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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het recht van de sterkste. Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland

von Frijtag Drabbe Kunzel, G.G.

Publication date
1999

Link to publication

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

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

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

Download date:24 May 2023

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


L 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09:2-frs Pagina 180 (Zwart film) 

* 

' T O T A L E R E I N S A T Z ' VAN DE D U I T S E 
S T R A F R E C H T S P R A A K (MEI 1 9 4 3 - S E P T E M B E R 1944) 

In de loop van 1941 vestigde de Duitse rechterlijke macht voor strafzaken haar 
naam in bezet Nederland. In de twee jaren na de Februaristaking werden dui
zenden zaken in behandeling genomen door de Duitse met rechtspraak belas
te instanties. Veel zaken waren politiek van aard. Daarnaast behandelden die 
instanties talloze zaken wegens vermogensmisdrijven of overtredingen van 
economische wetten. In de meeste zaken werd een uitspraak gedaan. Een aan
tal haalde de landelijke pers. 

In deze rechtspraak weerspiegelden zich de maatschappelijke ontwikkelin
gen in bezet Nederland. In twee jaar tijds verslechterde de verhouding tussen 
de bezettende macht en de (Nederlandse) inwoners van het bezette gebied aan
zienlijk: het bezettingsbeleid werd dwingender, gewelddadiger en repressie- - £ ^~ 
ver, het politieke verzet omvangrijker en agressiever. De toename van het aan
tal (ernstige) strafzaken en van het aantal zware straffen geven een indruk van 
zowel de verharde opstelling van de bezettende macht als de gegroeide bur
gerlijke ongehoorzaamheid. 

Van de diepte van de kloof tussen enerzijds het bezettingsregime en haar 
'inheemse' medestanders en anderzijds de overgrote meerderheid van de 
Nederlandse bevolking getuigden gebeurtenissen in de eerste maanden van 
1943. Diverse maatschappelijke groeperingen maakten bezwaar tegen het 
bezettingsbeleid. Men denke aan het collectieve protest van medici tegen de 
verplichte aansluiting bij de Artsenkamer en dat van rechterlijke ambtenaren 
tegen de Duitse bemoeienis met de Nederlandse strafexecutie. Andere bevol
kingsgroepen klommen in de pen om te protesteren tegen de twee razzia's die 
begin februari 1943 plaatsvonden.1 

Die twee razzia's veroorzaakten in bredere maatschappelijke kring even
eens beroering. Tot dan toe waren communisten en joden het slachtoffer van 
razzia's geweest. De niet-joodse en niet-communistische meerderheid van de 
Nederlandse bevolking was aldus buiten schot gebleven. Dat was anders bij de 
razzia's van februari 1943, toen Nederlandse jongeren vrij willekeurig van 
straat werden geplukt. 
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Daar kwam bij dat ook het onderliggende doel van deze Duitse arrestaties 
een directe bedreiging vormde voor meer Nederlanders. Hoewel de Duitse 
overheid er alles aan deed om de razzia's op Plutokratensöhne als een represaille
maatregel af te schilderen - vlak tevoren waren twee aanslagen op prominente 
NSB'ers gepleegd; de dader werd in studentenkring vermoed - was het zonne
klaar dat de arrestaties tevens de politiek van de Arbeitseinsatz dienden. Die 
politiek had het gehele tot arbeid geschikte deel van de Nederlandse populatie 
als doelgroep. 

In de voorbije maanden was reeds gebleken dat deze Arbeitseinsatzpolitiek 
bijzonder veel weerstand opriep. Bij het 'uitkammen' van Nederlandse bedrij
ven was de tegenwerking zo gegroeid, dat in de herfst van 1942 slechts een frac
tie van het verwachte aantal arbeidskrachten in Duitsland te werk kon worden 
gesteld. Andere in 1942 voorgenomen maatregelen, zoals de tewerkstelling 
van Nederlandse studenten, hadden bij voorbaat tot zulke krachtige studen
tenprotesten geleid dat zij niet werden uitgevoerd.2 

Hitlers aankondiging van de umfassende Einsatz van arbeidskrachten ten 
behoeve van de 'totale' oorlog, in januari 1943, beloofde ook voor bezet Neder
land niet veel goeds. Al vrij snel kwamen bij het rijkscommissariaat in bezet 
Nederland de orders uit Berlijn binnen: nog meer arbeiders werden gevraagd. 
En dat terwijl de medewerking van Nederlandse zijde tanende was! De verant
woordelijke functionarissen van het bezettingsregime bevonden zich in een 
hachelijke situatie: de Berlijnse orders moesten worden uitgevoerd, maar het - £ ^ -
was nauwelijks te verwachten dat dit zonder hevige maatschappelijke deining 
zou kunnen geschieden. 

Diverse maatregelen werden na Hitlers aankondiging getroffen.3 Wederom 
werd studenten de duimschroef aangedraaid. Op 11 maart verscheen in het Ver
ordeningenblad Seyss-Inquarts verordening, die studenten verplichtte na het 
behalen van het examen enige tijd in het kader van de arbeidsinzet werk te ver
richten. Een studie kon voortaan alleen worden voortgezet indien een verkla
ring was ondertekend, waarmee de betrokkene aangaf deze verplichting te 
zullen nakomen." 

Het was echter niet deze maatregel van Seyss-Inquart die een massaal open
lijk protest teweegbracht. Die twijfelachtige eer viel de Wehrmachtbefehlsha-
ber Christiansen ten deel, toen hij enige tijd later alle leden van het voormalige 
Nederlandse leger opriep zich opnieuw te melden voor het krijgsgevangen
schap. 

DE APRIL-MEISTAKINGEN 

Met deze oproep, die in de vorm van een bekendmaking op 29 april 1943 in de 
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dagbladen verscheen, brak de bezetter met het beleid dat tot dan toe ten 
opzichte van de Nederlandse militairen was gevoerd. In mei 1940 waren op last 
van Hitler alle krijgsgevangen genomen Nederlandse militairen vrijgelaten. 
De enige voorwaarde die hieraan was verbonden was de ondertekening van een 
soort loyaliteitsverklaring. Twee jaar later kwamen de Duitse autoriteiten op 
deze vrijlating van alle Nederlandse militairen terug. Beroepsofficieren wer
den opgeroepen zich te melden voor het krijgsgevangenschap. Eind april 43 
gold die oproep voor alle leden van de Nederlandse krijgsmacht. In zijn 
bekendmaking verklaarde Christiansen zich hiertoe genoodzaakt te voelen 
omdat 'afzonderlijke leden van het voormalige Nederlandse leger door hun 
vijandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen, dat bij hun vrijlating in hen 
werd gesteld, [hadden] geschonden'.5 

Dat deze oproep voor onrust onder de bevolking zou zorgen was door som
migen verwacht: drie dagen voor de publicatie had de chef van Christiansens 
Generalstab zijn ondergeschikten medegedeeld dat het niet uitgesloten zou 
zijn, daß durch diese einschneidende Maßnahme die Bevölkerung der Niederlande erhe
blich beunruhigt wird.6 Vrijwel onmiddellijk na publicatie braken stakingen uit. 
Uit protest tegen Christiansens bekendmaking legden arbeiders in delen van 
Overijssel, Noord-Holland, Gelderland en Limburg het werk neer. Op 30 april 
volgden anderen in weer andere provincies. In agrarische delen van Nederland 
braken 'melkstakingen' uit: melk werd niet geleverd, melkbussen werden niet 
opgehaald of werden omver getrapt, melkfabrieken bleven leeg. - ^ ^~ 

Tot de zevende mei werd er op wisselende locaties in bezet Nederland 
gestaakt. Rauter, de verantwoordelijke man aan Duitse zijde, vond de stakin
gen alarmerend. Al op 29 april uitte hij zijn bezorgdheid tegenover Himmler. 
Zijns inziens was het geboden onmiddellijk het standrecht af te kondigen.7 

Alleen de rijkscommissaris had die bevoegdheid. Daar Seyss-Inquart juist op 
dat moment in het buitenland vertoefde en eerst niet bereikbaar was, werd eni
ge vertraging opgelopen. In de loop van de eerste stakingsdag werd het stand-
recht in Gelderland, Noord-Holland, Limburg en Overijssel afgekondigd. Een 
dag later kwamen daar de overige provincies bij. Met aanplakbiljetten en pers
berichten werd de bevolking op de hoogte gesteld. 

Op 1 mei verscheen Seyss-Inquarts bekendmaking in de krant.8 In Neder
land was het politiestandrecht van kracht, zo begon de rijkscommissaris. In 
verband daarmee beval hij dat eenieder zich onthield van elke handeling die de 
openbare orde zou kunnen verstoren of in gevaar zou kunnen brengen. Voorts 
wees de rijkscommissaris op de bijzondere maatregelen die Rauter zou treffen. 
Degene die in strijd met zijn of Rauters maatregelen zou handelen, zou stand
rechtelijk worden veroordeeld. 

Aan deze algemene bekendmaking waren twee beschikkingen toegevoegd. 
De eerste, ondertekend door de rijkscommissaris, gaf een opsomming van fei-
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ten, die in deze standrechtperiode met de dood waren bedreigd: deelname aan 
samenscholingen in het openbaar 'van welke aard dan ook', staken, uitsluiten 
van werknemers en weigeren werk te verrichten, 'zij het ook door een uitslui
tend passief gedrag*, wapenbezit, vervaardiging, verspreiding of bezit van 
pamfletten die de openbare orde zouden kunnen verstoren en verzet tegen de 
openbare macht. 

De tweede beschikking, afkomstig van Rauter, waarschuwde dat politie-
eenheden 'onverwijld zonder waarschuwing" zouden schieten op groepjes van 
meer dan vij f personen, die zich in het openbaar ophielden. Voorts vermeldde 
deze beschikking de feiten die met gevangenisstraf van ten hoogste vijfjaren 
en/of met een geldboete van onbeperkte hoogte werden bedreigd: het overtre
den van de verruimde Sperrzeit, het verkopen en schenken van alcoholhouden
de dranken en het doorbetalen van loon aan stakers. 

Met deze twee beschikkingen waren dus diverse nieuwe strafbare feiten 
gecreëerd, waarvan het politiestandgerecht kennis kon nemen. Toch werden 
in de praktijk veel van deze vergrijpen niet aangebracht bij een politiestandge
recht. Nagenoeg alle personen die in strijd hadden gehandeld met Rauters 
beschikking, werden buitengerechtelijk gestraft. De slotzin van deze beschik
king, namelijk: 'Het nemen van maatregelen op het gebied der veiligheidspo
litie blijft onaangetast/ bood hiervoor de ruimte. Duizenden arrestaties wer
den tijdens de stakingsdagen verricht. Honderden arrestanten verbleven enige 
tijd in kamp Vught. Daar diverse agenten gehoorzaamden aan het verbod 
waarschuwingsschoten te lossen, raakten vele anderen bovendien gewond.9 

Tientallen Nederlanders overleden aan hun verwondingen.10 

Andere tegenacties werden evenmin geschuwd. De Duitse politie arresteer
de bedrij fsleiders en fabrieksdirecteuren, die verantwoordelijk werden gesteld 
voor stakingen in hun bedrijf. Incidenteel vonden executies plaats. Zo waren, 
zonder vorm van proces, in Haaksbergen zeven stakende arbeiders door een 
Duits politiepeloton gefusilleerd. In Marum (Groningen) werden zeventien 
arbeiders doodgeschoten.11 

Vooral door het veelvuldige gebruik van de mogelijkheid overtreders van de 
nieuwe regels buitengerechtelijk te straffen, bleef het aantal bij het politie
standgerecht aangebrachte zaken nog betrekkelijk laag. Vergeleken met het 
Luftgaugericht ten tijde van de Februaristaking waren de politiestandgerech-
ten tijdens de stakingsdagen in 43 echter zéér actief. Anders dan in februari 
1941, toen één instantie (het Luftgaugericht) als standgerecht optrad, waren in 
de periode van 30 april tot 15 mei 1943 zeven standgerechten ingesteld. Elk 
standgerecht bestond uit drie leden - een ss-Richter (president) en twee ss-
officieren (leken) - en behandelde zaken, die in de betreffende regio {Siche
rungsbereich) waren begaan.12 

Vooral in de eerste dagen na de afkondiging van het standrecht traden deze 
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standgerechten veel op. Hoewel de bijzondere beschikking van Seyss-Inquart 
de doodstraf voorschreef, werd een aantal personen tot een vrijheidsstraf ver
oordeeld. Een vrouw die op de eerste mei schuldig was bevonden aan het 
oproepen tot staken kreeg bijvoorbeeld een tijdelijke tuchthuisstraf. Van de 
negentig stakende mijnwerkers die gezamenlijk op één zitting terechtstonden 
werden verreweg de meesten tot een vrijheidsstraf veroordeeld. In Amsterdam 
sprak het standgerecht zes verdachten vrij.13 Niettemin: tegen meer dan hon
derd Nederlandse burgers spraken de politiestandgerechten in deze korte 
tijdspanne de doodstraf uit.14 Daarmee overtroffen deze standgerechten in één 
klap de reguliere Duitse civiele instanties (Obergericht en Landesgericht) die 
sinds hun oprichting in juli 1940 zo'n veertig verdachten ter dood hadden ver
oordeeld. 

