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G R A T I E R I N G , S T R A F E X E C U T I E EN H E T LEVEN IN 
D U I T S E G E V A N G E N S C H A P 

Evenals in Nederland zag in Duitsland het OM erop toe dat een veroordeelde de 
tegen hem uitgesproken straf niet ontliep. Formeel was de Duitse minister van 
Justitie de hoogste autoriteit: feitelijk was de tenuitvoerlegging van straffen 
voorbehouden aan de Duitse parketten. Niet alleen zorgde het OM voor de exe
cutie van straffen die een instantie van de reguliere rechterlijke macht had 
opgelegd. Burgers die door een militaire instantie waren veroordeeld tot een 
vrijheidsstraf, werden op vordering van het OM ook in justitiële inrichtingen 
ondergebracht. 

In bezet Nederland lag de kwestie ingewikkelder. Anders dan in Duitsland 
ressorteerde het Generalstaatsanwaltschaft alhier niet onder het Berlijnse 
Reichsj ustizministerium, maar onder Hauptabteilung Justiz. Ook waren weer - £ ^~ 
andere instanties dan in Duitsland op strafrechtelijk gebied werkzaam: Ober
en Landesgericht, ss- und Polizeigericht en Polizeistandgericht, Wehrmacht
gerichte en Nederlandse instanties. 

De executie van straffen die de Nederlandse rechter oplegde bleef goeddeels 
in handen van het Nederlandse OM - hoewel de Duitse bezetter, zoals is geble
ken, zich er dikwijls intensief mee bemoeide. Voor de executie van straffen die 
Duitse instanties oplegden werden gaandeweg regels ontworpen. In de tweede 
helft van 1941 nam het Duitse OM in bezet Nederland deze taak op zich. Tot die 
tijd had een parket in Duitsland voor de executie gezorgd. In 1943 werd afge
sproken dat het Duitse OM in bezet Nederland ook zou zorgen voor de executie 
van vrijheidsstraffen, die het Polizeistandgericht tegen Nederlandse burgers 
had uitgesproken. Met de Wehrmacht was een jaar eerder dezelfde regeling 
getroffen. 

De voltrekking van de vonnissen, die de Landesrichter en het Obergericht 
hadden gewezen, vergde het meeste werk. Het ging om duizenden straffen. 
Door verschillende factoren was dit werk extra gecompliceerd. Zoals elders al 
ter sprake is gekomen, moest de veroordeelde de proces- en detentiekosten 
betalen. Het OM moest zorgen dat dit gebeurde. Aan elke veroordeelde moest 
een rekening worden verzonden die binnen een termijn van twee weken dien-
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de te zijn voldaan. Keer op keer was het noodzakelijk na te gaan of dit was 
geschied. Zo niet, dan moest het OM met dwangmaatregelen het geldbedrag 
incasseren. 

Verder was de executie gecompliceerd door het feit dat velen die tot een vrij
heidsstraf waren veroordeeld, naar Duitsland moesten worden getranspor
teerd. Doordat het Nederlandse recht geen tuchthuisstraf kende, waren er in 
Nederland ook geen tuchthuizen. Het Duitse strafrecht maakte wel een onder
scheid tussen tuchthuis- en gevangenisstraf: de Duitse rechter in bezet Neder
land deed dat ook. Wilde het OM daarmee rekening houden, dan was transport 
naar Duitsland, waar wel tuchthuizen naast gevangenissen bestonden, gebo
den. 

Ten slotte was de executie in verscheidene zaken bemoeilijkt door het feno
meen van gratiëring. In het Nederlandse recht was gratieverlening een 
koninklijk prerogatief, waarvan vrij zelden gebruik werd gemaakt. In het des
tijds geldende Duitse recht was gratieverlening iets heel anders. Temeer daar 
de rechtsmiddelen beperkt waren en de Duitse rechter geen voorwaardelijke 
straffen kon uitspreken, bood gratie vele veroordeelden een laatste mogelijk
heid tot strafvermindering. 

"f 
DE GRATIËRING 

Het recht om gratie te verlenen was in nazi-Duitsland aan het politieke regime 
voorbehouden: aan Hitler persoonlijk of aan de Duitse minister van Justitie.1 

Evenals in andere bezette gebieden was geschied,2 delegeerde Hitler zijn gra-
tierecht aan de hoogste Duitse functionaris in bezet Nederland: Seyss-Inquart. 
Die delegatie had plaats in december 1940.3 Op zijn beurt delegeerde de rijks-
commissaris zijn gratierecht ten dele aan de secretaris-generaal van justitie 
(inzake de lichtere vonnissen van de Nederlandse rechter) en de Gnadenabtei
lung (inzake de zwaardere vonnissen van de Nederlandse rechter en alle von
nissen van het Landesgericht en het Obergericht). 

De Gnadenabteilung was onderdeel van Wimmers Generalkommissariat 
für Verwaltung und Justiz. Halverwege 1941, toen de strafzaken bij het Landes-
en Obergericht binnenstroomden, gingen ook de medewerkers van deze afde
ling aan de slag. Nadat een gratieverzoek was ingediend, was het de taak van de 
Gnadenabteilung zich een oordeel te vormen over de betreffende zaak en te 
beslissen of gratiëring op zijn plaats was. 

Daarvoor werd allereerst het betreffende verzoek onderzocht. Veelal ver
zocht de veroordeelde zelf om gratie. In gewichtige zaken gebeurde het dik
wijls dat ook een advocaat, familie of anderen voor de veroordeelde een schrif
telijk verzoek indienden. Verzachtende factoren werden onder de aandacht 
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gebracht. Advocaten wezen op bijzondere, persoonlijke omstandigheden: 
erfelijke ziektes, gekte in de familie, alcoholmisbruik, de afwezigheid van een 
vader, de zorg voor kinderen en dergelijke. 

Het is frappant dat meer dan eens juist de persoonlijke zwakte van de ver
oordeelde werd benadrukt. Zo zette menig advocaat zijn cliënt neer als een 
(politiek) onbenul, zonder ruggengraat en met psychische problemen. Over 
medewerkers van de illegale CPN werd in de verzoekschriften veelvuldig 
gesproken als meelopers.4 Een man die zich tijdens de april-meistakingen in 
1943 in Nijkerk en omstreken anti-Duits had gedragen, was volgens zijn advo
caat tot deze daad gekomen door zijn psychophatischen Minderwertigkeitskom
plex.5 

Sommige verzoekers brachten ethisch discutabele argumenten naar voren. 
Illustratief is een verzoekschrift dat een vrouw voor haar ter dood veroordeel
de ex-man indiende. Daarin wees zij de rijkscommissaris erop, dat de levens
verzekering van haar ex-man niet aan haar zou worden uitgekeerd wanneer 
zijn dood het gevolg zou zijn van een rechterlijke uitspraak, 

während, wenn er z.B. in einem Gefängnis oder Konzentrationslager sterben würde -

was für Deutschland auf dasselbe herauskommt - diese Beträge ihr [de ex-vrouw - GvF] 

wohl ausbezahlt werden.6 

De meeste verzoeken waren, als het bovenstaande verzoek, aan de rijkscom- —£^-
missaris gericht. Zij werden echter lang niet allemaal door hem behandeld. 
Het recht ter dood veroordeelden te gratiëren, had de rijkscommissaris willen 
behouden;7 over alle andere gratieverzoeken besliste de Gnadenabteilung. 

Daarbij genoot deze afdeling een grote mate van zelfstandigheid. Wel was 
het haar gewoonte de mening van andere instanties te vragen. Indien een ver
oordeelde bijvoorbeeld had verzocht om kwij tschelding van de opgelegde boe
te, werd dikwijls de Gemeentelijke Sociale Dienst of de Armenraad om infor
matie gevraagd: was de financiële staat inderdaad zo slecht, dat de boete niet of 
niet ineens kon worden betaald?8 Indien een verzoeker een vrijheidsstraf uit
zat, werd veelal de directie van de betreffende penitentiaire inrichting geraad
pleegd: toonde de verzoeker berouw van zijn daad, hoe groot was de kans op 
recidive en waren er bijzondere omstandigheden die bij de beslissing moesten 
worden meegenomen?9 

Wanneer het bij een verzoek ging om een persoon die ter dood was veroor
deeld, was de procedure uitgebreider. De Gnadenabteilung had daarin een 
coördinerende functie. In de regel richtte de Gnadenabteilung zich tot de 
Duitse procureur-generaal Oegg, de leider van het Obergericht en de rechters 
die het vonnis hadden gewezen. Zij werden verzocht hun mening over de 
betreffende zaak te geven: was gratie hier wel of niet wenselijk? In een enkel 
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geval had ook de leiding van de Duitse politie het verzoek ontvangen haar 
standpunt kenbaar te maken. 

De negatieve adviezen van deze instanties lieten vaak weinig aan duidelijk
heid te wensen over. Zo sprak Oegg zich uit tegen gratiëring van twee Amster
damse communisten die wegens sabotage ter dood waren veroordeeld. Derge
lijke personen, schreef Oegg, 'müssen im Interesse der allgemeinen Sicherheit 
mit unerbittlicher Härte unter Hintenstellung aller persönlichen Rücksichten 
beseitigt werden'.10 Zelden verschilden de geraadpleegde instanties overigens 
van mening. 

Op grond van hun berichten schreef de Gnadenabteilung vervolgens een 
verslag. Daarin werden niet alleen de adviezen van de genoemde instanties 
opgenomen: ook de Gnadenabteilung gaf weer wat haar mening en haar 
advies aan de rijkscommissaris was. Het door de Gnadenabteilung opgestelde 
verslag werd weer doorgezonden naar hogere functionarissen, onder andere 
Wimmer en Rauter. Zij maakten in enkele woorden kenbaar bij welke mening 
zij zich aansloten. Ten slotte bereikte het document de rijkscommissaris. Hij 
besliste over het verlenen van gratie. 

