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S L O T B E S C H O U W I N G 

In bezet Nederland waren diverse instanties belast met rechtspraak. Sommige 
daarvan waren Duits. Deze Duitse instanties waren zonder uitzondering 
betrokken bij de berechting van Nederlandse burgers die ervan werden ver
dacht in strij d met de belangen van de bezettende macht te hebben gehandeld. 
Van de Duitse rechtsinstanties die tijdens de bezetting in Nederland functio
neerden, waren Landesgericht en Obergericht het actiefst. Duizenden zaken 
zijn door hen behandeld. 

In het destijds geldende oorlogsrecht kwam de instelling van rechtsinstan
ties door de bezettende macht niet ter sprake. Toch was het niet verwonderlijk 
dat de Duitse autoriteiten tot het invoeren van Duitse strafrechtspraak in bezet 
Nederland besloten. Er waren immers precedenten en voortekenen. - £ ^-

Om te beginnen hadden Duitse krijgsraden al tijdens de Eerste Wereldoor
log in bezet gebied rechtgesproken, ook over de inwoners van dat gebied. De 
indertijd in Duits-militaire kringen gangbare lezing van het Landoorlogregle
ment stelde verzetsactiviteiten gelijk aan ordeverstoringen. Daar dit regle
ment de bezettende macht de taak gaf de orde te handhaven, zag de Duitse 
legerleiding het als haar recht en plicht die activiteiten te bestrijden. Berech
ting door krijgsraden werd beschouwd als een van de middelen daartoe. 

Deze krijgsraden waren na de nederlaag van het Duitse Keizerrijk opgehe
ven. Het nationaal-socialistische regime stelde ze opnieuw in. Enige jaren 
daarna, in 1938, waren de Kriegssonderstrafrechtsverordnung en de Kriegs
strafverfahrensordnung ontworpen. Uit de teksten bleek dat Duitse krijgsra
den ook recht zouden gaan spreken buiten de nationale grenzen, over verzets
daden van burgers in nog te bezetten gebied. De twee voorschriften vormden 
in wezen de basis voor de toekomstige Besatzungsgerichtsbarkeit. 

Ten slotte was in alle gebieden die de Wehrmacht vóór de tiende mei 1940 
had bezet, Duits strafrecht geïntroduceerd. Berlijn had Duitse rechterlijke 
instanties ingesteld en deze met de berechting van bepaalde oppositionele 
gedragingen belast. Opvallend was dat in veel van die gebieden ook andere dan 
Duitse krijgsraden waren ingesteld. In het Duitse Generalgouvernement in 
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Polen bijvoorbeeld, ontstond in een mum van tijd een wanordelijke toestand: 
naast de Duitse krijgsraden hadden Duitse militaire Standgerichte, Polizeige
richte, Sondergerichte, een aantal Deutsche Gerichte en Obergerichte deel aan 
de berechting van anti-Duitse activiteiten van Poolse burgers. In Noorwegen 
liet de komst van andere Gerichte dan de Duitse krijgsraden langer op zich 
wachten. Het Duitse gerechtshof was formeel in de herfst van 1940 ingesteld, 
maar bleef een papieren constructie. In het laatste kwartaal van 1941 kreeg een 
tot dan toe onbekende Duitse instantie, het Polizeistandgericht Nord, de 
bevoegdheid Noorse opposanten te berechten. 

Van hogerhand was de instelling van al deze Duitse met rechtspraak belaste 
instanties overigens niet bevolen. Veel werd bepaald door initiatieven van de 
Duitse autoriteiten in bezet gebied. 

Met betrekking tot Nederland had de Wehrmachtleiding de komst van Duitse 
krijgsraden voorbereid. Op de tiende mei 1940, de dag van de Duitse inval, 
vaardigde de plaatselijke Wehrmachtautoriteit een voorschrift uit, waarmee 
het Duitse strafrecht werd ingevoerd. Duitse krijgsraden kregen de bevoegd
heid kennis te nemen van zaken betreffende uiteenlopende verzetsactivitei
ten. 

De benoeming van een rijkscommissaris als hoogste bezettingsautoriteit 
(formeel op 18 mei, feitelijk op 29 mei 1940) bracht verandering in het landsbe
stuur en in de ordening op strafrechtelijk gebied. Seyss-Inquarts opzet van ~ 0 
bestuur was in principe helder en in tweeërlei opzicht dualistisch. In de eerste 
plaats streefde hij na de militaire en niet-militaire (civiele) invloedssfeer strikt 
te scheiden. Een Wehrmachtbefehlshaber zou in militaire aangelegenheden 
domineren, Seyss-Inquart zelf in de overige. In de tweede plaats stelde hij zich 
voor dat de intact gelaten Nederlandse overheid onder toezicht en leiding van 
de Duitse bezettende macht zou staan. De secretarissen-generaal zouden, bij 
afwezigheid van de Nederlandse ministers, de hoogste Nederlandse autoritei
ten en de gesprekspartners van de Duitse autoriteiten zijn. 

