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R E C H T S P L E G I N G IN DE S C H A D U W VAN H E T 
O O R L O G S G E W E L D ( S E P T E M B E R 1 9 4 4 - M E I 1945) 

In de eerste helft van 1944 was de Duitse suprematie in Europa duidelijk aan
getast. Aan het oostelijk front was de Wehrmacht na 'Stalingrad' in het defen
sief gedrongen, in Italië trokken de geallieerden in noordwaartse richting en 
aan de westkust van het Europese continent vond een grootscheepse invasie 
van geallieerde troepen plaats. 

Vanzelfsprekend misten de militaire ontwikkelingen, ten gunste van de 
geallieerden, hun uitwerking niet. In bezet Nederland werden Duitse maatre
gelen op steeds grotere schaal genegeerd, omzeild of bewust gesaboteerd. Het 
zwaartepunt van het Duitse beleid sinds mei 43, de Arbeitseinsatz, was mede 
hierdoor en ondanks de dwang die van Duitse zijde werd uitgeoefend, mis
lukt. Halverwege mei 1944, dus nog voordat de geallieerden voet aan Franse 
wal hadden gezet, had de rijkscommissaris van het bezette Nederlandse 
gebied moeten vaststellen dat de vier jaren rijkscommissariaat voor hem kein 
Anlaß einer festlichen Manifestation gaven.1 De kloof tussen de bezettende macht 
en haar handlangers enerzijds en de geknechte Nederlandse bevolking ander
zijds zou sindsdien alleen maar groter worden. 

DUITSE TERREUR 

Allicht hield deze ontwikkeling verband met de vorderingen die de geallieerde 
troepen in West-Europa maakten. Begin september 1944, toen de geallieerden 
achtereenvolgens Brussel en Antwerpen waren binnengetrokken, leek de 
bevrijding van Nederland nabij. Hier te lande sloegen Duitsers en pro-Duitse 
Nederlanders massaal op de vlucht: andere Nederlanders troffen voorberei
dingen voor het feestelijke onthaal van hun bevrijders. 

Een belangwekkend moment vervolgens was de 'slag om Arnhem'. Met het 
doel de bruggen over de grote rivieren te veroveren en vervolgens door te sto
ten naar Noord- en West-Nederland, startten de geallieerden op 17 september 
een dubbeloffensief (Market Garden): naast het landleger, dat vanuit het zuiden 
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noordwaarts trok, werden parachutisten in de gevechtszone gedropt. Tenein
de het vervoer van Duitse troepen naar die regio te belemmeren, staakten de 
Nederlandse Spoorwegen vanaf diezelfde dag. Het bevel tot die staking was 
door de regering in Londen gegeven.2 Desondanks lukte het de Wehrmacht de 
aanval af te slaan. Daardoor bleef een groot deel van Nederland nog, uiteinde
lijk tot ver in het voorjaar van 1945, bezet. 

Op de ontwikkelingen in september reageerden de Duitse autoriteiten in 
Nederland met het afkondigen van de Ausnahmezustand.3 De kwestie was al eer
der, in mei 1944, bij verordening geregeld. Volgens die verordening (15/44) 
waren ten tijde van de Ausnahmezustand andere strafbepalingen van kracht. 
Met de doodstraf waren alle handelingen bedreigd, waarmee de Wehrkraft des 
Großdeutschen Reiches werd benadeeld, de uitvoering van een militaire opdracht 
werd verhinderd, een maatregel van de bezettende macht werd doorkruist, de 
openbare orde werd verstoord; het arbeidsproces werd benadeeld en de voor
ziening [bedoeld werd waarschijnlijk de voedselvoorziening - GvF] in gevaar 
werd gebracht. 

Voorts kregen werknemers van overheid en andere instanties in de verorde
ning de aanzegging hun werk te continueren. Zeer zeker gold deze ook voor 
het personeel van Duitse bureaus. Die personeelsleden dienden zich ervan 
bewust te zij n, zo schreef Seyss-Inquart ter toelichting, 

daß auch sie sich in einem soldatischen Einsatz befinden. Sie haben deshalb unter allen 

Umständen an ihrem Dienstort auszuharren und ihre Dienstpflichten zu erfüllen.4 

Op dezelfde dag dat de uitzonderingstoestand werd afgekondigd, waarschuw
de Rauter dat de politie op samenscholingen gericht zou schieten. Na acht uur 
's avonds was een uitgaansverbod van kracht.5 Opvallend is dat, hoewel de ver
ordening hun komst had aangekondigd, standgerechten niet werden inge
steld. 

Een week na de afkondiging van de uitzonderingstoestand gaf de nieuwe 
Befehlshaber der Sipo und dessD in bezet Nederland, E. Schöngarth, een aanvul
lend bevel.6 Daarin gaf hij te kennen dat het thans, ten tijde van de uitzonde
ringstoestand, unzweckmäßigwas ondergrondse organisaties op te rollen op de 
gebruikelijke methode, 'durch längere mit Sorgfalt geführte v-Mann-Spiele'. 
Beter leek het hem de Nederlandse bevolking metwirkungsvolle Aktionen duide
lijk te maken dat de Duitse veiligheidspolitie 'gerade jetzt überall hart' zou 
toeslaan. Daarom werden de aangeschrevenen opgedragen de lokaties waar 
verzetslieden bijeenkwamen 'rücksichtslos zu sprengen' en de aangetroffen 
verzetslieden ter plekke niederzumachen, tenzij er bijzondere gronden voor 
arrestatie waren. Tegen het opblazen of het in brand steken van woningen had 
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de bevelhebber geen bezwaren. In januari '45 breidde Schöngarth dit bevel uit. 
Aan de regionale Duitse politiechefs gaf hij de instructie Todeskandidaten te exe
cuteren wanneer de vijandelijke troepen nabij waren (im Falle der Alarmstufe dro
hender Ortskampf).7 

Onmiskenbaar werkte Schöngarth in zijn berichten het Führerbefehl van 
eind juli 1944 verder uit. De rode draad daarvan was de Duitse veiligheidspoli
tie in bezet gebied carte blanche te geven, waar het de bestrijding van politieke 
tegenstanders betrof. Om die reden had de Führer destijds ook bevolen de 
Duitse strafrechtspraak in bezet gebied te staken. 

