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Gaarne maak ik gewag van de hulp en steun van hen die de moeite namen 
een conceptversie van deze Mededeling te lezen. De heren J.C.H . Blom, L. 
deJong,J.C. Lammers,j.A. Nekkers, W.J. van Noort, I. Schöffer en C.j.M. 
Schuyt gunden mij het voordeel van hun twijfels, deden allerlei suggesties tot 
aanvulling, bekorting of verbetering van de tekst, of bemoedigden mij met 
het bericht dat zij weinig of niets op- of aan te merken hadden. Voorts mijn 
dank aan mevr. G.A.M. Hermsen voor haar assistentie en aan een aantal 
collega's en vakgenoten die het hunne bijdroegen door allerlei reacties op de 
voordrachten waarvan dit verslag een uitgebreider versie vormt. 
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I. INLEIDING 

Gedurende de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog leverde Nederland 
- nolens volens - een aanzienlijke bijdrage tot het Duitse streven in Europa 
een nieuwe orde te vestigen. Dat dit streven niet met succes bekroond werd, 
'aan ons' heeft het, zogezegd, 'niet gelegen'! 

In rapporten van de terzake kundige Duitse instanties wordt ons goede 
vaderland dan ook met ere genoemd (De Jong, 1976: 8-9): terwijl de Belgi
sche en Franse industrie tot eind '42 slechts 76 en 70 procent van de geplaat
ste Duitse orders naar bevrediging afwerkten, voldeed het Nederlandse be
drijfsleven voor 84 procent aan zijn verplichtingen. In het bijzonder werden 
geprezen de inspanningen van de Nederlandse schee ps- en vliegtuigbouw 
voor resp . de Duitse Marine en de Luftwaffe (Hirschfeld, 1984: 122-123). 

Niet alleen de ondernemers en hun personeel, maar ook de overheidsdie
naren betoonden zich volgens de Duitse autoriteiten plichtsgetrouwe krach
ten waar men staat op kon maken. Zo vermeldt Seyss-Inquart - reeds korte 
tijd na zijn installatie als Rijkscommissaris - dat de ambtenaren weliswaar, 
'zoals alle Nederlanders, van huis uit lastig zijn' , maar - voegt hij er aan toe 
- 'tenslotte doen zij toch wat men wil' (Van Bolhuis, z.j. : 338). Na twee jaar 
ervaring met ons bestuursapparaat is de landvoogd nog steeds tevreden over 
de gehoorzaamheid van zijn onderdanen, getuige zijn constatering dat 'de 
Nederlanders de hun gegeven bevelen in het algemeen goed opvolgen' (De 
Jong, deel 5 I: 239). 

Als laatste wrange indicatie van de mate waarin Nederlanders de Duitse 
overheerser hielpen zijn plannen te verwezenlijken: van onze Joodse land
genoten overleefde slechts 25 % de oorlog en dat cijfer is aanmerkelijk lager 
dan de overeenkomstige percentages voor België, Noorwegen, Frankrijk en 
Denemarken (resp. 60, 60, 75 en 98; gegevens ontleend aan Blom, 1987: 
498). 

In een voordracht voor de Akademie in september ' 76 verdedigde De 
Jong dan ook de stelling dat de bezetter in twee van zijn doelstellingen - ex
ploitatie en deportatie - in vèrgaande mate slaagde. In twee andere opzich
ten: de gelijkschakeling - de ' nazificatie' - van Nederland, en de bestrijding 
- de 'eliminatie' - van verzet en illegaliteit, daarentegen, slaagden de Duit
sers niet in hun opzet. Zijn échec terzake van deze twee laatstgenoemde oog
merken maakt het eigenlijk des te opmerkelijker dat de bezetter wèl kans zag 
die eerste twee doelen te realiseren. Immers, nazificatie van de bevolking (al
thans van een flink deel ervan) en eliminatie van verzet zou men kunnen 
aanmerken als gunstige condities voor het doorvoeren van de exploitatie van 
Nederland's hulpbronnen en de deportatie van Joden, Zigeuners en andere 
Nederlanders die niet pasten in het Duitse ideaalbeeld van een Europa 
onder Germaanse hegemonie. 

Hoe het ook zij, het Nederlandse bedrijfsleven en ons openbaar bestuur wa
ren, in ieder geval in de eerste fase van de bezettingstijd, dan wel niet gelijk-, 
maar toch alleszins doeltreffend 'in'-geschakeld, terwijl zij ook naderhand 
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nog over het geheel genomen tot aan Dolle Dinsdag (5 september 1944) bIe
ven meefunctioneren - zij het dan niet meer zo 'reibungslos' als in het begin -
in het kader van de Duitse oorlogvoering. 

Hierbij realisere men zich dat ten behoeve van die 'inschakeling' de bezet
tingsmacht overging tot een grondige herstructurering van de organisatori
sche infrastructuur van onze samenleving. Wetgevende en controlerende or
ganen werden al spoedig (de Staten-Generaal, de Raad van State), of na 
enige tijd (Provinciale Staten, Gemeenteraden), uitgeschakeld. Allerlei poli
tieke partijen, vakbonden, verenigingen, stichtingen en genootschappen wer
den opgeheven, c.q . onder Duitse dan wel nationaal-socialistische curatele 
gesteld, terwijl vele nieuwe organisaties - bestuurlijke, rechterlijke en politië
le bureaus en instanties, maar eveneens allerlei instellingen en organen in de 
private sfeer - werden opgericht. Ten dele werden deze nieuwvormen door, 
c.q. op instigatie van, de bezetter gesticht, ten dele kwamen zij 'spontaan' , 
d .w.z. als vrucht van particuliere initiatieven, tot stand. Niettemin ging het 
in deze laatstgenoemde gevallen toch vrijwel altijd om initiatieven die door 
de Duitsers 'gedoogd', zo niet aangemoedigd werden. 