In de eerste serie voorschriften met betrekking tot de strafrechtspraak kwa
men deze twee gewenste verdelingen terug. Het idee van een gecontinueerde, 
maar aan een politieke toets onderworpen Nederlandse rechtspraak kreeg 
eind mei 1940 gestalte, in een proclamatie en een verordening (3/40). Van 
Nederlandse rechters verwachtte de rijkscommissaris dat zij zijn verordenin
gen nauwgezet zouden nakomen. Verder verbood hij rechtspraak 'in naam der 
Koningin'. Voortaan zou 'in naam van het recht' worden rechtgesproken. 
Bovendien zouden vonnissen in sommige zaken door de rijkscommissaris 
moeten worden bekrachtigd vóór hun tenuitvoerlegging. Andere zaken zou
den tot de jurisdictie van Duitse instanties gaan behoren. Welke zaken dat 
waren, liet de verordening van eind mei in het midden. 
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Daarover gaven twee volgende verordeningen (12/40 en 52/40) meer helder
heid. De wens militaire en niet-militaire competenties te scheiden kwam in 
deze verordeningen tot uitdrukking. De eerste verordening uit juni 1940 
bepaalde de competentie van Duitse krijgsraden tot de berechting van gedra
gingen, die direct waren gericht tegen de Wehrmacht. Een maand later werd de 
tweede verordening van kracht. Bij deze verordening werd een Duitse rechter
lijke macht voor strafzaken ingesteld. Obergericht en Landesgericht waren 
haar instanties. Het Landesgericht was een alleensprekende rechter, het Ober-
gericht een uit drie leden bestaand rechtscollege. 

Op het strafproces waren de bepalingen van toepassing die in het Duitse 
„ , , Rijk golden. Maar niettemin kon, anders dan in Duitsland, in bezet Nederland 

• s - i in geen enkel geval een gerechtelijk vooronderzoek worden ingesteld. Het 
Landesgericht was in zijn bevoegdheid beperkt en kon niet alle straffen opleg
gen. Zware zaken moesten daarom direct bij het Obergericht worden aange
bracht. Dit Obergericht was daarnaast appèlinstantie in Landesgerichtzaken. 
Tevens kon het Obergericht optreden als Sondergericht. Gebruikelijke proces
rechtelijke voorschriften waren dan weer niet van toepassing. Tegen een von
nis van het Obergericht was geen rechtsmiddel toegelaten. 

Verdachten van handelingen die waren gericht tegen het 'Groot-Duitsche 
Rijk', het Duitse volk, de NSDAP of aangesloten organisaties, een Duitse staats
burger of iemand die in dienst was bij een van genoemde organisaties, zouden 

k x . voortaan uitsluitend door een van deze Duitse rechterlijke instanties mogen - £ ^ -
worden berecht. Dat gold evenzeer voor verdachten van feiten, die een 'alge
meen gevaar' opleverden. Ook waren deze twee rechtsorganen bevoegd feiten 
te berechten die waren begaan door (voormalig) Duitse staatsburgers, staats
burgers van het Duitse protectoraat Bohemen-Moravië en medewerkers van 
het bezettingsbestuur. 

De competentie die Seyss-Inquart het Landesgericht en het Obergericht had 
toegekend, was dus veelomvattend. Naast Duitse delinquenten zouden zij 
eenieder kunnen berechten die zich anti-Duits zou hebben gedragen of wiens 
handelen een gevaar voor het algemeen (gemeingefährlich) zou hebben opge
leverd. Ongetwijfeld dacht de rijkscommissaris bij dat laatste bovenal aan ern
stige vermogens misdrijven of overtredingen van economische wetten. 

Op grond van hun competentie kon worden verwacht dat deze twee instan
ties derhalve een protegerende functie voor de bezettende macht zouden uit
oefenen. Meer in het bijzonder kon worden verwacht dat zij een centrale rol in 
de bestraffing van anti-Duitse gedragingen zouden vervullen. Deze verwach
tingen kwamen echter maar ten dele uit. De oorspronkelijke ordening op straf
rechtelijk gebied werd gaandeweg verlaten. Praktische omstandigheden en 
pragmatische overwegingen leidden daartoe. 
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In de eerste negen maanden van de bezetting bleek dat 'politisch überwachen 
und steuern' van de Nederlandse rechtspraak betekende, dat op sleutelposities 
van het Nederlandse OM en de Nederlandse politie Duitsgezinde lieden wer
den benoemd. Drie van de vijf procureurs-generaal werden ontslagen en ver
vangen door personen, die bekendstonden als sympathiserend met de Duitse 
zaak. Op het gebied van opsporing en vervolging van strafbare feiten (met 
name van feiten waarvan alleen de Duitse rechter kennis kon nemen) kristalli
seerde zich de verhouding tussen Duitse en Nederlandse autoriteiten uit. Deze 
verhouding was een hiërarchische: Nederlandse opsporings- en vervolgings
ambtenaren dienden Duitse opdrachten en bevelen uit te voeren. De Neder
landse autoriteiten hadden daartegen vooralsnog geen bezwaren. De belangen 
van hen liepen op dat tijdstip nog evenwijdig aan die van de Duitse autoritei
ten. De voornaamste zorg, voor zowel de Duitse als de Nederlandse autoritei
ten, was het herstellen en bewaren van orde en rust. 