Het Führerbefehl en de twee berichten van Schöngarth boden de Duitse vei
ligheidspolitie in Nederland een richtsnoer. De uitwerking verschilde per 
regio. In de eerste bezettingsjaren waren de activiteiten van de Duitse politie 
vanuit Den Haag gecoördineerd. Het hoofdbureau aldaar keek nauwgezet toe 
op de regionale Außenstellen. Hoewel er ruimte was voor zelfstandig optreden 
was het Duitse politiebeleid als geheel sterk gecentraliseerd. De komst van 
Schöngarth luidde een nieuwe episode in waarin het toezicht van het hoofd
bureau op de Außenstellen verslapte. Deze ontwikkeling was enerzijds het 
gevolg van de gebrekkige communicatiemiddelen: door sabotage en bomin-
slagen werd het contact tussen hoofdbureau en plaatselijke Duitse chefs moei
lijker. Anderzijds moet worden opgemerkt dat de nieuwe bevelhebber minder 
dan zijn voorgangers hechtte aan een gecentraliseerde organisatievorm.8 Na 
zijn aantreden maakte de bestaande organisatie plaats voor een systeem van 
diverse Einsatzkommandos. De leiders van de commando's kregen van Schön
garth veel vrijheid. 

Hierdoor was het optreden van de Duitse politie sindsdien niet altijd en 
overal hetzelfde. Sommige politiechefs waren relatief behoudend, anderen 
gaven voortdurend opdracht tot het treffen van drastische maatregelen. Zo 
beval de commandant in het noordoosten van Nederland in april 45 meer dan 
honderd Todeskandidaten dood te schieten. Op dat moment waren Canadezen 
en Britten aan hun opmars begonnen en dreigde in dit deel van Nederland een 
Ortskampf. De Duitse politiecommandant handelde in de geest van Schön-
garths instructie van januari '45. Hij zou echter de enige zijn. Alle andere Duit
se chefs voerden de instructie niet uit.9 

Hoezeer de maatregelen van de Duitse veiligheidspolitie per regio verschil
den, de meeste waren min of meer uit dezelfde elementen opgebouwd: revan
che na verzetsdaden, uitschakeling van illegale medewerkers en intimidatie 
van andere burgers. Soms trad de Duitse politie, zoals Schöngarth had veror
donneerd, direct hard op tegen personen die werden verdacht van illegaal 
werk. In het ressort van het Einsatzkommando te Rotterdam bijvoorbeeld, 
werden in het najaar van 1944 zo'n veertig op heterdaad betrapte verzetslieden 
stante pede neergeschoten.10 Johannes van Bijnen, een actief lid binnen de 
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Knokploegen, trof een dergelijk lot op 28 november, toen hij trachtte enige 
bevriende kameraden uit een gevangenis te ontzetten." 

In andere gevallen werden de verdachten niet direct gedood, maar gearres
teerd, verhoord en gevangen gehouden. De kans op informatie waarmee weer 
anderen konden worden opgepakt, wenste de Duitse politie blijkbaar niet 
altijd onbenut te laten. De procedure was bij vele Einsatzkommando's dezelf
de. Allereerst stelde een Sachbearbeiter van een Einsatzkommando vast van wel
ke feiten de arrestant werd verdacht. Daarvan bracht hij verslag uit aan de lei
der van het betreffende commando. Deze bepaalde vervolgens op grond van 
dat verslag of de arrestant todeswürdig was. Een todeswürdige arrestant kon -
overigens formeel nadat de hogere autoriteiten van politie daaraan hun toe
stemming hadden verleend - worden geëxecuteerd.12 Dit was onder meer de 
gang van zaken na de aanhouding van Hannie Schaft, het 'meisje met het rode 
haar'. Nadat zij op 21 maart 1945 was gearresteerd, werd zij bij herhaling ver
hoord. Tijdens dat verhoor bekende zij vijf moordaanslagen in Haarlem en 
omgeving te hebben gepleegd. De betrokken Duitse autoriteiten achtten haar 
daarom todeswürdig. Op 17 april 1945 werd zij in de duinen bij Overveen 
gefusilleerd.13 

In de regel wachtte de Duitse veiligheidspolitie met het executeren van 
todeswürdige arrestanten totdat een nieuwe verzetsactie in de omgeving 
plaatsvond. Dan werd de betreffende arrestant (de Todeskandidat) bij wijze 
van genoegdoening doodgeschoten. Dikwijls was de plaats van executie de - £ ^ -
locus delicti. Aanvullende maatregelen dienden het effect van de openbare 
executie versterken: voorbijgangers en omwonenden werden gedwongen te 
kijken, de lijken bleven op straat liggen, huizen van verdachten, van hun fami
lie of van hun vrienden werden in brand gestoken en de namen van gefusil-
leerden werden bekend gemaakt.14 

Het aantal executies dat op gezag van de Duitse veiligheidspolitie vanaf 
september 1944 werd uitgevoerd was groot. Zo hadden in oktober 1944 execu
ties plaatsgevonden in Apeldoorn (acht doden), in Zwolle (zeven doden), in 
Rotterdam (vier doden), tweemaal in Delft en omgeving (respectievelijk tien 
en zes doden) en in Amsterdam (29 doden).15 Die laatste executie was het ant
woord van de Duitse politiecommandant van Amsterdam en omstreken (de 
voormalige Außenstelleleiter Lages) op een aanslag op een van zijn naaste 
medewerkers. 