Ogenschijnlijk hadden deze en andere Duitse repressieve maatregelen succes. 
Doordat er geen sprake was van een landelijk geleide of gecoördineerde pro
testactie, waren de tamelijk geïsoleerde stakingskernen kwetsbaar voor Duitse 
tegenmaatregelen. De meeste stakers hervatten na enige dagen het werk. Op 4 
mei, binnen een week na het uitbreken van de eerste stakingen, gaf Harster 
zijn Außenstellen te kennen dat de situatie weer onder controle was.15 Amper 
twee weken later hief de rijkscommissaris het politiestandrecht op.16 

Hiermee was een einde gekomen aan de periode waarin het Duitse bezet
tingsregime voor de tweede keer naar de noodrem had moeten grijpen om de -Q-
binnenlandse rust in bezet Nederland te herstellen. Tijdens die periode werd 
krachtig opgetreden tegen stakers en anderen die zich in de ogen van de Duit
se autoriteiten bedenkelijk gedroegen. Tallozen werden gearresteerd, ver
wond of gedood. Ook werd het verboden zonder vergunning een radio te 
bezitten17 - een mogelijk antwoord op de recente steunbetuigingen aan de sta
kers vanuit Londen.18 Evenals in februari 1941 hadden Landesgericht en Ober-
gericht aan deze met harde hand uitgevoerde bescherming van de bezettende 
macht geen deel. Politie en politiestandgerechten speelden de hoofdrol. 

BEZETTINGSBELEID EN DE P RE D O M IN ANTI E VAN DE 

ARBEIDSINZET 

Een van de eerste Duitse maatregelen na de opheffing van het standrecht had 
een grote schoonmaak onder het Nederlandse overheidspersoneel tot gevolg. 
Diverse Nederlandse ambtenaren en burgemeesters werden ontslagen.19 Hal
verwege mei verscheen vervolgens een verordening die bestemd was voor 
Nederlandse ambtenaren (en andere beëdigde personen). Alle handelingen 
waarmee een ambtenaar de vervulling van een overheidstaak bemoeilijkte of 
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vertraagde waren voortaan strafbaar. Expliciet werden het staken en het ver
minderen van werkprestaties genoemd.20 

Nog tijdens de stakingen werd tevens duidelijk dat de Duitse autoriteiten 
niet van plan waren zich van de wijs te laten brengen. De extreme onrust in het 
land gaf hun geen aanleiding tot het bijstellen van het beleid. Ook het beleid 
inzake de arbeidsinzet, belangrijke beweegreden voor de stakers uit april en 
mei, werd niet gewijzigd. 

Het was vooral deze arbeidsinzetpolitiek die ook na de stakingen de gemoe
deren voortdurend bezighield en de verhoudingen in Nederland verder pola
riseerde. Naarmate het Duitse leger meer nederlagen leed werd het draaiend 
houden van de oorlogsmachine Berlijns hoogste prioriteit: daarvoor moesten 
arbeidskrachten worden geronseld, ook in de bezette gebieden. In Nederland 
werden studenten, die de verklaring van 11 maart niet hadden ondertekend, 
nog tijdens de standrechtperiode gesommeerd zich te melden. Vrijwel onmid
dellijk na de opheffing verschenen de kennisgevingen van Christiansen in de 
pers die waren gericht aan leden van het voormalige Nederlandse leger. Ook 
andere Nederlandse mannen werden groepsgewijs opgeroepen. In de zomer 
startten de Duitse autoriteiten de 'jaarklasse'-actie. Achtereenvolgens werden 
Nederlanders van verschillende leeftijden opgeroepen zich te laten registreren 
bij een gewestelijke arbeidskantoor. Van allen die voor uitzending in aanmer
king kwamen werd de stamkaart ingehouden. Niet veel later ontvingen zij een 
oproep naar Duitsland te vertrekken. - £ ^-

Geen van deze Duitse maatregelen uit de zomer van 43 had succes. Minder 
dan de helft van de opgeroepen studenten meldde zich vrijwillig aan. Nog 
geringer was de opkomst van leden van het voormalige Nederlandse leger.21 

Het resultaat van de jaarklasseactie was eveneens mager.22 Ook nieuwe maatre
gelen en acties werden gefrustreerd. Van wezenlijk belang hierbij was de hulp 
die ambtenaren van de arbeidskantoren de 'weigeraars' gingen bieden. Het 
bezettingsregime trof diverse tegenmaatregelen: nieuwe administratieve 
methodes werden beproefd,23 het beheer van de bevolkingsregisters werd 
gewijzigd,24 de bewegingsvrijheid van de voor arbeidsinzet in aanmerking 
komende personen werd beperkt25 en de opsporing van 'weigeraars' en 'con
tractbrekers' werd opgevoerd. In de herfst van 43 nam de Duitse bezetter zijn 
toevlucht tot razzia's. Sindsdien waren deze een vast onderdeel van de Duitse 
politiek inzake de arbeidsinzet.26 

ONTDUIKEN EN TEGENWERKEN 

Hoe hard de Duitse tegenmaatregelen ook werden, in de zomer van 1944 was 
het echec van deze politiek zonneklaar. Van het in juli 1944 verlangde contin-

185 

^ > 



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

P a g i n a 186 (Zwart f i l m ) 

II 

gent arbeiders - 21.000 - was nog geen 7% (1.395) geleverd.27 Dit mislukken van 
de arbeidsinzet hing samen met de tanende medewerking van Nederlandse 
instanties en burgers. De stakingen in april en mei hadden getoond dat steeds 
minder mensen bereid waren voor Duitse dwang te zwichten. Anders dan in 
februari 1941 had ook de bevolking van het platteland zich massaal bij de sta
kers aangesloten. De Duitse reactie op de stakingen had echter evenzeer duide
lijk gemaakt, dat deze openlijke vorm van protest werd bestreden. Het illegale 
werk bood een alternatief voor het ventileren van anti-Duitse gevoelens. 

Na de stakingen groeide het aantal burgers dat op enigerlei wijze 'verzet' 
pleegde. De vele berichten over de Duitse militaire verliezen versterkten de 
burgerlijke ongehoorzaamheid: hoe uitzichtlozer de situatie waarin het Duit
se leger geraakte, des te talrijker de verzetsactiviteiten in het (nog) bezette 
Nederland. Daar kwam bij dat ook de regering in Londen, naarmate de kans op 
haar terugkeer reëler werd, zich dirigerender ging opstellen. Onmisbaar was 
de door haar geautoriseerde financiële ondersteuning van diverse organisa
ties. Van belang waren voorts de adviezen die zij via Radio Oranje aan de bevol
king richtte.28 

Vooral het aan het onderduiken gerelateerde illegale werk nam een hoge 
vlucht. Sinds mei 1943 breidde de groep van hulpverleners en 'duikelaars' zich 
gestaag uit. De grootste hulporganisatie was de LO, die in de zomer van 1944 
tussen de 200.000 en 300.000 onderduikers verzorgde.29 Op dat tijdstip telde 
de LO 12.000 à 14.000 medewerkers.30 

Veel verzetslieden werkten in het kader van een illegale organisatie. Ver
schillende personen, organisaties en instanties namen het initiatief tot coördi
natie van 'het' verzet. Ook voor hen deze was de naderende bevrijding een 
belangrijke stimulans. Naarmate de bevrijding dichterbij leek te komen wer
den meer gedachten gewijd aan het naoorlogse landsbestuur en de plaats die 
het 'verzet' daarin zou kunnen hebben. Al in de eerste helft van 1943 waren 
twee organisaties in het leven geroepen, de Raad van Verzet (RW) en het Natio
naal Comité van Verzet. Zij zouden echter niet die overkoepelende, coördine
rende functie vervullen zoals hen voor ogen stond.31 Vanaf het najaar nam de 
Nederlandse regering in Londen het voortouw tot bundeling van het verzet. 
Ook deze pogingen slaagden maar ten dele, onder meer door de tegenstelling 
tussen 'oude' (verzuilde) politieke partijen en landelijk opererende verzets
groepen.32 

Een belangrijk kenmerk van het verzet, zoals dat zich na mei '43 manifes
teerde, was de gebruikmaking van geweld. Misdrijven tegen lijf, leven en goed 
van medewerkers aan het bezettingsregime namen hand over hand toe. Sabo
tage in enge zin (het moedwillig vernielen van objecten, waarmee een belang 
van de bezettende macht werd geschaad) bleef tot in september '44 in bezet 
Nederland onbeduidend.33 Nog steeds was het gebrek aan middelen hiervoor 
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de voornaamste reden.34 Daarentegen namen de door verzetslieden gepleegde 
roofovervallen explosief toe. Een enkele keer werden instanties en personen 
overvallen om aan wapens, politie-uniformen of geld te komen.35 Vaker was 
het object een distributiekantoor, een bevolkingsregister of een arbeidskan-
toor. In zekere zin waren de 'kraken' een reactie op de Duitse politiek om ver
zet via het distributiesysteem te bestrijden. 

Het waren vooral de aan de LO gelieerde knokploegen (KP) die deze kraken 
uitvoerden. Sinds mei '43 werden elke maand wel enkele kraken op distribu
tieobjecten uitgevoerd. Lang niet altijd slaagden deze. Enkele overvallen 
waren zeer sensationeel: de (geslaagde) overval op de cartotheek van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau te Leeuwarden in juni 1943, de (geslaagde) Tilburg-
se 'zegeltjeskraak' in januari 1944, de (geslaagde) kraak op de Landsdrukkerij 
in april 1944 en de (mislukte) overval op het Haarlemse distributiekantoor in 
junii944.36 

Sensationeel waren ook de operaties ter bevrijding van gearresteerde ver
zetslieden. Voor de april-meistakingen waren er nauwelijks bevrijdingsacties 
geweest: daarna namen zij in aantal toe. Een van de eerste vond plaats in de 
nacht van 30 augustus 1943. Een groep verzetslieden wist een gearresteerde 
compagnon te ontzetten uit het gemeentehuis van Hoogkarspel.37 Niet veel 
later werd een Nederlandse illegale medewerker uit het Zuidwal-ziekenhuis 
in Den Haag bevrijd.38 Voorspoedig verliep ook de overval van 6 juni 1944 op 
het Huis van Bewaring aan de Rotterdamse Bergstraat. Bij deze laatste overval 
kwamen tientallen verzetslieden vrij. Tegen zeventien van hen was al een aan
klacht ingediend. Door de bevrijding waren zij aan berechting ontsnapt.39 

Deze acties hadden een goede afloop: vele andere mislukten. Ronduit tra
gisch verliepen de beide overvallen op het Huis van Bewaring aan de Wetering
schans in Amsterdam. De eerste overval, in de nacht van 30 april op 1 mei 1944, 
mislukte doordat een waakhond aansloeg. De tweede overval, ruim twee 
maanden later, mislukte door verraad. Bij de eerste overval raakte de kunste
naar Gerrit van der Veen, een van de voormannen van het verzet, zwaar 
gewond. Bij de tweede overval werden de meeste daders ingerekend, onder 
hen een tweede kopstuk van het verzet: Johannes Post.40 

O 

DE DIFFUSE GRENZEN TUSSEN POLITIEK VERZET EN 

CRIMINALITEIT 

De kraken, uitgevoerd door verzetslieden, waren in gewone tijden te beschou
wen als commune misdrijven zoals beschreven in het Nederlandse wetboek 
van strafrecht. Voor sommige roofovervallen leek ook geen urgente reden te 
zijn. Wat was bijvoorbeeld de noodzaak en het nut van een overval waarbij 
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alleen geld of luxegoederen zoals tabak waren buitgemaakt? Berucht in dit 
opzicht was de KP-Meppel.41 In Rotterdam was het de 'ploeg-Jos' die kritiek 
kreeg op onverantwoorde geldkraken.42 Op deze en andere ploegen werd geen 
of nauwelijks toezicht gehouden. De landelijke leiding probeerde haar knok
ploegen in de hand te houden, maar niet altijd met succes. 