In deze beginperiode hadden ook de eerste Duitse ingrepen in de Neder
landse strafrechtspleging plaats. Zo bewerkstelligde een verordening van 
Seyss-Inquart dat de Nederlandse rechter niet meer kon beslissen tot voor
waardelijk straffen of tot voorwaardelijk in vrijheid stellen. Deze beslissingen 
lagen voortaan, vanaf januari 1941, bij de bestuurlijke autoriteiten: de rijks-
commissaris en de Nederlandse secretaris-generaal van justitie. Tevens 
beperkte de Duitse bezetter de competentie van de Nederlandse instanties. Na 
medio juli 1940 was de Nederlandse rechter niet meer bevoegd kennis te 
nemen van zaken waarin een (voormalige) Duitse staatsburger of een (voorma
lige) burger van het Duitse protectoraat Bohemen-Moravië' verdachte of gedu
peerde was. 

Bij de bestrijding van gedragingen die de Duitse bezetter beschouwde als 
tegen hem gericht, bleven de Duitse krij gsraden nauw betrokken - ondanks de 
formele beperking van hun bevoegdheden in juni 1940. De Duitse veiligheids
politie liet van zich horen door op eigen gezag Nederlandse burgers die zich 
voor de tiende mei anti-Duits zouden hebben gedragen, aan te houden en naar 
Duitsland te vervoeren. Daar werden zij gestraft. 

In dit nog vroege tijdvak speelden Obergericht en Landesgericht nauwelijks 
een rol in de berechting van anti-Duitse of als zodanig bestempelde activitei
ten. Feitelijk waren de twee instanties nog niet ingericht. Daarmee werd in de 
nazomer van 1940 een begin gemaakt. Kandidaten voor een functie bij de Duit
se rechterlijke macht in bezet Nederland werden gezocht. Voor het ambt van 
rechter kwamen alleen Duitse magistraten in aanmerking. Belangrijk selectie
criterium was het politieke 'Fingerspitzengefühl' van de gegadigde. 

Het Landesgericht hield eenmaal zitting in augustus 1940. Daarna duurde 
het tot de tweede week van oktober voordat een tweede zittingsdag plaatshad. 
In de resterende maanden van 1940 wees het Landesgericht in circa honderd 
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zaken vonnis. Ongeveer de helft daarvan was een Strafbefehl. Het werk van het 
Obergericht was in deze periode gering. De eerste zitting hield deze instantie 
in de derde week van januari 1941. In de daarop volgende maand werden zeven 
zaken ter terechtzitting behandeld. 

Om kort te gaan: anti-Duitse gedragingen werden in deze vroege bezet
tingsfase niet frequent door de twee Duitse civiele instanties berecht. In zeke
re zin is het kleine aantal strafzaken dat Landesgericht en Obergericht behan
delden, bedrieglijk: het aantal strafzaken dat het Duitse OM in diezelfde 
periode werd voorgelegd was indrukwekkend en verraste de Duitse autoritei
ten volledig. 

Hoewel nog aarzelend, begon het ondergrondse verzet in deze periode zich 
in deze fase te ontplooien. De eerste illegale, anti-Duitse geschriften zagen het 
licht, de eerste ondergrondse organisaties werden gevormd. Ook kende dit 
tijdvak, in de bezettingshistoriografie doorgaans beschouwd als dat van rela
tieve rust, tal van voorvallen die een bekoeling van de verhoudingen aankon
digden. Zo grepen duizenden Nederlandse burgers al in juni 1940 de verjaar
dag van Prins Bernhard aan om hun verknochtheid aan het Oranjehuis en, 
indirect, hun aversie tegen de Duitse bezetter te tonen. Later dat jaar leverden 
studenten en docenten aan de Leidse en Delftse universiteit openlijk kritiek op 
de Duitse anti-joodse politiek. Tekenend waren eveneens de frequente 
opstootjes, waarbij burgers zich te weer stelden tegen Nederlandse nationaal
socialisten. Het geweld op straat, maar ook de omvangrijke economische cri- - £ ^~ 
minaliteit, baarden de betrokken (Nederlandse en Duitse) autoriteiten zorgen. 