Ook in de daarop volgende maanden vonden regelmatig executies plaats. In 
november 1944 vielen in het ressort van Lages bij twaalf executies 38 slacht
offers. Op zijn gezag werden nadien nog honderden aan de openbare weg 
gefusilleerd. Bij één gelegenheid, op 12 maart 1945, werden 36 personen uit het 
Huis van Bewaring aan de Weteringschans gehaald en iets verderop, bij het 
Weteringplantsoen, doodgeschoten. Ook ditmaal ging een aanslag op een 
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Duitse medewerker aan de executie vooraf.16 

De meeste slachtoffers vielen een week eerder, nadat bij een aanslag in het 
oosten van het land Rauter toevalligerwijs was verwond. Op diverse locaties 
lieten de Duitse autoriteiten arrestanten fusilleren: in kamp Amersfoort, Den 
Haag, Amsterdam en op de plaats van de aanslag, bij de Woeste Hoeve. In totaal 
vonden 245 Nederlandse burgers bij deze executies de dood.17 

Slachtoffers van deze Duitse wraakoefeningen waren meestal arrestanten. 
Een enkele keer werden personen voor het vuurpeloton gezet die niets op hun 
kerfstok hadden. In februari 1945 bijvoorbeeld, schoten Duitse agenten de 
vice-president van de Amsterdamse rechtbank en een raadsheer van het 
Amsterdams hof dood. De aanleiding voor deze actie was de moordaanslag op 
de pro-Duitse procureur-generaal van het Amsterdamse hof, die vlak tevoren 
had plaatsgehad.18 

Zoals de voorbeelden al illustreerden werden aanslagen op medewerkers 
van het bezettingsregime - van Duitse of Nederlandse nationaliteit - dikwijls 
met executies beantwoord. Ook op aanslagen op transportmiddelen (in het bij
zonder spoorbanen) volgden regelmatig openbare terechtstellingen.19 Enkele 
aanslagen brachten onmiskenbaar de Wehrmacht direct schade toe. Dat gold 
voor de vernieling van militaire objecten, maar ook voor overvallen en moord
aanslagen op leden van de Wehrmacht. De wijze waarop die daden moesten 
worden vergolden, werd in de regel bepaald in overleg met de leiding van de 
Wehrmacht. Niet altijd volgde de Duitse veiligheidspolitie de aanwijzingen -C^\-
van de Wehrmacht op.20 

In één specifiek geval was de Duitse militaire staf ten nauwste betrokken bij 
het vaststellen van de Duitse revanche. Nadat op de eerste oktober in de 
gemeente Putten een Wehrmachtauto door verzetslieden onder vuur was 
genomen en enkele Duitse officieren bij die aanslag dodelijk waren getroffen, 
eiste Christiansen onmiddellijke en harde tegenmaattegelen. Amper een week 
tevoren had hij van het OKW een order ontvangen, die, bij ruime interpretatie, 
'zijn' militairen in bezet Nederland uitgebreide bevoegdheden zou geven: '1st 
die Abgabe [van de plegers van verzetsdaden - GvF] an den SD wegen der 
Kriegslage und der Verkehrsverhältnisse nicht möglich,' zo berichtte het OKW, 
'sind andere wirksame Maßnahmen zu ergreifen.'21 

Inderdaad was het niet mogelijk de daders van de aanslag in Putten onmid
dellijk aan de Duitse veiligheidspolitie te overhandigen: zij waren nog niet 
gearresteerd. Erg veel tijd werden de opsporingsambtenaren overigens ook 
niet gegund: het heeft er de schijn van dat Christiansen er de voorkeur aan gaf 
'andere wirksame Maßnahmen' te treffen. Nog diezelfde dag, vlak na de over
val op de Wehrmachtauto, waren Rauter, Schöngarth en Christiansens stafchef 
bijeen gekomen. Tijdens die bijeenkomst werd besloten tot alternatieve maat
regelen: de deportatie van de mannelijke bevolking van de gemeente, de ver-
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woesting van het dorp en de evacuatie van de resterende Puttense bevolking. 
In het daaropvolgende etmaal waren deze maatregelen uitgevoerd: verschei
dene gebouwen werden in brand gestoken, enkele Puttenaren werden doodge
schoten en zeshonderd anderen werden weggevoerd. De resterende bevolking 
werd gesommeerd het dorp te verlaten.22 

I 

f 

Het staat buiten kijf dat het Duitse optreden in het geval van Putten excessief 
was. Klaarblijkelijk was het doel niet louter represaille: waarschijnlijk hoopten 
de betrokken Duitse autoriteiten de Nederlandse bevolking tevens te intimi
deren. 

Gezien de ontwikkelingen in bezet Nederland was die hoop niet geheel ver
wonderlijk. Sinds het uitroepen van de uitzonderingstoestand (4 september 
1944) waren de binnenlandse verhoudingen niet bepaald beter geworden. 
Over de gehele linie toonden Duitse autoriteiten zich fanatieker, tomelozer en 
ongeduldiger. Razzia's werden georganiseerd omdat de opgeroepenen zich 
niet hadden gemeld. Woonwijken werden uitgekamd, willekeurige jonge
mannen werden opgepakt en op transport gesteld.23 Op straat maakten agen
ten vaker gebruik van hun vuurwapen. In september 1944 waarschuwde Rau-
ter dat op allen die zich zonder reden in de omgeving van spoorlij nen, bruggen 
en tunnels ophielden, terstond zou worden geschoten.24 Ook Duitse soldaten 
die aanvankelijk zo waren geroemd om hun correcte houding, verloren na de 
vijfde september ('Dolle Dinsdag1) hun terughoudendheid. Fietsen werden 
zonder uitleg gevorderd en huizen, winkels en bedrijven werden leegge
roofd.25 Met haar optreden in Putten toonde de Wehrmacht dat ook zij niet aar
zelde hard op te treden. Keitel had voor Christiansen de deur daarnaar toe geo
pend door toe te staan dat de Wehrmacht (naast of in plaats van de Duitse 
veiligheidspolitie) de meest doeltreffende maatregelen trof om verzet in 
Nederland neer te slaan.26 

Dramatische gevolgen had het Duitse besluit geen logistieke alternatieven 
te zoeken voor het Nederlandse spoornet. Doordat de Nederlandse Spoorwe
gen vanaf september 44staakten, was er zo goed als geen toevoer meer naar het 
westen van Nederland. Al in het najaar van 44 wierp de ramp zijn schaduw 
vooruit. Kolen, elektriciteit en gas werden nauwelijks meer verstrekt. De Duit
se autoriteiten grepen niet in. Veel inwoners zouden door honger en kou tij
dens de 'hongerwinter' van 1944-1945 het leven laten. 