Bovendien ondernamen de bezettingsautoriteiten een grootscheepse po
ging om het hele Nederlandse bestuursapparaat te rationaliseren, te centrali
seren en te controleren. Alom werd het Führerprinzip ingevoerd. Allerlei 
voorheen betrekkelijk autonome bestuursorganen van gemeente en provincie 
werden ingevoegd in een strak-hiërarchisch patroon, terwijl overheidsdien
sten (bijv. diverse soorten Rijks- en gemeentepolitie ) die tot dan toe betrek
kelijk los van elkaar opereerden, werden samengebracht in één organisatie. 
Last but not least werden aan vele Nederlandse instanties die in het kader 
van de Duitse doelstellingen belangrijke functies vervulden, Duitse Beauf
tragte, Kommissare, Referente ed . toegevoegd die direct ondergeschikt wa
ren aan de Duitse toporganen en erop toe moesten zien dat de directieven 
van de bezetter conform diens bedoelingen met bekwame spoed werden uit
gevoerd . 

Uiteraard beantwoordde het resultaat van deze 'reorganisatie' lang niet in 
alle opzichten aan de Duitse verwachtingen. In dit verband is het goed om 
op te merken dat er vaak ten aanzien van allerlei kwesties geen sprake was 
van 'de' Duitse verwachtingen, of van 'de' bezetter. In die jaren van '40 tot 
'45 deden zich op vele beslissingsgebieden uiteenlopende, en soms totaal 
tegenstrijdige, opvattingen van een veelheid van Duitse bezettingsinstanties 
gelden. Bijgevolg is het bijzonder lastig de mate van 'succes' - 'succes' dan 
in de ogen der Duitse overheersers - van hun reorganisatie van Nederland 
te bepalen. 

Niettemin, hoewel vele van de in die tijd op gang gebrachte bestuurlijke 
hervormingen vanuit het gezichtspunt der Duitsers in feite waarschijnlijk al
lesbehalve doelmatig waren, kan niet ontkend worden dat het resultaat van 
al dit ge (re)organiseer alles bij elkaar toch redelijk doeltreffend - alweer 
vanuit Duits gezichtspunt! - werkte. Immers, zoals al geconstateerd, terzake 
van twee van hun belangrijkste doelstellingen - exploitatie en deportatie -
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slaagden, aldus De Jong, de Duitsers in vèrgaande mate. Welnu, een organi
satie die haar doeleinden in vergaande mate bereikt is per definitie een 'doel
treffende' organisatie' . 

De Duitse machthebbers waren eveneens van plan om het Nederlandse 
bedrijfsleven naar Duits model te herscheppen tot een overzichtelijk, hiërar
chisch geordend geheel. Deze reorganisatie werd voorbereid en tot in details 
geprogrammeerd door een commissie onder leiding van de Rotterdamse 
bankier Woltersom. Het heeft echter nogal wat voeten in de aarde gehad 
voordat deze opzet die de geschiedenis is ingegaan als de zgn. organisatie
Woltersom, op papier 'af was (hierover meer in: Barnouwen Stellinga, 1978; 
Nekkers, 1987). Met de implementatie werd een aanvang gemaakt in 1942, 
maar ook dat leverde nogal wat problemen op. In de praktijk is deze concep
tie van Woltersom c.s. dan ook hoofdzakelijk ten uitvoer gelegd voorzover 
de plannen aansloten bij de bestaande situatie, terwijl voorts van de voorzie
ne zelfstandigheid van de aldus gecreëerde organen - o.m. in verband met 
de oorlogsomstandigheden èn de dominantie van de Rijksbureaux - niet veel 
terecht kwam (zie hierover Nekkers, 1986). AI met al is toch ook de organisa
.tiestructuur van de Nederlandse nijverheid en handel in die oorlogstijd wel 
veranderd, niet alleen ten gevolge van de oorlogsomstandigheden, maar te
vens door toedoen van de Duitsers. 

In een eerdere publikatie ben ik op deze ombouw van ons vooroorlogse or
ganisatiewezen - zowel in de publieke als in de private sector - wat uitvoeri
ger ingegaan (Lammers, 1988). Hier noem ik deze 'reorganisatie', omdat 
deze gigantische operatie opgezet, uit- en doorgevoerd werd, terwijl te
gelijkertijd dat 'in staat van reorganisatie zijnde' apparaat al volop moest 
functioneren ten dienste van de Duitse doelstellingen. 

De vraag rijst dan: hoe kregen de Duitsers het voor elkaar om én de organi
satorische infrastructuur van onze samenleving tot op grote hoogte conform 
hun intenties te hervormen, én tegelijkertijd dat veranderende 'apparaat' 
dienstbaar te maken aan hun doelstellingen? Welke middelen wendden zij 
aan om onze economie en ons openbaar bestuur voor hen beheersbaar en be
stuurbaar te maken en tevens te doen functioneren als effectieve instrumen
ten van hun bezettingsbeleid? 

In het vervolg van deze Mededeling zal ik dus nagaan van welke midde
len de bezetters zich bedienden, dan wel onwillekeurig gebruik maakten, om 
Nederlandse bedrijven en instellingen ten behoeve van hun oogmerken te 
reorganiseren en in te zetten. Hierbij ambieer ik niet om allerlei nieuwe, ver
rassende antwoorden te fourneren met betrekking tot de vraag waarom 

I Een organisatie kan dus doeltreffend, maar tegelijkertijd uitermate ondoelmatig werken (bijv. 
een leger dat de vijand verslaat, maar daarbij onnodig veel mensen en middelen verkwist). Zo 
ook hoeft een doelmatige organisatie (bijv. een onderneming waar bijzonder verantwoord 
wordt omgesprongen met mensen en middelen) nog geenszins eo ipso doeltreffend (in dit geval: 
winstgevend) te zijn. Voor nadere beschouwingen over, en definities van, de begrippen doelma
tigheid en doeltreffendheid, zie Lammers, 1989: 470. 
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Nederlanders in het kader van hun georganiseerde verbanden zich zo voeg
en volgzaam betoonden. Velen die destijds deelnamen aan het maatschappe
lijk verkeer en voorts historici die zich vakmatig met deze tijd bezig hielden, 
hebben hierover al het nodige gezegd en geschreven. 