Bij sommigen groeide nu de angst voor criminalisering van het verzet. Het 
waren bovenal de door verzetslieden uitgevoerde 'liquidaties' waarover de 
meningen, ook binnen het verzet, zo sterk uiteenliepen. Naar doelwit kan een 
tweedeling worden gemaakt. Tot de eerste categorie behoorden de aanslagen 
op personen die direct een gevaar vormden voor de illegaliteit: v-Männer en 
(Nederlandse en Duitse) agenten. Enkele groepen uit het gewapend verzet 
hadden de uitschakeling van deze personen op hun repertoire staan. Zo was de 
RW in de periode tot juni 1944 verantwoordelijk voor ten minste zeven liqui
daties en de knokploegen voor enkele tientallen.« Deze moorden waren verde
digbaar: bij leven was het slachtoffer een direct gevaar voor verzetslieden. De 
aanslagen van de tweede categorie, op medewerkers en medestanders van het 
bezettingsregime, waren niet altijd even eenvoudig te rechtvaardigen.44 

Dat de illegaliteit - of althans: delen van de illegaliteit - enigszins 'crimina
liseerde', was trouwens met het oog op de historische context niet zo verwon
derlijk. Vanaf het begin van de bezettingstijd waren de (gerechtelijke geregis
treerde) criminaliteitscijfers in Nederland buitensporig hoog. Over 1944 zijn 
geen cijfers over de door de rechtbanken geregistreerde criminaliteit voorhan- -Q-
den. Op grond van andere gegevens, met betrekking tot de steden Utrecht, 
Rotterdam en Amsterdam, kan worden vastgesteld dat in 1944 de criminaliteit 
(althans daar) omvangrijk bleef.45 Die hoge cijfers moeten worden gerelateerd 
aan nieuwe strafbaarstellingen maar ook aan de verdergaande verpaupering 
van Nederland. Met de dreigende militaire nederlaag voor ogen richtte het 
regime in Berlijn zich behalve op Nederlandse arbeidskrachten ook op Neder
landse goederen. Meer goederen verdwenen over de Duitse grens. Tevens legde 
het gewicht in de schaal dat de (morele) binding van de Nederlandse bevolking 
aan de regels van de Duitse autoriteiten afnam naarmate hun maatregelen in 
hardheid en onbillijkheid toenamen. Dat dat laatste na de stakingen van 1943 
gebeurde, staat buiten kijf. 

TUSSENBALANS 

In bezet Nederland was er, samenvattend, voortdurend sprake van een samen
hang tussen bezettingsbeleid en de opstelling van de Nederlandse bevolking. 
Na verloop van tijd werd deze relatie meer en meer bepaald door ontwikkelin
gen aan het verre, maar stilaan naderende front. De Duitse militaire hegemo-
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nie, die in de lente van 1943 aan het wankelen was gebracht, stortte in de daar
op volgende maanden in. In Duitsland lagen steden en fabrieken voortdurend 
onder vuur, aan het oostelijke front werden Duitse troepen door het Russische 
leger allengs verder teruggedrongen, in Italië veroverden de geallieerden 
delen van het land en op zee werd het gevaar van de Duitse duikboten bedwon
gen. Eind maart 1944 was Roemenië onder Russisch gezag gekomen: drie 
maanden later, op 6 juni 1944, was een bres geslagen in het Duitse westelijke 
front. Sedertdien trok het geallieerde leger op naar het noorden. Parijs was op 
25 augustus 1944 bevrijd. 

In deze periode was in tal van opzichten sprake van een verdere radicalisa-
tie. De bezetter intensiveerde de impopulaire arbeidsinzet en de Nederlandse 
bevolking als geheel toonde zich minder bereid de Duitse politiek voor zoete 
koek te slikken. Velen gaven geen gehoor aan Duitse oproepen en verzoeken. 
Ondergrondse groeperingen lieten zich vaker van een gewelddadige kant 
zien. Het aantal aanslagen op personen en zaken nam in deze periode toe. Ook 
de Duitse bezetter ontpopte zich als geweldenaar die geen middel meer schuw
de. De geweldspiraal werd door geen van de betrokken partijen doorbroken. 

Zo lokte actie voortdurend een reactie uit en volgde op elke zet een tegenzet. 
De Duitse bezettende macht, wier dwangmaatregelen enerzijds aanleiding 
gaven tot anti-Duitse gedragingen en ongehoorzaamheid, had anderzijds de 
taak deze te bestrij den. Allicht werd die taak zwaarder naarmate de bevolking - £ ^~ 
zich minder inschikkelijk opstelde en de oppositie groeide. 

In juli 40 had de rijkscommissaris Duitse rechtsinstanties ingesteld om 
deze taak uit te voeren. Zij hadden dat in de voorbije bezettingsperiode ook 
gedaan. Hun aanwezigheid had niet uitgesloten, dat andere instanties even
eens een aandeel hielden of kregen in de bestrijding en bestraffing van feiten 
die niet strookten met de belangen van de bezettende macht en met haar poli
tiek. Hun onderlinge verhoudingen en taakverdelingen veranderden na de 
april-meistaking. Nu de burgerlijke ongehoorzaamheid omvangrijker en ver
zetsdaden extremistischer werden, verzette het Duitse regime de bakens. Voor 
de Duitse rechtsinstanties had dit grote gevolgen. 

DE NEDERLANDSE STRAFRECHTSPLEGING 

Voor de Nederlandse j ustitie was van meet af aan op het gebied van ordehand
having en oppositiebestrijding geen vooraanstaande plaats gereserveerd. De 
rol van de Nederlandse vrederechtspraak, die halverwege 1941 was ingesteld 
om de 'politieke vrede' te bewaken, was na een jaar praktisch uitgespeeld. 

Na de stakingen van 1943 werd de bevoegdheid van de Nederlandse straf-
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rechter verder ingekrompen. Door het Duitse beleid in het kader van de 
Arbeitseinsatz was een grote groep van Nederlandse burgers (jongemannen) 
aan de jurisdictie van de Nederlandse rechter onttrokken. Een nieuwe regeling 
inzake de bestraffing van distributiedelicten had ingrijpende gevolgen voor de 
economische rechter. In mei 1944 bepaalden de Duitse autoriteiten dat zelfs de 
lichtere gevallen van 'zwarthandel' voortaan uitsluitend buitengerechtelijk 
bestraft moesten worden (gevangenhouding in Vught). De lengte van deze 
opsluiting was zes maanden/6 

Terwijl de Nederlandse strafrechtspleging in deze periode aan de ene kant 
nog verder werd teruggedrongen, werd zij aan de andere kant j uist meer in- en 
gelijkgeschakeld. Op aandringen van Duitse autoriteiten werd het Nederland
se strafrecht op enkele punten gewijzigd - wijzigingen, die al eerder in nazi-
Duitsland hadden plaatsgevonden en die alle nazificatie van de Nederlandse 
rechtspleging beoogden. Hoewel de meeste wijzigingen in besluiten van de 
Nederlandse secretaris-generaal van justitie gestalte kregen, waren de Duitse 
autoriteiten dikwijls de drijvende kracht achter de voorbereiding. Voorbeel
den van de wijzigingen zijn er in overvloed. Met één besluit gaf Schrieke de 
Nederlandse autoriteiten de ruimte verdachten langer in voorarrest te hou
den47, met een ander besluit beperkte hij de rechtsmiddelen.48 Rond de jaar
wisseling 1943-1944 veranderde deze secretaris-generaal een bestaand regle
ment zo, dat de bevoegdheden betreffende 'de orde van de inwendige diensf 
overgingen op de presidenten.49 Leden van de Hoge Raad protesteerden tegen - £ ^-
deze verdekte introductie van het Führerprinzip, maar konden het van kracht 
worden van het wijzigingsbesluit niet tegenhouden.50 Van principiële aard ten 
slotte, was de opheffing van het analogieverbod in juni 1943-51 

Ook de Nederlandse zittende magistratuur werd na de stakingen minder 
met rust gelaten. Een punt van Duitse kritiek bleven de straffen die de Neder
landse rechters oplegden.52 Deze waren naar Duitse maatstaven te laag. In de 
eerste bezettingsjaren had het Duitse OM incidenteel vonnissen gecorrigeerd. 
De betreffende zaken werden dan door dit OM bij een Duitse rechterlijke 
instantie aanhangig gemaakt, die het vonnis van de Nederlandse rechter ver
volgens aufhob en de zaak zelf tot een einde bracht met een (aanzienlijk zwaar
der) vonnis. Toen wel duidelijk was dat mildheid in de Nederlandse recht
spraak structureel was, verloor deze kunstgreep aan aantrekkingskracht. In de 
ogen van de Duitse autoriteiten was het zinvoller het probleem bij de wortels 
aan te pakken: de rechter. Oegg, de procureur-generaal bij het Duitse OM, ver
woordde deze mening in het najaar van 1943 als volgt: 

meiner Ansicht nach kommt es bei dieser Sachlage aber nicht so sehr darauf an, dass in 

den einzelnen Fällen die Strafe erhöht wird, als vielmehr, dass diese Art Recht

sprechung abgestellt wird. Ich halte es nicht für richtig, dem Richter die Arbeit wegzu-
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nehmen und einzelnen Sündern nach so langer Zeit einen neuen Prozess zu machen. 

(...) Die einzige wirksame Maßnahme scheint mir vielmehr eine Änderung in der Beset

zung des Gerichts zu sein.53 

!f 

Niet de Aufhebungvm een enkel vonnis, maar de Abstellungvan een bepaalde Art 
Rechtsprechung was geboden. Het op non-actief stellen van bepaalde Nederland
se rechters ging daarmee gepaard.54 Op brutale wijze lapten de Duitse autori
teiten de traditionele onafzetbaarheid van de Nederlandse rechter aan hun 
laars. 

Al even brutaal was het optreden van de Duitse veiligheidspolitie. Steeds 
vaker gebeurde het dat de door een Nederlandse rechter opgelegde straf werd 
genegeerd, dat de veroordeelde aan het oog van de Nederlandse instanties 
werd onttrokken en dat hij door de Duitse veiligheidspolitie buitengerechte
lijk werd gestraft. Te milde vonnissen van de Nederlandse rechter werden op 
die manier gecorrigeerd. 

Nederlandse autoriteiten van justitie keurden deze gang van zaken af. 
Begin 1944 schreef Schrieke aan de leider van Hauptabteilung Justiz dat de 
Nederlandse justitie hierdoor niet alleen in haar functioneren werd belem
merd, maar ook in haar autoriteit werd aangetast.55 De aangeschrevene vol
stond met het verzenden van een brief aan de chef van de veiligheidspolitie, 
waarin hij verzocht voortaan de Hauptabteilung in te lichten over ingrepen 
van de Duitse veiligheidspolitie in de Nederlandse strafrechtspraak.56 

Ook de bevolking van de Nederlandse gevangenissen kon zich blijven 'verheu
gen' op Duitse belangstelling. Vlak na de sluiting van kamp Ommen lieten de 
Duitse autoriteiten door het Nederlandse departement van justitie uitzoeken 
hoe Nederlandse gevangenen optimaal ten behoeve van de oorlogsindustrie 
konden worden ingeschakeld. Opsluiting in een kamp en overplaatsing naar 
werkkampen in Duitsland hadden veel weerstand opgeroepen. Het departe
ment zag echter alternatieven: er kon worden gewerkt in de bestaande Neder
landse gevangenissen en aan projecten in Nederland.57 

Vanaf het midden van 1943 plaatsten diverse Duitse instellingen orders bij 
de Nederlandse gevangenissen.58 Hauptabteilung Justiz fungeerde daarbij als 
'koppelbaas'.59 De meeste orders waren afkomstig van de Wehrmacht en had
den betrekking op werkzaamheden die buiten de gevangenis moesten worden 
uitgevoerd. Velen die door de Nederlandse rechter tot een gevangenisstraf van 
meer dan drie maanden waren veroordeeld, werden in de nabijheid van het 
werk in kampen ondergebracht. Twee Wehrmachtkampen, op Texel en in 
Havelte, huisvestten te zamen zo'n 550 gevangenen. De circa 200 gevangenen 
die in februari 1944 in een kamp in Zeeland verbleven, hielpen mee aan de ver
sterking van de Atlantikwall. Hoewel enkele projecten met het oog op de oor-
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logsontwikkelingen werden gestaakt, bleef de Wehrmacht ook na D-day hon
derden gevangenen inschakelen bij de bouw van verdedigingswerken.60 

Niet altijd was de Nederlandse justitie erg gelukkig met de gevolgen van 
deze Duitse politiek ten opzichte van de Nederlandse gedetineerden. In enke
le gevangenissen was het immers ook een gewoonte geworden dat werk werd 
verricht voor de Nederlandse overheid. Dat werk bleef nu goeddeels liggen.61 

Massaal protest bleef evenwel achterwege. 

