
blijkt die tweedeling niet. Hier te lande behandelden de Duitse rechtsinstan
ties zowel economische zaken (in deze context: zaken wegens commune ver-
mogensmisdrijven en wegens overtredingen van de economische wetten) als 
politieke zaken. De wijze waarop deze twee soorten zaken werden opge
spoord, onderzocht en berecht verschilde niet wezenlijk. Wel moet worden 
vermeld dat aanzienlijk meer politieke verdachten ter dood werden veroor
deeld. Maar ook de straffen die tegen verdachten in ernstige economische 
zaken werden uitgesproken, waren doorgaans hoog. De hand van het politieke - £ ^-

regime liet zich, anders gezegd, zowel in de economische als in politieke sfeer 
voelen. 

Niettemin is Fränkels differentiatie in de rechtspraak interessant. Met 
betrekking tot de Duitse strafrechtspraak in bezet Nederland zou een tweede
ling in lichte en zware zaken, in Landesgericht- en Sondergerichtzaken, kun
nen worden gemaakt. Lichte zaken lagen doorgaans eenvoudig, zodat het 
vooronderzoek niet veel tijd en inspanning hoefde te vergen. Zware zaken 
hadden meestal betrekking op diverse verdachten en waren gecompliceerder. 
De Duitse veiligheidspolitie maakte in deze laatste zaken vaker gebruik van 
haar bijzondere bevoegdheden. 

In Landesgerichtzaken was het OM minder aan conventionele termijnen 
gebonden. Dat gaf de verdachte doorgaans duidelijkheid en bescherming. Van 
belang is voorts dat in Landesgericht-zaken met geen enkele politieke autori
teit over afzonderlijke lichte zaken werd gesproken of gecorrespondeerd. In 
zware zaken daarentegen kon de genoemde termijn worden genegeerd, kon 
direct worden verzocht om de vaststelling van de zittingsdatum en werd 
voortdurend, over elke zaak, overleg gevoerd met de politiek (Hauptabteilung 
Justiz). 

Ten slotte was ook de feitelijke rechtspraak in lichte zaken anders dan in 
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zware zaken. Op lichtere delicten waren immers minder vaak die verordenin
gen van toepassing, die nu juist de rechter zo uitzonderlijk veel ruimte boden. 
Omdat de Landesrichter bovendien niet bevoegd was de doodstraf of een hoge 
tuchthuisstraf tegen verdachten uit te spreken, waren zijn straffen betrekke
lijk mild. Tegen vonnissen kon beroep worden aangetekend. Geheel anders 
kon het optreden van een Duitse rechtsinstantie in zware zaken zijn. Voor
schriften konden ruim uitgelegd, analoog toegepast worden en hoge straffen 
konden worden opgelegd. Hoewel het niet in elk vonnis tot uitdrukking 
kwam, was het Sondergericht dikwijls het toonbeeld van political justice. 
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