!f 
Van de mogelijkheid een gratieverzoek in te dienen, werd door veroordeelden 
op grote schaal gebruikgemaakt. Zo'n vierduizend personen die door het Lan
desrichter of het Obergericht waren berecht, verzochten om gratiëring.11 De 
meeste gratieverzoeken werden in 1943 (1.673) en 1944 (1.389) ingediend. In 
1945 verzochten minder dan honderd veroordeelden te worden gegratieerd. 

Overigens profiteerde niet iedereen van de mogelijkheid. Hoe zwaarder de 
strafsoort, hoe hoger het percentage van personen die gratie vroegen. In Ober-
gerichtzaken bijvoorbeeld, deden zij die tot een boete waren veroordeeld zel
den een poging gratie te krijgen. Wel gebeurde het soms dat de Duitse justitie 
en de veroordeelde een betalingsregeling troffen, zodat het bedrag niet ineens, 
maar in termijnen kon worden voldaan.12 

Onder de groep van personen die door het bijzondere of gewone Oberge
richt tot een vrijheidsstraf waren veroordeeld, waren de indieners van een 
rekest talrijker. Meer dan een derde van de Nederlanders die deze instantie een 
vrijheidsstraf had opgelegd, verzocht om gratie.13 Sommigen deden dat zelfs 
vaker dan één keer. 

Nog meer gebruik werd van die mogelijkheid gemaakt door personen die 
ter dood waren veroordeeld. Nagenoeg allen tegen wie een doodvonnis was 
uitgesproken vroegen gratie. Zolang nog niet was beslist over gratiëring werd 
de doodstraf niet voltrokken. Al in 1935 had de Duitse minister van Justitie 
bepaald dat de strafexecutie moest worden opgeschort indien deze de veroor
deelde onherstelbare schade zou toebrengen.14 De Duitse justitie in Nederland 
hield zich aan deze bepaling. Daarom kon door de gratieprocedure enige tijd
winst worden geboekt. 
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Meestal duurde de behandeling van een gratieverzoek van een ter dood ver
oordeelde hooguit een maand, maar er zijn voorbeelden van langdurige proce
dures. In een zaak tegen een man die wegens wapenbezit op 18 december 1943 
ter dood was veroordeeld, werd pas in mei 1944 tot gratièring besloten.15 Over 
het leven van twee medewerkers van de illegale CPN, tegen wie op 13 augustus 
1943 de doodstraf was uitgesproken, besliste de rijkscommissaris bijna eenjaar 
later. Hun straffen werden alsnog voltrokken.16 

Hoe belangrijk de gratie was moge blijken uit het percentage gegratieerden: 
zo'n 15% van de ter dood veroordeelden. Hun straf werd omgezet in een lang
durige tuchthuisstraf. Vooral jongeren en andere personen die nog niet eerder 
met justitie in aanraking waren gekomen, maakten kans op gratièring. 

In een zaak tegen een 23-jarige vrachtwagenchauffeur uit Voorburg bijvoor
beeld, had het Sondergericht de doodstraf uitgesproken. De verdachte had 
zich schuldig gemaakt aan wapenbezit en een vuurwapen 'in der Hand eines 
solchen charakterlich haltlosen Mannes' beschouwde het rechtscollege als zeer 
gevaarlijk. Om die reden werd een vonnis overeenkomstig de eis gewezen: 
doodstraf. Ruim een maand later echter lieten dezelfde instanties een heel 
ander geluid horen. 'Wenn auch die schwerste Strafe durchaus am Platze war,' 
zo schreef de procureur-generaal toen hem om zijn mening over gratièring 
werd gevraagd, 'so halte ich doch den Verurteilten noch für zu jung als daß 
man ihn für alle Zukunft jede Besserungsmöglichkeit absprechen müsste.'17 - £ ^ -

Bij zijn mening dat de voltrekking van de doodstraf nicht unbedingt noodzake
lijk was, sloot Seyss-Inquart zich aan. 

In een enkel geval verbond de rijkscommissaris een bijzondere voorwaarde 
aan het verlenen van gratie. In de al eerder ter sprake gekomen zaak tegen twee 
jongemannen uit Zwartsluis verleende Seyss-Inquart gratie, maar verbond 
daar de voorwaarde aan dat aan de gratièring geen enkele ruchtbaarheid zou 
worden gegeven. Drie maanden lang wisten de gegratieerden niet dat zij aan 
de dood waren ontsnapt. Tijdens die maanden was contact met de buitenwe
reld verboden.18 

Praktisch betekende gratièring van ter dood veroordeelden het omzetten 
van deze straf in een vrijheidsstraf. Gratièring van personen die een vrijheids
straf was opgelegd, beïnvloedde de straftijd. Zo kon gratie neerkomen op een 
opschorting van de strafexecutie (Strafaufschub). De redenen daarvoor konden 
zeer uiteenlopen. In sommige gevallen werd de executie opgeschort wegens 
persoonlijke omstandigheden zoals ziekte van de veroordeelde of zwanger
schap van zijn echtgenote.19 In andere gevallen was tot uitstel besloten omdat 
de veroordeelde de Gnadenabteilung had kunnen overtuigen dat hij onmis
baar was op zijn werk. Meestal was dat een persoon die werk verrichtte voor de 
Wehrmacht.20 Een enkele keer ging het om een boer, die in oogsttijd niet kon 
worden gemist op de boerderij.21 
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Deze vorm van gratiëring had betrekking op de aanvang van de strafexecu
tie: de begindatum werd verschoven. Aanzienlijk vaker werd bij wijze van gra
tiëring een gevangene voortijdig in vrijheid gesteld (Strafaussetzung). Deze 
invrijheidstelling was nimmer onvoorwaardelijk. De voornaamste voorwaar
de was dat de gegratieerde tijdens een bepaalde proeftijd (een Bewährungsfrist) 
straffeloos bleef. In de meeste gevallen was de proeftijd bepaald op drie jaar. 
Soms werden aanvullende voorwaarden aan vrijlating verbonden. Het betalen 
van een boete was daar één van." Ook kwam het voor dat de gegratieerde ver
plicht werd zich aan te melden voor tewerkstelling in Duitsland.23 

Ruim tweehonderd personen die het Obergericht een vrijheidsstraf had 
opgelegd werd gratie verleend. Een enkele keer werd de aanvangsdatum van 
de straftijd opgeschoven: meestal werd de gedetineerde voorwaardelijk in vrij
heid gesteld. Hieruit kan worden afgeleid dat het ontbreken van de mogelijk
heid een persoon tot een voorwaardelijke straf te veroordelen enigszins werd 
gecompenseerd door de mogelijkheid een persoon voorwaardelijk te grade
ren. Wel was de bevoegde autoriteit een andere: voorwaardelijke straffen wer
den door de rechter opgelegd; voorwaardelijke gratie werd door de Gnadenab
teilung verleend. 

^ > 

DE EXECUTIE VAN DOODSTRAFFEN 

Ofschoon een niet gering aantal personen werd gegratieerd, bleef in de meeste 
gevallen de executie van straffen door de gratieprocedure ten dele of zelfs 
geheel onberoerd. Sommigen kregen andere of minder lange straffen, maar 
die straffen moesten evengoed worden geëxecuteerd. Anderen hadden geen 
verzoek ingediend of ontvingen van de Gnadenabteilung de mededeling dat 
zij niet in aanmerking kwamen voor gratie. 

Zoals gezegd was de strafexecutie vanaf medio '41 de taak van het Duitse OM. 
De betaling van een boete was relatief eenvoudig. Aan de beboete persoon werd 
een rekening verzonden die moest worden betaald aan de Deutsche Gerichtskas
se. Men kon gireren, overboeken of contant betalen ten kantore van de 
Gerichtskasse in Den Haag. Jaarlijks maakte deze instantie een deel van het 
geïnde geld weer over aan de Oberkasse in Berlijn. Grote sommen waren daar
mee gemoeid. In december 1943 betrof de overboeking bijvoorbeeld 370.000 
gulden.24 

De voltrekking van de andere twee strafsoorten - doodstraf en vrijheids
straffen - vroeg meer aandacht. In zaken waarin de doodstraf was uitgespro
ken moest eerst de wijze van executie worden bepaald. Dat gebeurde bij rech
terlijk besluit. In alle gevallen werd in Nederland gekozen voor doodschieten 
ook al had het vonnis een andere wijze genoemd. In een zaak waren twee per-
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sonen tot de strop veroordeeld wegens het vermoorden van een NSB'er. Met een 
rechterlijk besluit werd dit eenvoudigweg gewijzigd: ook zij moesten door een 
kogel om het leven worden gebracht." 

In alle zaken waar een doodstraf was uitgesproken tegen de verdachte werd 
de strafexecutie vertraagd door de gratieprocedure. Zolang de rijkscommissa-
ris nog niet had besloten over gratieverlening kon het OM de straf niet ten uit
voer leggen. Wel konden voorbereidingen worden getroffen. Ter dood veroor
deelden werden bijvoorbeeld alvast verplaatst naar een locatie die in de buurt 
van de executieplaats lag. 

In de meeste gevallen belandden de veroordeelden in het Oranje-hotel te 
Scheveningen. De revolutionair-socialist Henk Sneevliet en zes medeverdach
ten, tegen wie het Sondergericht een doodvonnis had uitgesproken, werden in 
kamp Amersfoort doodgeschoten. Van een achtste verdachte die vlak tevoren 
zelfmoord had gepleegd, werd de as later bijgezet. Het crematorium Wester-
veld-Velsen vergat overigens niet de kosten van deze crematie (ƒ 395>io) in 
rekening te brengen.26 

Drie ter dood veroordeelden leken door het oog van de naald te kruipen. Zij 
waren in de consternatie rond Dolle Dinsdag op transport naar Duitsland 
gezet en in de gevangenis te Preungesheim terechtgekomen. Desondanks was 
de Duitse justitie er in geslaagd ze op te sporen. In november 1944 richtte Karl 
Krug, de laatste leider van Hauptabteilung Justiz, aan het Berlijnse ministerie 
van Justitie het verzoek de doodstraf alsnog te voltrekken. Een kleine maand 
later waren de drie dood.27 

Wanneer de rijkscommissaris had besloten geen gebruik te maken van zijn 
gratierecht en de Gerechtigkeit de vrije loop te laten, maakte hij dat kenbaar in 
een besluit. Dat bereikte de betrokken autoriteiten. Vervolgens ondertekende 
het Obergericht een tweede besluit waarmee 'die Richtigkeit der Abschrift der 
Urteilsformel' en 'die Vollstreckbarkeit des Urteils' schriftelijk werden beves
tigd. Meestal werd de wijze van voltrekking (de kogel) eveneens in dit besluit 
herhaald. 

