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ZUIVERING EN BERECHTING 

De bijdrage tot dit gedenkboek, die mij gevraagd wordt, draagt een geheel ander karakter 
dan de overige. Minder belangrijk is het verschil, dat het hier gaat om gebeurtenissen na 
de bevrijding, dus niet om het verzet. Het belangrijkste verschil is hier, dat in dit artikel 
geen verzetsdaden beschreven worden, welker geschiedenis naast weemoed om de gevalle
nen toch ook nationale fierheid op getoonde trouw en heldenmoed opwekt, maar juist 
omgekeerd: daden van hen, die beneden het van iedere Nederlander tijdens de bezetting 
te verwachten gedrag zijn gebleven en de reactie tegen deze tekortkomingen en misdaden 
door tuchtrechtelijk en strafrechtelijk ingrijpen vanwege de overheid. Ook hier, zo zou 
men kunnen zeggen, gaat het om iets goeds, zelfs iets edels, nl. in het recht de normen en 
waarden te bevestigen, waarvoor het Nederlandse volk heeft geleden en de werkers in het 
verzet hebben gestreden. Er blijft echter de deprimerende herinnering, dat er velen be
neden de maat zijn gebleven en ook verscheidenen zich aan gruwelijke wandaden hebben 
schuldig gemaakt. De herinnering aan de zuivering en aan de berechting van al dit minder
waardig en in elk geval zwak gedrag wordt bovendien nog vertroebeld door tekortkomin
gen en helaas ook wel misdaden, welke in deze op zichzelf noodzakelijke zuivering en 
berechting hebben plaats gehad. Hier dient veel meer dan bij de beschrijving van het 
verzet het besef levendig te blijven, dat mensenwerk onvolmaakt en zondig is. 
De omvang van de taak, die mij hier is opgedragen, brengt de noodzakelijkheid mee om 
mij te beperken, niet alleen om wille van de plaatsruimte, maar ook omwille van de duide
lijkheid. Met de voornaamste aspecten en daarbij slechts enkele hoofdlijnen moet ik vol
staan. Voorop stel ik een overzicht van de juridische grondslag dezer materie. 
De Londense regering heeft zich blijkens haar wetsbesluiten een betrekkelijk eenvoudige 
en harde toepassing van de zuivering en berechting gedacht. Haar regeling kan, meen ik, 
samengevat worden in vier punten, welke in chronologische orde hier volgen: 
1. Bij het besluit van 11 September '43 op de Bijzondere Staat van Beleg werd de uit
oefening van het gezag in het bevrijde gebied voorlopig opgedragen aan het Militair
Gezag. Art. 16 van dit besluit verklaart het Militair Gezag bevoegd iedere persoon te doen
aanhouden, onderzoeken en in bewaring stellen. Ook andere artikelen van dit besluit gaven
het 1-filitair Gezag gelegenheid om zuiverend op te treden, vóór zuiveringsbesluiten bij K.B.
of bij Wet waren vastgesteld. Zo konden op grond van dit besluit door het Militair Gezag maat
regelen genomen worden ten aanzien van de bioscoop, de pers, het onderwtjs en het bedrijfs
leven, vóórdat betreffende deze onderwerpen zuiveringsbesluiten waren tot stand gekomen.
2. De berechting van misdaden werd geregeld bij het besluit van 22 December '43 op het
Buitengewoon Strafrecht, benevens drie besluiten van dezelfde datum, aanwijzende
Bijzondere Gerechtshoven en een Bijzondere Raad van Cassatie, de buitengewone rechts
pleging voor deze rechterlijke colleges, benevens de bijzondere regeling der gratie. Bij dit
besluit gaat het dus over de berechting van misdaden, waarbij, behoudens - overigens
begrijpelijke - afwijkingen, noodzakelijk door de omvang en de aard der te berechten
misdaden, de normale waarborgen, in het strafrecht en strafprocesrecht te vinden, werden
in acht genomen. Enkele dezer afwijkingen wil ik hier noemen. De berechting werd opge
dragen aan bijzondere rechterlijke colleges, waarvoor, afgezien van andere overwegingen,
reeds als afdoende reden kan gelden de grote omvang der misdaden, ettelijke duizenden
belopende, welker berechting daarom onmogelijk aan de normale rechterlijke macht naast
haar normale werk kon worden opgedragen. De normale strafrechtspraak zou hopeloos
achterop komen en de spoed, bij de berechting der bezettingscriminaliteit een der eerste ver-
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Reactie van enige juristen op een beruchte represaille-maatregel uit de bezettingstijd. 

eisten, zou bij opdracht 
aan de gewone rechter
lijke macht vrijwel on
mogelijk geworden 
zijn. Een andere be
langrijke afwijking is 
gelegen in strafbepa
lingen met terugwer
kende kracht, nl. het 
achteraf strafbaar stel
len van het verraden 
van personen aan de 
vijand en de minder
belangrijke strafbaar
stelling achteraf van 
hen, die van de be
zetting geprofiteerd 
hebben om zich weder
rechtelijk te bevoorde
len. Bovendien werden
de straffen op bezet
tingsmisdaden ver
zwaard, met name 
werd de doodstraf voor 
de zwaarste dezer mis
drijven mogelijk ge
maakt. Deze strafbaar
stelling na het begaan 
van de misdaden is in
strijd met een waar
borg, welke in ons 
Wetboek van Straf
recht is neergelegd en 
in het rechtsbewustzijn
van ons volk geworteld.
Er zijn van verschil
lende kanten bezwaren 
tegen geuit, maar het
besef dat de principiële 
rech tvaardigingvan de 
bestraffing niet in de 
daaraan voorafgegane 

wettelijke strafbedreiging doch in de misdaad gelegen is, benevens de erkenning dat de 
bezettingsomstandigheden aan vele misdaden een bijzonder ernstig karakter gaf, heeft 
de Nederlandse juristen en het Nederlandse volk in het algemeen tot aanvaarding van deze 
afwijking gebracht. Het zou een ernstige schok aan het rechtvaardigheidsbesef hebben 
gegeven, wanneer verraders op die enkele grond aan de hun toekomende straf zouden 
ontkomen, omdat de strafwetgever met dit verraad tevoren geen rekening gehouden had, 
en evenzo beseft men, dat daden zoals het folteren van gearresteerden teneinde hen tot 
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spreken ten behoeve van de vijand te brengen, niet als een mishandeling kan berecht 
worden, waarop slechts twee jaar gevangenisstraf als maximum staat. 