Pogingen evenwel deze problematiek te belichten vanuit de sociologie - of 
in het algemeen: vanuit de sociale wetenschappen - zijn echter schaars, 
maar kunnen mijns inziens desniettemin een geheel eigen, aanvullende bij
d rage leveren2 • Waar de tijdgenoot en de historicus zich gemeenlijk toeleg
gen op de specifieke toedracht van zaken in Nederland - dan wel in deze of 
gene sector of organisatie, of ook in een bepaalde streek of plaats -, is de so
ciale wetenschapper erop uit om algemene tendenties, processen, 'mechanis
men' op te sporen en die theoretisch te benoemen om zodoende de overeen
komst ervan met soortgelijke tendenties, processen, 'mechanismen' in heden 
en verleden in samenlevingssituaties die vergelijkbaar zijn met het bezet
tingsregime in Nederland in de Tweede Wereldoorlog te doen oplichten. Het 
vaststellen van dergelijke overeenkomsten, overigens, kan dan weer tot uit
gangspunt dienen voor een nadere bepaling van het specifieke, unieke, ka
rakter van de omstandigheden en ontwikkelingen van dat tijdperk in dit 
land . 

In het bestek van deze verhandeling zal ik echter niet veel verder kunnen 
komen dan tot een analyse van de aard der middelen waarmee de Duitse in
stanties ons land beheersten en bestuurden van 1940 tot 1944/,45. Alleen aan 
het einde van mijn betoog waag ik mij nog even aan enige veronderstellin
gen over de verschillen tussen 'toen' en 'nu' met betrekking tot de mate 
waarin en de wijze waarop dergelijke middelen gehanteerd werden. 

Il . BEGRIPSBEPALING : MACHT EN GEZAG 

Uiteraard berustte de Duitse heerschappij in de bezette gebieden van Euro
pa in eerste en laatste instantie op militair overwicht en dus op het enorme 
potentieel aan geweldmiddelen waarover de toporganen van het Duitse be
stuur konden beschikken. Het is echter niet erg aannemelijk dat de bezet
tingsautoriteiten uitsluitend en alleenlijk door het hanteren van fysieke 
dwangmiddelen, dan wel het dreigen ermee, het ambtelijk apparaat en be
drijfsleven in Nederland zo effectief naar hun hand konden zetten. Aan de 
Gérardin - een Frans journalist en schrijver uit de 1ge eeuw - wordt toe
geschreven het gezegde: 'On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf 
s'asseoir dessus!' (men kan alles doen met bajonetten behalve erop zitten). 
Inderdaad hoefde de bezetter het niet alleen te hebben van fysieke dwang
middelen. 

, Eerdere toepassingen van sociologische theorieën, begrippen of inzichten op bepaalde verhou
dingen of ontwikkelingen tijdens de bezetting zijn o.m. te vinden in: Kooy (1964), Van Hessen 
(1966), Van Hessen (1984: 35-40), Schuyt (1 972: 268-275), De Ru (1980: 221-243), Teulings 
(1982), Klumper (1983) en Hilbrink (1989). 
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In de eerste plaats konden de Duitse autoriteiten naast, en vooral dank zij, 
die geweld middelen nog andere negatieve sancties toepassen om hun zin te 
krijgen: dwangmiddelen van economische en sociale aard. Boetes, loonsverla
ging, ontslag, het niet (langer) toekennen van een uitkering, rantsoenering 
van bepaalde goederen, het beperken of verbieden van bepaalde soorten be
drijvigheid, worden - en werden in die bezettingstijd - gehanteerd bij wijze 
van economische dwang. Als voorbeelden van sociale dwang noem ik: het in 
zijn (hun) bevoegdheden beknotten of degraderen van een (bepaalde klasse) 
functionaris (sen), het - publiekelijk dan wel binnenskamers - désavoueren, 
berispen, uitschelden of vernederen van mensen (individueel of collectief). 
Ook hiervan maakten de Duitsers ruimschoots gebruik, al moet daarbij met
een worden aangetekend dat dit soort sociale 'straffen' vooral effect sorteert 
zo de aldus 'gestraften' gesteld zijn op toekenning van verantwoordelijkhe
den, of van een positieve, respectvolle bejegening van de zijde van die straf
fende superieuren of overheden. Op dit punt van de sociale betekenis van 
sancties kom ik naderhand terug. 

In de tweede plaats had de bezetter niet slechts dwang-, maar ook lokmid
delen ter beschikking. Hij kon mensen - bijv. ambtenaren - niet slechts de
graderen en ontslaan, maar ook promoveren en aanstellen. Zo ook kon hij 
bewerkstelligen dat bepaalde categorieën werknemers er qua arbeidsvoor
waarden niet op achteruit, maar erop vooruit gingen. Topfunctionarissen bij 
openbaar bestuur of bedrijfsleven konden van de Rijkscommissaris vergaan
de bevoegdheden krijgen om in hun ressort zaken te regelen. Wie zich in de 
ogen van de Duitse machthebbers verdienstelijk maakte, kon zich vermeien 
in hun loftuitingen en eerbetoon. Kortom, in het economische, zowel als in 
het sociale vlak, werd Nederland in die tijd in het gareel gehouden en aan
gedreven door zijn Duitse meesters niet alleen met negatieve, maar ook met 
positieve sancties. 

Evenals bij dwangmiddelen komen ook bij lokmiddelen fysieke sancties 
voor. Hierbij denke men aan comfortabele werkruimtes, etentjes op kosten 
van de zaak, privileges zoals de vrijheid om te gaan waar en wanneer het 
de functionaris in kwestie goeddunkt, enz. Dergelijke sancties vormen het 
positieve pendant van negatieve sancties van fysieke aard (tewerkstellen of 
opsluiten van mensen in benauwde en/of smerige ruimtes, verstrekken van 
karig of slecht voedsel, beperken van bewegingsvrijheid) en zijn vaak bijko
mende privileges verbonden aan economische of sociale beloningen. 