Eind februari 1941 kwam het tot ernstige ongeregeldheden. Voor de eerste 
maal in de bezettingsgeschiedenis was er sprake van een directe confrontatie 
tussen (de sterke arm van) de Duitse bezetter en Nederlandse burgers. Op de 
ruwe aanhoudingen van honderden joden in de hoofdstad reageerden Amster
damse arbeiders met het neerleggen van hun werk. De staking werd op Duits 
gezag met harde hand gebroken. Opvallend was, dat het Obergericht en het 
Landesgericht tijdens deze gewelddadige episode niet op de voorgrond tra
den. Een in Amsterdam gevestigde Duitse krij gsraad (het Luftgaugericht) nam 
hier de behandeling van het overgrote deel van de strafzaken op zich. 

Na de staking zette de Duitse bezetter zij n beleid meer kracht bij. In de daar
op volgende twee jaar werd de vervolging van joden en communisten in bezet 
Nederland geïntensiveerd. Ook startte de bezetter een krachtig nazificatie-
offensief. Oude instellingen werden afgeschaft, onder toezicht gesteld of gena-
zificeerd. Nieuwe instellingen deden hun intrede. Over de gehele linie ging de 
Duitse bezetter druk en dwang uitoefenen. Daartoe zag hij zich wellicht ook 
genoodzaakt: steeds minder Nederlandse burgers liepen vrijwillig in het 
gareel van deze bezetter. Politieke oppositie, maar ook economische criminali
teit, namen na de Februaristaking hand over hand toe. Diverse anti-Duitse 

258 

iü li •G-



L 
OO-Het recht v/d sterkste 19-10-1999 09: Pagina 259 (Zwart film) 

i 

\ 

activiteiten werden bij verordening strafbaar gesteld. 
Het rechtsleven in bezet Nederland ondervond van deze ontwikkelingen 

gevolgen. Ten eerste kregen vele met rechtspraak belaste instanties het buiten
gewoon druk. Ten tweede werden de institutionele verhoudingen op straf
rechtelijk gebied chaotischer. De groeiende tegenwerking vereiste van de zijde 
van de bezettende macht een optreden met vereende krachten. In diverse straf
rechtelijke aangelegenheden functioneerden voortaan diverse instanties: 
oude en nieuwe, Duitse en Nederlandse, militaire en niet-militaire, van politie 
enjustitie. 

Voor de Nederlandse instanties was de introductie van twee nieuwe vormen 
van strafrechtspraak ingrijpend. In het voorjaar van 1941 werden zowel de vre
derechters als de economische rechters ingesteld. Hun komst hing samen met 
de dreigende overbelasting van bestaande instanties en met de toename van 
enkele specifieke delicten. De vrederechters hadden de taak vergrijpen tegen 
de 'politieke vrede' te beoordelen. In de praktijk waren dat veelal zaken waar
bij een Nederlandse nationaal-socialist de gedupeerde partij was. De economi
sche rechters werd opgedragen zich te concentreren op de berechting van over
tredingen van distributiebepalingen. 

In de tijdspanne tussen de twee grote stakingsgolven in februari '41 en april-
mei 43 werden Landesgericht en Obergericht geconfronteerd met een indruk
wekkende hoeveelheid strafzaken tegen Nederlandse burgers. Duizenden 
zaken werden bij het Landesgericht aangebracht. In sommige zaken ging het 
om een politieke handeling, strafbaar gesteld door Seyss-Inquart, in een van 
zijn verordeningen 'ter bescherming van de openbare orde' (Ordnungsschutz
verordnungen). In andere zaken was de verdachte een feit ten laste gelegd, dat 
vóór de bezetting uitsluitend door de Nederlandse rechter zou zijn beoor
deeld. Vooral in lichtere distributiezaken was de lijn tussen de Nederlandse 
(economische) rechter en het Landesgericht niet scherp getrokken. 

Ook het Obergericht kwam nu tot wasdom. Honderden strafzaken werden 
behandeld. Van dat aantal was eveneens een groot gedeelte economisch van 
aard: vooral personen die ervan werden verdacht betrokken te zijn bij clandes
tiene slacht van vee, maakten kans voor het Obergericht terecht te moeten 
staan. Naast economische zaken behandelde deze instantie politieke zaken. 
Werkzaamheden ten behoeve van een illegale krant of ten behoeve van een ver
boden politieke partij waren feiten die in deze periode dikwijls het onderwerp 
in Obergerichtzaken waren. Het bijzondere Obergericht (het Sondergericht) 
behandelde zware politieke zaken, in het bijzonder zaken tegen leden van de 
illegale CPN. De verdachten in deze zaken stonden dikwijls terecht wegens 
sabotage. Andere instanties hadden echter eveneens bevoegdheden. Vele poli
tieke opposanten bleven bijvoorbeeld in handen van de Duitse veiligheidspo
litie of werden door een Duitse krijgsraad berecht. De competenties overlapten 
elkaar. 
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Gaandeweg waren de grenzen tussen militair en civiel, Duits en Nederlands 
diffuser geworden. In de laatste twee jaren van de Duitse bezetting werd de 
competentie- en werkverdeling nog gecompliceerder. Eind april, begin mei 
1943 was het voor de tweede maal extreem onrustig in bezet Nederland. Even
als in februari 1941 gaf een Duitse maatregel de directe aanleiding voor massaal 
protest. Ditmaal was het Christiansens oproep aan alle leden van het voormali
ge Nederlandse leger om zich te melden voor krijgsgevangenschap. 