"É> 

FEINDE INNEN UND AUßEN 

In deze laatste maanden van de bezetting groeiden de chaos, de Duitse agressie 
maar ook het verzet. In september '44, toen de opmars van geallieerden niet 
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meer te stuiten leek en pro-Duitse Nederlanders het land verlieten, sloten 
velen zich (alsnog) aan bij ondergrondse groeperingen.27 Een stimulans was de 
actieve bemoeienis vanuit Londen met het bezette Nederland.28 

Bepaalde verzetsactiviteiten, zoals de opbouw van illegale telefoonnetten, 
pilotenhulp en het onderhouden van verbindingen met het bevrijde Zuiden 
van Nederland, werden na september 1944 ontplooid. Hun ontstaan hield 
rechtstreeks verband met de gewijzigde binnenlandse situatie. Nieuwe illega
le groepen gingen zich bezighouden met het overbrengen van berichten en 
personen, van en naar bezet gebied. Bekend zijn de 'crossings' in de Biesbosch 
en de twee Pegasus-acties, die de overtocht van honderden Airbornes naar het 
bevrijde zuiden tot doel hadden. 

Naast deze 'nieuwe' waren er de 'oude' verzetsactiviteiten, zoals werkzaam
heden ten behoeve van de illegale pers, hulp aan onderduikers, spionage en 
sabotage. Na Dolle Dinsdag steeg het aantal onderduikers nog verder.29 Ook de 
duizenden NS-medewerkers moesten zich na de spoorwegstaking schuilhou
den.30 Aangezien Rauter zij n formaties in september opdroeg eenieder te arres
teren die op straat maar wat lummelde en lanterfantte, was onderduiken geen 
onverstandige keuze.31 Personen die onderdoken vielen buiten het distributie
systeem. 

Kenmerkend aan het verzet in deze periode was de toename van gewapende 
acties. Van cruciale betekenis was de aanlevering van wapens. Begin september 
werden op grote schaal droppings ten behoeve van de knokploegen uitge
voerd. De voorhanden zijnde middelen bepaalden in grote mate de activitei
ten. Grote organisaties op het gebied van gewapend verzet - zoals de Landelij
ke Knokploegen - kregen te maken met de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), 
die door de regering te Londen aan het begin van die maand waren ingesteld. 
De bedoeling was dat het gewapende verzet onder de leiding van de BS ZOU 
komen te staan, maar de Landelijke Knokploegen voelden daar weinig voor, 
zodat de BS eerder naast dan in plaats van de bestaande sabotagegroepen ope
reerden. 

Het saboteren van Duitse (militaire) objecten bleef een belangrijke taak voor 
de knokploegen, maar na verloop van tijd werd ook meer tijd besteed aan de 
'contrasabotage', het onklaar maken van explosieven en munitie die door de 
Duitse genietroepen her en der waren aangebracht. 

Behalve door sabotage en contrasabotage liet het gewapende verzet ook na 
september 1944 nog van zich horen door het plegen van kraken, moordaansla
gen en acties ter bevrijding van gevangenen. Zo kende de overval op het bij
kantoor van de Nederlandse Bank in Almelo, uitgevoerd op 15 november 1944, 
wat de opbrengst treft geen precedent: ruim 46 miljoen gulden werd buitge
maakt. Ook was het verzet succesvol in het bevrijden van gevangenen. In het 
laatste kwartaal van 1944 werden gevangenen bevrijd uit het Rotterdamse 
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hoofdbureau van politie (46), het huis van bewaring te Assen (29) en dat te 
Leeuwarden (50). Uit angst dat de Duitse veiligheidspolitie nog op het laatste 
moment alle arrestanten zou doodschieten, pleegde de Rotterdamse knok
ploeg op 30 april 1945, slechts enkele dagen voor de intocht van de geallieer
den, een overval op het plaatselijke Huis van Bewaring: ruim dertig arrestan
ten van de Duitse veiligheidspolitie konden ontsnappen.32 

STRAFRECHTSPLEGING NA DOLLE DINSDAG 

!f 

In zijn benarde positie - teruggedreven door geallieerde soldaten en gecon
fronteerd met toenemend, gewelddadig burgerlijk verzet - stond de bezetter 
toe en moedigde hij zelfs aan dat hard werd opgetreden tegen opposanten. 
Daarvoor werd bovenal een beroep gedaan op de Duitse veiligheidspolitie. Zij 
bepaalde in deze bezettingsperiode het beeld. 

Vanzelfsprekend had dit gevolgen voor de instituten die voordien waren 
betrokken bij de bescherming van de (Duitse) orde. Weinig Nederlandse 
instanties hadden hierin nog een aandeel. De intocht van geallieerde troepen 
ontwrichtte de Nederlandse strafrechtspraak. De Hoge Raad, die in 1943 van 
Den Haag naar Nij megen verhuisde en tot de bevrijding van die stad nog ette
lijke arresten wees, kwam na september '44 nauwelijks meer in actie." Zijn 
leden waren gevlucht of naar huis teruggekeerd.34 

In het algemeen was de toestand bij de Nederlandse instituten chaotisch. 
Terwijl gerechten in het bevrijde Zuiden aan een eerste zuivering werden 
onderworpen, vluchtten pro-Duitse magistraten in het bezette deel van 
Nederland naar Duitsland. Voor lang niet alle opengevallen plaatsen werd een 
vervanger gezocht en gevonden. Ook de gebrekkige communicatie- en ver-
voersmiddelen stelden de Nederlandse justitie voor problemen.Dewetschreef 
immers termijnen voor die in de bestaande situatie onrealistisch bleken. 
Schrieke trachtte dit probleem begin 45 te ondervangen.35 Bij besluit kregen 
de kantongerechten meer bevoegdheden, zodat meer zaken door deze talrijke, 
regionale gerechten konden worden behandeld. Verder stond Schrieke toe dat 
het economische gerechtshof een uitspraak deed zonder verdachte en/of getui
ge zelf ter terechtzitting te horen. Het oordeel werd dus uitsluitend gevormd 
op grond van het dossier. 