Ter afronding van deze korte uiteenzetting over fysieke, economische en 
sociale sancties merk ik nog op, dat het hier niet zozeer betreft een onder
scheid in soorten, als wel in min of meer dominante hoedanigheden van, straffen 
en beloningen. Gevangenschap bijvoorbeeld is doorgaans niet slechts een fy
sieke ontbering, maar ook een sociale schande en een economische depriva
tie. Zo zijn promotie en degradatie primair sociale sancties, die niettemin 
voor de betrokkenen gewoonlijk tevens economische en fysieke voor- en na
delen meebrengen. 
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In het sociologisch denken dat in deze zijn fundamentele inzichten en kern
begrippen nog altijd ontleent aan het werk van Max Weber, vormen deze 
fysieke, economische en sociale dwang- en lokmiddelen de grondpeilers van 
de macht van de ene over de andere partij. Onder macht pleeg ik te ver
staan: 'beïnvloeding van het gedrag van de ene partij door een andere partij 
overeenkomstig de doeleinden van de laatstgenoemde partij' (Lammers, 
1989: 167). Het zal dan duidelijk zijn dat die 'ene' minder machtige partij 
kwaadschiks dan wel goedschiks de eisen van de 'andere', meer machtige, 
partij kan inwilligen. Bij 'kwaadschiks' is natuurlijk sprake van handelen uit 
vrees voor negatieve sancties, bij 'goedschiks' kan - en zal vaak - in het ge
ding zijn het uitzicht op beloning, op positieve sancties. Dat is echter niet 
altijd noodzakelijkerwijs het geval. Men kan zich ook voegen naar de wil 
van de machtiger partij op grond van de overtuiging dat die partij eenvou
dig recht heeft op inwilliging van het verzoek of bevel in kwestie. Dan wordt 
dus goedschiks gehoorzaamd, niet zozeer, of niet alleen op basis van lokmid
delen, maar veeleer, of ook, op grond van de aanvaarding van het gezag van 
een machtiger partij. 

Gezag wordt dus niet gebruikt in de juridische betekenis van een formele 
bevoegdheid om macht uit te oefenen, maar in sociaal-wetenschappelijke zin 
als gelegitimeerde macht. In dit geval erkent dus de minder machtige de be
voegdheid, de plicht, of soms ook de 'roeping' van de machtiger partij om 
op bepaalde terreinen geldige besluiten te nemen waaraan de machtsonder
horigen gebonden zijn. Met andere woorden, er is sprake van een gezagsver
houding wanneer de differentiatie in meer en minder machtig door beide 
partijen wordt onderkend en als juist erkend (Lammers, 1989: 167). 

Er is gezag in soorten en maten. Zo onderscheidde Weber (1947: 124) 
reeds in het begin van deze eeuw gezag op traditionele, rationeel-legale en 
charismatische gronden. In de visie van Weber berust traditioneel gezag, bijv. 
van een vorst of landheer, op geloof aan door een lange geschiedenis gehei
ligde gewoontes. In het Nederlandse openbaar bestuur en bedrijfsleven om
streeks 1940 speelde deze legitimeringsgrond van macht hooguit een rol voor
zover functionarissen zich gehouden voelden tot gehoorzaamheid aan de 
Koningin en haar regering uit hoofde van patriottisme, trouw aan het huis 
van Oranje ed . 

Rationeel-legaal gezag berust op als wettig erkende wetten, regels, verorde
ningen, is dus kenmerkend voor een rechtsstaat als de onze in het interbel
lum en vormt de legitimeringsbasis van de hiërarchische orde in het be
drijfsleven, het overheidsapparaat en in al die stichtingen, genootschappen 
en verenigingen waaraan Nederland toen al zo rijk was. Charismatisch gezag 
bestaat bij de gratie van toewijding aan een bezielende leider, aanvoerder, 
profeet of goeroe, en geloof van diens volgelingen in zijn buitengewone, zoal 
niet bovennatuurlijke, gaven. Uiteraard was het Führerprinzip dat de bezet
ters ook hier trachtten in te voeren, doorgaans voor de Nederlander een 
vorm van quasi- of pseudo-charismatisch gezag, maar voor adepten van de 
Nieuwe Orde een waarlijk charismatische stijl van machtsuitoefening. 
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Later sociologisch denk- en speurwerk heeft nog een vierde legitimerings
grond voor machtsuitoefening aan het licht gebracht: de functionele, of ratio
neel-pragmatische (zie hierover bijv. Lammers, 1989: 77 ). Mensen kunnen be
velen van hogerhand gehoorzamen, niet alleen omdat in hun ogen degene 
die het bevel geeft daartoe bevoegd of daartoe 'geroepen' is, maar ààk omdat 
ze gehoorzamen zinnig, nuttig vinden in het kader van de doeleinden die 
daarmee gediend zijn. Soms noemt men dit soort gezag wel 'professioneel'-, 
of 'deskundigengezag' . Door deze naamgeving legt men dan onwillekeurig 
de nadruk op het vertrouwen van de machtsonderhorige in de doeltreffend
heid van de door een leidinggevende (aan )bevolen directieven. Gemeenlijk, 
evenwel, doen we wat een deskundige of een 'professional' zegt, alleen maar 
als we - althans tot op zekere hoogte - instemmen met de doeleinden welke 
hij /zij beoogt (dan wel no lens volens bevordert ) met zijn/haar directieven, 
en als we daaraan mee willen werken. Om die reden geef ik ter typering van 
deze wijze van gezagsaanvaarding de voorkeur aan de aanduiding 'functio
neel' of ' ra tioneel-pragmatisch'. 

Opgemerkt dient nog te worden dat mensen zelden of nooit het gezag van 
een machthebber op één grond aanvaarden . Meestal is er sprake van meer
dere beweegredenen om machtsuitoefening als juist te erkennen. Wij plegen 
ons bij een vergadering te houden aan procedurele beslissingen van de voor
zitter èn omdat wij ons op grond van statuten en/ofhuishoudelijk reglement 
daartoe verplicht achten, èn omdat wij denken dat zulks bevorderlijk is voor 
een goede gang van zaken . Zo ook conformeerden in de jaren '40 - '45 vele 
Nederlanders zich aan regelingen totstandgekomen op last, of onder auspi
ciën, van de bezetter (bijv. het Ziekenfondsenbesluit 1941 ), zowel uit hoofde 
van diens vermeende wetgevende bevoegdheid (een rationeel-legale grond ), 
als ook omdat zij het besluit in kwestie ten principale goed, dan wel in de 
gegeven omstandigheden zo gek nog niet, vonden (een functioneel motief). 