Het was nu aan het OM die besluiten ten uitvoer te leggen. In overleg met de 
gevangenisdirectie werd de datum vastgesteld. De leiding van de Ordnungs
polizei ontving vervolgens het verzoek politiemannen aan te wijzen die op de 
bewuste dag het executiepeloton zouden formeren. Enkele dagen later ont
bood de gevangenisdirecteur de ter dood veroordeelde bij hem. In zij n kantoor 
waren twee andere Duitse ambtenaren aanwezig. Een van hen was een admini
stratief medewerker van het OM, die schriftelijk over de voltrekkingsprocedu
re rapporteerde. De ander was officier van justitie: deze leidde de procedure. 
Allereerst las hij de stukken voor, waaronder de twee besluiten van respectie
velijk Seyss-Inquart en het Obergericht. Vervolgens stelde hij de veroordeelde 
in de gelegenheid zijn laatste wens kenbaar te maken. Hoe groot de keuzevrij-
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heid daarbij was, is moeilijk te beoordelen. In bijna elk rapport dat van deze 
gebeurtenis werd opgemaakt, werd vermeld dat de veroordeelde rookwaar, 
geestelijke bijstand en papier voor een afscheidsbrief wilde. Vermoedelijk had
den de Duitse autoriteiten van tevoren duidelijk gemaakt dat alleen deze wen
sen zouden worden ingewilligd. 

Hartverscheurende afscheidsbrieven werden geschreven. 'Wanneer ge 
dezen brief ontvangt/ zo opende de 36-jarige H.P. Hos, een van de hoofdver
dachten uit het tweede VrijNederland-proœs, de brief aan zijn vader, 

zal ik niet meer in leven zijn. Hedenavond om acht uur is mij aangezegd, dat ik mor

genochtend halfacht uit dit aardsche leven zal moeten treden. Weest niet verdrietig, het 

heeft zoo moeten zijn. Wij menschen kunnen het dikwijls niet begrijpen en komen in 

opstand maar we moeten bedenken: God heeft gegeven, God heeft daarom ook het recht 

te nemen. Vanavond is een Duitsche dominee bij mij geweest en wij hebben enkel maar 

tezamen gepraat. Het is een fijn mensch, ook al is het iemand die tot het volk onzer vij

anden behoort. Daarom vraag ik U dan ook als laatste wensch, draag geen haat (...).28 

De volgende ochtend, slechts enkele uren na zijn bezoek aan de gevangenisdi
recteur en de Duitse ambtenaren van justitie, werd de veroordeelde naar de 
executieplaats geleid. Zoals in alle gevallen controleerde de officier van justitie 
zijn persoonsgegevens en gaf hij vervolgens de opdracht het vonnis te voltrek
ken. Daarop verliet de officier de locatie. De veroordeelde werd voor het vuur- -^ ^-
peloton geplaatst en neergeschoten. Een arts moest vervolgens de dood vast
stellen. 

Enkele plichtplegingen rondden de voltrekking van doodstraffen af. Een 
rapport met betrekking tot de fusillering werd opgesteld. Ook zorgde het OM 
ervoor, dat de burgerlijke stand van de gemeente, waar de geëxecuteerde stond 
ingeschreven, werd geïnformeerd over het sterfgeval. 

DE EXECUTIE VAN VRIJHEIDSSTRAFFEN EN HET LEVEN IN 

GEVANGENSCHAP 

Allen die het Obergericht de doodstraf oplegde en aan wie Seyss-Inquart geen 
gratie verleende, zijn op de geschetste wijze ter dood gebracht. Verschillen in 
de procedure waren er wel, maar zij waren nimmer essentieel. 

Ook de voltrekking van de vrijheidsstraffen kende een vaste procedure. 
Regels die reeds voor de oorlog door de Duitse justitie waren opgesteld, vorm
den daarbij het richtsnoer. Uitgangspunt was de Strafoollzugsordnung van 
1934,29 dat weer was gebaseerd op een document uit 1923.30 In deze Strafvoll
zugsordnung was de strafexecutie stap voor stap beschreven. Zeer gedetail-
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leerd noemde het document de formaliteiten die bij een specifieke stap 
hoorden. Opvallend is dat op de justitiële autoriteiten de plicht rustte van 
nagenoeg elke stap verslag te doen. Voor dat doel waren talloze standaardfor
mulieren ontwikkeld.31 Van de papieren die van belang waren voor de strafexe
cutie dienden kopieën te worden bewaard in een persoonsdossier. Deze Perso
nalakten reisden mee met de gedetineerde.32 

Naar het zich doet aanzien hield de Duitse justitie in bezet Nederland zich 
(zeker tot Dolle Dinsdag) aan de regels van deze Strafvollzugsordnung. Alleen 
korte gevangenisstraffen konden worden uitgezeten in de Duitse justitiële 
inrichting in bezet Nederland.33 Tot in 1942 was de Untersuchungs- und Straf
gefängnis een deel van het gevangenissencomplex in Scheveningen. Daarna 
deed de gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht als zodanig dienst. Was 
iemand tot een vrijheidsstraf veroordeeld, dan verzocht het OM de gevangenis
directie de persoon als Strafgefangene op te nemen. Vaak was deze persoon reeds 
als Untersuchungshäftling in de gevangenis ondergebracht. In het geval dat 
een verdachte zich nog op vrije voeten bevond, ging het OM anders te werk. De 
veroordeelde werd schriftelijk bevolen zich binnen een bepaalde termijn te 
melden bij de poort van de Untersuchungs- und Strafgefängnis. Aanmelding 
kon elke dag, met uitzondering van zon- en feestdagen, tot vijf uur 's middags 
gebeuren. Voorwaarde voor opname was een nuchtere toestand.34 

Voor hen die het Landesgericht of het Obergericht tot enkele maanden 
gevangenisstraf had veroordeeld, was de Untersuchungs- und Strafgefängnis 
het eindstation. Voor anderen was hier het vertrekpunt vanwaar zij een lange 
reis begonnen. Regelmatig, gemiddeld eens in de twee weken, vertrokken 
gevangenen groepsgewijs uit de Untersuchungs- und Strafgefängnis naar 
Duitsland.35 Voor deze transporten werden meestal de spoorwegen gebruikt. 
Lange tijd, tot ver in 1944, fungeerde de Haftanstalt in het Duitse grensplaatsje 
Kleve als opvangplaats. Van de aankomst van een Sammeltransport Holland stel
de de directie het Duitse OM in bezet Nederland terstond op de hoogte (de Auf-
nahmemitteilung). 

Vanuit Kleve ging de tocht verder. Veel mannen die een gevangenisstraf 
moesten uitzitten, werden op transport gezet richting Bochum. Aldaar was 
een gevangenis die de veroordeelde Nederlanders opnam. Anderen die tot een 
tuchthuisstrafwaren veroordeeld, vertrokken doorgaans naar het tuchthuis in 
Siegburg of dat in Rheinbach. Beide plaatsen lagen in de buurt van Bonn, aan 
weerszijden van de Rijn (Rheinbach aan de westzijde, Siegburg aan de oostzij
de). 

Vrouwelijke gevangenen werden in andere inrichtingen ondergebracht. In 
het grote complex van gevangenissen te Vechta was een Frauenstrafgefängnis. 
Zo'n veertig kilometer ten westen van Venlo, in de buurt van het Duitse Kre
feld, was de inrichting Anrath. Een gedeelte was als Frauenzuchthaus gereser-
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veerd. Vele Nederlandse vrouwen die in hun vaderland door een Duitse rechter 
tot tuchthuisstraf waren veroordeeld, kwamen hier terecht. 

Na aankomst werden de gedetineerden ondervraagd en vervolgens inge
schreven. Een cipier voorzag de gedetineerden van de specifieke gevangenen-
kledij (de mannen een grijszwarte broek en jasje met een gele bies, een muts en 
klompschoenen met Fußlappen) en bracht hen vervolgens naar hun cel. Aan het 
Duitse OM in bezet Nederland werd een bericht gestuurd met vermelding van 
de datum van aankomst en (toekomstig) ontslag. 

De Nederlanders, die in Duitsland waren gedetineerd, maakten deel uit van 
een bont gezelschap. Naast de Duitse delinquenten waren in de inrichtingen 
ook personen van andere nationaliteiten opgesloten: Luxemburgers, Fransen, 
Belgen, Polen. Zij waren door Duitse rechters in Duitsland of andere bezette 
gebieden veroordeeld. Eind 1943 was het aantal personen dat in Duitse tucht
huizen en gevangenissen zijn straf uitzat, vastgesteld op meer dan 107.000.36 

Van dat aantal maakte de groep van tweeduizend Nederlanders die door een 
Duitse rechter in Nederland was veroordeeld, deel uit. De circa vijfhonderd 
Nederlanders die in bezet Nederland door een Duitse krijgsraad of een rechts
instantie van het 'ss und Polizei'-complex waren veroordeeld, zijn dan meege
rekend. 

Het regime, waaraan de gedetineerde Nederlanders werden onderworpen, 
verschilde niet van dat waaraan de talloze andere gevangenen werden onder
worpen. Vergeleken met de gebruikelijke wijze waarop in Nederland vrij- ~^^-
heidsstraffen werden geëxecuteerd, was het leven in gevangenschap in Duits
land zeer zwaar. Verschillende factoren droegen daartoe bij. 