Vele Nederlanders brachten deze oproep in verband met het zo verfoeide 
Duitse beleid inzake de gedwongen tewerkstelling van Nederlanders in Duits
land. Als teken van protest legden duizenden het werk neer. De stakingen ver
hielden zich echter als tamelijk geïsoleerde bosbrandjes die her en der uitbra
ken, vanzelf weer doofden of betrekkelijk eenvoudig konden worden geblust. 

Hierbij moet worden bedacht, dat dit 'blussen' van Duitse zijde energiek en 
radicaal geschiedde. Wederom hadden Obergericht en Landesgericht daaraan 
geen deel. De rijkscommissaris kondigde het politiestandrecht (Polizeistand-
recht) af, een nieuw fenomeen in de bezettingsgeschiedenis. Al even nieuw 
waren de zeven politiestandgerechten (Polizeistandgerichte). Zij kregen de 
bevoegdheid de feiten te berechten, die in strij d waren met het standrecht. Dit 
recht kenmerkte zich door zijn strengheid. Op elke ordeverstoring stond in 
principe de doodstraf. 

De rechtspraak door zo'n politiestandgerecht was ten dele lekenrecht
spraak: het college bestond uit een presiderende ss-Richter en twee bijzittende 
ss-officieren. Vele personen werden voor een politiestandgerecht gedaagd. 
Tegen iets meer dan honderd Nederlanders werd een doodvonnis uitgespro
ken. De meeste doodstraffen werden onmiddellijk voltrokken. 

Binnen twee weken waren de stakingen gebroken. Het aantal slachtoffers 
dat in deze korte periode was gevallen, was groot: tientallen waren op straat 
neergeschoten, honderden waren gearresteerd en nagenoeg alle personen die 
een politiestandgerecht ter dood had veroordeeld, waren gefusilleerd. Na deze 
bloedige episode werd het Duitse optreden in elke aangelegenheid absoluter, 
ongeduldiger, compromislozer. Van geweld werd vaker gebruikgemaakt. Bui
tengerechtelijke straffen, vergeldingsacties, wraakoefeningen en repressieve 
maatregelen, meestal uitgevoerd door de Duitse veiligheidspolitie, namen in 
kracht en aantal toe. 

Desondanks gaven steeds minder Nederlandse burgers gevolg aan Duitse 
bevelen. Tallozen begonnen 'ongehoorzamen' te helpen. De (georganiseerde) 
hulpverlening aan onderduikers kwam in de maanden na de april-meistakin-
gen goed op gang. Opvallend was de onverminderd hoge economische crimi
naliteit. Zij hield niet alleen verband met de nijpende tekorten, maar ook met 
de vele onderduikers. Deze personen liet de Duitse bezetter opzettelijk buiten 
het distributiesysteem vallen. Daar zij evenwel moesten worden verzorgd, 
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waren hun hulpverleners aangewezen op illegale praktijken. Mede hierdoor 
vervaagden vanaf mei 43 de grenzen tussen misdaad en politiek verzet. Het 
verzet ging zich vaker van geweld bedienen. Overvallen op distributiekanto
ren en andere overheidsinstellingen behoorden na verloop van tijd tot de 
bezettingsrealiteit. Ook werden vaker moordaanslagen op medestanders en 
medewerkers van het Duitse regime beraamd. 

Spanningen en tegenstellingen groeiden, kortom. De veranderde militaire 
verhoudingen in Europa werkten nu sterk door in het bezette Nederland. Voor 
Duitsland werden de perspectieven alleen maar slechter. Het Rode Leger vero
verde terrein in Oost-Europa. Geallieerden zetten in juni '44 voet aan Franse 
wal. In de daarop volgende zomer werden Duitse troepen uit grote delen van 
F rankrijk en België verj aagd. Begin september volgde de bevrij ding van zuide
lijk Nederland. Berichten over deze en andere Duitse militaire nederlagen 
vormden uiteraard een stimulans voor illegale activiteiten, zowel politieke als 
criminele. 

Dat Nederland ordelozer werd, had uiteraard gevolgen voor de instanties 
die waren betrokken bij de bescherming van de (Duitse, nationaal-socialisti
sche) orde. Naar men mag aannemen (cijfers met betrekking tot de gerechtelijk 
geregistreerde criminaliteit over de jaren 1944 en 1945 zijn niet bijgehouden) 
bereikten minder strafzaken de Nederlandse rechter. De medewerking van 
bevolking en politie was tanende, de Nederlandse rechtspraak ondervond 
steeds meer hinder van oorlogshandelingen in Nederland. Duitsgezinde 
magistraten sloegen op en na 'Dolle Dinsdag' massaal op de vlucht richting 
Duitsland. Anderen keerden naar huis terug. 