Schrieke moet zich er evenwel van bewust zijn geweest dat alle problemen 
hiermee niet waren opgelost. De medewerking onder Nederlandse ambtena
ren van justitie en politie nam verder af. Individueel en heimelijk werd het 
Duitse beleid gedwarsboomd. Ook magistraten maakten zich schuldig aan 
strafbare feiten. In Middelburg bijvoorbeeld, luisterde het voltallige personeel 
van de rechtbank naar de Engelse zender. Het radiotoestel was verstopt in het 
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gebouw van de rechtbank.36 Van een andere orde was het werk van drie rechters 
ten behoeve van de knokploegen in Friesland. Zij vormden het 'veemgericht'. 
De 'verdachte' was telkens iemand die een gevaar vormde voor het verzet en die 
naar de mening van de betreffende knokploeg moest worden geliquideerd. 
Het veemgericht gaf hierover zijn oordeel. Meestal werd naar dat oordeel 
gehandeld.37 

Vermoedelijk - het CBS heeft hierover geen cijfers bijgehouden - steeg het 
aantal rechtszaken wegens misdrijven in deze laatste periode niet. De politie
statistieken met betrekking tot de steden Utrecht en Amsterdam tonen zelfs 
een lichte daling.38 Daarmee is niet gezegd dat de criminaliteit geringer werd. 
Vermoedelijk slonk de behoefte en/of de bereidheid aangifte te doen naarmate 
de aversie tegen de Duitse bezetter toenam, het vertrouwen in de Nederlandse 
politie afnam en het rechtsbesef veranderde.39 Waarschijnlijk was het ook van 
invloed dat de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie minder 
hecht werd.40 Honderden Nederlandse agenten doken onder.41 Wimmer had 
zich al eens beklaagd bij Rauter over de geringe assistentie van Nederlandse 
agenten. Daardoor werden naar zijn mening zo weinig (politieke) zaken opge
lost.42 

Evenals de cijfers over de vorige bezettingstijd laten de genoemde politie
statistieken over deze periode een hoog percentage van vermogensmisdrijven 
zien. Diefstal van goederen (ook voor de zwarte markt) nam toe. Schrieke 
reageerde daarop met de uitvaardiging van het Noodmisdrijvenbesluit.43 De - £ ^ -
straffen konden voortaan worden verhoogd tot het dubbele van het wettelijke 
toegestane indien de misdrijven de 'stoffelijke nood van het Nederlandsche 
Volk' hadden verzwaard. Ook gold voor deze 'noodmisdrij ven' een minimum
straf van één jaar gevangenis. Tot berechting van deze delicten waren alleen 
'noodkamers' van de rechtbanken bevoegd. Schrieke zou aanwijzen wie als lid 
van een noodkamer in aanmerking kwam. Of dit besluit nog effect sorteerde, 
moet in het midden worden gelaten. Enkele maanden later was Nederland 
bevrijd. 

De Duitse met rechtspraak belaste instanties maakten vanaf september even
eens een nieuwe ontwikkeling door. Zoals beschreven in het voorgaande 
hoofdstuk had Hitler in de zomer van 1944 bevolen de Duitse Gerichtsbarkeit 
in bezet gebied op te heffen. 

In de bevelen van de Führer en het OKW was echter alleen de Duitse militai
re strafrechter expliciet genoemd. Christiansen had vrijwel onmiddellijk zijn 
juridische stafmedewerkers ingelicht en hun bevolen erop toe te zien, dat de 
krijgsraden de rechtspraak over Nederlanders beëindigden. De praktijk wees 
uit dat die beëindiging niet volledig was. Na de zomer van 1944 werden nog 
enige tientallen zaken tegen Nederlandse burgers behandeld. Een klein aantal 
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van de verdachten stond terecht wegens politieke vergrijpen;44 de meesten 
werden veroordeeld wegens diefstal, desertie of het zich onttrekken aan de 
dienstplicht.45 

Overigens moet worden opgemerkt dat de Wehrmacht in bezet Nederland 
na de zomer een enkele maal juridische begrippen gebruikte ter omschrijving 
van acties en maatregelen die in feite niets of weinig met rechtspraak van doen 
hadden. Begin december bijvoorbeeld had de Wehrmacht enkele Zeeuwen en 
een Armeniër opgepakt. Zij hadden getracht, met Canadese hulp, van het nog 
bezette Schouwen naar het reeds bevrijde Sint-Philipseiland te varen. Hun 
arrestatie had plaatsgevonden in de nacht van 7 op 8 december. Binnen 24 uur 
was hun lot bepaald. Onder voorzitterschap van de Wehrmachtcommandant 
van Goeree-Overflakkee sprak een militair Standgericht de doodstraf tegen 
hen uit. Nadat Christiansen de doodvonnissen telefonisch had bekrachtigd, 
werden zij op 10 december opgehangen. Bij de ophanging werd het Urteil van 
het 'gerecht' (waarvan evenwel geen rechter deel had uitgemaakt) voorgele
zen.46 

Voor Rauter was het bevel niet direct duidelijk. Zoals gezegd noemde het 
bevel alleen de Duitse militaire rechter, niet de rechterlijke instanties van het 
'ss und Polizei'-complex. Aan zijn Berlijnse superieuren stelde Rauter daarom 
de vraag of het bevel van de Führer ook voor het politiestandgerecht gold. Het 
antwoord was bevestigend. Na de zaak tegen een twintigtal medewerkers van 
Trouw, eind juli 1944, werd door deze instantie inderdaad geen zaak meer 
behandeld. 