Om te beginnen waren de destijds heersende opvattingen over delinquentie 
en straf in Duitsland anders dan in Nederland. De Strafvollzugsordnung van 
1934 was gekleurd door nationaal-socialistisch gedachtegoed.37 Voor alles, zo 
vermeldde dit document, had de strafexecutie als doel 

durch den Eindruck der Gefangenschaft überhaupt und durch die Gewöhnung an har

te, nützliche Arbeit und an Zucht und Ordnung auf die Gefangenen zu wirken und 

dadurch Gefangene, die besserungsfähig sind, so zu ertüchtigen, daß sie sich bei der 

Rückkehr in die Freiheit als brauchbare Glieder in die Volksgemeinschaft einfügen.38 

Het tuchtigen van gedetineerden was, kortom, het hoofddoel van de strafexe
cutie. Andere artikelen van de Strafvollzugsordnung gaven aan hoe dat kon 
worden bereikt: door de gedetineerde speciale kleding aan te trekken, door 
hem te verplichten bewakend personeel met achting te benaderen (muts af, in 
de houding, met 'u' aanspreken) en vooral door hem zwaar werk te laten ver
richten.39 

Uit het citaat valt eveneens op te maken, dat de nationaal-socialistische wet-
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gever een duidelijke scheiding aanbracht tussen veroordeelden die 'verbete-
ringsvatbaar' waren en veroordeelden die niet als zodanig konden worden 
aangemerkt. Ergens anders in hetzelfde document waren de twee categorieën 
gedefinieerd als enerzijds Gefangene, die nicht verdorben sind en anderzijds verdor
bene Gefangene.*0 

In essentie viel dit onderscheid samen met de twee soorten vrijheidsstraffen 
in het Duitse recht. Zij die tot een gevangenisstrafwaren veroordeeld, moesten 
worden beschouwd als besserungsfähig. Het beleid ten opzichte van hen diende 
er op gericht te zijn, zo schreef de Strafvollzugsordnung, hun schuld en ver
antwoordelijkheid te laten inzien. Verder was het streven hun Gemeinschafts
sinn und Gemeinschaflswillen bij te brengen.41 

In het beleid ten opzichte van gedetineerden die tot tuchthuisstraffen 
waren veroordeeld, was amper ruimte voor reclassering. Het devies van dat 
beleid moest zijn de betreffende zijn straf te laten voelen.42 Hoewel de Straf
vollzugsordnung stelde dat alle gedetineerden te werk dienden te worden 
gesteld, gold artikel 67 (Arbeit ist die Grundlage eines geordneten und wirksamen 
Strafvollzugs) vooral voor degenen die in een tuchthuis hun straf uitzaten. Een 
ander artikel van de Strafvollzugsordnung schreef voor dat deze gedetineer
den tien uur per dag dienden te werken.43 

Feitelijk lag de strafexecutie in Duitsland goeddeels in het verlengde van dit 
document. De Strafvollzugsordnung werd niet altijd letterlijk gevolgd, maar 
van de boodschap die zij uitdroeg waren duidelijke sporen in het beleid ten 
opzichte van de gedetineerden te ontwaren. Hoe dit beleid in een individueel 
geval uitpakte, was echter weer afhankelijk van talloze factoren. 

Van belang was allereerst de lichamelijke conditie van de betrokkene. 
Ouderdom werkte vaak in zijn nadeel. Ook degene die al danig was verzwakt 
door de ontberingen die hij tijdens zijn voorarrest had geleden, had minder 
gunstige perspectieven. 

Voorts speelde het een rol in welke inrichting een persoon werd geplaatst. 
Voor de meesten was Haftanstalt Kleve de eerste stop. Na Dolle Dinsdag deden 
de transporten Kleve niet meer aan, maar werden gedetineerden in andere 
inrichtingen afgeleverd. De Leidenaar S. Martijn werd hals over kop op Dolle 
Dinsdag met zes anderen naar de Untersuchungsgefängnis te Essen gebracht. 
De meeste transporten gingen echter naar Kleve. Het verblij f aldaar werd zeker 
niet als zeer onaangenaam ervaren. Eten was er voldoende: een ex-gevangene 
sprak van een maaltijd van een zak Pellkartoffeln per man.44 Een andere ex-
gevangene roemde het sympathieke gedrag van de gevangenisdirecteur.45 

Slechts een enkeling meent zich te herinneren dat er in Kleve ook moest wor
den gewerkt.46 

Het verblijf in deze inrichting was voor de meesten van zeer tijdelijke aard. 
Vanuit Kleve begon de tocht naar een andere inrichting, waar de veroordeelde 
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volgens plan langer zou blijven. De meesten van hen die tot een gevangenis
strafwaren veroordeeld gingen niet ver meer: naar Bochum. Het gevangenis-
leven was daar wel zwaarder dan in Nederland, maar vergeleken met het leven 
in de Duitse tuchthuizen goed vol te houden. Vanaf het midden van 1943 wer
den echter steeds meer Nederlanders die tot een gevangenisstrafwaren veroor
deeld in een tuchthuis geplaatst. 

Voor die laatsten en alle anderen die tot een tuchthuisstraf waren veroor
deeld, lag na vertrek uit Kleve een langere reis in het verschiet. Meestal duurde 
deze enkele dagen, maar soms konden enkele weken zijn verstreken eer de 
plaats van bestemming werd bereikt. Bijna altijd hield de trein in Keulen stil. 
De gevangenen werden dan uitgeladen en overgebracht naar een plaats van 
bewaring in de stad: of deKlingelplütz-gevangenis of het provisorisch aangeleg
de gevangenenkamp op een voormalig tentoonstellingsterrein. Sommigen 
bleven een dag in Keulen, anderen een week. Vooral voor de laatsten was 'Keu
len' een ware bezoeking: de stad lag voortdurend onder vuur. Wanneer de situ
atie er dreigend uitzag, sloten de bewakers de deuren en zochten zij een veili
ger heenkomen. De gevangenen, als ratten in de val, hadden maar af te 
wachten. Verder heerste zowel in de gevangenis als in het kamp een nimmer 
aflatende luizenplaag. In het kamp waren de overige condities ook buitenge
woon slecht, 's Nachts dwong de bewaking de gevangenen in een ruimte onder 
het terrein. In deze zeer vochtige catacomben waren vlonders aanwezig die 
moesten dienen als slaapplaatsen. Het aantal vlonders was echter niet toerei
kend, zodat velen de nacht in een laag water doorbrachten.47 

Vanuit Keulen werd de reis voortgezet, doorgaans via de gevangenis in Bonn 
naar het tuchthuis te Rheinbach of te Siegburg. De meeste Nederlanders die 
door het Obergericht tot een tuchthuisstraf waren veroordeeld, hebben in een 
van deze of in beide inrichtingen het grootste gedeelte van hun tijd in gevan
genschap gesleten. 

^ > 

Hoe die tijd werd ervaren was wederom afhankelijk van talloze omstandighe
den. Om te beginnen kon het van belang zijn met wie men in een cel werd 
opgesloten. Een aantal Nederlandse illegale werkers, zoals P. de Jong en Elsen-
doorn, verbleef enige tijd mEinzelhaft.*» In Einzelhaft was de gevangene dagen, 
soms weken achtereen alleen in een cel. Lectuur werd niet verstrekt en contact 
met medegevangenen was verboden. Hoewel in Einzelhaft de kans een 
besmettelijke ziekte op te lopen kleiner was, was de kans te vereenzamen gro
ter. 

In andere gevallen waarin de cel met anderen moest worden gedeeld, kon 
juist de aanwezigheid van die anderen problemen opleveren. Uiteraard kwam 
het voor dat celgenoten niet met elkaar overweg konden. De veroordeelde Van 
der Mey bijvoorbeeld, werd te Siegburg in een cel gestopt met Duitse crimine-
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len die naar zijn mening een onaangenaam gezelschap vormden.49 Na septem
ber 1944, toen grote groepen gevangenen werden samengeperst in instellingen 
die niet waren berekend op zovelen, vormde het ruimtegebrek een bron van 
ellende. Wie celgenoot was, was werkelijk van levensbelang wanneer een 
gevangene ziek werd. De politiek gevangene J.G. Troost, die in april 1944 te 
Siegburg geveld werd door vlektyfus, werd dagenlang verzorgd door een cel
genoot.50 

Voorts kon het zeer veel uitmaken waar de gedetineerde te werk werd 
gesteld. Nederlanders die tot een tuchthuisstraf waren veroordeeld, verricht
ten de eerste maanden na aankomst dikwijls werk in de cel. In Rheinbach 
bestond dat hoofdzakelijk uit het verrichten van herstelwerkzaamheden aan 
militaire kleding.51 Na verloop van tijd werden velen op of buiten het terrein 
van de betreffende instelling te werk gesteld. De richtlijn was dat zware geval
len niet buiten de poorten van de inrichting mochten werken. 