Bemoeienis met de Nederlandse strafrechtspraak was er altijd al geweest, 
maar vanaf mei 43 leek de Duitse bezetter zijn geduld en terughoudendheid 
volledig te hebben verloren. De Duitse veiligheidspolitie stelde zich brutaler 
op. Verdachten die voor de Nederlandse justitie in voorarrest werden gehou
den, werden bijvoorbeeld simpelweg 'opgeëist'. De Duitse veiligheidspolitie 
strafte hen buitengerechtelijk. 

Op soortgelijke wijze ging de bezetter om met distributiezaken. De econo
mische rechtspraak had immers niet gebracht waarop de Duitse bezetter had 
gehoopt. Naar zij n mening bleef de economische criminaliteit bijvoorbeeld zo 
hoog omdat de straffen, die de economische rechters oplegden, zo laag waren. 
Deze verdachten werden dan ook aan de jurisdictie van de Nederlandse rechter 
onttrokken. De Duitse veiligheidspolitie sloot hen op of de Duitse rechter ver
oordeelde hen tot de door het regime gewenste hogere straf. 

Ook op andere manieren werd in het Nederlandse rechtsleven ingegrepen. 
Rechters wier milde vonnissen de Duitse autoriteiten waren opgevallen, lie
pen kans te worden ontslagen. Opgelegde straffen die naar de mening van die
zelfde autoriteiten te laag waren, werden door de Duitse veiligheidspolitie 
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'aangevuld'. Zo werden vele gevangenen na hun straf te hebben uitgezeten 
door de Duitse politie opgepakt en in een kamp ondergebracht. Van Duitse zij
de werd niet meer getracht het idee van een zelfstandige Nederlandse recht
spraak in stand te houden. 

Voor de Duitse rechterlijke instanties waren de veranderingen na mei 43 
eveneens ingrijpend. De Wehrmachtleiding, geconfronteerd met buitenland
se dreiging, vroeg andere instanties de bestraffing van bepaalde zaken over te 
nemen. Daarbij ging het vooral om zaken van gering belang, zoals kleinschali
ge diefstal ten nadele van de Wehrmacht, duivenbezit en triviale verzetsdaden. 
Een groot aantal van deze 'bagatelzaken' kwam in 1943 bij de Landesrichter 
terecht. Maar ook de bepalingen, die ten tijde van het standrecht waren inge
voerd, bezorgden de Landesrichter extra werk. Vermeldenswaard is de 
beschikking van 13 mei 1943, waarbij radiobezit werd verboden. Honderden 
overtraden deze beschikking. In de regel bracht het Duitse OM de zaken tegen 
hen aan bij de Landesrichter. De verwerkingscapaciteit van deze instantie werd 
- in deze tweede helft van 1943 en in de eerste maanden van 1944- ernstig op de 
proef gesteld. Gemiddeld behandelde de Landesrichter maandelijks meer dan 
tweehonderd zaken. 

Het heeft er de schijn van dat Duitse autoriteiten, met het oog op de bezet
tingsrealiteit, het belang en het nut van de berechting van deze lichte strafza
ken gaandeweg begonnen te betwijfelen. De in mei 44 gegeven aanwijzing aan 
Duitse politiefunctionarissen om voortaan alleen ernstige zaken aan justitie 
over te dragen, moet in het licht van deze twijfel worden begrepen. In de loop 
van 1944 daalde het aantal lichte zaken dat werd opgespoord, vervolgd en 
berecht. In de zomermaanden nam de Landes richter aanzienlijk minder zaken 
in behandeling. Daarna deed hij nog hoogst zelden een uitspraak. 

De ontwikkeling van het Obergericht in deze laatste twee jaren van de 
bezetting vertoonde overeenkomsten en verschillen met die van het Landesge
richt. De grote lijn was dezelfde: ook het Obergericht nam mettertijd minder 
zaken in behandeling. Die afname zette echter later in. Tot begin september '44 
bleef het Obergericht nauw betrokken bij de bestraffing van opposanten van 
het bezettingsregime. De opkomst van gewapend verzet en van aan onderduik 
gerelateerde activiteiten had zijn neerslag in de rechtspraak door deze instan
tie. Gedurende de tweede helft van 1943 behandelde het Obergericht iets min
der dan 150 zaken. 