Het einde van de rechtspraak door het ss- und Polizeigericht was onvolko
men. Enkele Nederlanders, die ofwel in dienst waren van een ss- of politiefor-
matie (Fahnenflucht), ofwel een delict ten nadele van een van die formaties had 
gepleegd, zijn in de laatste maanden van 1944 nog veroordeeld.47 Pas tegen het 
einde van 1944, toen het ss- und Polizeigericht naar het Duitse Ibbenbüren was 
verhuisd, eindigde de rechtspraak door deze instantie. 

"É> 

Niet zeker is, dat de instanties van de Duitse civiele rechterlijke macht op de 
hoogte waren van de bevelen vanuit Berlijn. In de bewaard gebleven corres
pondentie die de betrokken autoriteiten na juli 1944 onderhielden wordt niet 
gerefereerd aan het Führerbefehl. Ook is er geen document bewaard gebleven, 
waaruit zou kunnen blijken dat Seyss-Inquart, in navolging van Christiansen 
en Rauter, 'zijn' met rechtspraak belaste instanties op non-actief stelde. 

Niettemin hadden deze bevelen indirect ingrijpende consequenties. De 
Duitse veiligheidspolitie had immers de beide bevelen wel ontvangen en als 
volgt geïnterpreteerd: er mocht geen zaak meer overgedragen worden aan jus
titie. Om die reden werden de zaken tegen de personen die op last van de Duit
se veiligheidspolitie in gevangenschap verbleven, nader beschouwd. Uit de 
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gedetineerden werden in de eerste plaats Todeskandidaten gekozen. Zij ble
ven in hechtenis totdat het de Duitse politieautoriteiten opportuun leek een 
bepaalde verzetsdaad te wreken met het neerschieten van een aantal van hen. 
In de tweede plaats verdwenen honderden politieke gevangenen - Schutzhäft
linge maar ook 'gewone' verdachten - uit de kampen in Nederland naar kam
pen in Duitsland.48 In de derde plaats werden de 'lichte' gevallen uit gevangen
schap ontslagen. Zij werden vrijgelaten of te werk gesteld.49 

Door deze activiteiten - en wellicht ook door andere, praktische omstandig
heden - kregen het Duitse OM, het Landesgericht en het Obergericht in deze 
laatste maanden van de Duitse bezetting minder zaken te behandelen. Geheel 
verdwij nen deden ze echter niet. Halverwege september 1944, nadat het perso
neel van het Landesgericht, het Obergericht en het Duitse OM halsoverkop het 
belegerde Nijmegen had verlaten,50 bepaalde Wimmer dat zij hun werk kon
den voortzetten vanuit een hotel in het Overijsselse Delden.51 Wel was de rech
terlijke organisatie aanzienlijk afgeslankt. In het hotel namen alleen de presi
dent van het Obergericht, de leider van het Landesgericht, de Duitse 
procureur-generaal en vier administratieve medewerkers hun intrek. Een 
officier van justitie en een rechter waren nog wel verbonden aan de Duitse 
rechterlijke macht in bezet Nederland, maar verbleven in Duitsland. Alle ove
rigen waren ofwel teruggekeerd naar Duitsland, ofwel overgeplaatst naar 
bestuurlijke posten in bezet Nederland.52 

Het aantal zaken dat werd vervolgd en behandeld liep vanaf september per - £ ^-
maand verder terug. In 1945 kwamen iets meer dan vijfhonderd zaken bij het 
Duitse OM binnen - nog niet een tiende van het aantal in 1944. Groot was het 
verloop van het Landesgericht. In 1944 nam deze instantie van iets meer dan 
tweeduizend zaken kennis: in 1945 naar schatting van minder dan twintig 
zaken. Enkele dieven, radiobezitters, hulpverleners aan onderduikers en ver
spreiders van anti-Duitse bladen stonden terecht.53 De laatste Landesgericht-
zaak die bewaard is gebleven dateert van eind maart 1945. De Nederlandse ver
dachte was diefstal ten nadele van de Wehrmacht ten laste gelegd.54 

Ook het Obergericht behandelde na Dolle Dinsdag aanzienlijk minder 
zaken. Wel duurde het langer dan bij het Landesgericht eer die afname goed 
zichtbaar werd. Dit verschil kan ten dele worden verklaard door de al eerder 
genoemde instructie van de Duitse politie lichte zaken niet langer aan het OM 
over te dragen. Tevens moet worden bedacht dat het Obergericht complexere 
zaken behandelde, die meer onderzoek vereisten. In diverse zaken was de ver
volging al ver voor de vierde september gestart.55 De behandeling van enkele 
zaken liep extra vertraging op omdat de betreffende verdachten niet meer in 
Nederland waren. Evenals de Duitse veiligheidspolitie had ook de Duitse jus
titie in september haar arrestanten- en gevangenenbestanden opnieuw beke
ken. Uit het Huis van Bewaring in Rotterdam waren in de loop van september 
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40 van de 65 Untersuchungshäftlinge ontslagen;56 uit de Untersuchungs- und 
Strafgefängnis in Utrecht 23." Vanuit Utrecht werden andere personen die in 
voorarrest zaten gedeporteerd naar detentieplaatsen in Duitsland. Een enke
ling kon tijdens dat transport ontsnappen,S8 maar de meesten kwamen in 
kamp Dieburg aan.59 