3. Het besluit van 13 Januari '44 regelt de zuivering van de ambtenaren. Naast de be
rechting van werkelijke misdaden, oordeelde de Regering noodzakelijk een zuivering van
het corps der Nederlandse ambtenaren, wier ongereptheid en betrouwbaarheid bij uitstek
een staatsbelang is te achten. Het ging in dit besluit uiteindelijk alleen om de vraag of
deze ambtenaren gehandhaafd konden worden. De enige tuchtrechtelijke straf, welke in
dit besluit genoemd werd, is het ( oneervol) ontslag. Men kan deze beperking tot de
zwaarste tuchtstraf, zijnde het ontslag, een teken van hardheid noemen. Men kan het
ook beschouwen als een bewijs van het streven naar beperking, in die zin dat slechts die
ambtenaren zouden worden getroffen, wier handhaving op grond van hun onwaardig
gedrag onmogelijk was. In deze laatste richting wijst ook het feit, dat in Londen de tucht
rechtelijke zuivering blijkbaar alleen gedacht werd t.a.v. de ambtenaren en niet t.a.v.
allerlei andere functionarissen.
4. Ter aanvulling van de strafrechtelijke berechting en tevens tot zuivering van de verschil
lende beroepen heeft de Regering op 17 September '44 het Tribunaalbesluit vastgesteld.
Deze regeling betreft noch strafrecht noch tuchtrecht. Zij geeft een nieuwe instelling, welke
meer dan de andere regelingen aan critiek, vooral van juristen, heeft blootgestaan. Het
nieuwe bestond hoofdzakelijk in de volgende eigenaardigheden:
a. ,,Bijzondere maatregelen" werden hier toepasselijk verklaard op personen, die zich niet

aan bepaald omschreven misdaden hadden schuldig gemaakt, maar aan vaag aangeduid
wangedrag, dat kort kan samengevat worden onder deze vier punten: collaboreren,
profiteren, aansluiting bij een nationaal socialistische of fascistische organisatie en
tenslotte het niet gevolg geven aan wettelijke maatregelen vanwege de Regering in
verband met de oorlogvoering uitgevaardigd. De omschrijving is van een zo grote
vaagheid, dat zij gerede aanleiding tot critiek geeft, met name een al te grote vrijheid
aan de Tribunalen laat, die dit besluit moesten toepassen.

b. Een tweede eigenaardigheid is gelegen in de samenstelling van deze Tribunalen, waarin
nl. naast een zoveel mogelijk juridisch gevormd voorzitter twee leken zitting hebben.
Deze medewerking van leken in de strafrechtspraak was in ons land sinds meer dan
een eeuw geheel verdwenen. Ons volk voelt blijkbaar niet voor jury en interesseert zich
- gelukkig - meer voor medewerking in de uitvoering van de straf, blijkens het rijk
ontwikkelde instituut der particuliere reclassering. Als juryrechtspraak kan men de
taak der Tribunalen echter niet beschouwen, wel als zgn. schepenrechtspraak, een in
de tijd der Republiek bekende figuur van een ambtelijk voorzitter naast lekenbijzitters.
Al zou men dus aan een oud-Vaderlands instituut kunnen aanknopen, toch bleef de
opdracht van deze nieuwe en deze uiterst moeilijke taak aan personen, die niet in de
rechtspraak geschoold waren en voor de meerderheid ook niet juridisch gevormd, een
gevaarlijke onderneming. Dit klemt temeer nu in de procedure voor de Tribunalen het
element van evenwicht, geschapen door het vervolgend orgaan, het O.M., afwezig was.
De enige rechterlijke controle op de Tribunalenrechtspraak gaven de Hoge Autoriteiten,
voor het ressort van ieder der vijf Gerechtshoven één, die hun fiat moesten geven voor
de tenuitvoerlegging der Tribunaalbeslissingen. Gegeven de zeer grote massa van deze
beslissingen kon de controle wel niet anders dan langs zeer algemene lijnen geschieden.

c. De bezwaren onder a. en b. genoemd worden in hoge mate versterkt door een derde
eigenaardigheid, daarin bestaande, dat zonder onderscheid voor de verschillende soorten
van wangedrag in elk te berechten geval drie diep ingrijpende "bijzondere maatregelen"
konden worden opgelegd, nl. internering, voor ten hoogste tien jaar, ontzetting van
bepaalde rechten, waaronder de uitoefening van bepaalde beroepen of groepen van
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beroepen en het bekleden van bepaalde functies of groepen van functies, benevens de 
verbeurdverklaring van het vermogen. Deze drie maatregelen konden in elk afzonderlijk 
geval ook gezamenlijk worden opgelegd. Bij gezamenlijke oplegging mocht de delinquent, 
wiens vermogen verbeurd verklaard was en aan wie het recht tot uitoefening van be
roepen of tot bekleden van functies was ontnomen, zich nog gelukkig prijzen, dat hij 
door een internering tenminste de eerste jaren onderdak had. Ik erken, dat deze op
merking wat cynisch lijkt, vooral voor het gezin van de geïnterneerde, maar ik handhaaf 
haar toch omdat daarmede scherp wordt aangegeven hoe buitengemeen verregaand de 
dan ook terecht bijzonder genoemde maatregelen van het Tribunaalbesluit gingen. 
Onmiddellijk wil ik hier aan toevoegen, dat deze critiek gericht is tegen de regeling in 
het Tribunaalbesluit en dat bij mijn weten in de toepassing van dit besluit door de 
Tribunalen, ondanks verschillende misgrepen bij de processuele behandeling en bij de 
beslissingen, in het algemeen van een gematigdheid werd blijk gegeven, waarvoor in 
het besluit zelf geen waarborgen te vinden waren. 

In dezelfde maand, September '44, waarin het Tribunaalbesluit werd vastgesteld, was de 
bevrijding van het Zuiden van ons land begonnen en daarmede de gelegenheid voor inten
siever contact tussen Regering en illegaliteit gekomen. Daaraan werd op den duur ook 
een vastere vorm gegeven in de Centrale Advies Commissie, bestaande uit illegale werkers 
en ten doel hebbende het adviseren van de chef staf MG, vooral met het oog op de berech
ting. Deze commissie is na de bevrijding van het Noorden uitgebreid met vertegenwoor
digers uit de provincies aldaar, alsmede met een vertegenwoordiger van de Sectie Berech
ting der GAC. De CAC heeft over het opsporen, arresteren, detineren, bewaken, berechten 
en vrijlaten van politieke delinquenten voortdurend en uitvoerig van advies gediend. 
Het effect daarvan is intussen niet groot geweest. Op 15 November '45 werd de CAC op
geheven. 