Mogelijk zou het aantal zaken nog groter zijn geweest als niet op bestuur
lijk niveau tot andere maatregelen was besloten. Belangrijk was in dat verband 
de maand september 1943. In die maand startte de Duitse politie de Silbertan-
neactie. Deze actie kwam erop neer dat aanslagen op medewerkers of sympat
hisanten van het Duitse regime voortaan op onschuldige burgers zouden moe
ten worden gewroken. Niet de bestraffing van daders, maar het verhalen van 
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anti-Duitse acties op onschuldigen werd hiermee Duits beleid. 
Tevens bepaalde de rijkscommissaris in deze septembermaand, dat het poli-

tiestandgerecht ook in 'normale' tijden (dus zonder voorafgaande afkondiging 
van het politiestandrecht) zou gaan rechtspreken. Leden van communistische 
sabotagegroepen zouden voor deze instantie moeten worden gedaagd. Later 
breidde de rijkscommissaris deze competentie uit tot zaken tegen personen 
die betrokken zouden zijn geweest bij (roof-)overvallen op overheidsinstan
ties. 

In de derde week van september 43 behandelde het politiestandgerecht de 
eerste zaak, in de derde week van juli 44 de laatste. In de tussenliggende perio
de veroordeelde het politiestandgerecht naar schatting iets meer dan twee
honderd Nederlandse verzetslieden ter dood. De positie van de verdachte was 
zwak, de procedure buitengewoon kort. In veel zaken werd binnen enkele 
uren na de opening van de zitting vonnis gewezen en binnen enkele uren na de 
uitspraak de straf voltrokken. 

Ondanks de instelling van het politiestandgerecht bleef het Obergericht 
nog lange tijd zwaar belast. Hierin kwam echter verandering in september 
1944, toen nog maar weinig zaken deze instantie bereikten. De komst van het 
politiestandgerecht hield daarmee geen verband. In deze slotfase van de bezet
tingstijd arresteerde, beoordeelde en strafte de Duitse veiligheidspolitie. Al in 
de weken voorafgaand aan Dolle Dinsdag waren de bakens verzet. Tekenend is 
de tragische geschiedenis in kamp Vught. Eind juli selecteerde een van Rauters - ^ ^-

hoogste functionarissen uit de politieke gevangenen daar een groep van zo'n 
450 personen. Zij werden zonder vorm van proces gefusilleerd. 

Ook 'nieuwe' verdachten werden vanaf de nazomer van '44 niet aan de justi
tie, maar aan de Duitse veiligheidspolitie overgedragen. Hun lot lag in handen 
van de politieautoriteiten die een beperkt aantal mogelijkheden kenden: of de 
verdachte werd vrijgelaten, of hij werd gevangen gehouden, of hij werd te 
werk gesteld, of hij werd doodgeschoten. Dat laatste gebeurde met honderden 
arrestanten. Gewoonlijk werd met de executie gewacht totdat een nieuwe ver
zetsdaad zich had voorgedaan. De executie werd dan gebracht als represaille. 
Het Nederlandse publiek werd, omwille van de intimidatie, ingelicht. 

Onmiskenbaar: de Duitse terreur in de laatste maanden van de bezetting wijst 
op een radicaliserende tendens in het Duitse beleid. Vóór de zomer van 1944 
kwam deze al aan het licht in kortstondige erupties van geweld. Nadien volg
den die erupties elkaar zo snel op dat gesproken moet worden van een patroon. 

Het is frappant dat voor de Duitse civiele rechter ten tijde van extreme 
onrust geen hoofdrol was gereserveerd. Zo waren tijdens de twee woelige epi
sodes, in het vroege voorjaar van '41 en het late voorjaar van '43, andere instan
ties dan Obergericht en Landesgericht belast met de vervolging en berechting 
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van 'onruststokers'. Na de zomer van 44, toen onrust permanent werd, hield de 
rechtspraak door Landesgericht en Obergericht op. De Duitse veiligheidspoli
tie nam veel werk over. 

Wellicht was hier sprake van een bewust beleid dat het doel had de normali
teit (lees: onafhankelijkheid) van de Duitse rechterlijke macht te bevestigen: 
alleen in 'normale' tijden functioneerden haar instanties. Evenzeer roept de 
ontwikkeling associaties op met Gruchmanns ideeën over de ontwikkeling in 
nazi-Duitsland. Hij gebruikte voor deze ontwikkeling het sleutelbegrip Aus
schaltung der Justiz. Naar zijn mening bestond er in nazi-Duitsland tussen poli
tie en strafrechter een permanente machtsstrijd die uiteindelijk beslecht werd 
in het voordeel van de eerste. Juist dit proces werkte volgens Gruchmann radi-
calisatie in de hand. 

Ook in bezet Nederland verdrong de Duitse veiligheidspolitie de Duitse 
strafrechter na verloop van tijd. Het was bij uitstek deze politie die hier te lan
de, evenals in Duitsland, berucht werd om haar buitengewoon harde op
treden. Grond voor rivaliteit was er in Nederland eveneens. Zo waren op het 
terrein van bestrijding en bestraffing van opposanten van het Duitse bezet
tingsregime vele instanties werkzaam wier bevoegdheden elkaar overlapten 
en wier onderlinge verhoudingen herhaaldelijk veranderden. 