WRAAKOEFENINGEN EN BUITENGERECHTELIJKE STRAFFEN 

* • 

Terwijl de Nederlandse strafrechtspraak in de anderhalfjaar na de april-mei-
stakingen werd genazificeerd, gemarginaliseerd en onder toezicht werd 
gesteld, trad de Duitse veiligheidspolitie meer en meer op de voorgrond. Van 
meet af aan had zij de bevoegdheid personen voor een bepaalde tijd in hechte
nis te nemen. In de praktijk van bezet Nederland was hierover wel enig overleg 
met de andere autoriteiten. Lang niet allen die werden verdacht van strafbare 
feiten werden door de Duitse veiligheidspolitie 'bestraft'. In deze periode nam 
hun aantal wel toe. Van groot belang in deze context is de eerder genoemde 
beslissing van Seyss-Inquart uit mei 44 de overdracht van lichtere distributie
zaken aan het Nederlandse OM te staken. De verdachten in deze zaken zouden 
voortaan buitengerechtelijk, door de Duitse veiligheidspolitie, moeten wor
den gestraft.62 Opgespoorde 'weigeraars' en 'contractbrekers' zouden evenmin 
voor de rechter moeten worden gedaagd. Ook zij zouden buitengerechtelijk, 
met opsluiting in een kamp, moeten worden gestraft en vervolgens (weer) ter 
beschikking van de Arbeitseinsatz moeten worden gesteld.63 Al eerder, in het 
laatste kwartaal van 1943, was bepaald dat degenen die onrechtmatig hun 
radio hadden behouden, konden worden gestraft met opsluiting in een 
kamp.64 

Deze buitengerechtelijke straffen hadden gemeen dat zij de persoon troffen 
die de Duitse veiligheidspolitie verdacht van een strafbaar feit. Daarnaast nam 
deze politie dikwijls maatregelen die onschuldigen troffen. Juist dit soort 
maatregelen, veeleer wraakoefeningen dan straffen, nam na de stakingen van 
'43 toe. Het najaar van 1943 was in dit opzicht een belangrijke periode. De Duit
se veiligheidspolitie startte met het gevangennemen van familieleden van 
ondergedoken overheidsambtenaren - in de hoop die onderduikers te dwin
gen te voorschijn te komen. Vooral Nederlandse politieambtenaren en hun 
families werden met deze nieuwe maatregel geconfronteerd.65 Tegelijkertijd 
werd de Silbertanne-zaie vormgegeven. In het najaar van 1943, na een halfjaar 
waarin bijna dertig moordaanslagen op NSB-leden waren gepleegd, gaf de 
Duitse veiligheidspolitie de opdracht tot de uitvoering van deze actie. De 
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motor achter deze actie was Erich Naumann, de bevelhebber die Harster 
zojuist was opgevolgd.66 Halverwege september berichtte hij zijn onderge
schikten dat het zijns inziens zweckmäßig was bepaalde Terrorakten, waarbij een 
medestander of een medewerker van het Duitse bezettingsregime door ver
zetslieden was gedood, mit Gegenterror zu beantworten." In de nacht van 28 op 29 
september 1943 werd deze richtlijn voor de eerste maal in praktijk gebracht. 

Sindsdien werden met Naumanns toestemming ettelijke Silbertannemoor-
den gepleegd. De voorbereiding van de moorden gebeurde onder de grootst 
mogelijke geheimhouding. Om die reden werd in de correspondentie niet 
gesproken over een sluipmoord, maar over het omhakken van een zilverspar. 
Van dergelijke verbale camouflages bediende de Duitse politie zich ook in 
andere bezette gebieden. Zo werd in bezet Noorwegen de Aktion Blümchen 
pflücken uitgevoerd, die in opzet vrijwel identiek was aan de Silbertanneactie.68 

In Nederland waren in eenjaar tijds meer dan vijftig onschuldige Nederlan
ders het slachtoffer geworden van deze Duitse wraakoefening.69 In de zomer 
van 1944 kwam aan de Silbertanneactie praktisch een einde. De Duitse poli
tieautoriteiten zochten hun geluk in andere maatregelen. (Openbare) execu
ties van arrestanten deden nu hun intrede. In juli werden tientallen politieke 
gevangenen doodgeschoten naar aanleiding van twee verzetsdaden die vlak 
tevoren hadden plaatsgehad.70 

Nog meer slachtoffers maakten de executies van (politieke) gevangenen in - £ ^-
kamp Vught. Alleen al tussen 4 en 22 augustus 1944 waren 282 politieke arres
tanten voor het vuurpeloton geplaatst. In de daarop volgende twee weken wer
den nog zo'n 170 personen in de nabijheid van het kamp gefusilleerd. De leider 
van Abteilung iv van de Duitse veiligheidspolitie in bezet Nederland maakte 
de selectie. De executies vonden in alle stilte plaats.71 

Waarom de Duitse veiligheidspolitie tot deze massale moordpartij besloot 
is niet aanstonds duidelijk. Er kan worden gewezen op de nieuwste richtlijnen 
vanuit Berlijn. Aan de basis daarvan lag een Führerbefehl, dat eind juli 1944 
door Hitler was ondertekend, maar waarvan de inhoud bij enkele Duitse auto
riteiten al eerder bekend was.72 Het bevel sprak van de bestrijding von Terroris
ten und Saboteuren in de bezette gebieden. De gestaag toenemende terreur- en 
sabotagedaden in de bezette gebieden, zo opende de Führer, 

die mehr und mehr von einheitlich geführten Banden begangen werden, zwingen zu 

schärfsten Gegenmaßnahmen, die der Härte des uns aufgezwungenen Krieges entspre

chen. Wer uns im entscheidenden Stadium unseres Daseinskampfes in den Rücken 

fällt, verdient keine Rücksicht.73 

Vervolgens gaf hij het bevel alle geweldplegingen van niet-Duitse burgers in 
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bezet gebied, die gericht waren tegen de Wehrmacht of het 'ss und Polizei'-
complex, naarde volgende drie richtlijnen te bestrijden. Ten eerste: daders van 
deze feiten ('terroristen' en 'saboteurs'), die op heterdaad waren betrapt, sofort 
an Ort und Stelle nieder[zu]kämpfen. Ten tweede: in alle overige gevallen 'terroris
ten' en 'saboteurs' aan de Duitse veiligheidspolitie overdragen. Ten derde: 
Mitläufer direct te werk stellen. 

Met betrekking tot de uitvoering van dit bevel zou de Oberkommandant 
der Wehrmacht aanwijzingen geven, zo besloot Hitler.74 Dat gebeurde op 18 
augustus. 'Laufende gerichtliche Verfahren wegen aller Terror- und Sabotage
akte (...) sind auszusetzen/ aldus Keitel in zijn Durchführungserlaß. Ook alle 
zaken, 'die die Sicherheit oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht gefähr
den', moesten worden overgedragen aan het dichtstbijzijnde Duitse politiebu
reau. De bestraffing van overige, minder ernstige politieke zaken, zou even
min nog langer op strafrechtelijke wijze mogen geschieden. Hoe deze zaken 
moesten worden bestraft was aan de Wehrmachtsbefehlshaber, 'im Einverneh
men mit dem Höheren ss- und Polizeiführer'.75 

Noch door Hitler, noch door Keitel was dus expliciet opdracht gegeven tot het 
executeren van politieke gevangenen. Niet van hen, maar van de (wellicht door 
het RSHA gesteunde) Rauter kwam deze radicale maatregel. De Führer had in 
juli alleen de algemene richtlijn gegeven dat degene die het Duitse regime in 
den Kücken aanviel, geen consideratie mocht verwachten. - ^ ^-

Rauter was begin juli al op de hoogte van de strekking van het bevel.76 De 
executies van talloze arrestanten kunnen in dit licht worden opgevat als zijn 
even vroege als vrije interpretatie van de genoemde algemene richtlij n van Hit
ler.77 Er waren misschien andere interpretaties denkbaar geweest die niet zul
ke ingrijpende gevolgen zouden hebben gehad. Mogelijk, in de lijn van Kers-
haws idee van 'working towards the Führer', liet Rauter hier zien wat naar zijn 
mening de wens van de Führer zou zijn. Van groot belang is het zijn interpre
tatie van Hitlers algemene richtlijn in verband te zien met de militaire situatie 
in Europa. Terwijl de moorden in Vught plaatshadden, maakten geallieerde 
troepen hun opmars door Frankrijk en België. Bij de Duitse veiligheidspolitie 
in Nederland en misschien eveneens bij haar superieuren in Berlij n, moet deze 
opmars paniek en wellicht ook een nihilistische vastberadenheid hebben ver
oorzaakt. In die toestand kan het idee postvatten dat radicale maatregelen 
absoluut geboden zij n. Ook het gevaar dat gearresteerde verzetslieden zich bij 
de geallieerden zouden aansluiten of een tweede front achter de linies zouden 
vormen, werd door de moordpartij gereduceerd. 

Hoe dan ook: in die vrije, vroegtijdige en radicale interpretatie van Hitlers 
wens had Rauter zichzelf een belangrijke rol toebedeeld. In honderden geval
len besliste zijn medewerker over leven en dood. 
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Met deze executies liet de Duitse bezettet zich van een kant zien die de 
Nedetlandse bevolking tot dan toe nauwelijks had gekend. In andete bezette 
gebieden waren dergelijke terreurmaatregelen al eerder uitgevoerd. Zo was de 
bezettende macht in Frankrijk in de nazomer van 1941 begonnen gearresteer
de verzetslieden (meest communisten) te executeren - ter vergelding van aan
slagen die op Wehrmachtleden of -goederen waren gepleegd.78 Een jaar later 
werd aldaar Hitlers zogeheten Kommandobefehl van kracht: Engelse comman
do's en hun Franse helpers, die op heterdaad werden betrapt, waren direct nie
derzumachen.79 Een volgend hoogtepunt in de Duitse terreur in Frankrijk werd 
bereikt op 11 juni 1944, toen Duitse troepen, ter vergelding van de ontvoering 
van een Duitse officier, het plaatsje Oradour sur Glane met de grond gelijk 
maakten en meer dan zeshonderd onschuldige burgers om het leven brach
ten.80 

Zo mogelijk nog radicaler was de Duitse terreur in het oosten van Europa. In 
Servië bijvoorbeeld was in de zomer van 1941 de Partisanenbekämpfung ter hand 
genomen: huizen werden in brand gestoken, burgers werden gegijzeld en 
geëxecuteerd. Nadat in oktober '41 bij een aanslag van partizanen in de buurt 
van Krajusevac tien Duitse soldaten waren omgekomen en 26 waren verwond, 
gaf het Duitse militaire gezag ter plekke de opdracht tot de executie van meer 
dan tweeduizend mannelijke in- en omwoners van het dorp.81 In de bezette 
delen van de Sovjet-Unie waren strafexpedities en moorden vanaf het begin 
van de Duitse veldtocht schering en inslag. Voor die gebiedsdelen was tevens - £ ^ -

het van het sovjetfront bekende Kommissarbefehl van toepassing, dat het ver
moorden van leidinggevende communistische functionarissen voorschreef.82 

Vergeleken met deze extremiteiten was het optreden van Duitse politie-
eenheden in bezet Nederland lange tij d vrij gematigd geweest. Dat veranderde 
in de zomer van '44. De radicaliteit van het sindsdien gevoerde beleid uitte zich 
in de executies van honderden verzetslieden. 

DE DUITSE MILITAIRE RECHTER 

Allicht had de opkomst van buitengerechtelijke maatregelen en wraakoefe
ningen gevolgen voor de instanties van de Duitse strafrechtspraak. Aanvanke
lijk, toen Landes- en Obergericht nog in een oprichtingsfase verkeerden, waren 
de Duitse krijgsraden zeer nauw betrokken bij de vervolging en berechting 
van Nederlandse burgers, die in strijd met de belangen van de bezetter hadden 
gehandeld. Naar verloop van tijd namen andere instanties de Duitse krijgsra
den het werk uit handen. Een sleutelmoment was de uitvaardiging van de 
sabotageverordening. Vele (politieke) zaken van de zwaarste categorie werden 
sindsdien bij het bijzondere Obergericht (Sondergericht) aangebracht. In 
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dezelfde periode kwamen militaire en politiële autoriteiten overeen dat poli
tieke Bagatellzaken door de Duitse veiligheidspolitie buitengerechtelijk zou
den worden afgedaan. Enige tijd later troffen militaire en civiele autoriteiten 
een regeling die voorzag in de mogelijkheid andere Bagatellsachen aan het Duit
se OM over te dragen. 

Ondanks de behandeling van een aantal ernstige politieke zaken was de 
Duitse militaire rechter al vóór de stakingsdagen van 43 wat op de achtergrond 
geraakt. Na de stakingen nam het aantal politieke processen verder af. De laat
ste grote zaak tegen verzetslieden werd in juni 1944 behandeld door het Luft-
gaugericht, dat intussen verhuisd was van Amsterdam naar 's-Hertogenbosch. 
Meer dan veertig leden van twee belangrijke spionagegroepen werden ter 
dood veroordeeld.83 Daarna namen de Duitse krijgsraden nog maar zelden 
zaken in behandeling. 