Zoals gezegd, er is niet slechts sprake van een verscheidenheid aan gezags
typen, maar tevens van variaties in de mate waarin mensen machthebbers 
als gezagsdragers zien. Hierbij realisere men zich dat de mate van gezag niet 
alleen kan variëren van positief tot neutraal, maar eveneens van neutraal tot 
negatief. De macht van een secretaris-generaal ofvan een werkgever kan dus 
niet alleen als meer of minder 'juist ', maar ook als meer of minder 'onjuist' 
ervaren worden door zijn ondergeschikten. Wanneer de macht van een 
machthebber als illegitiem, onterecht wordt beleefd, zal de machtsonderho
rige slechts onder dwang, dan wel 'om den wille van de smeer', gehoorza
men. 

Nu spelen uiteraard positieve en negatieve sancties ook in meerdere of 
mindere mate een rol voor mensen die con amore de macht van hun supe
rieuren of overheden als juist aanvaarden en voor de tussencategorie van hen 
die er betrekkelijk ' neutraal ' tegenover staan, die de macht van de macht
hebbers in kwestie gedogen of verdragen. Voorts merk ik nog op dat met 
name in deze laatstgenoemde tussencategorie der 'gedogers' I'verdragers' ve
len voorkomen die niet welbewust nagaan of gehoorzamen hun voor- dan 

121 



'4 C.J. Lammers 

wel nadelen op zal leveren, maar die eenvoudig uit gewoonte 'doen wat er ge
zegd wordt'3 . De nieuweling in een bepaalde organisatie die om zich heen 
ziet dat 'iedereen' - d.w.z. allerlei mensen die zich in een met de zijne of hare 
vergelijkbare positie bevinden! - een bepaalde functionaris gehoorzaamt ter
zake van een bepaald soort opdrachten, is al gauw geneigd 'mee te doen', 
zich te conformeren aan wat in dat milieu blijkbaar 'de gewoonte' is. 

Vanzelfsprekend zijn de grenzen tussen 'aanvaarden', 'gedogen/verdra
gen' en 'verwerpen' van de gezagsaanspraken van een machthebber alleszins 
vloeiend en veranderlijk . Daarom is het goed om te beseffen dat machtsver
houdingen in een samenlevingsverband (een natie, een organisatie, een 
plaatselijke gemeenschap) hun duurzaamheid én hun veranderlijkheid veelal 
ontlenen aan het sociaal karakter van de normen en verwachtingen van de 
machtsonderhorigen in dat samenlevingsverband met betrekking tot de 
gezagsaanspraken van de overheid, de leiding, de notabelen. Als in een be
paalde kring, beroepsgroepering of bevolkingscategorie de daar toonaange
vende figuren - de 'informele' of 'opinie-leiders' - de offiële leiding, of de 
topelite, als legitiem erkennen, dan gaat de achterban die vermoedelijk vele 
'gedogers' en/of 'verdragers' telt, wel mee met de 'aanvaarders' en heeft zo'n 
topleiding een stevige gezagsbasis. Zo de 'spraakmakende gemeente' (de in
formele leiders dus) in een bepaald milieu echter de machtspositie van de 
topfiguren als illegitiem gaat definiëren, dan is de kans groot dat dat deel 
van de achterban dat zich het hoofd niet brak over de vraag of die macht
hebbers wel terecht macht over hen uitoefenden, eveneens de gezagsaanspra
ken van de topleiding gaat verwerpen. Dàn kunnen de machthebbers zich 
nog slechts handhaven met dwang- en/of lokmiddelen. 

Tot zover deze theoretische uiteenzettingen . Het wordt hoog tijd om deze 
inzichten toe te passen op de machtsverhoudingen tijdens de bezetting. In 
figuur I zijn de machtsmiddelen der Duitsers nog eens kort samengevat. In 
de volgende uiteenzetting zal ik het bezettingsregiem analyseren niet zozeer 
als een 'optelsom' van deze drie beheersingsmiddelen, maar veeleer als een 
samenstel van de combinaties van gezag, dwang- en lokmiddelen. Ik begin 
met het gezag. Dat de Duitsers in die tijd van negatieve en positieve sancties 
gebruik konden maken, is duidelijk, maar hadden zij ook gezag? 

111. HET QUASIGEZAG VAN DE DUITSE BEZETTER 

Het gaat mij bij de volgende beschouwing over het gezag van de bezetter als 
een belangrijke grond peiler van diens heerschappij niet, althans niet voorna
melijk, om een strikt principiële legitimering van die macht. Principiële er
kenning van het Duitse bewind als 'De Nieuwe Overheid ' waaraan men 

3 In zo'n situatie verkrijgt de leidinggevende dus een zeker 'gewoonterecht' op gehoorzaamheid, 
dat een beetje lijkt op traditioneel gezag. Toch is er dan, in de zin waarin Weber dit begrip 
gebruikt, eigenlijk nog (lang geen) sprake van 'traditioneel gezag'. Het gaat dan in zo'n geval 
nl. niet om gewoontes die berusten op geloof aan van oudsher geldende tradities, maar om ge
woontes die voortkomen uit de sociale controle van de collegiale groep. 
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Figuur I. Macht en gezag van de Duitse bezetter 

Duitse (bezettings)instanties 

dwangmiddelen 
I 
I 

! 
gezag 

! 

lokmiddelen 
I 
I 

! 

Nederlandse overheids- en bedrijfsorganisaties 

gezag: rationeel-legaal /functioneel /charismatisch 
dwang- en lokmiddelen: fysieke , economische en sociale 

loyaal diende te gehoorzamen, bepleitten niet alleen voorstanders van een 
autoritair regiem, hele en halve nationaal-socialisten en Duitsgezinden op 
politieke, maar ook sommige orthodox-protestanten op bijbelse gronden (zie 
hierover: Van Roon, 1973: 240, 288, 307 ). Een dergelijke gezagsaanvaar
ding was de Duitsers natuurlijk welgevallig, maar kwam toch - zeker in de 
leidende kringen van Nederland in 1940 - te sporadisch voor om als belang
rijke verklaringsfactor te kunnen gelden voor de 'inschakelbaarheid' van 
onze organisatorische verbanden in de publieke en de private sector. 