De predominantie van de Duitse veiligheidspolitie uitsluitend op te vatten 
als uitkomst van een machtsstrijd, zou evenwel aan de complexiteit van bezet 
Nederland geen recht doen. Hier te lande werden de instellingen van het Duit- -Ç ^-
se regime geconfronteerd met een bevolking die zich steeds minder inschikke
lijk opstelde. Het groeiende antagonisme in bezet Nederland gaf het Duitse 
regime aanleiding andere (hardere) methoden te beproeven. De macht die de 
Duitse veiligheidspolitie mettertijd verwierf was dus niet alleen oorzaak, maar 
evengoed gevolg van gewijzigde omstandigheden. Zoals radicale Duitse maat
regelen de maatschappelijke onrust vergrootten, leidde maatschappelijke 
onrust tot radicalere Duitse maatregelen. 

Hoewel de opkomst van de Duitse veiligheidspolitie feitelijk samenviel met de 
neergang van de Duitse strafrechter, had deze laatste lange tijd een cruciale 
functie vervuld ten behoeve van het bezettingsregime. Tot september '44 had
den de twee Duitse civiele rechterlijke instanties meer dan 12.000 strafzaken in 
behandeling genomen. Verdachten die de rechter schuldig achtte aan een straf
baar feit werden gestraft. 

De bestraffing van zo veel feiten, die de Duitse autoriteiten (en, in hun voet
sporen, de Duitse rechters) beschouwden als schadelijk voor de bezetting, 
toont op zich al de instrumentele waarde van de Duitse strafrechtspraak. 
Gruchmanns tweede sleutelbegrip, Einschaltung der Justiz, kan in deze context 
worden gebezigd. 
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De instrumentele waarde van de Duitse strafrechtspraak werd groter door 
haar flexibiliteit. Op nieuwe problemen, die een acute dreiging voor de bezet
ter vormden, reageerde de bezetter dikwijls met strafbaarstelling van bepaalde 
gedragingen. Obergericht en Landesgericht werden bevoegd verklaard. Niet 
veel later berechtten zij de vlak tevoren strafbaar gestelde gedragingen. 

Ook op een andere manier bleek haar nut en betekenis voor het politieke 
regime. Kenmerk van de Duitse strafrechtspraak was haar dubbelzijdigheid. 
Soms, in lichte zaken, verliep het proces min of meer ordentelijk. De positie 
van de verdachte in zo'n zaak was betrekkelijk goed beschermd. Hij had recht 
op een advocaat en op het aanwenden van rechtsmiddelen. Hem bleven de ver
schrikkingen van het leven in Duits gevangenschap bespaard. Soms echter ver
liep het strafproces anders. Meestal betrof het hier ernstige zaken. De druk die 
tijdens de politieverhoren werd uitgeoefend, kon dan sterk worden opge
voerd. Ook konden verdachten zeer lang in voorarrest worden gehouden. Poli
tieke autoriteiten konden in de rechtspraak, via het Duitse OM, hun wensen 
laten doorklinken. Rechter en officier konden wettelijke termijnen negeren, 
zodat het uitzonderlijk kort of lang kon duren eer een zaak ter terechtzitting 
werd behandeld of een uitspraak werd gedaan. De rechter ten slotte, kon wet
ten ruim interpreteren en naar analogie toepassen. Voor Nederlandse begrip
pen konden ongekend hoge straffen worden uitgesproken, terwijl hoger 
beroep de verdachte kon worden ontzegd. 

In die dubbelzijdigheid school evenzeer een politiek nut. Enerzijds zorg- ~^^-
den en Landesgericht en Obergericht ervoor dat verdachten die de rechter (en 
met hem het politieke regime) voor 'vijanden' hield, uit de maatschappij verd
wenen. Anderzijds voedden deze instanties ook vaak de gedachte dat de Duit
se strafrechtspraak volgens de regels verliep en in essentie overeenstemde met 
het geschreven recht. In het verlengde daarvan lag de bevestiging van de legiti
miteit van de Duitse bezetting. 

Met andere woorden: deze Duitse strafrechtspraak was een instrument van het 
bezettingsregime en diende in de eerste plaats zijn doelen. Nederlandse ver
oordeelden hebben dit aan den lijve kunnen ondervinden. Velen hebben de 
agressieve verhoortechnieken en het zware voorarrest moeten doorstaan. 
Sommigen hebben geen eerlijk proces gehad. Duizenden zijn met de barre 
omstandigheden in Duits gevangenschap geconfronteerd geweest. Iets meer 
dan honderd Nederlanders zij n door deze Duitse rechter ter dood veroordeeld. 
Vrijwel al dezen zijn, veelal nadat hun gratieverzoek was afgewezen, doodge
schoten. 
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