Ter verklaring kan worden gewezen op de algemenere ontwikkelingen in 
de zomer van '44. In die periode werden de Duitse militaire autoriteiten gecon
fronteerd met een keur aan richtlijnen, plannen en voorstellen, die alle betrek
king hadden op de bestrijding (en bestraffing) van politieke tegenstanders in 
bezet Nederland en waarvan enkele min of meer de uitschakeling van de Duit
se krijgsraden beoogden. Van 'eigen' fabrikaat was het decreet van Seyss-
Inquart, dat medio mei '44 het licht zag.84 Hier ging het om een toekomstplan: 
wanneer de militaire situatie het zou vereisen, zou de rijkscommissaris op ver
zoek van de WBN de 'uitzonderingstoestand' kunnen afkondigen. Ten tijde van - ^ ^-
die uitzonderingstoestand zouden strengere regels gelden. Diverse strafbare 
feiten zouden met de dood worden bedreigd. 

Welke instanties bevoegd zouden zij n deze feiten te berechten, was de inzet 
van een briefwisseling die direct na de uitvaardiging op gang kwam. Het 
decreet sprak van militaire en politiestandgerechten. De Wehrmacht wenste 
dat de afkondiging van de uitzonderingstoestand haar niet automatisch zou 
verplichten 'militaire standgerechten' in te stellen. De rijkscommissaris ech
ter, was van mening dat het succes van de uitzonderingstoestand goeddeels 
afhing van een ogenblikkelijke handhaving van het standrecht en dus van de 
ogenblikkelijke instelling van standgerechten.85 Zijn Dienstanweisung zur 
Durchführung des Erlasses bracht deze mening tot uitdrukking, maar stelde ook 
weer iets anders voor.86 Naast de militaire en politiestandgerechten zouden de 
bestaande Duitse rechterlijke instanties én civiele Sondergerichte werkzaam 
zijn. 

Het decreet en de aanwijzing waren in mei 1944 opgesteld. In de daaropvol
gende maanden werden de eerdergenoemde bevelen van Hitler en Keitel bij de 
Duitse Wehrmacht in Nederland bekend. Deze bevelen repten van het stopzet
ten van de rechtspraak tegen politieke opposanten. Christiansen zag in deze 
bevelen van hogerhand een aanleiding Seyss-Inquarts decreet niet na te hoe-
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ven leven. Op 23 augustus gaf hij zij n officieren de aanwij zing de instelling van 
militaire standgerechten niet voor te bereiden. In bezet Nederland zou gehan
deld worden naar de letter van Keitels decreet. Frappant is dat Christiansen op 
eigen gezag de reikwijdte van dit laatste decreet vergrootte: alle niet-Duitse 
arrestanten die werden verdacht van een strafbaar feit moesten volgens zijn 
aanwijzing aan de Duitse veiligheidspolitie worden afgestaan. De Duitse 
krijgsraden zouden alleen nog zaken tegen Wehrmachtleden behandelen.87 

Dat de Gegnerbekämpfung in haar totaliteit hierdoor zou radicaliseren kon 
Christiansen niet zijn ontgaan. Van de Duitse veiligheidspolitie hoefde 
immers niet te worden verwacht dat zij mild zou optreden tegen arrestanten: 
vlak tevoren waren honderden Häftlinge zonder vorm van proces op haar 
bevel geëxecuteerd. Wellicht is hier sprake van een tweede voorbeeld van 'wor
king towards the Führer', maar wederom moeten de voor Duitsland nadelige 
militaire ontwikkelingen worden genoemd. Het ligt voor de hand dat Chris
tiansen met zijn aanwijzing vooral reageerde op de in korte tijd drastisch ver
anderde omstandigheden. In mei 1944, toen Seyss-Inquart zij n idee van de 'uit
zonderingstoestand' aankondigde, waren geallieerde troepen nog niet geland 
in West-Europa. Op het moment dat de bevelen van Hitler en Keitel werden 
uitgevaardigd, waren zij aan hun opmars in noordwaartse richting begonnen. 

Toen de geallieerden vervolgens de Nederlandse grens overschreden, zag 
Christiansen zich genoodzaakt om ook weer op zijn aanwijzing van 23 augus
tus terug te komen. Aan het OKW deed hij het verzoek arrestanten op een wijze -Q-
te mogen straffen die in een bepaalde situatie de meest passende was.88 Niet 
altijd was dat overdracht aan de Duitse veiligheidspolitie. Christiansen stelde 
voor de Wehrmacht in bezet Nederland toe te staan arrestanten standrechte
lijk of buitengerechtelijk te bestraffen. Het OKW ging op 24 september 1944 
hiermee akkoord.89 Ook aan de Wehrmacht in bezet Nederland was de vrije 
hand gegeven. De gevolgen daarvan zouden in de laatste bezettingsperiode 
blijken. 

DE OPKOMST VAN DE RECHTSPREKENDE INSTANTIES VAN HET 

'SS UND POLIZEl ' -COMPLEX 

Een instantie die na de april-meistakingen meer van zich liet horen, was het ss-
und Polizeigericht x. Deze instantie, die in februari 1944 van Den Haag naar 
Velp verhuisde, hield zich aanvankelijk bij na uitsluitend bezig met berechting 
van Duitse leden van ss of Polizei, die een strafbaar feit hadden begaan. Het ss-
und Polizeigericht was dus vooral een Truppengericht. In bezet Nederland 
waren Duitse leden van de ss en de Duitse politie aan de jurisdictie van de 
'gewone' rechter onttrokken.90 
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Nederlanders die na 15 mei 1940 in dienst waren van een organisatie van ss 
of politie alsmede leden van de Landwacht en de vrijwillige Hulppolitie, vielen 
eveneens onder de jurisdictie van het ss- und Polizeigericht. Nederlandse bur
gers kwamen tot mei 1943 alleen met het ss- und Polizeigericht in aanraking, 
wanneer zij een delict hadden gepleegd ten nadele van de ss of de Duitse poli
tie en wanneer de rijkscommissaris (of, namens hem: Hauptabteilung Justiz) 
deze instantie uitdrukkelijk toestemming had verleend de betreffende zaak te 
berechten.91 Het aantal politieke zaken tegen Nederlanders bleef lange tijd 
onbeduidend. 

Halverwege mei 43 breidde een voorschrift van Seyss-Inquart de bevoegd
heid van het ss- und Polizeigericht uit. Onder de jurisdictie van deze instantie 
vielen voortaan ook de feiten die een Nederlandse ambtenaar van politie had
den gedupeerd.92 Dit voorschrift had terugwerkende kracht, zodat de zaak 
tegen de 21 verdachten van de aanslag van 27 maart op het Amsterdamse bevol
kingsregister - waarbij Nederlandse agenten waren verwond - door het ss-
und Polizeigericht kon worden behandeld.93 

Het ss- und Polizeigericht was sindsdien bevoegd alle strafzaken te behan
delen waarbij een Nederlandse agent betrokken was - als slachtoffer of als 
dader. Over de gehele linie kreeg het ss- und Polizeigericht het hierdoor druk
ker. Tientallen zaken wegens belediging en diefstal ten nadele van een lid van 
een der genoemde organisaties werden door het ss- und Polizeigericht 
berecht.94 Daarnaast waren er enkele zaken tegen leden van de Waffen-ss, de - £ ^-

Nederlandse politie en gewapende NSB-onderdelen, die zich schuldig hadden 
gemaakt aan vermogensmisdrij ven.95 Een klein aantal zaken dat in deze perio
de door deze instantie werd behandeld, had betrekking op Nederlandse agen
ten of Waffen-ss'ers die zich aan hun werk hadden onttrokken.96 

Overigens verplichtte deze bevoegdheid het ss- und Polizeigericht niet. 
Zaken van gering belang konden aan andere instanties worden overgedragen. 
In de praktijk maakte deze instantie van die mogelijkheid dikwijls gebruik.97 

Soms betrof het een zaak waarbij ook anderen dan leden van politie of ss 
betrokken waren. Zo was er de zaak tegen zeven personen die werden verdacht 
van de moord op een joodse onderduikster. De zeven, allen betrokken bij de 
hulpverlening aan joodse burgers, waren in mei 1943 aangehouden. In febru
ari 1944 veroordeelde de Haagse rechtbank vijf van hen. De zaak tegen de twee 
anderen, de enige agenten van het zevental, was aan het ss- und Polizeigericht 
overgedragen. Toen dit rechtscollege te kennen had gegeven de zaak niet te 
willen behandelen, kwam deze alsnog bij de Nederlandse justitie terecht.98 

In een andere zaak gebeurde iets vergelijkbaars. Op drie personen rustte de 
verdenking onrechtmatig meubels uit een leegstaande (joodse) woning te heb
ben weggehaald. Hoofdverdachte was een Nederlandse ss'er. Het ss- und Poli
zeigericht besloot evenwel af te zien van behandeling en de zaak aan het civie
le Duitse OM over te dragen, 
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da an der Straftat des l (de Nederlandse ss'er - GvF) auch Beschuldigte, die der allgemei

nen Gerichtsbarkeit unterstehen, als Täter beteiligt sind (...) Es erscheint daher nicht 

zweckmässig, das Verfahren gegen l. aus dem Gesamtkomplex herauszunehmen und 

gesondert zu behandeln." 

Meer 'faam' dan het ss- und Polizeigericht kreeg het Polizeistandgericht. Tij
dens de stakingen, toen het politiestandrecht van kracht was, trad een aantal 
Duitse politiestandgerechten op tegen stakers en andere vermeende onrust
stokers. Hoewel deze standgerechten destijds pas actief waren geworden na 
afkondiging van het standrecht, had Seyss-Inquart van meet af aan de moge
lijkheid opengelaten politiestandgerechten in de toekomst in 'gewone' tijden 
in te stellen. 'Es wird Sie besonders interessieren/ zo had de rijkscommissaris 
eind november 1942 aan Himmler geschreven, 'daß ich ein Polizeistandgericht 
auch ohne Verhängung des Polizeistandrechts unter besonderen Umständen 
in Funktion treten lassen kann, z.B. bei der Häufung von Sabotageakten in 
einer Provinz.'100 Inderdaad was Himmler bijzonder geïnteresseerd: 'Ich bin 
der Überzeugung,' aldus zijn antwoord aan Seyss-Inquart, 'daß das Polizei
standrecht in dieser Form uns das Instrument in die Hand gibt, radikal und 
rasch durchzugreifen.'101 

'Radikal und rasch' optreden leek de rijkscommissaris in de vroege herfst 
van 1943 nodig. Halverwege september maakte hij in een interne Dienstanwei
sung bekend, dat het Duitse politiestandgerecht voortaan de bevoegdheid had -£ ̂ ~ 
bepaalde sabotagehandelingen te berechten. Daarbij had de rijkscommissaris 
gedacht aan zaken tegen Banden, dat wil zeggen: ondergrondse organisaties 
met een communistische kern en met ondergedoken leden.102 

Vervolgens, in het voorj aar van 1944, naar aanleiding van de talrijke overval
len op distributiekantoren, bevolkingsregisters en dergelijke instellingen,103 

voegde Seyss-Inquart hier andere categorieën bij: 

Hij die door diefstal, plundering, verduistering, afpersing of op andere wijze zich 

wederrechtelijk bevolkingsregisters, persoonsbewijzen, speciale vergunningen, distri-

butiekaarten voor levensmiddelen, stamkaarten, controlezegels, inlegvellen, stempels 

of andere voorwerpen, die met de verzorging van de bevolking verband houden, toeei

gent of deze onbruikbaar maakt of zij n plicht tot het houden van toezicht dan wel het 

beheren of bewaken met betrekking tot de bovenbedoelde voorwerpen verzaakt, dan 

wel een dergelijk strafbaar handelen verricht, die er toe bestemd is of geschikt is de 

openbare orde of de veiligheid in gevaar tebrengen, wordt als saboteur door het politie

standgerecht gevonnist.104 

Tijdens de stakingsdagen had het Duitse politiestandgerecht al zijn bijzon
derheden getoond. De procedure was vereenvoudigd, rechtsmiddelen waren 
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afwezig - evenals advocaten - opgelegde straffen waren hoog en werden bij
zonder snel geëxecuteerd. Ook was er geen apart OM. Een functionaris die had 
meegewerkt aan het politieonderzoek stelde de aanklacht op, diende deze in 
en was Vertreter der Anklage op de zitting.105 Een andere eigenaardigheid was dat 
het politiestandgerecht formeel toestemming van de Duitse Generalstaatsan
walt nodig had, wilde het een zaak behandelen.106 

Op 30 september 1943 hield het politiestandgerecht zijn eerste zitting zon
der dat het standrecht was afgekondigd. Bij die gelegenheid werd de zaak 
tegen 25 leden van de Amsterdamse verzetsgroep cs-6 behandeld. Van hen 
werden negentien ter dood veroordeeld. Reeds de volgende dag waren hun 
doodvonnissen voltrokken.107 Na deze zaak volgden andere. In de korte perio
de dat het politiestandgerecht op Nederlandse bodem functioneerde, zijn vele 
ondergrondse activisten door deze instantie veroordeeld. Vooral de (links geo
riënteerde) groepen die zich bezighielden met het helpen van onderduikers 
en/of gewapend verzet, liepen het gevaar met deze instantie in aanraking te 
komen. Wie voor het politiestandgerecht verscheen moest voor zijn leven vre
zen. De vonnissen waren doorgaans zeer streng: de doodstraf was eerder regel 
dan uitzondering.108 Cees Schalker en Ko Beuzemaker, twee kopstukken van de 
vooroorlogse CPN, werden in januari 1944 door deze instantie ter dood veroor
deeld.109 Ook Gerrit van der Veen werd in de duinen gefusilleerd nadat het poli
tiestandgerecht op 10 juni 1944 het doodvonnis had gewezen.110 Iets later die 
zomer sprak hetzelfde gerecht de doodstraf uit tegen meer dan twintig mede
werkers van Trouw. Ook deze straffen werden vrijwel onmiddellijk voltrok
ken.111 Dit Troüw-proces zou overigens het laatste optreden van het politie
standgerecht zijn. 