In October '44 heeft de LO in het nog niet bevrijde gebied met de daartoe behorende 
Persoons-Bewijzen-Sectie (PBS) en in samenwerking met de Centrale Inlichtingen-Dienst 

· (CID), voorgelicht door enkele buitenstaanders, een enquêtestaat opgesteld, verspreid
over het land en bedoeld om objectieve gegevens te verzamelen over burgemeesters en
secretarissen, ter inlichting t.z.t. van het zuiveringsapparaat. Het resultaat van deze en
quête is geweest, dat in de provincies benoorden de rivieren op een enkele uitzondering
na deze gegevens inderdaad verzameld zijn, in een aantal provincies zelfs volledig. Ook
t.a.v. andere ambtenaren is een dergelijk voorlopig onderzoek tijdens de bezetting in
het Noorden ingesteld. Mij is er in een provincie een bekend t.a.v. de politie. Deze onder
zoekingen hebben goede diensten bewezen. Het zou voor het kennen van de ontwikkeling
der stemming t.a.v. de zuivering van belang zijn om de maatstaven, bij deze voorlopige
onderzoekingen gehanteerd, te vergelijken met de na de bevrijding bij de zuiveringscom
missies en bij de autoriteiten, die in de zuivering te beslissen hadden, gebruikelijke maat
staven. Naar ik verwacht zou deze vergelijking een duidelijke demonstratie opleveren van
de wijzigingen der maatstaven in voor de verdachten steeds gunstiger zin. Een aanwijzing
hiervoor kan men miss.chien zien in de omstandigheid, dat na de bevrijding steeds minder
Nederlanders bereid bleken om aangifte te doen van door anderen begane misdrijven
of wangedrag.
Het hier bedoelde verschijnsel, de verzachting in de maatstaven bij het volk, wijst op een
bijzondere moeilijkheid, naast andere, in de berechting en zuivering gelegen. De overheid
had hier ongetwijfeld een taak. De rechtvaardigheid eiste dat ernstige misdaden naar

Up de volgende bladzijden is de vragenlijst opgenomen, die onder de plaatselijke LO-leiders gedistribueerd, en door hen in samenwerking met I eden 
van de Persoons-Bewijzen-Sectie ingevuld werd, teneinde de zuiveringscommissie van gegevens te voorzien. 
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verdiensten gestraft zouden worden en onwaardig gebleken personen uit het Nederlandse 
ambtenarencorps zouden worden verwijderd, maar daarnaast was er een andere en 
dringende, doch tevens gevaarlijke reden waarom de overheid zich aan deze zuivering 
en berechting niet kon onttrekken. Deze reden kan kort worden samengevat als de vrees 
voor een Bijltjesdag. De ergernis en verontwaardiging en verbittering en haat tegen dege
nen, die met de vijand min of meer geheuld hadden, was in de loop der bezettingsjaren 
zo gestegen, dat een gewelddadige ontploffing onvermijdelijk leek, indien er aan het volk 
geen voldoende waarborgen werden gegeven, dat de overheid deze zaak met kracht zelf 
ter hand zou nemen. Zulke volkssentimenten zijn voor de onbevangenheid, welke de over
heid bij strafrechtspraak, hetzij tuchtrechtelijk hetzij strafrechtelijk, meer nog dan op 
ander gebied dient te handhaven, uiterst gevaarlijk. Sentiment is als grondslag voor 
rechtspraak steeds onbruikbaar, al kan het bij de handhaving van een in de rede gegronde 
maatstaf een gezonde versterking geven van het effect, dat met de rechtspraak wordt 
beoogd. Het is immers van groot belang voor de rechtspraak, dat de beslissingen door het 
volk begrepen en aanvaard worden, en daartoe kan het sentiment een belangrijke 
hulp geven, indien dit met de redelijk vastgestelde grondslagen der rechtspraak parallel 
gaat. Het gevaar, dat in een heftig, maar wankel, volkssentiment voor de strafrechtspraak 
gelegen is, kan geïllustreerd worden met het antwoord, dat iemand tijdens de bezetting 
gaf aan een vriend, die hem vroeg of hij er niet voor voelen zou aan de bijzondere berechting 
deel te nemen. Zijn antwoord was, dat hij er weinig voor voelde: als deze bijzondere 
rechtspleging zou beginnen, zou het volk verontwaardigd zijn omdat de straffen veel te 
laag waren, als echter deze berechting enige tijd aan de gang zou zijn, zou hetzelfde volk 
verontwaardigd zijn omdat de straffen veel te hoog waren. Deze verandering ligt dan 
natuurlijk niet in veranderingen der maatstaven van de rechterlijke colleges, maar in 
veranderingen, welke het volkssentiment ondergaat. 
Onder de invloed van de veranderde omstandigheden, waaronder het volkssentiment 
een plaats inneemt, is de betrekkelijk eenvoudige regeling der Londense Regering meer
malen gewijzigd. Een dezer omstandigheden is wel het stellig onverwacht grote aantal 
personen, dat voor internering in aanmerking kwam. Zoals bekend, is daarbij het getal 
van 100.000 ruim overschreden, hetgeen een vrijwel onmogelijke situatie schiep. Dat 
er in het begin velen geïnterneerd werden, lijkt mij onvermijdelijk. Het gevaar voor 
een Bijltjesdag was daarvoor te acuut. Dat dit gevaar reëel was bewijzen de - gelukkig 
slechts weinige - gevallen, waarin na de bevrijding door onbevoegden zonder vorm 
van proces verdachte personen ter dood gebracht werden. Zover mogelijk zijn deze 
onbevoegden gestraft, soms met zware straffen, maar als men niet op ruime schaal met 
internering van verdachten begonnen was, zouden zulke onbevoegde executies in zo 
groten getale hebben plaats gehad, dat van een ontdekking en bestraffing der schul
digen weinig had kunnen komen. Een minder definitieve, maar niet veel minder 
ergerlijke uiting van de Bijltjesdagmentaliteit heeft men helaas moeten constateren bij 
de mishandelingen, welke geïnterneerden van kampbewakers hebben ondervonden. 