Mijns inziens moet de vraag ofin het begin van de oorlog de Nederlanders 
in het algemeen geneigd waren de macht van de Duitse bezetter als gezag 
te aanvaarden met een gekwalificeerd 'ja' beantwoord worden. Ja, de Duitse 
machthebbers waren, althans in het begin van de bezetting, althans in de 
ogen van vele Nederlanders , althans tot op zekere hoogte, gezagsdragers . Op 
deze drie kwalificaties kom ik later terug, maar eerst iets over de herkomst 
van dat Duitse gezag. 

Ten eerste realiseerden vele Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders zich 
- hoe vagelijk dan ook - dat volgens het bezettingsrecht, en wel uit hoofde 
van het Landoorlogreglement, het zgn. LOR (overeengekomen tijdens de 
eerste Haagse vredesconferentie in 1899 en herzien tijdens de tweede confe
rentie van dien aard in Den Haag in 1907), een bezettende macht bepaalde 
rechten en plichten heeft. Nu hebben al vele schrijvers (bijv. Sikkes, 1985: 
Hdst. I ) betoogd dat men had kunnen of moeten weten dat de Duitsers al 
tijdens de eerste Wereldoorlog dit noodrecht danig hadden geschonden en 
dat de Nazi's - onder meer blijkens hun optreden tegen Joodse Duitsers en 
hun minachting voor internationale verdragsverplichtingen - zich bitter 
weinig van welke rechtsorde dan ook aantrokken. Niettemin, lang niet iedere 
sleutelfiguur in de Nederlandse samenleving anno 1940 was daar echt goed 
van op de hoogte, of - denk ik - wilde daarvan echt goed op de hoogte zijn. 

123 



16 C.]. Lammers 

Vaak zullen die Nederlanders - soms dus tegen beter weten in - gedacht, al
thans gehoopt, hebben, dat de Duitsers zich zouden ontpoppen als orden
telijke machthebbers, het epitheton 'gezagsdrager' waardig. 

Ten tweede en in verband met dat LOR, had de Nederlandse overheid 
voor de oorlog enige 'Aanwijzingen' (zie hierover o.a. Jansma, 1953; Derksen 
en Van den Sande, 1984; Sikkes, 1985) opgesteld in het kader waarvan zij de 
ambtenaren opdroeg aan te blijven en hun taak zo goed mogelijk te vervuI
len. In dit stuk wordt verondersteld dat 'het nadeel dat zij daardoor mede 
het belang van den bezetter dienen, in het algemeen geringer is dan het 
grootere nadeel, dat voor de bevolking zou voortvloeien uit het niet meer 
functioneren van het eigen bestuursapparaat'. Verder wordt dan als richt
snoer voor de overheidsdienaren gegeven: 'Indien echter de ambtenaar, door 
in functie te blijven, zoodanige diensten aan den vijand zou bewijzen, dat 
deze grooter kunnen worden geacht dan het nut, dat voor de bevolking aan 
zijn aanblijven is verbonden, dan zal hij zijn post moeten verlaten.' (Sikkes, 
1985: 108). 

Nu is vaak opgemerkt dat in mei '40 vele, zoal niet de meeste, overheids
dienaren zelfs van het bestaan van deze richtlijnen geen weet hadden. Hoe 
het ook zij, waarschijnlijk kregen in de loop van die eerste bezettingsweken 
en - maanden deze richtlijnen meer bekendheid . Zo vermeldt DeJong (deel 
4 I: 116-117) dat de secretarissen-generaal in ieder geval op hun departe
menten deze Aanwijzingen al direct na de capitulatie deden verspreiden. 
Dat gebeurde voorts onder meer bij de Rijkswaterstaat (Waalewijn, 1990: 
39-40) en bij de PTT waar de directie in mei '40 het personeel per dienstor
der instrueerde in de geest van de 'Aanwijzingen' (Visser, 1958: 58). 

Daarbij kwam dat diverse ministers voor hun vertrek naar Londen ook 
mondeling hun topambtenaren opdroegen naar beste vermogen tot een mo
dus operandi met de bezetter te komen, zulks in het belang van de bevol
king. Generaal Winkelman die op 13 mei '40 toen de regering Den Haag 
verliet, met het regeringsgezag bekleed werd, huldigde eveneens de opvat
ting dat de ambtenaren in het belang van land en volk op hun post dienden 
te blijven en autoriseerde de Secretarissen-Generaal om met de Rijkscom
missaris tot een accoord te komen (De Jong, deel 4 I; 39-40; 116). 

De wettige Nederlandse overheid heeft dus schriftelijk en mondeling haar 
ambtenaren opgedragen om de Duitse bezettingsinstanties tot nader order 
en op bepaalde voorwaarden, zoal niet als 'wettig', dan toch als 'bevoegd ge
zag' te erkennen en te gehoorzamen . Het curieuze feit deed zich dus voor dat 
Seyss-Inquart - in eigen ogen ongetwijfeld een gezagsdrager op grond van 
de bevoegdheden en de opdracht hem toevertrouwd door zijn charismati
sche Führer - in zekere zin door de verslagen vijand met enig rationeel-legaal 
gezag bekleed werd. Inderdaad, met 'enig' gezag, want het zal duidelijk zijn 
dat in de ogen van vele ambtenaren en andere Nederlanders de macht van 
de bezetter slech ts gedoogd of verdragen, en zeker niet als juist erkend, dien
de te worden. Voorzover men die macht al als 'juist' aanvaardde, ging het 
vermoedelijk veelal om een geclausuleerde aanvaarding ervan: voorzover de 
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bezetter zich hield aan de terzake gestipuleerde regels (van het Landoorlog
reglement ) en voor de duur van deze op zichzelf uiteraard volstrekt onrecht
matige overheersing, voelde men zich verplicht de bezetter in bepaalde op
zichten als substituut voor de regering te erkennen4 • Misschien is het beter 
zo'n soort machtsaanvaarding als rationeel-legaal quasigezag aan te merken. 