O 

Met de instelling van het politiestandgerecht hadden Rauter en zijn Berlijnse 
superieuren de door hen zo fel begeerde eigen rechterlijke instantie op het 
gebied van de Gegnerbekämpfung gekregen. Elders in Europa, zoals in Polen 
en in Noorwegen, was dat al veel eerder gebeurd. De gepolariseerde verhou
dingen in bezet Nederland gaven waarschijnlijk bij Seyss-Inquart de doorslag 
om naast de 'gewone' Duitse rechterlijke instanties dit bijzondere standge
recht toe te laten. Het politiestandgerecht uitsluitend als exponent van Rauter 
of'zijn' ss-richting te beschouwen, is daarom niet juist. In deze rechtspraak 
manifesteerde zich de tijdgeest en de koers die het bezettingsregime als geheel 
was gaan varen. 

LANDESGERICHT EN OBERGERICHT 

In deze context, waarin de Nederlandse strafrechter op zijn vingers werd geke-
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ken (en getikt), de Duitse krijgsraden minder zaken tegen Nederlandse bur
gers behandelden, de Duitse veiligheidspolitie steeds vaker en steeds bruter 
optrad en het politiestandgerecht tallozen ter dood veroordeelde, functioneer
den ook het Landesgericht en het Obergericht. 

Uiteraard hadden de veranderde institutionele verhoudingen een effect op 
hun functioneren. Ook de gewijzigde krachtsverhoudingen in Europa en de 
verslechterde relatie tussen bezetter en bevolking in Nederland hadden indi
rect invloed. Datzelfde kan worden gezegd over nieuwe strafbepalingen. 

Vergeleken met de vorige bezettingsperiode was het aantal voorschriften 
dat tussen 30 april 1943 en 1 september 1944 in het Verordeningenblad verscheen, 
aanzienlijk kleiner. In het tijdvak tussen de twee stakingen van 1941 en 1943 
waren 393 voorschriften gepubliceerd - gemiddeld vijftien per maand. In de 
volgende bezettingsperiode waren dat er 116 - gemiddeld acht per maand. Ver
reweg de meeste daarvan (tachtig) waren in 1943 uitgevaardigd. 

Van de nieuwe strafbepalingen had het voorschrift, dat in 1943 met betrek
king tot het radiobezit was uitgevaardigd, voor de Duitse civiele rechtspraak 
grote gevolgen. De naleving van dit voorschrift was onvolkomen. Duizenden 
radio's werden niet ingeleverd. Meer dan eens verlengde het Duitse gezag de 
inleveringstermijn, telkens zonder succes. Een laatste Gnadenaktion, die radio
bezitters sttaffeloosheid beloofde in ruil voor het inleveren van hun toestel, 
liep eveneens uit op een mislukking. Diverse mensen hielden hun apparaat 
verborgen of leverden een tweede - slechter - toestel in om zodoende de dans -£• ^-

te kunnen ontspringen.112 

Aan Duitse zijde werd echter sterk gehecht aan handhaving van het voor
schrift. Begin augustus 1943 gaf Seyss-Inquart zijn propaganda-afdeling de 
opdracht erop na te zien dat vonnissen tegen Nederlanders, die hun radio ille
gaal hadden gehouden, in de pers verschenen.113 

Tot berechting van dit nieuwe delict (radiobezit) was de Duitse rechter 
bevoegd. Overtredingen van de radiobeschikking kwamen meestal bij de Lan
desrichter terecht. Voor hem betekende de strafbaarstelling van het radiobezit 
zeer veel extra werk. In de tweede helft van 1943 had het Landesgericht het bij
zonder druk. Een aantal zaken werd beëindigd met een Strafbefehl, dat door 
het OM was opgesteld en dat alleen de handtekening van een Landesrichter 
behoefde. Alle andere zaken werden op de zitting behandeld. In radiozaken 
kwam het nagenoeg altijd tot een zitting. De stroom radiozaken, die in dit 
halfjaar het Landesgericht bereikte, gaf aanleiding enkele tientallen zaken in 
een 'versnelde procedure' te behandelen (die Aburteilung im beschleunigten Verfah
ren). Bepaalde procesrechtelijke regels waren dan niet van kracht.114 Vanaf 
augustus 1943 behandelde het Landesgericht herhaaldelijk zaken 'in versnelde 
procedure'.'15 Radiozaken bleven een groot deel van de rechtspraak door het 
Landesgericht bepalen. Een op de drie verdachten die deze rechter in de eerste 
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acht maanden van 1944 berechtte, was radiobezit ten laste gelegd. 
Een politiek delict dat het Landesgericht vooral in de tweede helft van 43 

dikwijls behandelde, was de overtreding van de Sperrzeit (de avondklok). Tij
dens de april-meistakingen was deze overal in bezet Nederland vervroegd. Een 
groot aantal overtreders, meestentijds aangehouden door Nederlandse agen
ten, werd aangeklaagd bij het Landesgericht. Naarmate de stakingen verder in 
de tijd verwijderd raakten, daalde het aantal van deze zaken. 

Curieus zijn de honderden zaken tegen duivenmelkers. Duivenbezit was 
formeel een delict waarvan alleen de Duitse militaire rechter kennis kon 
nemen. Een verordening uit juni 1940 zorgde voor de registratie van post- en 
slagduiven in Nederland.116 Ruim eenjaar later werden ook de bezitters van 
sierduiven verplicht zich te laten registreren.117 Het jaar daarop ten slotte, gold 
een algemeen verbod voor duivenbezit. Afgehakte en geringde duivenpoten 
moesten bij het gemeentehuis worden ingeleverd. De betreffende verordening 
waarschuwde de duivenmelkers: wanneer hun duivenbezit werd ontdekt, 
konden zij tot vijftien jaar tuchthuisstraf worden veroordeeld.118 In de praktijk 
legde de Landesgericht deze hoge straf nimmer op (het gerecht was daartoe 
ook niet bevoegd). De mees ten werden veroordeeld tot enkele maanden gevan
genisstraf.119 

Naast politieke zaken bleef het Landesgericht ook in dit tijdvak vele zaken 
behandelen die in enge zin niet politiek waren. Geregeld was de Wehrmacht de 
gedupeerde partij. Hier bleken, evenals bij de 'duiven'-zaken, de gevolgen van - £ ^-
de eind 42 getroffen regeling waarmee het de Duitse krijgsraden werd toege
staan minder ernstige zaken naar de Duitse rechtsinstanties te verwijzen. Dik
wijls ging het in de verwezen zaken om diefstal. Begin maart 44 behandelde 
het Landesgericht bijvoorbeeld een zaak tegen een Nederlander die twee paar 
autobanden had gestolen. De rechter achtte hem schuldig en legde een gevan
genisstraf van tien maanden op.120 In diezelfde maand veroordeelde het Lan
desgericht een Nederlander tot vier maanden gevangenisstraf omdat deze 
rechter bewezen achtte dat deze man op het traject Oisterwijk-Tilburg zonder 
toestemming in een Wehrmachtcoupé had gezeten en aldaar een Duitse vrouw 
had bestolen.121 Vier havenarbeiders kregen van dezelfde rechter een boete 
wegens diefstal van enkele vaten olie die het eigendom waren van de Kriegsma
rine.121 Tot een aanzienlijk hogere straf werd een man veroordeeld die uit een 
Wehrmachtwagon twee vaten boter had gestolen. Hier telde het mee dat de 
verdachte de verzegelde treinwagon met geweld had opengebroken.123 

In totaal werden ruim vierduizend zaken in de periode tussen mei 1943 en sep
tember 1944 bij het Landesgericht aangebracht.124 Een deel daarvan was poli
tiek van aard. Alleen al in 1944 behandelde het Landesgericht zaken tegen meer 
dan duizend personen die waren verdacht van een politiek delict. De meesten 
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van hen waren wegens radiobezit aangeklaagd. 
In absolute cijfers nam het maandelijkse aantal bij het Landesgericht aange

brachte zaken in 1944 af. In de eerste zes maanden schommelde dat aantal rond 
de tweehonderd. In j uli en augustus '44 bleef het hier ver onder. De daling van 
het aantal zaken was abrupt: in juni '44 waren nog 243 zaken aanhangig 
gemaakt, in juli 82, in augustus 62. 

Deze plotselinge daling hield verband met een al even plotselinge wijziging 
van het afgiftebeleid van de Duitse veiligheidspolitie. Een bericht van de chef 
van de Duitse veiligheidspolitie in Nederland, dat begin juni aan de regionale 
Duitse politiebureaus werd verzonden, spreekt boekdelen. Naar aanleiding 
van een recente (geslaagde) actie ter bevrijding van politieke gevangenen, zo 
begon het bericht, had de rijkscommissaris de politie bevolen ervoor te zorgen, 
dat alle daarvoor in aanmerking komende arrestanten binnen twee weken 
voor de rechter kwamen. Dossiers van de betreffende Häftlinge moesten zo 
snel mogelijk in orde worden gemaakt en worden bezorgd aan het Duitse OM. 
'Es soll auf diesen Weise bezweckt werden,' vervolgde de politiechef, 

daß die hohe Zahl der für die Justiz in deutschen Polizeigefängnissen und im Lager 

Amersfoort einsitzenden Häftlinge vermindert wird und daß möglichst viele dieser 

Häftlinge, denen nur eine geringe Verfehlung zur Last gelegt wird, in den Arbeitsein

satz verbracht werden können.125 

Hier begon de oorlogsrealiteit en het Duitse tekort aan arbeidskrachten zich 
aan te dienen. De Duitse politie kreeg expliciet de opdracht zoveel mogelijk 
verdachten van 'lichte' overtredingen niet aan het OM over te dragen, maar te 
werk te (doen) stellen. 

In ditzelfde bericht stelde de politiechef verder een restrictiever arrestatie-
en afgiftebeleid voor: 

Bei neu anfallende Haftsachen ist zu überlegen, ob die Verfehlung so schwerwiegend 

ist, daß in der heutigen Zeit eine Festnahme und Aburteilung durch ein Gericht zeitlich 

und arbeitsmäßig verantwortet werden kann.126 

Zaken die gewoonlijk aan de justitie werden afgegeven moesten vanaf dat 
moment getoetst worden: alleen wanneer het vergrijp inderdaad zo ernstig 
was, dat in der heutigen Zeit een strafrechtelijke procedure zeitlich und arbeits-
mäßigkon worden verantwoord, diende de zaak aan de justitie te worden over
handigd. Opportuniteit won het van legaliteit. Het kleine aantal bij het Lan
desgericht aangebrachte zaken in deze zomer heeft ongetwijfeld te maken met 
de gevolgen van dit bericht. 

Voor de medewerkers van het Landesgericht in bezet Nederland dreigde het 
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werk medio 44 dus op te houden. Op bedekte wijze tekende de leider van het 
Landesgericht in de vroege zomer bezwaar aan tegen de nieuwe beleidslijn, of 
beter gezegd: tegen de wijze waarop de Duitse veiligheidspolitie met arrestan
ten omsprong.127 De rechter was tot deze stap gekomen naar aanleiding van 
een recente zitting, die zijns inziens sehr unschön was geweest. Personen die 
waren verdacht van lichte vergrijpen, waren voor hem verschenen in schlechtes
ter zerlumpter Sträflingskleidung en met kaalgeschoren hoofden. 'Diese Art des 
Verfahrens,' aldus de Landesrichter in zijn brief aan Hauptabteilung Justiz, 

I 
ist nach Ansicht der Richter und Staatsanwälte, die gestern die Sitzung wahrgenommen 

haben, geeignet, dem Ansehen des deutschen Volkes in grossem Umfange Abbruch zu 

tun. Wir verkennen dabei nicht, daß es aus sicherheitspolizeilichen Gründen notwen

dig sein kann, Häftlinge, die wegen des Verdachts terroristischer Bestrebungen einsit

zen, durch eine auffallende Sträflingskleidung herauszuheben, um damit eine Flucht 

zu verhindern (...) Dagegen scheint uns diese Behandlung von Niederländern, die 

lediglich ihr Rundfunkgerät nicht abgegeben oder auch schon verbotene Sender 

abgehört haben, durch die Umstände des Einzelfalles in keiner Weise gerechtfertigt.128 

K 
Aan de motieven van de rechter hoeft niet te worden getwijfeld. Desondanks 
moet er op worden gewezen dat, wanneer de Duitse politie het Landesgericht 
van al zij n werk beroofde, de medewerkers van deze instantie niet langer nodig 
waren in bezet Nederland. Dat zou weer betekenen dat zij elders in Europa te 
werk konden worden gesteld of als militair aan het front konden worden inge
zet. Voor de leider van het Landesgericht en voor zijn medewerkers was dat 
geen prettig vooruitzicht. 