De meeste Duitse strafinrichtingen hadden werkplaatsen op hun terrein. 
Het tuchthuis te Rheinbach had een eigen kleermakerij. Te Siegburg was ook 
een slotenmakerij. Bovendien lieten diverse bedrijven werkzaamheden op het 
terrein van de inrichting uitvoeren. Voor dat doel werden barakken gebouwd 
en ingericht met het benodigde materiaal. Zo konden in Siegburg aluminium 
onderdelen van vliegtuigen worden gemaakt.52 De munitiefabriek Dynamit 
Aktien Gesellschaft plaatste in het tuchthuis te Rheinbach een lopende band, 
waarmee slaghoedjes voor landmijnen moesten worden geproduceerd. Ook -Q-
politieke gevangenen werden aan de band gezet.53 

Tallozen maakten op een zeker moment deel uit van een Außenkommando. 
Zo'n buitencommando werkte op plaatsen buiten de inrichting. Soms keerde 
het commando 's avonds terug naar het tehuis; soms overnachtten de leden in 
de buurt van de werkplek, in provisorische verblijven met doorgaans slechte 
voorzieningen. Het werk dat een buitencommando werd opgelegd kon sterk 
variëren. Beroerd was het werk in de fabriek van de Rheinische Zellwolle." Veel 
leden van dit buitencommando van het tuchthuis Siegburg kampten met ern
stige gezondheidsproblemen. Een ander buitencommando van hetzelfde 
tuchthuis had eveneens een slechte naam. Dit commando dat de onheilspel
lende naam Himmelfahrtkommando droeg, had als taak nog niet-ontplofte bom
men uit te graven - een levensgevaarlijk werk.55 

Aan de andere kant van het spectrum stonden de buitencommando's die in 
de agrarische sector werkzaam waren. Zowel het tuchthuis in Rheinbach als 
dat in Siegburg had een boerencommando, waarvan de leden landarbeid voor 
boeren in de streek verrichtten. Het werk was zwaar, maar de kans op wat extra 
voedsel was bij deze commando's groter. Ook de melkfabriek te Rheinbach, 
waar een groep gedetineerden tijdelijk te werk werd gesteld, bood kans op bij
voeding. 
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Op sommige werkplaatsen ten slotte verstrekten opzichters of bewakers 
extra eten aan gevangenen. De Nederlander Troost, die in Siegburg als sloten
maker werkte, kreeg bij een werkbezoek aan de keuken dikwijls iets toege
stopt. De Jong, die bij een buitencommando in een zagerij was ingedeeld, 
kreeg van de opzichter aldaar elke dag twee boterhammen met geitenkaas.56 

Hoezeer een vriendelijke celgenoot, een gunstige werkplek, de kans op wat 
eten of een welwillende opzichter het draaglijker konden maken, het leven in 
gevangenschap bleef buitengewoon zwaar. 

Zoals gezegd moest er hard worden gewerkt. De arbeidstijd was in de regel 
meer dan het aantal werkuren dat de Strafvollzugsordnung noemde. Ook het 
regime in de twee tuchthuizen was streng. Afgezien van een wekelijkse kerk
dienst was ontspanning nauwelijks mogelijk. Contact met de buitenwereld 
was beperkt. Zo mocht in de eerste zes maanden na aankomst slechts eenmaal 
een brief worden geschreven. Daarna was het een gedetineerde toegestaan eens 
in de zes weken een brief te ontvangen en te versturen. Bezoek van familie of 
anderen was nagenoeg uitgesloten. Een enkele keer bezocht een familielid, dat 
in Duitsland te werk was gesteld, de gevangene.57 Bij hoge uitzondering, 
wegens ernstige ziekte van kind, eega of ouder, kreeg een gedetineerde verlof 
om tijdelijk naar huis terug te keren.58 

In de meeste tuchthuizen werd aan orde en tucht gehecht. Bevelen van 
bewakend personeel dienden stipt te worden opgevolgd. Afranselingen, met - £ ^ -
blote vuist of knuppel, waren het antwoord indien een gedetineerde iets had 
gedaan wat de bewaker niet aanstond. Het leven in de gevangenissen kende 
verder een strak patroon. Het ochtendritueel bestond uit opstaan, wassen, de 
(poep-)ton op de gang zetten, de cel opruimen en ontbijten - dat alles in lutte
le minuten. Vrijwel onmiddellijk daarna begon het werk of, voor degenen die 
in een buitencommando werkzaam waren, de tocht naar het werk. Pas tegen de 
avond keerden de meesten afgepeigerd terug. Een schaarse maaltijd wachtte 
hun. Het lot van degenen, die buiten de tuchthuizen sliepen, was beslist niet 
beter. 

De gedetineerden ondervonden uiteraard veel hinder van de gebrekkige 
voorzieningen in en buiten de inrichtingen. Een tiental Nederlanders, allen 
werkzaam bij buitencommando's, trachtte het heft in eigen hand te nemen en 
probeerde te ontsnappen.59 De slaagkans was niet groot: een deel van hen werd 
na enige tijd weer gearresteerd. Eén Nederlander die in juli 1943 van een bui
tencommando van het tuchthuis in Siegburg was ontsnapt, werd ruim twee 
maanden later, met de haven in zicht, alsnog in Kerkrade opgepakt.60 Wat voor 
de anderen restte was proberen te overleven: 

Je moest alleen voor je eigen hachje zorgen en voor de rest moest iedereen voor zich zor-
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gen. Dat was nou eenmaal zo. Tegenwoordig heet het stelen, maar toen, in die tijd, heet

te het organiseren. Als je wat te pakken kon krijgen, dan pikte je het. En anders nam 

iemand anders het wel (...) Als je de gelegenheid had (...) Dan had je daar geen gewe

tensbezwaren over.61 

Door de uitzichtloze situatie waarin de gedetineerde zich bevond en door de 
voortdurend knagende honger werd het 'organiseren' een doel op zich: 

I 

t 

Het enige watje kon beramen was, hoe je iets kon organiseren. We hadden bijvoorbeeld 

een ernstige behoefte aan een mes, altijd. Hoe kom ik aan een mes, hoe maak ik een mes, 

hoe steel ik een mes; hoe krijg je meer eten; hoe jat ik iets; hoe kan ik mijn kleding ver

beteren; hoe rommel ik mij n slaapzak wat beter; hoe kom ik nog aan een deken (...); hoe 

kan ik een lepel veroveren, de mijne is stuk. Dat zijn de problemen van de dag.62 

Om de 'problemen van de dag' het hoofd te kunnen bieden, maar ook dikwijls 
om de tijd te doden, werd er in en om de inrichtingen veel gehandeld, 'gerom
meld' en ontvreemd. Zo had volgens de ex-gedetineerde J. Verhagen in tucht
huis Siegburg iedereen pantoffels, clandestien gemaakt van militaire overjas
sen die aan de gevangenen waren gegeven om te herstellen.63 

Van alle ontberingen behoorden honger en koude tot de ergste. In het tucht
huis te Siegburg was per man één deken. In de laatste winter kwam het kwik in 
de werkplaatsen amper boven nul.64 Het eten in de tehuizen was bij lange na 
niet toereikend. Een maaltijd bestond meestal uit een waterige soep van 
Steckrübe (koolraap): 

^ > 

's Middags kwamen de eten-dragers en die schepten zo'n Kelk, zo'n pollepel vol op. Wie 

handig was, die kreeg het vet van de bovenlaag of het bezinksel van de onderlaag. Wie in 

een goed blaadje stond kreeg een beetje extra.65 

Iedereen die in Siegburg of Rheinbach was opgesloten, was ondervoed. Die 
ondervoeding was, met de gebrekkige hygiëne en medische zorg, een belang
rijke oorzaak voor het uitbreken van ziektes. Nagenoeg alle gevangenen wer
den dan ook op een gegeven moment geveld door ziekte. Een enkele zieke 
werd, wegens Haftunfähigkeit, ontslagen en op transport naar Nederland 
gesteld.66 Nog in mei 1944 vertrok een groep ernstige zieke Nederlanders uit 
Siegburg.67 

De meesten bleven en belandden in de ziekenboeg. De tuchthuizen te 
Rheinbach en Siegburg hadden beide een Lazarett (voor de zware gevallen) en 
een Revier (voor de lichtere gevallen). De medische hulpverlening liet te wensen 
over. Aan de deskundigheid van de hoogbejaarde behandelend arts in Sieg-
burg werd hardop getwijfeld.68 Het gebrek aan medicijnen en geschoold perso-
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neel was groot. De inschakeling van gevangenen in de verzorging bracht enige 
verlichting. Soms had iemand geluk en werd hem gegeven wat hem wettelijk, 
in de Strafvollzugsordnung, was toegestaan: een overplaatsing naar een regu
lier ziekenhuis.69 

Naarmate de tijd vorderde, verslechterde de situatie van de Nederlanders in 
gevangenschap. Zowel in bezet Nederland als in het Duitse Rijnland werd de 
toestand in september 1944 precair. Door de opmars van geallieerde troepen 
zagen de Duitse autoriteiten zich gedwongen snel maatregelen te nemen. Ver
huizingen van grote groepen gevangenen waren het gevolg. 

In bezet Nederland besloot het Duitse OM begin september de gevangenis
sen leeg te halen. De meeste Untersuchungshäftlinge die in die dagen in de 
Untersuchungs- und Strafgefängnis te Utrecht verbleven, werden terstond in 
vrijheid gesteld. Anderen gingen in allerijl op transport naar Duitsland. Na 
deze actie was de Untersuchungs- und Strafgefängnis nagenoeg ontruimd. De 
meeste gedeporteerden, onder wie de politieke gevangene Martij n, belandden 
na een korte tussenstop in Essen in het grote Strafgefangenenlager in de buurt 
van Dieburg, zo'n veertig kilometer ten zuidwesten van Frankfurt. 

Daar het OM ook zorg droeg voor de executie van vrijheidsstraffen die de 
Duitse militaire rechter in Nederland burgers had opgelegd, werd de Kriegs
wehrmachtsgefängnis in de domstad eveneens leeggehaald. Enkelen werden 
uit gevangenschap ontslagen. Ruim 160 anderen kwamen in september in de 
inrichting Anrath terecht, vanwaar velen binnen enkele dagen naar het tucht
huis in Lüttringhausen werden gebracht. De selectie was overigens niet erg 
nauwkeurig geweest. Onder de 160 uit de Kriegswehrmachtsgefängnis gede
porteerde personen bevonden zich 48 Untersuchungshäftlinge die nog niet 
voor de rechter waren verschenen.70 Blijkbaar vroeg het voortvarende tempo 
waarin het OM de transporten had laten plaatsvinden hier zijn tol. Achteraf 
bezien waren de maatregelen van het Duitse OM in bezet Nederland misschien 
ook wat voorbarig geweest. Vermoedelijk verkeerde het OM op dat moment in 
de veronderstelling dat de geallieerden snel zouden oprukken in noordwaart-
se richting. 