Een brochure van een der geïnterneerde delinquenten zelf heeft enkele jaren na de 
bevrijding hierop een schel en tevens vals daglicht geworpen. Het strekt de illegaliteit 
tot eer, dat reeds in het bevrijdingsjaar zelf een harer leidende figuren in Vrij Neder
land krachtig protesteerde tegen het slaan, trappen en andere mishandelingen, waarvan 
het gerucht reeds toen in het volk doordrong. Afkeurenswaardig zijn deze buitensporig
heden in hoge mate, vooral omdat zij op de Nederlandse berechting in een goede zaak een 
smet werpen. Of zij practisch geheel te vermijden waren, gegeven de sterke spanningen 
van de bezettingstijd, de gebrekkige kampementen voor een zo enorm aantal geïnterneer
den, de geringe mogelijkheid van selectie bij de duizenden bewakers, die voor deze tien-
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duizenden geïnterneerden nodig waren, het feit verder, dat vele bonafide verzetsmannen 
zich na de bevrijding begrijpelijkerwijze liever wederom aan hun gezin en aan andere 
werkzaamheden gaven, l�jkt mij voor ernstige twijfel vatbaar. Men staat hier voor een 
onoplosbaar conflict: Enerzijds moest een zeer groot aantal verdachten worden geïnter
neerd om Bijltjesdag te voorkomen; de internering van een zo grote massa bracht anderzijds 
het grote gevaar mee, dat onder de duizenden bewakers er zich zouden bevinden, die, 
geïnspireerd door het voorbeeld van de bezetters, hun wrok en machtswellust op gevange
nen zouden botvieren. 
Het Besluit Politieke Delinquenten van 26 October '45, reeds een maand daarna, 19 No
vember '45, niet onbelangrijk gewijzigd, toont een eerste streven om in de dreigende 
chaos orde te scheppen. De Politieke Opsporings-Dienst (POD), met de arrestatie en het 
onderzoek belast onder het Militair Gezag (MG), krachtens art. 16 van het Besluit op 
de Bijzondere Staat van Beleg, werd daarbij vervangen door Politieke Recherche-Afdelingen 
(PRA). Aansluitend aan een der toenmaals gebruikelijke ministeriële radiovoordrachten, 
ditmaal van Z.E. Minister Kolfschoten, waarin deze begon met de verklaring, dat het niet 
goed ging met de berechting, vooral met de arrestaties, wordt in dit besluit, zoals het ge
wijzigd luidt, een termijn bepaald, waarvoor de bewaring geldt. Voor de in art. 16 van 
het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg onbeperkt gegeven bevoegdheid tot arrestatie 
werd de duur dezer arrestatie bepaald op 14 dagen. De arrestaties ten behoeve van de 
berechting van "politieke delinquenten" werden onder verantwoordelijkheid gesteld 
van de Procureur-Fiscaal, beperkt tot hen die verdacht waren van misdrijven volgens 
het Besluit Buitengewoon Strafrecht of wangedrag volgens het Tribunaalbesluit en niet 
langer geldig verklaard dan drie maanden, waarna telkens verlenging met drie maanden 
mogelijk was. Hiermede laadde de Regering een grote last op haar ambtenaren, want het 
is niet gering om iedere drie maanden voor elk afzonderlijk van tienduizenden gevallen 
een beslissing over de verlenging van bewaring te geven. Maar het recht dwong tot deze 
bepaling, daar bij de massa-arrestaties onmiddellijk na de bevrijding zich zeer velen in 
arrest bevonden, die in geen maanden verhoord waren en ook, naar te vrezen is, niet 
weinigen, die zonder reden gearresteerd waren. Men begrijpt uit deze regeling, die nog 
belangrijk langere termijnen stelde dan het Wetboek van Strafvordering voor de arrestatie 
van gewone verdachten toelaat, in wat voor een uiterst moeilijke positie de overheid geko
men was door de internering van een zo grote massa personen. Men komt hier in het recht 
tot aan de uiterste grenzen van menselijk kunnen. 
Behalve door beperking van de tijd der bewaring streefde de Regering er naar ook door 
vrijlating van geïnterneerden het zo zwaar te dragen grote aantal te beperken. Voordien 
had men dit gepoogd door Commissies van Vrijlating in de kampen te laten werken. Bij 
het Besluit Politieke Delinquenten werd er een afzonderlijke regeling gegeven voor het 
instituut, dat later een zeer grote rol is gaan spelen, de buitenvervolgingstelling, ook deze 
onder leiding van de Procureurs-Fiscaal. Vooral door de voorwaardelijke buitenvervolging
stelling heeft later Z.E. Minister Van Maarseveen duizenden, de befaamde zgn. lichte gevallen, 
in vrijheid gesteld en daarmede het aantal gevangenen tot minder dan de helft terugge
bracht. De Minister heeft vooral van de zijde van het verzet hiertegen veel critiek moeten 
horen. Zowel de sectie Berechting van de GAG als de CAC hadden over deze aangelegen
heid reeds eerder te bevoegder plaatse een uitvoerig rapport ingediend, waarin zij zich 
beide keerden tegen zo'n willekeurige procedure die huns inziens gevaarlijk voor het 
rechtsbesef en strijdig met de gangbare rechtspleging was. 
Achteraf moet men wel inzien, dat de Minister met dit beleid een eind gemaakt heeft aan 
een onhoudbaar geworden toestand. De moeilijkheden van deze toestand leken mij niet 
zozeer van financiële aard, ofschoon de financiële lasten zwaar meewogen, maar vooral 
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waren het overwegingen van recht, die tot deze ruime vrijlating dwongen. Een behoorlijke 
berechting binnen noodzakelijk beperkte tijd was niet mogelijk bij dit enorme aantal. 
Wilde men dus de ernstige gevallen behoorlijk tot hun recht laten komen, dan moest men 
genoegen nemen met summiere afdoening van de lichtere gevallen. De ongerustheid, in de 
kringen van het verzet door deze maatregel gewekt, is zeer wel te begrijpen, temeer omdat 
sinds de bevrijding zich van allerlei zijden een gemis aan vertrouwen in de overheid open
baarde, maar in de critiek op 's Ministers beleid speelde toch ook een voor deze situatie 
heilloos perfectionisme een rol. Het behoort nu eenmaal tot het Nederlandse karakter om 
te veel aandacht aan de betrekkelijk kleine gevallen te besteden en de kijk op het grote 
geheel uit het oog te verliezen. Vergissingen zijn natuurlijk, evenals bij de arrestaties, zo 
ook bij de buitenvervolgingstellingen begaan, maar vergissingen zijn bij de toepassing van 
het recht nooit uitgesloten en bij een zo enorm aantal gevangenen vermenigvuldigen zij 
zich. Aan de vergissingen echter mag men het karakter van de rechtstoepassing niet 
beoordelen. De algemene geest bleef m.i. gekenmerkt door het streven naar gerechtigheid 
binnen de grenzen van het mogelijke, dus met beperking van het aantal, en tevens ge
temperd door het element van de barmhartigheid, inderdaad een gevaarlijk element, maar 
niet meer gevaarlijk dan het element der gerechtigheid en uit menselijke en christelijke 
overwegingen onmisbaar. 