Naar alle waarschijnlijkheid was dit geschrift het enige (verholen) protest 
van het Landesgericht tegen de Duitse politie. De tijden waren veranderd, de 
institutionele verhoudingen evenzeer. Nu de orde van de bezettende macht 
dusdanig werd bedreigd, van binnen en van buiten, achtte de geciteerde Duit
se politiechef het niet meer opportuun lichte vergrijpen te (laten) bestraffen. 
Vermoedelijk deelden andere Duitse autoriteiten (de rijkscommissaris was 
genoemd) deze mening. De protestbrief van de leider van het Landesgericht 
leidde dan ook niet tot beleidswijzigingen. De rechtspraak door deze instantie 
kwam in het derde kwartaal van 1944 tot stilstand. Niet de genoemde bevelen 
van Keitel en Hitler hadden dat veroorzaakt, maar de begin juni van kracht 
geworden nieuwe richtlijn van de Duitse veiligheidspolitie in bezet Nederland 
- die overigens mogelijkerwijs terugging op een bevel van de rijkscommissa
ris. 

^ > 

In tegenstelling tot het Landesgericht ondervond het Obergericht nauwelijks 
gevolgen van die nieuwe richtlijn. Sinds mei 1943 steeg het maandelijks aantal 
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zaken, dat door deze instantie werd behandeld, gestaag. Gemiddeld berechtte 
het Obergericht in de periode van begin juni tot eind december 1943 twintig 
zaken per maand. In het eerste halfjaar van 1944 waren dat er meer dan 25. 
Anders dan het Landesgericht bleef het Obergericht ook in juli en augustus '44 
regelmatig zittingen houden. Van een afname van werkzaamheden was, kort
om, geen sprake. Enkele nieuwe medewerkers werden zelfs in het tweede 
kwartaal van 1944 nog aangesteld.129 

Na mei 1943 werd het aantal distributiezaken dat het gewone Obergericht 
maandelijks behandelde steeds groter. Nagenoeg altijd was clandestien slach
ten het onderwerp. De meeste zaken waren opgelost door de Nederlandse poli
tie. Veel van deze zaken waren omvangrijk: er waren leveranciers, slachters, 
verkopers, helers en kopers bij betrokken. In de zomer van 1944 werd bijvoor
beeld een zaak tegen 24 inwoners van Bussum, Hilversum en Naarden behan
deld. De hoofdverdachten kregen allen een lange tuchthuisstraf opgelegd.130 

Deze strafsoort was overigens ook de meest opgelegde in zaken wegens clan
destien slachten. 

Behalve in dergelijke distributiezaken deed het gewone Obergericht uit
spraken over personen die schuldig waren bevonden aan een commuun ver-
mogensmisdrijf. Het aantal uitspraken in politieke zaken was tot in het najaar 
van 1943 te verwaarlozen. Sindsdien wees het gewone Obergericht zo'n vijf à 
tien keer per maand vonnis in een politieke zaak. 

Hiervan week de ontwikkeling van het Sondergericht sterk af. Al in de loop - £ ^-
van \i was duidelijk geworden, dat deze instantie een steeds beperkter werk
terrein kreeg. Nagenoeg alle zaken die na de stakingen van '43 werden berecht, 
waren politiek. 

Binnen de categorie politieke zaken verschoven de accenten. Met de 
opheffing van het standrecht waren de politiestandgerechten op non-actief 
gesteld. De vraag was wat te doen met zaken, waar de politie reeds een onder
zoek naar had ingesteld. Rauter gaf het antwoord: deze zaken zouden aan het 
Duitse OM worden overgedragen.131 Dit antwoord bracht Oegg enigszins in 
verlegenheid. Gold het écht voor alle zaken tegen alle strafbare feiten, die ten 
tijde van de stakingsdagen waren begaan? Hij hoopte van niet. Zijns inziens, 
zo deelde hij het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz mee, had het 
thans de hoogste prioriteit 'die Lage weiter zu entspannen und auf eine zune-
hemende Beruhigung der Gemüter hinzuwirken'. Het strikt hanteren van het 
legaliteitsbeginsel en domweg allen vervolgen die zich in die dagen strafbaar 
hadden gedragen, kon weleens een averechts effect hebben, schreef Oegg: 

Vom Standpunkt der Strafverfolgungsbehörde aus besteht selbstverständlich an der 

Strafwürdigkeit (...) kein Zweifel. Ich bitte jedoch über die Frage der politischen Zweck

massigkeit einer Durchführung der Verfahren entscheiden zu wollen.132 
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Wimmers antwoord is niet bewaard gebleven. Wel is het opvallend dat in ver
scheidene zaken tegen 'stakers' en anderen die tijdens het politiestandrecht 
een strafbaar feit hadden gepleegd, vrij lage straffen werden geëist.133 Mogelijk 
heeft Oegg zijn officieren opgedragen rekening te houden met de verhitte 
gemoederen in de Nederlandse samenleving en daarom geen al te hoge straf
fen te rekwireren. Vergeleken met de rechtspraak van het politiestandrecht in 
mei 1943 waren de meeste vonnissen van het (bijzondere en gewone) Oberge
richt, tegen stakers en anderen, betrekkelijk mild. Burgers die sabotage of 
Kriegswirtschaftsverbrechen ten laste was gelegd omdat zij ten tijde van de 
stakingen melkbussen hadden omgetrapt, werden door het Obergericht 
wegens Landfriedensbruch (art. 125 StGB) tot vrijheidsstraffen veroordeeld.134 

Twee vrouwelijke medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen bijvoor
beeld, die op het hoofdkantoor in Utrecht respectievelijk op de telex- en telefo-
nieafdeling werkzaam waren, moesten zich tegenover het Obergericht voor 
hun gedrag tijdens de stakingen verantwoorden. De telexbediende die op 30 
april aan grote Nederlandse stations het (onjuiste) bericht had verstuurd dat in 
Utrecht werd gestaakt, werd door het bijzondere Obergericht wegens sabotage 
veroordeeld. Zij kreeg niettemin geen doodstraf.135 Veel later behandelde het 
gewone Obergericht de zaak tegen de andere NS-medewerkster. De rechters 
achtten haar schuldig aan het aanzetten tot staken: als hoofd van de telefonie-
afdeling zou zij andere telefonistes hebben toegeschreeuwd hun benen te zul
len breken indien zij niet onmiddellijk het werk zouden staken. Zij werd -C'X-
'slechts' tot anderhalfjaar tuchthuisstraf veroordeeld.136 

In een andere zaak uitte de relatieve mildheid van het Obergericht zich op 
een wel heel bijzondere wijze. Op 8 juni sprak het bijzondere Obergericht de 
doodstraf uit tegen twee jongemannen uit Zwartsluis omdat zij op 30 april de 
sleutel, waarmee een brug dicht en open ging, in het water hadden gegooid. 
Daarmee hadden zij sabotage gepleegd.137 Toen het Obergericht een paar 
dagen later werd gevraagd een mening te geven over het verlenen van gratie, 
schreef een van de rechters dat de executie van de doodstraf, 'nachdem durch 
den Ausspruch des Urteils dem Strafzweck der Abschreckung Genüge getan 
sein dürfte', niet unbedingt erforderlich was. De rechter bepleitte de vlak tevoren 
opgelegde doodstraffen in vrijheidsstraffen om te zetten.138 

Vaker dan het bijzondere Obergericht berechtte het gewone Obergericht de 
personen die zich tijdens de stakingen strafbaar hadden gedragen. Ook Neder
landse burgers die alleen verdacht werden van het verspreiden, bezitten of ver
vaardigen van anti-Duitse geschriften, hadden een grotere kans op een behan
deling door het gewone dan het bijzondere Obergericht. 

Deze laatste categorie van verdachten nam na de april-meistakingen sterk 
toe. Het verbeurdverklaren van radio's hield daarmee allicht verband. Het lui
steren naar de BBC en Radio Oranje was sedertdien minder eenvoudig: de 
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behoefte aan informatie die niet uit de Duitse koker kwam, bleef onvermin
derd groot. Om in die behoefte te voorzien werden na de dertiende mei diverse 
blaadjes vervaardigd en verspreid in bezet Nederland. Verscheidene medewer
kers van dergelijke illegale blaadjes werden na mei 1943 door het gewone Ober-
gericht berecht. In de regel werden vrijheidsstraffen opgelegd.139 Daarnaast 
berechtte het Obergericht een aantal medewerkers van andere illegale blaad
jes, die niet zozeer informatieverstrekking tot doel hadden, maar wel anti-
Duits waren. Zo behandelde het gewone Obergericht in november 1943 de 
zaak tegen drie medewerkers van het verboden maandblad voor letterkunde 
Lichting.1*0 

Zeer dikwijls waren de verdachten niet alleen schuldig bevonden aan het 
bezitten, verspreiden of vervaardigen van 'duitsvijandige' geschriften. Veel 
activisten hadden meer op hun repertoire staan. In de grote processen tegen 
Vrij Nederland1*1 en Het Parool1*1, respectievelijk in januari en juli 1944, stonden 
vele verdachten ook voor andere feiten terecht. In elke zaak tegen een lid van de 
illegale CPN, die De Waarheid had rondgebracht, was sprake van samenloop.143 

Allen die deel uitmaakten van de illegale CPN pleegden een strafbaar feit: deel
name aan een verboden politieke organisatie. Vaak was deze politieke activis
ten ook sabotage ten laste gelegd. 

Daar niet het gewone maar het bijzondere Obergericht bevoegd was tot 
berechting van sabotage, kwamen zulke Kommunisten-zaken bij het Sonderge
richt terecht. Vlak na de opheffing van het standrecht veroordeelde deze 
instantie twee vooraanstaande leden van de illegale CPN. Het Sondergericht 
achtte het bewezen dat zij in 1941 De Waarheid hadden verspreid, geld hadden 
ingezameld, deel hadden uitgemaakt van de CPN en dat zij in januari 1942 drie 
aanslagen op NSB-instanties in Amsterdam hadden gepleegd. Tegen beiden 
werd de doodstraf uitgesproken.144 In de daaropvolgende maanden werd een 
aantal kopstukken van de CPN door het Sondergericht ter dood veroordeeld: de 
districtleider van Amsterdam (Jan Janzen) in j uni 43, twee leden van de 'oude' 
landelijke leiding van de illegale CPN (Jan Dieters en Lou Jansen) in augustus 
43 en een lid van de 'nieuwe' landelijke leiding (Jan Postma) in april '44.145 

Ook andere ernstige politieke zaken kwamen bij het bijzondere Oberge
richt terecht. Over strafzaken die sinds september '43 door het politiestandge-
recht konden worden berecht, bleef het Sondergericht zich uitspreken. Zo 
onderzocht deze instantie in het eerste halfjaar van 1944 in drie zaken de feiten 
van verdachten die waren beschuldigd van het opblazen en vernielen van 
spoorwegen. Allen hadden behoord tot groepen van MC.146 In dat tijdvak 
berechtte het Sondergericht ook leden van de eveneens links georiënteerde 
sabotagegroep cs-6.147 Enkele zaken tegen Nederlandse burgers die uit politie
ke motieven geweldsmisdrijven hadden gepleegd of aan de daders assistentie 
hadden verleend, werden eveneens door het Sondergericht behandeld. In twee 

^ > 

207 

^ > 



t 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09 o Pagina 2 08 (Zwart film) 

I 

* 

zaken stonden personen terecht die betrokken waren geweest bij overvallen op 
overheidsdiensten (het distributiekantoor in Oegstgeest en het postkantoor in 
Zuid-Beijerland).148 

In de laatste zaak was een PTT-medewerker de hoofdverdachte. Hij had cru
ciale informatie aan de overvallers verstrekt. Corrupte ambtenaren, die frau
deerden ten behoeve van het verzet, vormden een steeds groter wordende 
groep in Obergerichtzaken. Vanaf het vroege najaar van 1943 tot in de zomer 
van 1944 werden talloze zaken behandeld tegen personeel van arbeidskanto-
ren,149 distributiekantoren150 en andere overheidsdiensten.151 De feiten waar
van de terechtstaande ambtenaren werden verdacht hielden meestal verband 
met hulpverlening aan mensen in nood. 