Van de arrestanten in Dieburg wilde het Duitse OM in Nederland nog een 
aantal vervolgen en laten berechten. De overbrenging van de arrestanten was 
niet wenselijk: de gevangenis in Nederland was juist leeggehaald. Verplaat
sing van het Obergericht naar Duitsland leek het alternatief, maar daarvoor 
was toestemming nodig. Begin oktober vroeg de leider van Hauptabteilung 
Justiz deze aan het Duitse ministerie van Justitie.60 Het is zeer waarschijnlijk 
dat hem deze ook is verleend. In de periode van oktober tot en met januari 1945 
is in het kamp een aantal zaken door het Obergericht uit bezet Nederland 
behandeld.61 Terwijl het vervoer naar Duitsland nagenoeg onmogelijk was en 
het te doorkruisen gebied voortdurend onder geallieerd vuur lag, reisden 
enkele juristen van Delden naar Rodgau - om een paar Nederlanders die daar 
in gevangenschap hun bevrijders al in de verte konden ontwaren, alsnog te ver
oordelen. Lang niet altijd was het rechtscollege compleet. Op 23 november 
1944 sprak Joppich als Oberrichter alleen recht over een in Dieburg geïnterneer
de Nederlander, die was verdacht van het verspreiden van 'duitsvijandige' 
geschriften.62 

Niet alleen was de betekenis van het Obergericht sinds begin september in -Q-
kwantitatieve zin verminderd: ook behandelde het Obergericht geen ernstige 
zaken meer. Het merendeel van de zaken tegen Nederlandse burgers die door 
het Obergericht werden behandeld was politiek van aard. Meestal ging het 
daarbij om werkzaamheden ten behoeve van de onderduikershulp en/of de 
illegale pers. De straffen beperkten zich tot vrijheidsstraffen. Vijf verdachten 
die terechtstonden in vier zaken werden vrijgesproken: een in november 1944 
en de vier anderen in januari 1945. Deze laatste vier verdachten verbleven in 
Dieburg. Twee van hen was wapenbezit ten laste gelegd; twee anderen onder
duikershulp en verspreiding van 'duitsvijandige' geschriften.63 

Even leek het erop dat het Obergericht alsnog een taakuitbreiding tegemoet 
kon zien. In de lente van 1945 werden lezers van De Telegraaf erop geattendeerd 
dat het onttrekken van stroom aan afgesloten elektriciteitsleidingen verboden 
was. Het feit was te kwalificeren als een handeling waarmee de 'voorziening' in 
gevaar werd gebracht: een delict dus in de zin van het tweede artikel van het 
decreet betreffende de uitzonderingstoestand, waarop in principe de dood
straf stond.64 

In de daaropvolgende twee maanden was een groot aantal zaken wegens dit 
nieuwe delict bij het OM binnengekomen.65 Veel verdachten waren afkomstig 
uit Amsterdam - misschien was aldaar de opsporing geïntensiveerd of was 
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daar de fraude het grootst of de nood het hoogst. Eind februari 1945 veroor
deelde het Obergericht twee Amsterdammers tot tien jaar tuchthuisstraf.66 

Vlak na dit vonnis, waarvan De Telegraaf verslag deed,67 wendde de Beauftragte 
für die Niederlande des Reichsministers für Rüstungs- und Kriegsproduktion zieh tot 
Hauptabteilung Justiz met het verzoek aan het illegale aftappen van elektri
sche stroom extra aandacht te besteden.68 Vermoedelijk had de afdeling andere 
orders ontvangen. Geen enkel geval van illegaal aftappen van stroom werd 
nadien aangebracht en berecht. 

Wat overbleef voor het Obergericht waren strafzaken tegen Duitse burgers. 
Deze categorie van strafzaken kende na begin september een relatieve toena
me, onder meer doordat nieuw materieel recht van kracht werd. Het derde arti
kel van het decreet betreffende de uitzonderingstoestand (verordening 15/44) 
verbood Duitse medewerkers van het rijkscommissariaat immers zonder gel
dige reden het werk te onderbreken. Op schending van dit verbod stond in 
principe de doodstraf (art. 3, tweede lid), in minder ernstige gevallen de tucht
huisstraf van ten minste tien jaren. 

Op en na Dolle Dinsdag probeerden talloze Duitse medewerkers zich uit de 
voeten te maken: velen vluchtten in oostelijke richting. Tegen tal van mede
werkers van het rijkscommissariaat werd een onderzoek ingesteld.69 Ook het 
gedrag van een van de topfunctionarissen, de Generalkommissar für Finanz 
und Wirtschaft, werd onder de loep genomen. Seyss-Inquart beval tot het 
instellen van een onderzoek. De rijkscommissaris wilde weten wat waar was 
van de roddels over zijn Generalkommissar. Na een politieonderzoek werd de 
zaak eind januari 1945 aan het Duitse OM overgedragen. Er is geen aanwijzing 
dat de zaak is berecht.70 

Bij een andere zaak is dat wel gebeurd.71 De verdachte in deze zaak was een 
Duitse jurist die begin 1943 bij het rijkscommissariaat in bezet Nederland was 
gedetacheerd. Op de eerste september, dus nog voor Dolle Dinsdag en de 
afkondiging van de uitzonderingstoestand, had hij zonder toestemming 
Nederland verlaten, naar eigen zeggen om zich in Leipzig te laten behandelen 
aan een kies. Hij was aldaar gebleven totdat hij op last van de Duitse justitiële 
autoriteiten werd gearresteerd en naar Nederland gebracht. 

Ruim een week nadat de aanklacht was ingediend, behandelde het Oberge
richt op de derde januari de zaak ter terechtzitting. Na het onderzoek en de 
beraadslaging kwam het rechtscollege tot de slotsom dat de man niet had kun
nen weten dat tijdens zijn afwezigheid de uitzonderingstoestand was afge
kondigd. Daarom had hij niet in strijd gehandeld met het derde artikel van het 
decreet betreffende de uitzonderingstoestand. Wel achtte het Obergericht 
hem schuldig aan Feindbegunstigung. Hij had immers met zijn absentie de 
geallieerden Vorschub geleistet of, in de woorden van het Obergericht: 
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Er hat verkannt, daß dieser Krieg alle Deutschen erfasst, und daß keiner sich seinen Ein

wirkungen entziehen darf. Statt dessen hat er sich selbst sechs Wochen Urlaub ver

schafft und hat bewiesen, daß das große und ernste Schicksal seines Volkes ihn innerlich 

nicht berührt.72 

I 
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De terechtstaande jurist werd tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf veroor
deeld. 