Een evenwicht tussen het bijzondere, het buitengewone van de berechting der betrokken 
misdrijven en de voor het recht te eisen waarborgen van goede berechting, is naar mijn 
indruk, beter dan in de tuchtrechtelijke zuivering en de Tribunaalrechtspraak, verkregen 
in de rechtspraak van de Bijzondere Gerechtshoven en de Bijzondere Raad van Cassatie. 
Men vatte dit niet op als een bevooroordeelde voorkeur voor een rechtspraak, waarbij ik
zelf betrokken ben. Een goede berechting was hier gemakkelijker, omdat het aantal der 
gevallen hier wel zeer groot, maar toch veel minder groot was dan het onder de zuivering 
en de Tribunalen vallende aantal. Bovendien kon deze rechtspraak zich het best aan
sluiten bij de gewone strafrechtspraak, al bleven er de belangrijke verschillen over, 
noodzakelijk door het eigenaardige karakter der betrokken criminaliteit. In het Besluit 
Politieke Delinquenten en reeds tevoren in de naam van het opsporingsorgaan POD 
wordt deze criminaliteit aangeduid met het misleidende woord van politiek. Er is op 
deze berechting meermalen critiek geoefend met een beroep op dit dubbelzinnige woord. 
Meestal wordt het gebruikt in de zin van partij-politiek; hier heeft het de betekenis van 
een bescherming der hoogste belangen van de politieke gemeenschap ofwel de staats
gemeenschap, zoals deze bescherming in alle strafwetboeken voorkomt: in ons wetboek van 
1886 in de eerste titel van het 2e boek, handelend over de misdrijven tegen de veiligheid 
van de staat. De aanduiding der te berechten criminaliteit als politieke is ook om deze 
reden misleidend, dat het hier ging om delicten welke naast het landsverraderlijke element 
andere criminele elementen bevatten, zoals wreedheid en laaghartige winzucht; bij lagere 
:figuren rechtstreeks getoond in de uitvoering der misdaden, bij de hogere, meer verant
woordelijke, in het toelaten en opdracht geven bij deze handelingen. 
De Tribunaal rechtspraak heeft tot de om wille van de spoed zowel als om wille van de ernst van 
de bijzondere strafrechtspraak vereiste beperking kunnen bijdragen, doordat minder zware 
gevallen van landverraad, welke rechtens als indiensttreden bij de vijand of hulpverlening 
aan de vijand onder het strafrecht vielen, niet door de Bijzondere Gerechtshoven, maar 
door de Tribunalen werden afgedaan, en wel onder de eerste van de vage omschrijvingen 
van art. 1 van het Tribunaalbesluit, nl. ,,op enigerlei wijze hulp of steun verlenen of trachten 
te verlenen aan de vijand, of diens handlangers of medewerkers, dan wel openlijk doen 
blijken van ingenomenheid met de vijand". Soms liep tussen de gevallen voor de Bijzondere 
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Gerechtshoven nog wel eens een zaak door, welke hoogstens voor een Tribunaal had dienen 
berecht te worden, zoals het geval van een dienstmeisje, wier misdaad daarin bestond, 
dat zij op aanwijzing van een Arbeidsbureau in '40, vlak na de capitulatie, in een keuken 
voor Duitse militairen was gaan werken. De Bijzondere Raad van cassatie heeft dit geval 
niet ernstig genoeg geacht om het als misdrijf tegen de veiligheid van de staat te qualificeren, 
en daarmede ertoe bijgedragen, dat de minder ernstige gevallen niet meer voor de Bijzon
dere Gerechtshoven vervolgd werden. Een bijproduct van deze beslissing is geweest, dat 
sindsdien verscheidene leden der Waffen SS er zich - maar dan vergeefs -- op beriepen, 
dat zij alleen maar in de keuken van de Waffen SS werkzaam geweest waren! 
De buitengewone strafrechtspraak leidde tot aanmerkelijk zwaardere straffen dan de 
gewone strafrechtspraak. De verklaring daarvan ligt in de buitengewone ernst der gevallen. 
Bij de vijand in dienst treden om met hem samen de bondgenoten van het vaderland te 
bestrijden is een zwaar delict, dat dan ook reeds in het vVetboek van 1886 met een zware 
straf bedreigd wordt, een veelvoud van de straffen op diefstal en andere feiten, welke in de 
gewone strafrechtspraak overheersend zijn. Een soort gevallen als die der landwachters is 
op zichzelf evenzeer van buitengewone ernst. Men denke zich een groep Nederlanders, 
die erop uit zijn, op hun medeburgers te jagen, zelf gewapend tegenover ongewapenden, 
om ze dan over te leveren tot transport naar de vreemde of tot gevangenzetting in concen
tratiekampen. Dat deze handelingen geschiedden op instigatie en ten dienste van de 
vijand van het vaderland maakt ze niet minder, maar juist meer bedenkelijk. 
Tegenover de zware ernst der feiten stond wel de moeilijke positie, waarin velen der delin
quenten zich bevonden. Vanuit het lidmaatschap der NSB, na de verraderlijke inval van 
Duitsland en het openbaar heulen dezer partij met de vijand een ernstige inbreuk op de 
trouw aan het vaderland, was het toetreden tot Waffen SS, landwacht e.d. bij sommigen 
een consequente houding, bij de meesten echter een min of meer passief afglijden, waarin 
wel vermindering van schuld te vinden is. Na enige schommeling in de eerste maanden 
kwam zo een gemiddelde in de straftoemeting tot stand, waar de rechtspraak bij gebleven 
is. Acht à tien jaar gevangenisstraf werd hier de doorsneestraf. Voor jeugdige delinquenten 
lag hierin wel enige grond tot verlichting, omdat in veel gevallen niet zijzelf, maar hun 
ouders, door hen te drijven naar de dienst in het Duitse leger, de hoofdschuldigen waren, 
zonder dat zij daarvoor evenredig gestraft konden worden. Deze onbillijkheid werd ten 
dele verholpen door de straffen voor jeugdige wapendragers lichter te maken, ten dele ook 
door op hen ruimer gratie toe te passen. 
Moeilijke gevallen van geheel andere aard boden die, waarin de verdachte zich beriep 
op zijn illegale werk, dat hem in een positie gebracht zou hebben, waardoor hij tot het 
begaan van een misdaad kwam. Deze gevallen droegen meermalen een diep tragisch karakter. 