In de eerste helft van de bezettingstijd waren dat hoofdzakelijk joden en 
politieke tegenstanders van het nazi-regime geweest. Daar voegden zich later 
anderen bij. Het aantal Duitsers dat deserteerde of zich onttrok aan de dienst
plicht nam in 1944 sterk toe. Deserterende Wehrmachtleden werden door de 
krijgsraden berecht, maar Duitse burgers die hun dienstplicht niet nakwamen 
werden voor het Obergericht gedaagd. Zij kregen tuchthuisstraf.152 Degenen 
die deserteurs hadden geholpen werd Beihilfe zur Fahnenflucht verweten; het 
Obergericht veroordeelde de meesten ook tot een tuchthuisstraf.153 

Waar nood is, is welhaast vanzelfsprekend ook ruimte voor omkoping. In de 
zomer van 1944 behandelde het Obergericht twee zaken tegen Nederlandse 
cipiers die tegen betaling brieven uit de Untersuchungsgefängnis in Utrecht 
hadden gesmokkeld. Beiden werd een gevangenisstraf opgelegd.154 

Zwaardere straffen sprak het Obergericht uit tegen Duitse ambtenaren die 
zich aan omkoping schuldig hadden gemaakt. In het tweede en derde kwartaal 
van 1944 behandelde het gewone Obergericht een drietal omkopingszaken.155 

In twee daarvan stonden medewerkers van Hauptabteilung Soziale Verwaltung 
terecht. Zij hadden van Nederlandse bedrijven steekpenningen aangenomen 
in ruil voor het vrijstellen van personeel. Bij één omkopingszaak waren grote 
namen betrokken: Vroom en Dreesman, Hoppe, Bols, Hollandia en de Bijen
korf. De ambtenaar die van deze firma's geld en goederen had aangenomen en 
daarvoor werknemers had vrijgesteld, werd gestraft met een vrijheidsstraf.156 

In het algemeen was dit de strafsoort die het gewone Obergericht het vaakst 
oplegde. Doodstraffen werden zelden door deze instantie uitgesproken. De 
doodvonnissen tegen twee verzetslieden die een joodse onderduikster hadden 
vermoord, waren om die reden dan ook exceptioneel.157 Het bijzondere Ober-
gericht veroordeelde veel meer verdachten tot de dood. Maandelijks werden in 
dit tij dvak tussen de vier à vij f doodvonnissen gewezen. In de zestien maanden 
voor de april-meistakingen was dat gemiddelde twee à drie. Juni 1943 was in 
dit licht uitzonderlijk. In die maand sprak het bijzondere Obergericht in acht
tien gevallen de doodstraf uit. Het ligt voor de hand dit hoge aantal in verband 
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te brengen met de zojuist gebroken stakingen in bezet Nederland. Alsof deze 
doodstraffen de suprematie van de Duitse bezetter maar weer eens moesten 
onderstrepen. Daarbij moet worden bedacht, dat slechts enkele ter dood ver
oordeelden hun delict hadden begaan ten tijde van die stakingsdagen. 

AFSLUITEND 

De instanties van de civiele Duitse rechterlijke macht waren in bezet Neder
land nimmer de enige op het gebied van ordehandhaving en oppositiebestrij-
ding geweest. Andere instanties, zowel Nederlandse als Duitse, hadden 
bevoegdheden. Al snel bleek dat die bevoegdheden elkaar ten dele overlapten. 

In de periode tussen de twee stakingsgolven in 1941 en 1943 vestigden het 
Landesgericht en Obergericht hun naam. In het grote aantal zaken dat deze 
instanties indertijd behandelden, weerspiegelde zich de afnemende onge
hoorzaamheid van de Nederlandse bevolking. De Februaristaking luidde een 
periode in waarin de bezetter meer druk uitoefende en de bevolking zich min
der inschikkelijk opstelde. Burgerlijke ongehoorzaamheid was voortdurend 
gerelateerd aan het Duitse bezettingsbeleid: Nederlandse burgers reageerden 
op Duitse maatregelen en Duitse autoriteiten reageerden op hun beurt weer 
op acties van Nederlandse burgers. 

Door een aaneenschakeling van gebeurtenissen escaleerde de binnenlandse 
situatie opnieuw in het voorjaar van 1943. Vooral de Duitse arbeidsinzetpoli-
tiek riep ergernis en weerstand op. De bekendmaking van de Wehrmachtbe
fehlshaber, waarmee alle leden van het voormalige Nederlandse leger tot aan
melding verplicht werden, gaf aanleiding voor een massaal openlijk protest. 
Evenals in februari 1941 werd gekozen voor het wapen van de staking. De sta
kingen in mei 1943 misten een geografisch zwaartepunt: her en der waren 'wil
de' stakingen begonnen en geëindigd. 

Op die tweede stakingsgolf reageerde de bezettende macht met harde hand. 
Het politiestandrecht werd uitgeroepen: politiestandgerechten spraken recht 
en veroordeelden meer dan honderd Nederlanders ter dood; politie-eenheden 
traden energiek op, namen honderden burgers in arrest en schoten tientallen 
op straat neer. 

De april-meistakingen waren binnen twee weken gebroken. In bezet Neder
land keerde de rust echter niet terug. Vier, onderling samenhangende, factoren 
droegen daaraan in hoge mate bij. Ten eerste: de militaire verhoudingen in 
Europa. Meer en meer werd het Duitse leger in het defensief gedrongen. 
Berichten over Duitse nederlagen werkten zowel op de Nederlandse bevolking 
als op de Duitse bezetter hier te lande in. Ten tweede: de Duitse politiek met 
betrekking tot de arbeidsinzet. Het ronselen van Nederlandse arbeiders ten 
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behoeve van de Duitse oorlogsindustrie riep bij de bevolking weerstand op. 
Het dreigende fiasco van deze maatregel gaf de Duitse bezetter aanleiding 
meer geweld en pressie uit te oefenen. Ten derde: de Duitse terreurmaatrege
len. In deze bezettingsperiode namen de Duitse autoriteiten hun toevlucht tot 
draconische maatregelen, die niet alleen maatschappelijke verontrusting in 
Nederland veroorzaakten, maar ook de legitimiteit van het bezettingsregime 
verder ondergroeven. Ten vierde: de ongehoorzaamheid en politieke oppositie 
van Nederlandse burgers. Na de april-meistakingen groeiden deze. Op grote 
schaal werd geen gehoor gegeven aan oproepen en werd aan 'ongehoorzamen' 
hulp verleend. Gewelddadige verzetsactiviteiten, zoals de liquidaties van 'fou
te' Nederlanders en de roofovervallen, namen in aantal toe. Die toename lokte 
harde Duitse tegenmaatregelen uit. 

De verstoorde verhoudingen en de blijvende onrust in bezet Nederland 
hadden uiteraard gevolgen voor de instanties die de taak hadden de bezetten
de macht en haar belangen in Nederland te beschermen. Hun onderlinge ver
houdingen werden in deze periode ingrijpend gewijzigd. 

Opvallend was de komst van het politiestandgerecht. Met de instelling 
reageerde de rijkscommissaris direct op de toename van gewelddadige ver
zetsactiviteiten. Tijdens de stakingsdagen had deze instantie al van zich laten 
horen. Nadien, vanaf september 43, behandelde het Duitse politiestandge
recht een aantal zware politieke zaken. Het bijzondere was dat deze instantie 
nu recht sprak zónder dat het standrecht van tevoren was afgekondigd. 

De Nederlandse rechter speelde na mei 1943 nauwelijks meer een zelfstan
dige rol. In de tweede helft van 1943 bemoeiden Duitse autoriteiten zich nog 
intensief met de Nederlandse justitie. Een paar wijzigingsbesluiten beoogde 
het Nederlandse strafrecht te nazificeren. De opheffing van het analogiever
bod was de ingrijpendste wijziging. Desondanks ondernamen de Duitse auto
riteiten geen pogingen meer de Nederlandse rechter politiek in te schakelen. 
Ongewenste uitspraken werden in deze bezettingsperiode botweg gecorri
geerd. De twee nieuwe instanties, de vrederechter en de economische rechter, 
waren in '44 zo goed als buiten spel gezet. Duitse belangstelling was er wel voor 
de gevangenen in de Nederlandse inrichtingen. 

Ook de Duitse krijgsraden werden allengs minder betrokken bij de strijd 
tegen de 'binnenlandse' vijand en de bescherming van de Duitse aanwezigheid 
in bezet Nederland. Vermoedelijk had deze inkrimping de instemming van de 
Wehrmachtautoriteiten ter plekke. De ontwikkelingen op het internationale 
strijdtoneel versterkten de wens de Wehrmacht te ontlasten van andere dan 
militaire taken. Christiansen interpreteerde de in de zomer van '44 ontvangen 
Berlijnse richtlijnen zodanig, dat voor de krijgsraden in bezet Nederland geen 
enkele taak meer op het gebied van de oppositiebestrijding was weggelegd. In 
september '44 zou hij hier, uit pragmatische overwegingen, weer op terugko
men. 
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In een aanmerkelijk langzamer tempo verminderde de werkzaamheid van 
de Landes richter. De april-meistakingen bezorgden deze instantie veel werk. 
Nieuwe regels creëerden enkele nieuwe delicten waarvan de Landesrichter 
kennis kon nemen. De talloze overtredingen van de tijdens die stakingsdagen 
vervroegde avondklok werden in de tweede helft van 43 door de Landesrichter 
behandeld. Meer dan deze overtredingen drukten de overtredingen van het 
sinds 13 mei verboden bezit van radio's een stempel op de rechtspraak door de 
Landesrichter. Honderden personen, verdacht van dit strafbaar feit, werden 
door hem veroordeeld. 

Evenals vóór de april-meistakingen bestond het werk van de Duitse rechter
lijke instanties na die dagen voor een groot deel uit niet-politieke zaken. De 
Landes richter behandelde in deze periode bijzonder veel niet-politieke zaken, 
met name vermogensmisdrij ven. Dat grote aantal was vooral het gevolg van de 
eind '42 getroffen regeling de berechting van zaken van gering belang, die 
eigenlijk tot de competentie van de Duitse krijgsraden behoorden, aan de 
civiele instanties over te laten. Talloze zaken tegen verdachten van diefstal ten 
nadele van de Wehrmacht werden nadien door de Landesrichter berecht. 

Vanaf de lente van 1944 daalde het totaal aantal van maandelijks aange
brachte zaken. Begin mei '44 werd de Duitse veiligheidspolitie door haar chef 
geïnstrueerd alleen de zwaarwegende zaken nog aan de justitie door te spelen. 
In de daaropvolgende zomer berechtte het Landesrichter aanzienlijk minder. 

In tegenstelling tot deze lagere rechter bleef het Obergericht tot in septem
ber 1944 zwaar belast. Het gewone Obergericht legde zich toe op het berechten 
van de zwaarste categorie van distributiezaken. Vele personen, tegen wie de 
verdenking werd gekoesterd dat zij betrokken waren bij het clandestien slach
ten van vee, werden door deze instantie berecht. Het bijzondere Obergericht 
behandelde bijna uitsluitend politieke zaken. Bij een groot aantal daarvan 
waren communisten betrokken. Daarnaast berechtte het Sondergericht diver
se zaken waarin de op dat moment veelvuldig gepleegde verzetsdaden het 
onderwerp waren: hulpverlening aan onderduikers en verspreiding van radio
berichten. Voorts nam het (bijzondere) Obergericht ook na de instelling van 
het politiestandgerecht kennis van zaken, waarover formeel die laatste instan
tie zich kon uitspreken. Enkele tientallen personen die actief waren betrokken 
bij aanslagen en overvallen werden in '44 nog door het Obergericht veroor
deeld. Tegen de meesten werd, wegens sabotage, de doodstraf uitgesproken. 

Naast de rechtspraak bestond er in bezet Nederland de buitengerechtelijke 
afdoening van strafbare feiten. Voor mei 1943 waren enige bevolkingsgroepen 
aan de rechtspraak onttrokken. Na mei 1943 nam hun aantal toe. Het misluk
ken van de arbeidsinzetpolitiek op de beproefde wijze deed de Duitse autori
teiten besluiten niet alle wetsovertreders meer te laten berechten. In plaats 
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daarvan dienden zij, eventueel na een korte tijd in een strafkamp, in de Duitse 
oorlogsindustrie te werk worden gesteld. Steeds meer verdachten van strafba
re feiten verbleven een tijd in een concentratiekamp of op een andere plek die 
door de Duitse veiligheidspolitie werd beheerd. 

De bevoegdheid om in steeds meer gevallen de plaats van de rechter in te 
nemen was tekenend voor de machtsuitbreiding van de Duitse veiligheidspo
litie. Tekenend waren ook de nieuwe wraakoefeningen: vergeleken met de 
voorgaande jaren namen deze in kracht en aantal toe. De moord op honderden 
politieke gevangenen, in augustus 1944, was een gruwelijke demonstratie. In 
het licht van deze en andere buitengerechtelijke executies en wraakoefenin
gen verbleekte de Duitse strafrechtspraak. 
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