Toen eind september 1944 de opmars van geallieerde troepen in Nederland 
stagneerde, werd de Untersuchungs- und Strafgefängnis in Utrecht dan ook 
weer in gebruik genomen.71 Wel stelde de gewijzigde situatie het OM voor nieu
we feiten. Om te beginnen liet de groeiende schaarste in Nederland ook de 
Duitse gevangenis in Utrecht niet onberoerd. Zo waarschuwde de gevangenis
directie in december 1944 dat de uitschakeling van elektriciteit (in Utrecht van 
acht uur 's avonds tot zeven uur 's ochtends) het ontsnappingsgevaar vergroot
te.72 

Voorts verloor het Duitse OM het zicht op de Utrechtse gevangenis. Steeds 
meer instanties brachten hun arrestanten naar de Untersuchungs- und Straf-
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gefängnis. Oegg waarschuwde in maart 1945 zijn superieur.73 Tijdens een 
bezoek aan de gevangenis had Oegg kunnen constateren dat van de circa 350 
gedetineerden slechts 28 ten behoeve van de Duitse justitie waren ingesloten. 
De overigen waren gevangengezet door leden van de Duitse veiligheidspolitie 
en de Wehrmacht, die zich vervolgens weinig om het lot van hun arrestanten 
bekommerden. In enkele gevallen was het zelfs volkomen onduidelijk hoe en 
op gezag van welke instantie de betreffende persoon in de gevangenis terecht 
was gekomen. Oegg was van mening dat door deze toestand eengeordenteStraf
vollstreckung in Utrecht niet mogelijk was. Hij stelde dan ook voor andere auto
riteiten de toegang tot de gevangenis te ontzeggen. 

Oeggs voorstel werd niet opgevolgd. Een ruime maand later verzocht de 
Beauftragter van de provincie Utrecht Oegg de gevangenis te ontruimen en de 
arrestanten te verhuizen. Op 18 april 1945 vertrok een groep van 24 arrestan
ten, begeleid door enkele Duitse bewakers, naar Den Haag. De Duitse politie 
kon voortaan als enige gebruikmaken van deze Utrechtse gevangenis.74 

Ook op de gevangenen die in inrichtingen in Duitsland waren geplaatst, 
had het OM in bezet Nederland allengs minder zicht. De onophoudelijke aan
vallen van geallieerde troepen maakten contact moeilijk. In september beslo
ten de bevoegde autoriteiten in Duitsland tot de evacuatie van gedetineerden 
uit de inrichtingen ten westen van de Rijn. Gevangenen, ook Nederlandse, 
werden in allerijl overgeplaatst.75 Enkele Nederlandse vrouwen in het tucht
huis Anrath werden over het Strafgefangenlager Oberems (in Gütersloh) en - ( J ) -
het tuchthuis te Coswig verspreid. In Siegburg, dat immers ten oosten van de 
Rijn lag, veranderde de samenstelling van de bevolking niet wezenlijk. Het 
aantal Nederlanders kan worden geschat op 350 à 400. Een twintigtal daarvan 
vertrok op de vierde september naar in Dieburg. In oktober en november ver
huisde een kleine groep Nederlanders uit Siegburg naar de Strafanstalt in Ber
nau, een stadje aan de Chiemsee. Weer anderen werden in Preungesheim 
ondergebracht. Slechts een paar Nederlanders waren ingedeeld bij het trans
port uit Siegburg dat in november richting Coswig ging. 

Vanuit Rheinbach waren de transporten massaler. Grote groepen waarvan 
ook Nederlanders deel uitmaakten, reisden in september landinwaarts naar 
tuchthuizen in Kassel, Diez, Ziegenhain en Hameln. Bij sommige transporten 
waren goederenwagons ingezet.76 Een enkeling werd verder gebracht. De eer
dergenoemde politieke gevangene De Jong bijvoorbeeld, kwam na een kort
stondig bezoek aan Ziegenhain in een provisorisch concentratiekamp in de 
omgeving van Wittenberg terecht.77 

De omstandigheden in gevangenschap verslechterden na september 1944 in 
rap tempo. Voedseltekorten waren nijpend. Daar kwam nog bij dat de winter 
van 1944-1945 streng was. In Dieburg vroor het bijvoorbeeld regelmatig meer 
dan twintig graden. Extra kleding of voeding werd niet uitgedeeld.78 Kolen 
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voor het verwarmen van de ruimtes waren er vrijwel niet meer, ledematen 
bevroren. Indien de gevangene ook ziek werd moest voor zijn leven worden 
gevreesd. De behandeling van zieken in Dieburg was ronduit onmenselijk, zo 
getuige een verslag van een Nederlander: 

| 

ff 

Ik ben daar [in Dieburg - GvF] ziek geworden. Diphtérie, in heel erge mate. Door die 

diphtérie ben ik blind geweest, doof geweest, verlamd. En ze deden daar niets aan. Ik 

moest dus mee, toch mee, die spoorrail repareren. De andere mensen sleepten me daar 

naar toe. Er was daar een bewaker, die zag wel dat ik ziek was en die zei: ga jij daar maar 

zitten. En 's avonds mocht ik weer mee terug. Toen heb ik gevraagd, of ze me wilden 

doodschieten. (...) Toen hebben ze me opgesloten in een kerker, helemaal donker (...) en 

een keer per dag kreeg ik wat eten door een luikje (...) Daar zat ik een paar weken.79 

Ook in de ziekenboeg waar de geciteerde nadien nog geruime tijd verbleef, 
bleef medische behandeling achterwege. 

Was de situatie in de winter al slecht, ook in andere tuchthuizen dan Die
burg, in de lente zou blijken dat het allemaal nog slechter kon.80 De koude ver
dween, maar daarvoor in de plaats kwam andere ellende. Voor een tweede maal 
werd een grote menigte van gedetineerden geëvacueerd. Ditmaal waren de 
evacuaties massaler. Vanuit alle inrichtingen die in de vuurlinie lagen, vertrok
ken in maart en april bewakers en gevangenen. De plaatsen van bestemming 
lagen zeer verspreid over de Duitse landkaart: van het uiterste zuiden (Bernau 
aan de Chiemsee) tot het uiterste noorden (Rendsburg in Sleeswijk-Holstein). 

Reden voor de evacuaties was het naderende front. Toen de schoten begin 
april '45 goed hoorbaar werden, besloor de directie van het tuchthuis te 
Hameln eerst de gevangenen in de kelder op te sluiten. Daar zaten zij drie 
dagen opeengepakt. Daarna begon de evacuatie. In de dagen die volgden leg
den de ernstig verzwakte gevangenen per dag zo'n veertig kilometer af. De 
tocht was een zeer zware beproeving: 

O 

Want te eten kregen we niet. Dat was er gewoon niet meer. Ons voedsel was die tijd een 

papje van iG-Farben. Op die bussen stond: gegarandeerd vrij van calorieën. Gewoon 

maagvulling. En we kregen een boterham per dag. Van dat Duitse brood. Tien dagen 

oud. Dat konden we zien, want de Duitsers (...) hadden de datum in het brood geschre

ven.81 

Om de hongersnood te ledigen werden door de geciteerde gevangene onder
weg rauwe slakken gegeten. 

Wat die tochten voor de gevangenen nog zoveel zwaarder maakte, was de 
gevoelde onzekerheid over hun lot. De gevangenen werden voortgedreven 
zonder te weten waarheen zij gingen: groepen werden regelmatig opgesplitst 
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zonder dat het selectiecriterium evident was. Hoe lang de tocht nog zou duren, 
waarheen hij zou voeren - dergelijke vragen knaagden aan de gevangenen. In 
de gemeenschap van gevangenen deden geruchten over executies onophoude
lijk de ronde.82 

Diverse gevangenisdirecteuren of kampcommandanten weigerden de op 
drift geraakte gevangenen op te nemen. Zij beriepen zich op de reeds bestaan
de overbevolking in hun inrichtingen. Hun beroep was niet onzinnig. Veel 
inrichtingen die nog niet waren ontruimd kampten met grote problemen 
doordat te veel personen moesten worden gehuisvest en verzorgd. Zo ook het 
tuchthuis te Siegburg. Door de voortdurende bombardementen op Siegburg 
en omgeving waren de meeste buitencommando's opgeheven. De leden daar
van keerden terug in de inrichting. Gevangenen uit de ontruimde inrichtin
gen in Aken, Bonn en Keulen werden eveneens in Siegburg ondergebracht. 
Terwijl dit tuchthuis was berekend op minder dan duizend man, verbleven 
hier in het voorjaar van 1945 ruim drieduizend gevangenen. Siegburg werd 
een broeinest van ziekten. Ziekte- en sterftecijfers stegen vanaf maart schrik
barend: het uitbreken van een vlektyfusepidemie was de voornaamste oor
zaak. Bijna de helft van alle bewoners van het tuchthuis werd besmet. Honder
den overleden aan de gevolgen van de ziekte, onder hen enkele tientallen 
Nederlanders.83 

Hoe begrijpelijk en zelfs verstandig de weigering dus ook kon zijn, voor de 
rondzwervende gevangenen had zij tot gevolg dat de barre tocht nog geen ein- -(- }-
de kende. Een groep gevangenen die begin maart Ziegenhain had verlaten, 
doolde zo dagen achtereen door Duitsland.84 Vanuit Ziegenhain was de groep 
per goederenwagon naar Celle vervoerd. Geen inrichting in deze stad had vol
doende opnamecapaciteit. Na Celle was Bergen-Belsen de bestemming. Aldaar 
bleef de trein twee dagen op een rangeerterrein staan. De gevangenen werden 
echter ook in dit kamp niet ontvangen: terwijl geallieerde jagers de trein voort
durend onder vuur namen, werd de tocht voortgezet in noordwaartse richting. 
In Rendsburg vonden de gevangenen tijdelijk onderkomen en vandaaruit ver
trok een groep iets later naar Mecklenburg. Zij werden ondergebracht in de 
kelder van de overvolle gevangenis Dreibergen. 