De moeilijkheid bij de beoordeling hiervan was niet alleen daarin gelegen, dat de rechters 
van de situatie en mentaliteit in de kringen van het verzet lang niet altijd voldoende op 
de hoogte waren, maar ook daarin, dat het hier om een zeer gevoelig punt ging, waarbij het 
gevaar dreigde dat een zware straf werd opgelegd aan iemand, die veeleer lof dan blaam 
verdiende. In deze moeilijkheid heeft de Grote Advies Commissie voor de Illegaliteit het 
initiatief genomen tot het oprichten van een Landelijke Ereraad der Illegaliteit, die in 
dergelijke gevallen de rechters van voorlichting moest dienen. InJuli '46 werd deze Ereraad 
gevormd en de Minister van Justitie kondigde in een circulaire aan de Procureurs-Fiscaal 
bij de Bijzondere Gerechtshoven en bij de Bijzondere Raad van Cassatie, benevens aan de 
Procureurs-Generaal der gewone gerechtshoven, het bestaan en de taak van deze Ereraad 
aan. In de bijzondere rechtspraak is van zijn diensten verscheidene malen gebruik gemaakt, 
waardoor de rechter in staat was zijn beslissing te nemen op grond van een vaak zeer uit
voerig rapport van de Ereraad. 
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Ongaeer 4000 Nederlandse SS'ers werden na de bevrijding in een gevangenkamp te "Harskamp" opgeborgen in afwachting van hun berechting. 
Foto: Anefo. 

Een afzonderlijke moeilijkheid in het geheel der bijzondere berechting vormt de gratie. 
Deze moeilijkheid spitste zich toe bij de gratie op de doodstraffen. De bedreiging met deze 
straffen, in het Besluit Buitengewoon Strafrecht, eind '43 gegeven, was noodzakelijk door een 
samengaan van twee redenen, nl. de verschrikkelijke ernst van verscheidene misdrijven 
tijdens de bezetting begaan, benevens de noodzakelijkheid om na de bevrijding een uit
barsting der volkswoede te voorkomen. De doodstraf was echter in ons volk sinds 1870 
wettelijk afgeschaft, behoudens in het Wetboek voor Militair Strafrecht voor enkele bijzon
dere gevallen. Een ruime mate van toepassing dezer straf, om de aard der zwaarste misdrijven 
verantwoord, zou dan ook voor ons bedachtzame volk uiteindelijk zeer zwaar te dragen 
geweest zijn. Aldus lijkt mij het beleid der Regering te verklaren, waarbij in de meerderheid 
der opgelegde doodstraffen gratie tot levenslange of zeer langdurige tijdelijke gevangenis
straffen gegeven werd. Dit beleid heeft tot veel critiek aanleiding gegeven, ook in de kringen 
der gewezen illegaliteit. Of de critiek op dit beleid, waardoor het aantal executies thans 
niet meer dan 40 beloopt, voor het oordeel der geschiedenis stand zal houden, daarover 
bestaat thans nog ernstig meningsverschil. 
In het op zichzelf begrijpelijk streven om de bijzondere strafrechtspraak zo spoedig mogelijk 
binnen de banen der gewone strafrechtbank te brengen heeft de Regering in de loop van '49 
de vijf Bijzondere Gerechtshoven opgeheven en de rest der nog te berechten gevallen 

541 



overgedragen aan bijzondere kamers van de gewone rechtbanken. Behalve misschien 
financiële bezuiniging, had deze opheffing tot - minder gewenst - resultaat, dat de 
definitieve afwerking dezer gevallen vertraagd werd. Het aantal personen, dat zich met 
deze berechting bezig hield, werd hierdoor immers beperkt. Overigens zijn door deze ver
vanging niet meer dan de termen gewijzigd. Wat tevoren Bijzonder Gerechtshof en Pro
cureur-Fiscaal heette, heet thans Rechtbank en Officier van Justitie. De bijzondere regeling 
der procedure bleef. Sterker nog spreekt deze schijnverandering bij de opheffing der 
Tribunalen, welker taak overging naar de Kantonrechters. De Tribunalen oordeelden met 
een jurist-voorzitter en twee lekenbijzitters, de Kantonrechtspraak is toevertrouwd aan de 
enkele kantonrechter. Ook hier bleef de procedure afwijken van de gewone strafprocedure. 
De personen, aan wie de rechtspraak is toevertrouwd, bleven zowel bij de Bijzondere 
kamers der Rechtbanken als bij de Kantongerechten grotendeels dezelfde, aangezien men 
leden van de opgeheven Bijzondere Gerechtshoven en voorzitters van de Tribunalen als 
plaatsvervangend- rechters of -kantonrechters met deze berechting belastte. 
Moeilijker dan de liquidatie der b1jzondere rechtspraak is de tenuitvoerlegging der vele 
bijzonder lange gevangenisstraffen, benevens de reclassering van de bestraften na hun 
invrijheidstelling. Reeds in '45 is naast de bekende en beproefde organisatie der Neder
landse reclassering de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten in het leven geroepen, 
die daarmede op dat ogenblik blijk gaf van moed, en in de jaren na de bevrijding voor
treffelijk werk verricht heeft. Bij de oprichting en bij het werk van deze Stichting hebben 
verscheidene oud-illegalen een belangrijke rol gespeeld, hetgeen de morele betekenis van 
deze soort reclassering belangrijk heeft kunnen versterken. Thans heeft deze Stichting 
zichzelf opgeheven en is de tijd gekomen, waarop ook hier de gewone organen moeten 
worden ingeschakeld, en derhalve de Nederlandse reclasseringsorganisaties deze taak 
moeten overnemen. Zij kunnen daarbij tevens de ervaring van de werkers der Stichting 
voor het reclasseringswerk aanwenden, en het is te hopen, dat velen dezer werkers in dit 
moeilijk soort reclassering de rangen der medewerkers in de Nederlandse reclassering 
zullen versterken. 
In de gewone strafrechtspraak heeft de voorwaardelijke veroordeling, ook uit reclasserings
oogpunt, veel groter betekenis dan de voorwaardelijke invrijheidstelling. Voorwaardelijke 
veroordeling (bij welke de rechter beveelt, dat de opgelegde straf niet wordt ten uitvoer 
gelegd) is immers beperkt tot lichte straffen, een jaar gevangenisstraf niet te boven gaande. 
Voorwaardelijke invrijheidstelling is toegelaten, nadat twee-derde der gevangenisstraf is 
ondergaan en tenminste negen maanden, zodat zij meer betekenis gaat krijgen naarmate 
de straf langer is. Bij de berechting der bezettingscriminaliteit stond men nog voor de 
bijzondere moeilijkheid, dat wegens het zeer grote aantal zaken er soms verscheidene jaren 
moesten verlopen tussen het begaan der misdrijven en de veroordeling. Al die tijd bevonden 
zich dan de verdachten - behoudens enkele uitzonderingen - in voorlopige bewaring. 