Bij de opsporing, vervolging en bestraffing van ander laakbaar gedrag van 
Duitsers was de Duitse justitie na Dolle Dinsdag dikwijls betrokken. In een 
tweetal zaken was het onderzoek reeds voordien gestart. De zaak tegen de 
directeur van de roofbank Lipmann-Rosenthal, die corruptie van zijn perso
neel oogluikend zou hebben toegestaan, was al eerder onderzocht, maar werd 
pas na Dolle Dinsdag geseponeerd.73 In een andere zaak was de verdachte al in 
mei 1944 i n voorlopige hechtenis genomen. Zijn zaak kwam wel voor de Duit
se rechter. Op 14 december werd hij, eveneens een Duits jurist, veroordeeld 
wegens het illegaal aankopen van kunst, briljanten en goud in Nederland. Hij 
kreeg een boete van 100.000 gulden opgelegd.74 

Ook enkele andere zaken tegen Duitsers die na Dolle Dinsdag een strafbaar 
feit hadden begaan, kwamen bij de Duitse justitie terecht. In al deze zaken 
ging het om een vermogensmisdrij f: wellicht een teken dat de discipline onder 
het Duitse personeel in Nederland na de vierde september danig was aange
tast. In één zaak waren leden van een Düsseldorfs Bergungskommando verdacht 
van het plunderen van diverse bankkluizen in Arnhem.75 In een andere zaak 
ging het om een Lagerführer die er een gewoonte van had gemaakt de geïnter
neerden te beroven.76 In weer een andere zaak waren de verdachten twee Duit
sers die waren verbonden aan het Deutsches Theater in den Niederlanden. Nadat dit 
theater op 5 september was opgeheven, hadden de twee de bankrekeningen 
van deze instelling leeggehaald en zich ook het contante geld toegeëigend. Het 
Obergericht achtte hen daarom schuldig aan Unterschlagung (art. 246 StGB) en 
veroordeelde hen tot gevangenisstraffen.77 

^ > 

AFSLUITEND 

In de laatste maanden van de bezetting kwam het werk van Landesgericht en 
Obergericht nagenoeg tot een einde. Praktische omstandigheden maakten 
rechtspraak moeilijk: transport en communicatie waren gebrekkig. Zij maak
ten rechtspraak, althans in de ogen van de Duitse machthebbers, ook overbo
dig en misplaatst. In mei 44 had de Duitse politieleiding in bezet Nederland 
haar medewerkers al geïnstrueerd dat vervolging en berechting van lichte 
gevallen gezien de omstandigheden lang niet altijd zinvol was. In juli werd het 
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Führerbefehl van kracht dat juist de berechting van ernstige (politieke) straf
zaken niet meer doelmatig noemde. Meer 'zin' zou het hebben de lichte geval
len te werk te stellen in de Duitse oorlogsindustrie en de 'zware' (politieke) 
gevallen buitengerechtelijk af te doen. De Duitse rechtspraak in politieke 
zaken werd vervangen door Gegenterror. Voor de uitvoering van deze Gegen
terror werd de Duitse veiligheidspolitie in bezet gebied aangewezen. Inciden
teel, tijdens de twee extreem onrustige periodes in de bezettingsgeschiedenis, 
was deze politie al eens naast of in plaats van de Duitse rechtsinstanties opge
treden. Nu die extreme rust niet meer tijdelijk maar permanent was, gebeurde 
dat wederom. De Duitse rechtsinstanties (Obergericht en Landesgericht) wer
den zo niet formeel, dan wel feitelijk uitgeschakeld. 

Opvallend is dat de rijkscommissaris in dezen geen stem van betekenis lijkt 
te hebben gehad. Met of zonder zijn instemming namen andere autoriteiten 
het voortouw. Zijn autoriteit lijkt meer te zijn aangetast naarmate de positie 
van de bezettende macht meer in de verdringing raakte. Overigens: in het alge
meen was sprake van decentralisatie en verminderd toezicht. 

Vanaf september '44 werden nog maar weinig zaken aan een rechterlijke 
instantie overgedragen. De Duitse veiligheidspolitie arresteerde, beoordeelde 
en strafte. Hoewel Landesgericht, Obergericht en hun gezamenlijke OM tot 
vlak voor de bevrijding strafzaken bleven behandelen, legden hun activiteiten 
steeds minder gewicht in de schaal. De protegerende functie, die hun aanvan
kelijk was toegekend, was in deze laatste maanden van de bezetting inhouds
loos. Niet alleen nam het aantal strafzaken dat bij een Duitse civiele instantie 
binnenkwam af, ook hielden deze instanties zich relatief vaker bezig met de 
vervolging en berechting van tamelijk futiele zaken. 

Organisatorisch was van de Duitse rechterlijke macht nog maar weinig over. 
Nijmegen werd op stel en sprong verlaten en verruild voor Delden. Een groot 
aantal justitiemedewerkers verdween naar huis, naar het front of naar een 
betrekking bij een andere instantie. Het toezicht op de gevangenen was slecht. 
De oorlogsperikelen gaven justitie aanleiding de Untersuchungs- und Straf
gefängnis in Utrecht leeg te halen en de meeste gevangenen naar Duitsland te 
zenden. 

Voor hen was het transport naar Duitsland waarschijnlijk een bittere pil. 
Terwijl in Nederland de bevrijding zo nabij had geleken, belandden zij plotse
ling in kampen en gevangenissen in Duitsland. Daar ontmoetten zij ook ande
re Nederlanders. Deze groep gevangenen kende een geheel andere geschiede
nis. 
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