Het is al eerder opgemerkt dat de angst voor executies onder de gevangenen 
zeer levend was. Hij was niet geheel ongegrond. In de lente van '45 vonden -
evenals in Vught in september '44 en in het noordoosten van Nederland in april 
45 - ook in Duitsland executies van gevangenen plaats. In het tuchthuis te 
Sonnenburg bijvoorbeeld, dat gereserveerd was voor Nacht und Nebel-gevan-
genen uit de bezette gebieden, werden eind januari ongeveer achthonderd 
gevangenen, onder wie enkele Nederlanders, gefusilleerd. Ook in andere 
tuchthuizen zijn executies verricht.85 

Wie of welke instanties verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor 
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het doodschieten van de gevangenen, is niet geheel duidelijk. Evenals in bezet 
Nederland voerden formaties van de Duitse politie de executies uit. Anders 
dan in bezet Nederland waren de uit de Duitse tuchthuizen gehaalde (en dood
geschoten) gevangenen veroordeeld door een Duitse rechter. Deze laatste 
gevangenen stonden onder toezicht van het OM en niet, zoals de doodgescho
ten gevangenen in bezet Nederland, onder toezicht van de veiligheidspolitie. 

Vermoedelijk waren sommige parketten bij de voorbereiding van de execu
ties betrokken. Gewezen kan worden op de richtlijnen van het ministerie van 
Justitie uit februari '45. Naar deze richtlijnen zouden de Duitse parketten moe
ten handelen wanneer de geallieerde troepen gevangenissen in hun ressort 
naderden. Indien er geen tijd meer zou zijn voor ontruiming, zo schreef het 
ministerie voor, zouden uitgesproken asoziale of staatsfeindliche gevangenen 
terstond aan de politie zur Beseitigung moeten worden overgedragen. Zou ook 
daar geen tijd meer voor zijn, dan zou deze groep gevangenen unschädlich moe
ten worden gemaakt. Zij zouden moeten worden doodgeschoten.86 

In de praktijk heeft de Duitse politie zich in de laatste weken voor de Duitse 
capitulatie bij een aantal justitiële inrichtingen gemeld met het verzoek (poli
tieke) gevangenen aan haar over te dragen. Het antwoord van de directie was 
doorslaggevend. In Lüttringhausen is min of meer gehoor gegeven aan het ver
zoek. Enkele tientallen gevangenen werden overgedragen aan de politie en 
uiteindelijk vermoord. De directeur van het tuchthuis in Siegburg werkte 
overdracht van gevangenen tegen. Zijn inspanningen en de spoedige bevrij- -(Ja
ding door het Amerikaanse leger voorkwamen dat gevangenen uit deze inrich
ting werden geëxecuteerd.87 

BEVRIJDING EN TERUGKEER 

Een kleine groep Nederlandse gevangenen in Duitsland kon de gevangenis 
verlaten omdat zij de straf had uitgezeten. Enkelen van hen kregen hun spul
len terug en konden, met een rekening van de gevangeniskosten op zak, aan de 
terugtocht naar Nederland beginnen, maar de meesten werden overgedragen 
aan een andere autoriteit in de omgeving van de plaats van detentie. Een enke
ling die zijn straftijd had uitgezeten werd aansluitend als krijgsgevangene 
geïnterneerd.88 Meer Nederlanders werden aan een Duits arbeidsbureau of aan 
de plaatselijke Duitse veiligheidspolitie overgedragen. De directies van justi
tiële inrichtingen hadden een meldingsplicht tegenover deze twee instan
ties.89 

Sommige Nederlanders werden na hun straftijd ingeschakeld in de Duitse 
oorlogsindustrie. Het plaatselijke arbeidskantoor bemiddelde in hun tewerk
stelling.50 Anderen kwamen in handen van de Duitse veiligheidspolitie.91 Zij 
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werden meestal, soms na een overbruggingstijd (Überhaft) in een justitiële 
inrichting, in Schutzhaft genomen.92 Een Nederlander bijvoorbeeld die lange 
tijd in tuchthuizen had doorgebracht, werd op in juli 43 op verzoek van de 
Duitse politie in Überhaft gehouden. Vervolgens werd hij bis auf weiteres in 
het concentratiekamp Flossenburg opgesloten.93 

Tientallen die op het punt stonden te worden vrijgelaten kenden een verge
lijkbaar lot. De straf zat er op, de zware tijd in een Duitse strafinrichting was 
doorstaan, maar zij zouden niet naar hun huis in Nederland terugkeren. For
meel waren ze dan wel vrij, maar feitelijkbleven ze gevangenen. Hun vrijlating 
kwam, evenals de vrijlating van talloze andere gevangenen in Duitse justitiële 
inrichtingen, met de komst van de geallieerden. 

Voor de gevangenen in inrichtingen en kampen in het oosten van Duitsland 
was het Rode Leger de verlosser. Grote offensieven van dit leger in het voorjaar 
van 1945 hadden de bevrijding van de gevangenen tot resultaat. In het westen 
van Duitsland bevrijdden Britse en Amerikaanse troepen de Nederlanders die 
zich daar in gevangenschap bevonden. In maart 1945 hadden zij de linker Rij n-
oever veroverd. De Britse troepen rukten vervolgens op in noordwaartse rich
ting. Eind maart 1945 staken zij de Rijn over bij het plaatsje Wesel. Gevange
nissen, kampen en tuchthuizen in de omgeving van Noord-Duitse steden als 
Bremen, Lübeck en Hamburg werden door de Britten in de daarop volgende 
maand bereikt. Amerikanen bezetten de andere gebieden in het midden en 
zuiden van dit deel van Duitsland: na het Rijnland de Länder Hessen, Wurt
emberg en Beieren. Het tuchthuis te Siegburg werd door hen op de tiende april 
bevrijd. 

Voor sommigen kwam de bevrijding als een anticlimax. In het tuchthuis te 
Siegburg werden de gevangenen aan een verhoor onderworpen waaruit zou 
moeten blijken of zij een 'gewone' crimineel of een politieke gevangene waren. 
Niet alle gedetineerden konden een dergelijke behandeling door hun bevrij
ders waarderen.94 

Voor anderen was de bevrijding vooral onwerkelijk. 'Opeens waren we vrij, 
waren de Amerikanen aanwezig/ zo vatte een Nederlander die in een kamp in 
het Zuid-Duitse Kufstein was ondergebracht zijn bevrijding kernachtig 
samen.95 De gevangene Verhagen die vanuit Rheinbach via Hameln in een van 
de vele provisorische kampen was beland, kon de komst van geallieerde troe
pen ook moeilijk bevatten: 

Dat was enigszins verwarrend. We zagen een autootje komen aanrijden, een onooglijk 

klein autootje met een grote gebroken adelaar voorop. Er zaten kerels met mooie uni

formen in die wij niet kenden en toen dachten we dat het de keurtroepen waren van Hit

ler.96 
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Het waren Amerikanen. Ook de komst van Russen in instellingen in het oosten 
van Duitsland verliep soms verwarrend. Elsendoorn die op dat moment in de 
Anstalt te Dreibergen verbleef, schreef hierover het volgende: 

I 

* 

Er was rumoer op de binnenplaats. Ik hees me weer op tegen de tralies. Het eerste wat ik 

zag was een witte vlag, die in de wind woei op een van de torens van de hoofdingang. (...) 

Voor het hek van de hoofdingang stonden vrouwen in tuchthuiskleren naar binnen te 

wijzen. Er ging een gedreun door het gebouw. Er werd gebonkt op de ruiten van alle cel

len. Te midden van dit oorverdovende lawaai zag ik het volgende gaan gebeuren: Russi

sche soldaten forceerden het hek van de hoofdingang en drongen naar binnen met het 

geweer in de aanslag, gericht op het hoofdgebouw.97 

Veel bevrijders maakten terstond korte metten met het Duitse personeel. De 
directeur en ander personeel van de bovengenoemde inrichting Dreibergen, 
die grote hoeveelheden proviand achterover hadden gedrukt, werden gesla
gen en vervolgens voor de ogen van de gevangenen doodgeschoten.98 

Ook de Amerikanen, die Verhagen had aangezien als leden van Hitlers keur
troepen, rekenden af met de Duitse bewakers: 

Een van de Amerikanen springt uit die jeep (...). Die vent loopt naar een van die bewaar

ders toe die een beetje vooraan stond en geeft hem zo een paar petsen voor zijn oren. 

Waarop een van de gevangenen zei: nee, dat moetje niet doen, want dat is een nette vent. 

Toen vroeg de Amerikaan: en wie zij n dan de niet-nette kerels? Toen werden er een man 

of drie, vier aangewezen. O, zei de Amerikaan, komen jullie even mee. Dat was het einde 

van drie, vier Duitsers.99 

^ > 

Eigenhandige wraakoefeningen van gevangenen waarbij bewakers werden 
gedood of verwond kunnen niet worden uitgesloten.100 Men bedenke zich ech
ter dat de gevangenen fysiek zwak waren. In Siegburg waren honderden her
stellende van vlektyfus, in andere inrichtingen was maandenlang te weinig 
eten verstrekt. Weinigen hadden nog hun normale lichaamsgewicht. Elsen
doorn woog op het moment van zijn bevrijding bijvoorbeeld 36 kilo.101 De 
ondervoeding maakte vele gevangenen apathisch, zo ook Verhagen: 

Ik begreep niets meer. Ik woog nog 45 kilo. Ik wist niets meer. Ik wist niet eens meer wie 

vrienden of kennissen waren. Ik had maar een idee: ik ben ooit uit Haarlem gekomen en 

daar wil ik naar toe terug.102 

Vermoedelijk koesterde elke Nederlandse gevangene die wens naar huis terug 
te keren. Niet voor iedereen was de terugkeer overigens snel te realiseren. Een 
aantal werd na de bevrijding in Duitsland nog ernstig ziek. Was ondervoeding 
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tot de bevrijding levensbedreigend geweest, nadien was 'over-eten' dat. Van 
velen was de spijsvertering door het eentonige eten danig in de war geschopt. 
Rijker voedsel dan koolraapsoep werd nauwelijks verteerd. 