In '48, bij dezelfde wet, waarbij de opheffing der Bijzondere Gerechthoven werd geregeld, 
werd dan ook bepaald, dat voor de berekening van het tijdstip, waarop de voorwaardelijke 
invrijheidstelling wettelijk kon gegeven worden, de in voorlopige bewaring doorgebrachte 
tijd zou worden meegerekend, hetgeen bij de gewone delinquenten niet het geval is, aange
zien hier tussen het feit en de veroordeling niet zulk een lange tijd verloopt. Mede in ver
band met de Jubileumgratie van '48, voor straffen van vier jaar en langer steeds een jaar 
bedragende, komt dus een groot aantal der in de Bijzondere rechtspraak veroordeelden 
in het voorjaar van '51 voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking. Immers een 
zeer groot deel der straffen is door de rechter gesteld op tien jaar en vrijwel al deze delin
quenten zijn in bewaring genomen met de bevrijding. In toenemende mate doet zich dus 
het probleem gelden, hoe deze mensen weer in de Nederlandse maatschappij kunnen 
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worden ingeschakeld. Een moeilijke taak voor de Nederlandse reclassering, afhankelijk 
van de gezindheid der in vrijheid gestelden, tevens van de ruimte van werkgelegenheid en 
van de goede wil van het Nederlandse volk. 
Voor de velen, die langere straffen hebben gekregen, blijft het probleem van de wijze van 
tenuitvoerlegging van deze straf. Hier dreigen gevaren voor persoon en gemeenschap. Slechts 
tot een zekere duur kan het verblijf in de gevangenis onder goede leiding bevorderen, dat 
de gevangenen een goede gezindheid krijgen en behouden. Daarna is de verdovende in
vloed van het voortdurend verblijf in de gevangenis en de ontbindende invloed van de 
voortdurende scheiding van het gezin en de maatschappij uiterst moeilijk tegen te houden. 
Vrij komen moeten deze gevangenen in grote meerderheid toch eenmaal. Niet alleen voor 
henzelf en hun gezin, maar ook voor de maatschappij die door een groep verbitterden en 
gedeclasseerden ernstig bedreigd kan worden, moet hier een oplossing gevonden worden. 
Deze oplossing lijkt mij niet gelegen in de gratie, welke krachtens haar aard beperkt moet 
worden tot individuele gevallen, maar in de uitbreiding van de wettelijke mogelijkheid van 
voorwaardelijke invrijheidstelling. Gratie op zo grote schaal toegepast, dat in deze moei
lijkheid voorzien wordt, zou onvermijdelijk de verkeerde indruk wekken, dat tenslotte deze 
misdaden niet zo erg geweest zouden zijn, en een onrechtvaardige bevoorrechting van de 
zgn. politieke delinquenten boven de gewone delinquenten geven. 
Als men op Belgisch voorbeeld de voorwaardelijke invrijheidstelling wettelijk reeds mogelijk 
zou maken na een-derde der gevangenisstraf, zou men deze bezwaren kunnen ontgaan 
en tevens een oplossing kunnen geven aan dit dreigende vraagstuk. 

Meer dan de berechting door Bijzondere Gerechtshoven met Bijzondere Raad van Cassatie 
en door Tribunalen is de tuchtrechtelijke zuivering aan critiek bloot gesteld geweest. 
Critiek aan weerszijden, zowel van hen, die de zuivering rondweg mislukt achten omdat 
zij niet ver genoeg ging, als van hen, die haar onrechtvaardig vonden omdat zij te ver 
ging. Het was ook geen geringe taak, het leek van het begin af zelfs een onmogelijke taak, 
deze zuivering tot stand te brengen overeenkomstig de verlangens, die tijdens de bezetting 
en na de bevrijding in grote kringen van ons Nederlandse volk gekoesterd werden. De 
hele vraag van mislukken of niet bij de zuivering krijgt een heel verschillend antwoord 
naar gelang de maatstaven, welke men bij deze zuivering aanlegt. Achteraf bezien dunkt 
mij, dat het onmiskenbaar is, dat de zuivering slechts in beperkte mate kon worden vol
voerd. Nergens meer dan op dit gebied hebben zich de grenzen van het recht in deze onvol
maakte, immers menselijke, samenleving sterker en voor velen hinderlijker laten voelen. 
De wetgever, die in Londen blijkbaar een in zekere zin beperkte zuivering op het oog had, 
blijkens het Zuiveringsbesluit '44, alleen op ambtenaren toepasselijk en slechts voorziende 
in één tuchtmaatregel, zijnde het ontslag, heeft, teruggekeerd in Nederland, na de bevrijding 
de grenzen zeer belangrijk uitgebreid. Vooreerst werd in het Zuiveringsbesluit van Augus
tus '45 naast ontslag een reeks van andere tuchtrechtelijke maatregelen opgenomen, hoofd
zakelijk bestaande in terugzetting in rang, inhouding van bezoldiging, uitsluiting van 
bevordering, berisping en overplaatsing. Of men hierin een verzwaring dan wel een ver
lichting van de zuivering moet zien, lijkt mij niet gemakkelijk te beantwoorden. Een ver
zwaring was het omdat daardoor een veel groter kring van ambtenaren door zuiverings
maatregelen kon worden getroffen; een verlichting zou men het kunnen achten omdat 
voor hen, die tekort geschoten waren, thans in plaats van ontslag ook lichtere maatregelen 
in aanmerking kwamen. De wijziging van '45 zelf geeft geen uitsluitsel op de vraag of het 
om verzwaring dan wel verlichting ging. Voor de bedoeling tot verzwaring zou kunnen 
pleiten, dat er aan de gronden tot ontslag nog een toegevoegd werd, ,,het op enigerlei andere 
wijze in ernstige mate tekort zijn geschoten in het betrachten van de juiste houding 
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in verband met de bezetting", een veelomvattende en vage maatstaf voor zuivering. 