De bezettingsmacht legitimeerde zich in de ogen van vele vooraanstaande 
Nederlanders tot op zekere hoogte niet slechts op rationeel-legale, maar ook 
op rationeel-pragmatische gronden. Een voorbeeld levert het Ziekenfondsbe
sluit dat in 1941 tot stand kwam (Godefroi, 1963: Hdst. 11 ). Deze maatregel 
vormde onderdeel van een algemeen streven der Duitsers om in Nederland 
de sociale voorzieningen op hetzelfde peil te brengen als in hun eigen land 
(Asselberghs, 1982) en werd door hierbij betrokken ambtenaren van het De
partement van Sociale Zaken en vele belanghebbenden in de gezondheids
zorg van harte toegejuicht. 

Andere voorbeelden zijn te vinden op het terrein van de werkloosheids
bestrijding. Zoals ook nog in de volgende paragraaf ter sprake zal komen, 
naar de mening van nogal wat ambtenaren en (vooral ' linkse' ) politici voer
de de Nederlandse regering in de crisisjaren veel te veel een laissez-faire be
leid . Om de nood te lenigen en herstel te stimuleren was huns inziens een ac
tief overheidsingrijpen vereist waar de toenmalige coalitiekabinetten niet 
voor geporteerd waren. Toen dan in 1940 een nieuwe ' regering' aan de 
macht kwam, die wèl tot krachtige overheidssturing bereid was, vond zulks 
- uiteraard voorzover het ingrepen betrof waarmee men instemde - dan ook 
bijval van de kant van al diegenen die met lede ogen het in hun ogen te slap
pe beleid van de jaren '30 hadden gadegeslagen. Kortom, we kunnen aanne
men dat de bezetter zich in bepaalde kringen een zekere mate van functioneel 
gezag verwierf door allerlei maatregelen waarvan de Nederlanders in kwes
tie het nut in zagen en die naar hun mening allang genomen hadden moeten 
worden. 

Overigens, ongeacht op welke wijze en in welke mate nu de topambtenaren 
- en trouwens ook de ondernemers en de bestuurderen van allerlei andere 
particuliere organisaties - de Duitse oppermacht als gezag erkenden, voor 
het gros van de middelbare en lagere ambtenaren, werknemers en leden die 
voor- noch nadien directieven van anderen dan hun reguliere, Nederlandse 
superieuren of besturen kregen , veranderde er niet veel. Die bleven gemeen
lijk hun wettige bovengeschikten die ze altijd al min of meer als gezagsdra
gers erkend hadden, (min of meer stipt ) gehoorzamen. Pas als deze 'gewone' 
organisatiegenoten gingen letten op de inhoud en lof strekking van dat wat 
hun opgedragen werd, en niet langer hun plicht tot gehoorzamen alleen aan 

• Interessant in dit verband is het feit dat in ambtelijke stukken (bijv. van de Rekenkamer, aldus 
een mededeling van prof. dr. Je.H. Blom ) de term 'de regering' in de bezettingstijd wel ge
bruikt werd ter aanduiding van het centraal bestuurlijk niveau, d .w.z . de secretarissen-generaal 
en de Rijkscommissaris! 
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de juistheid van de procedure koppelden, kon twijfel opkomen aan het 'ge
zag' van hun - eventueel inmiddels vervangen - chef, directeur, of secretaris
generaal. 

In die eerste oorlogsmaanden liep dat echter allemaal zo'n vaart nog niet. 
De Duitsers hielden zich voorshands in redelijke mate aan de verplichtingen 
van het LOR en de beloftes van de Rijkscommissaris, o.a. het 'tot dusverre 
geldende recht in werking te laten en de onafhankelijkheid van de recht
spraak te handhaven'(aldus zijn 'Oproep' van 25 mei 1940; zie Verzijl, z.j. : 
327). Dit 'correcte' optreden der Duitsers brengt ons nog op het spoor van 
een derde, rijkelijk diffuse, maar niettemin m.i. zeer belangrijke grond voor 
de geconditioneerde aanvaarding van hun gezag door menig Nederlander. 

Zelf herinner ik mij nog levendig uit die tijd - ik was toen 12 jaar oud, 
woonde in Amsterdam en zoon van een gemeentelijk hoofdambtenaar - het 
immense gevoel van opluchting dat niet alleen de oorlog voor ons, voorlopig 
althans, voorbij was, maar ook dat de Duitsers zo 'meevielen' . Alom hoorde 
je verhalen over Duitse soldaten die als een NSB'er hen met uitgestrekte arm 
en 'Heil Hitler' groette, hem voor 'Landverräter!' uitscholden, die voor een 
marinier in Rotterdam in de houding sprongen, die beleefd naar de juiste 
weg vroegen en in winkels keurig betaalden. In de pers en voor de radio 
werd voortdurend gerept van 'de welwillende medewerking van de Duitse 
autoriteiten ' , het 'grootmoedig gebaar van de Führer' (de vrijlating van de 
Nederlandse krijgsgevangenen) en allerwegen werd de discipline van het 
Duitse leger geroemd. Kortom, er ontstond een stemming van: ze doen zich 
kennen als 'faire' overwinnaars, welnu dan moeten wij ons 'goede' verliezers 
betonen! 

Bartstra (1955: 9-13 ) heeft indertijd, eveneens in een voordracht voor onze 
Afdeling Letterkunde, in een proeve van 'vergelijkende stemmingsgeschiede
nis' , deze houding van 'het valt mee; wij moeten er wat van maken' 'pétinis
me' genoemd. Deze term, door Bartstra ontleend aan d'Argenson, sloeg oor
spronkelijk uiteraard op de euforie die zich na de capitulatie in juni 1940 van 
de meeste Fransen meester maakte, toen zij verwachtten dat hun charismati
sche maarschalk erin zou slagen om onder auspiciën van de Duitse heersers 
zoal geen 'nationale revolutie' dan toch in elk geval ingrijpende politieke en 
sociaal-economische hervormingen tot stand te brengen. Bartstra laat echter 
aan de hand van allerlei gegevens zien dat zo'n neiging om de Duitse opper
heerschappij in Europa te erkennen in de hoop dat een dergelijke protecto
raatsstatus ruimte zou scheppen voor een getemperd voortbestaan van de 
natie én voor vergaande binnenlandse hervormingen, ook in België en 
Nederland alom te bespeuren viel. 