Een ander obstakel op weg naar huis kon de demarcatielijn tussen de ver
schillende bezettingszones vormen. Weldra na de bevrijding was Duitsland 
verdeeld in zones. In elke afzonderlijke zone oefende het bezettingsleger van 
één bepaalde nationaliteit het feitelijke gezag uit. Een Nederlandse gevangene 
die zich in de Russische bezettingszone bevond, kwam al snel tot de ontdek
king dat de Russische militaire autoriteiten niet in hem waren geïnteresseerd. 
Er was voor hem geen georganiseerde opvang. Sommige plaatselijke comman
danten van het Rode Leger toonden zich tegenover hen die wilden vertrekken 
zelfs volstrekt onwillig. Gevangenen in deze zone waren daarom vaak op hun 
eigen inventiviteit aangewezen om het vertrek naar de westelijke zones moge
lijk te maken.103 

In de Amerikaanse en Engelse bezettingszones was de opvang van buiten
landse gevangenen vermoedelijk beter geregeld. Voormalige gevangenen kre
gen eten, een behandeling met DDT (tegen luizen en vlooien), een medisch 
onderzoek en documenten. Daar de Nederlandse gedetineerden hun per
soonsbewijzen hadden moeten inleveren, waren zij in feite zonder identiteit. 
Soms had een gevangene de helderheid van geest om na de intocht van geal
lieerde troepen een kijkje te nemen op het kantoor van de inrichting, hopende 
de eigen Personalakten te bemachtigen. In een enkel geval waren deze papie
ren niet in de chaos van de laatste maanden verloren geraakt.104 Velen, vooral zij 
die langdurig door Duitsland hadden rondgedoold, hadden geen idee waar 
deze Personalakten zich bevonden. Zij hadden dus geen enkel legitimatiebe
wijs. Voor hen waren de documenten die de geallieerden verstrekten onont
beerlijk voor de terugreis. 

Nederlandse gevangenen in de Engelse zone kwamen in het bezit van een 
officieus identiteitsbewijs (DP [displaced persons - GVF] index card). Dit bewijs ver
meldde de belangrijkste persoonsgegevens.105 Onmisbaar was ook de medische 
verklaring (medical clearance certificate).106 Daar ziektes zo weelderig tierden was 
de angst voor besmetting groot. Een bewijs van goede gezondheid was dikwijls 
nodig om militaire posten en nationale grenzen te passeren. Een ander docu
ment, dat voor gevangenen in de Amerikaanse zone letterlijk deuren opende, 
was het officiële vrijlatingsbevel (order of disposal). Op dit formele ontslag had de 
gevangene Martijn overigens tot halverwege mei '45 moeten wachten. Tot die 
tijd kon hij niet terugkeren naar huis.107 

De eerste hulpverlening kwam dus dikwijls van de geallieerden in de West-
Duitse bezettingszones. Een speciale organisatie van de geallieerde troepen, 
de Allied Expeditionary Force, bekommerde zich om deze displaced persons. Voor 
ex-gedetineerden duurde het vaak nog enige weken eer transport naar Neder-
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land was geregeld. Gedurende die periode zag de genoemde organisatie erop 
toe dat zij verzorging ontvingen. Georganiseerde hulp van Nederland, van de 
Nederlandse overheid of het Nederlandse Rode Kruis bijvoorbeeld, ontbrak op 
veel plaatsen. In Lübeck waar ten behoeve van de opvang van niet-Duitse poli
tieke gevangenen grote legertenten waren opgeslagen, verstrekte het Belgi
sche Rode Kruis het eten. 'Het Nederlandse Rode Kruis zagen we [de gevange
nen - GvF] niet en zouden we ook verder op onze reis door Duitsland niet 
tegen komen/ zo stelde een ex-gevangene na de oorlog vast.108 

Hoewel grootschalige, georganiseerde hulp van Nederlandse zijde vermoe
delijk ontbrak, dankten enige Nederlanders hun terugkeer aan de inzet van 
een enkele landgenoot. Zo zorgde een Nederlander voor transportmiddelen 
voor Elsendoorn.109 In een ander geval zijn vier Nederlanders door bemidde
ling van een landgenoot vanuit Magdeburg per goederentrein naar Maastricht 
vertrokken.110 

Aan of net over de grens was wel een Nederlandse instantie aanwezig die 
voor opvang zorgde. In Bergen op Zoom was tevens een Britse legerpost die 
nog meer documenten verstrekte,111 in Maastricht was een klooster voor de 
opvang gereserveerd112 en in Oldenzaal werden de terugkerenden in een 
schoolgebouw ondergebracht.113 Vanuit deze opvangplaatsen werd de tocht 
naar huis voortgezet. Ook binnen Nederland waren de vervoersmogelijkhe
den nog schaars. Hoe snel men kon vertrekken was onder meer afhankelijk van 
de plaats van bestemming. Naar het westen van Nederland was amper vervoer. - £ ^-
Verhagen nam na een week in Maastricht zelf het initiatief en reisde mee met 
een militaire wagen via Breda naar Utrecht. Hij had geluk en kreeg in Utrecht 
een lift naar zijn woonplaats Haarlem."4 

Anderen lieten hun terugtocht aan de instanties over. De centrale verzamel
plaats van de ex-gedetineerden was wat ongelukkig gekozen: het voormalig 
concentratiekamp Amersfoort. In dit kamp was immers voor velen de tijd in 
Duitse gevangenschap begonnen. De indeling in de barakken geschiedde naar 
plaats van bestemming. De meningen over de behandeling in dit kamp, door 
de Nederlandse schildwachters en bewakers, liepen uiteen. Eén ex-gevangene 
vond de verzorging 'geweldig1,115 een ander vond het gedrag van het personeel 
'schofterig' en de organisatie slecht.116 

Vanuit kamp Amersfoort gingen regelmatig mensen op transport. Sommi
gen werden door de marechaussee naar huis gebracht, anderen reisden het 
laatste traject per trein. Wanneer de ex-gedetineerde zijn huis weer zag, was de 
vermoeiende en langdurige terugtocht beëindigd. Vaak was het al juni gewor
den. Een nieuwe zomer, die in vrijheid kon worden doorgebracht, was bijna 
aangebroken. 
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Hoewel aanvankelijk, in het eerste jaar na oprichting van de Duitse rechterlij
ke macht, straffen door parketten buiten Nederland ten uitvoer werden 
gebracht, zorgde het Duitse OM in Nederland sedertdien voor de tenuitvoer
legging van straffen die door de Duitse rechterlijke instanties in Nederland 
waren uitgesproken. De strafexecutie verliep volgens de destijds in Duitsland 
geldende regels en gebruiken. 

Sommige van die regels en gebruiken weken af van de Nederlandse. De ten
uitvoerlegging van straffen die de Duitse rechter had uitgesproken verschilde 
dan ook van de in Nederland gebruikelijke. Dat het Duitse gratierecht zo ver
schilde van het Nederlandse had bijvoorbeeld grote gevolgen. Naar Duits recht 
waren voorwaardelijke invrijheidstelling en voorwaardelijke opschorting van 
een vrijheidsstraf vormen van gratiëring. Niet de rechter maar een ambtenaar 
van bestuur besliste over het voorwaardelijk straffen of het voorwaardelijk in 
vrijheid stellen. Die beslissing werd genomen nadat de rechter vonnis had 
gewezen. In de praktijk had de behandeling van een gratieverzoek invloed op 
de executie van door de Duitse rechter opgelegde straffen. 

Daarnaast had het verschil in strafsoorten tussen het Nederlandse en Duitse 
recht tot gevolg dat honderden Nederlanders, die tot een vrijheidsstraf waren 
veroordeeld in een inrichting in Duitsland hun straf uitzaten. In de Neder
landse inrichtingen werd immers geen onderscheid gemaakt tussen tuchthuis 
en gevangenis. 

Deze gevangenen werden vervolgens onderworpen aan een regime dat in 
hardheid zijn gelijke in Nederland niet kende. De omstandigheden in gevan
genschap waren zwaar. Velen zouden niet bestand blijken tegen de ontberin
gen. Hoewel het Duitse OM in Nederland van hun ziekte of overlijden op de 
hoogte werd gebracht,117 bleven de transporten naar Duitsland tot ver in de 
bezettingstijd doorgaan. Op 23 februari 1945 vertrokken nog vier Nederlan
ders in oostwaartse richting, om in gevangenissen in Duitsland hun straffen 
uit te zitten.118 

" & 

Voor de honderden die het wel overleefden was de Duitse gevangenschap met 
de komst van de geallieerden en, nog sterker, met de terugkeer naar huis, voor
bij. Voor menigeen brak een periode van verwerking aan. Sommige schade -
fysieke, psychische, emotionele maar ook materiële - kon niet meer worden 
hersteld. Men moest leren leven met de littekens. 

Van overheidswege werd pas in de loop der jaren enigszins blijk gegeven 
van medeleven met de nog levende ex-veroordeelden. In juli 1952 bepaalde de 
minister van Justitie dat de straffen van de Duitse rechters uit het strafregister 
dienden te worden verwijderd. Tot die tijd waren zij gewoon vermeld in het 
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strafregister. Ex-veroordeelden hadden bij sollicitaties op overheidsfuncties 
de gevolgen daarvan kunnen ondervinden: de overheid nam in de regel alleen 
personen in dienst die geen strafblad hadden. Pas nadat 'het Voormalig Verzet 
Nederland' eind april 1952 een adres aan de Ministerraad had gezonden, wer
den de straffen van de Duitse rechter uit het register geschrapt.119 

Van grote betekenis was voorts de door het Rijk verleende materiële hulp.120 

In 1947 werd de Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945 uitgevaardigd. Deze 
wet voorzag in de uitkering van pensioenen aan Nederlandse verzetslieden die 
tijdens de bezetting schade hadden geleden. De hoogte van de uitkering was 
gerelateerd aan het percentage van invaliditeit. Nog belangrijker was de Wet 
Uitkering Vervolgingsslachtoffers 1940-1945. Wanneer een Nederlandse bur
ger kon aantonen rechthebbend te zijn, werd aan hem een uitkering verleend. 
De uitkering was niet gekoppeld aan zijn invaliditeit, maar afhankelijk van het 
laatst verdiende loon. Ook ex-veroordeelden konden voor deze uitkering in 
aanmerking komen. Tot in 1973 hadden zij op dit gebaar van de Nederlandse 
overheid moeten wachten. 
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