De wettelijke regeling liet zoveel vrijheid aan de toepassing, dat de beslissing in deze vraag 
geheel lag bij die instanties, welke de zuivering hadden toe te passen. Hier heeft de tijd 
meer dan bij de strafrechtspleging een belangrijke invloed gehad. Het Zuiden heeft naar 
mijn indruk strenger zuivering gekend dan het Noorden. Het was eerder bevrijd en de 
oorlog duurde door, zodat de maatstaven, voor de zuivering achteraf gebruikt, tegelijk 
voor het gedrag van de ambtenaren in het onbevrijde Noorden richtinggevend moesten 
zijn. Dit was een voor verscheidene ambtenaren in het Zuiden ongelukkige situatie. Het 
is immers begrijpelijk, dat men tijdens de bezetting de maatstaven voor het ambtel�jk 
gedrag zo hoog mogelijk stelde, want het is nu eenmaal een algemeen menselijke neiging 
om eerder beneden de gestelde maat te blijven. Even begrijpelijk is het naar mijn overtui
ging, dat men na afloop van de bezetting voor de beoordeling van de in het verleden aan
genomen houding de maatstaven lager stelt en vooral veel meer rekening houdt met de 
moeilijke positie, waarin zeer veel ambtenaren, met name de politie, zich bevonden. Zo 
verklaar ik mij, dat het op zichzelf gulden woord van Mr Burger, tot enige tijd vóór de 
bevrijding Minister van Binnenlandse Zaken van de Londense Regering, het woord dat 
het in de '.i'iuivering niet ging om foute handelingen maar om foute personen, op het ogenblik 
waarop dit woord werd uitgesproken niet werd aanvaard. Het zou immers op het handelen 
van de ambtenaren in het onbevrijde Noorden een verkeerde invloed kunnen uitoefenen. 
Na de algemene bevrijding lijkt er mij echter geen reden meer aanwezig om dit woord in 
al zijn wijze matigheid niet te aanvaarden. 
Ook op andere wijze werd - afgezien van voorlopige zuiveringsmaatregelen door het 
Militair Gezag genomen op grond van het K.B. van 11 September '43 op de bijzondere 
staat van beleg (zie blz. 529 hierboven onder 1.) - het gebied der zuivering belangrijk 
uitgebreid na de bevrijding. Nog in Augustus '45 werden zuiveringsbesluiten vastgesteld 
voor het film-theater en -verhuurwezen en voor het filmproductiewezen, in September 
een zuiveringsbesluit voor het gehele bedrijfsleven en eveneens een voor de pers, in October 
een afzonderlijk voor de rechterlijke macht. In April '46 kwam een zuiveringsbesluit tot 
stand voor de kunstenaars met instelling van Ereraden voor de kunst. In September '46 
tenslotte werd een wet afgekondigd betreffende de zuivering van de Nederlandse ridder
orden. Dat deze wet eerst bijna vier jaar later, in de loop van '50, leidde tot het ontnemen 
van ridderordes aan een reeks van personen, is te betreuren, ofschoon het feit zelf, dat 
aan hen, die zich in de bezetting daartoe onwaardig getoond hadden, deze onderscheidingen 
werden ontzegd, instemming verdient. 
De zuivering is thans naar ik meen vrijwel voltooid. Het was ook van het grootste belang, 
dat hierbij spoed betracht werd. In het begin was men zozeer van de zuiveringsmentaliteit 
doortrokken, dat men nauwelijks wist aan wie men het adviseren en beslissen inzake de 
zuivering moest opdragen, omdat immers iedereen voor gezuiverd worden in aanmerking 
kwam. De hierboven behandelde berechting heeft, zoals ik reeds uiteenzette, problemen 
achtergelaten, met name het grote probleem van de reclassering der uit de gevangenis ont
slagenen. Bij de zuivering zou men misschien eerder de indruk kunnen krijgen, dat met de 
zuiveringsmaatregelen de zaken zijn afgedaan, maar men dient hier rekening te houden 
met het gevaar, dat mensen, die niet fout geweest zijn, al hebben zij foute handelingen 
verricht, van een verbittering vervuld worden, welke in de Nederlandse gemeenschap als 
een schadelijk gewas kan voortwoekeren. Men dient er dan ook op bedacht te zijn vergis
singen, zowel t.a.v. minder schuldigen als van onschuldigen, zo mogelijk te herstellen. De 
grenzen dezer mogelijkheid dwingen reeds tot beperking van dit herstel tot die ernstige 
gevallen, waarin het om het maatschappelijk bestaan van de betrokkenen gaat. Het voor
naamste goed, dat wij uit de zuivering moeten halen, moet wezen, dat het thans eindelijk uit is. 
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Bezwaarlijker te herstellen zijn de gevallen, waarin niet de personen, wier gedrag Qeoor
deeld werd, maar anderen, die zich aan dit gedrag geërgerd hebben, verbitterd zijn ge
worden, en wel omdat naar hun, misschien juist, oordeel de zuiveringsmaatregelen, welke 
vereist waren, achterwege gebleven zijn. Hier zal het besef, dat een streep onder het hele 
zuiveringsproces in 's lands belang thans bepaald dient te zijn gezet, de verbitterden over 
hun verbittering heen moeten helpen. Van deze laatste verbittering, althans ontevreden
heid, is in de kringen der illegalitiet, zowel in de organisaties der illegaliteit als in haar 
pers, menige uiting te vinden. Het lijkt mij niet teveel verwacht, indien men juist van deze 
kringen het vertrouwen kan hebben, dat zij ter wille van 's lands belang hun bezwaren, 
voor zover die niet opgeheven zijn, zullen terzijde stellen. Berechting en zuivering beide 
z�jn mensenwerk. Mij dunkt dat er in Nederland geen gegronde reden is om hier in het 
algemeen niet een eerlijk streven naar rechtvaardige rechtsbedeling te erkennen, maar èn 
om de grote massa der te beoordelen personen, bij de zuivering tot het ontelbare reikende, 
èn om de moeilijkheid tot rechtvaardige beoordeling van handelingen, welke in de vijf 
zware beproevingsjaren der bezetting door vrijwel alle Nederlanders, die enige activiteit 
hebben ontwikkeld, min of meer ten kwade - of ten goede - van het vaderland zijn ver
richt, dient men naar mijn overtuiging te berusten in de tekortkomingen, welke aan deze 
rechtsbedeling als mensenwerk nu eenmaal onvermijdelijk verbonden zijn. Misschien kan 
een herinnering tot slot meehelpen om de ontevredenheid over te weinig krachtige zuive
ring te overwinnen. Een der moedigste en nobelste personen in het intellectueel verzet, die 
zich op algemene erkenning van zijn grote verdiensten tijdens de bezetting zou kunnen 
beroemen, heeft mij misschien nog meer dan door zijn verzetsdaden getroffen door de 
erkenning, die ik eens van hem hoorde, dat ook hij bij een bepaalde gelegenheid in zijn 
houding tegenover de vijand tekort geschoten was. Naast hen, die hongeren en dorsten 
naar rechtvaardigheid, zijn de zachtmoedigen en ook zeker de deemoedigen zalig gesproken 
door een hoger gezag dan de Nederlandse overheid, immers door het Hoogste Gezag, en 
Hij gebruikte daarbij de hoogste maatstaf! 
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