De Amerikaanse socioloog Blau heeft al in 1964 in 'Exchange and Power 
in Social Life' (Hdst.8 ) een dergelijk legitimeringsproces geanalyseerd . Vol
gens hem komt het vaak voor dat een machthebber diegenen over wie hij 
macht uitoefent, aan zich verplicht door (a ) af te zien van formele rechten 
die hij heeft en (b) door hen gunsten te bewijzen. Zo krijgt de machthebber 
bij de aldus 'begunstigden' een zeker 'crediet', de nodige invloed. Een chef, 
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een onderofficier of een leraar bijv. die bepaalde kleine overtredingen door 
de vingers ziet, en zijn ondergeschikten of leerlingen zo nu en dan helpt of 
op een extra'tje tracteert, kweekt zodoende de nodige 'goodwill' en krijgt op 
grond daarvan meer van 'zijn mensen' gedaan dan hij anderszins, alleen op 
grond van zijn formele bevoegdheden (waaronder die om dwangmiddelen 
aan te wenden), zou krijgen. 

Gaat zich nu in zijn afdeling, onderdeel of klas een zekere communis opi
nio ontwikkelen dat het hier een 'goede' chef, sergeant of leraar betreft aan 
wie 'we' iets verplicht zijn, dan - aldus Blau (1964: 207-209) - verwerft hij 
zich een zeker gezag omdat er dan sprake is van een collectieve aanvaarding 
van zijn machtsuitoefening. Dan staat de onder hem of haar ressorterende 
groep collectief bij die 'meerdere' in het krijt en dan 'reciproceert' men als 
het ware in de vorm van het toekennen van status, gezag. Gehoorzaamheid 
is dan niet langer de uiting van een spontaan gevoel van dankbaarheid je
gens die meerdere, maar een sociale verplichting, ondersteund door de socia
le controle van de groep. 

N u is de machtsverhouding van een groep werknemers, militairen of leer
lingen met een chef, onderofficier of leraar uiteraard iets anders dan de rela
ties tussen een overheerser en een onderworpen volk. Bovendien ging het in 
het geval van de Duitse bezetter die zich bij de aanvang van zijn regime in 
ons land zo 'correct' en 'welwillend' betoonde, niet om het afzien van forme
le rechten dan wel het bewijzen van gunsten, maar om het feit dat hij zijn 
militaire oppermacht niet meteen op brute, willekeurige en evidente manier 
ging gebruiken. Toch lijkt het mij alleszins waarschijnlijk dat de legitimering 
van de bezettingsmacht der Duitsers dank zij het bezettingsrecht en de 'ge
zagsoverdracht' door de Nederlandse regering aan de Rijkscommissaris aan
vankelijk versterkt werd door die spontane en diffuse erkentelijkheid van 
veel Nederlanders voor het toen nog verhoudingsgewijs benevolente karakter 
van het bezettingsregime. 

Bij onze topfunctionarissen zal toendertijd ongetwijfeld naast - of in plaats 
van - die erkentelijkheid een rol gespeeld hebben de nuchtere berekening 
dat het in hun (en 'ons' ) eigen belang was de heersers te stijven in de idee 
dat ze zo 'correct' en 'welwillend' optraden. De gevangene of gegijzelde die 
op genade of ongenade is overgeleverd aan een geweldenaar, doet er inder
daad verstandig aan 'op ' t gemoed' van zijn/haar overweldiger te werken en 
- als daar maar enige aanleiding toe is - hem diets te maken dat hij zo 
kwaad nog niet is! 

Zo waren onze toen hoogste gezagsdragers er erg op gebrand om alle 
uitingen van protest en verzet zoveel mogelijk te voorkomen, want dat zou 
de Duitsers maar provoceren tot hatelijke maatregelen. De Jong (deel 4 I: 
121-122) vermeldt bijvoorbeeld dat de secretarissen-generaal eind juni 1940, 
toen hen klachten bereikten over de behandeling van Duitse burgers in het 
Oosten des lands - zij zouden door Nederlanders geboycot, ja 'als lucht be
schouwd' worden -, er de populaire oud-minister en staatsraad Kan op af 
stuurden. Hij moest burgemeesters in Twente en de Achterhoek ervan door-
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dringen dat ons tegenover de Duitsers een positieve houding paste, omdat de 
bezetters blijk gaven van een 'welwillendheid, welke een antecedent stelt dat 
tot op heden zijn weerga niet vindt'. 

Dit proces van legitimering van de macht van een overheerser op grond 
van diens terughoudendheid in het gebruik van zijn potentieel aan negatieve 
sancties, is wellicht het omgekeerde van de 'revolution of rising expecta
tions'. Zoals bekend, houdt deze ' revolutie' - oorspronkelijk een inzicht van 
de Tocqueville (1967: 277 ) geformuleerd naar aanleiding van de Franse re
volutie - in dat mensen niet zozeer opstandig worden door voortdurende of 
toenemende repressie, maar veeleer als gevolg van een positieverbetering die 
gèèn gelijke tred houdt met de snelle stijging van hun verwachtingsniveau 
hieromtrent. Welnu, wellicht worden zo ook mensen gedwee, niet zozeer 
door toenemende dan wel voortdurende repressie, maar als gevolg van een 
verslechtering van hun positie die zich in veel mindere mate, of veel minder 
snel, voltrekt dan zij verwacht hadden! 

Figuur 2. H et gezag van de Duitse bezeller 

- legaal-rationeel (quasi- )gezag op grond van: 
a . politieke of religieuze oriëntaties 
b. het bezellingsrecht 
c. mondelinge en/of schriftelijke instruct ies van de Nederlandse overheid 

- functioneel (quasi- )gezag op grond van: 
d. instemming met doeleinden en middelen van bepaalde Duitse maatregelen 

- gezagsgenererend effect op grond va n: 
e. 'domesticatie ten gevolge van de meevallende verslechtering' 

Summa summarurn: in mei/juni 1940 komt het gros der Nederlandse top
functionarissen tot een vorm van 'loyale samenwerking' met de Duitse auto
riteiten hier te lande. Hoewel de betrokken Nederlanders de schijn ophou
den van een samenwerking tussen twee min of meer gelijkwaardige partijen, 
heeft die verstandhouding - zoals de term 'loyaal' trouwens al wel aangeeft 
- veel weg van een patroon van boven- en onderschikking in het kader van 
een gezagsverhouding. De secretarissen-generaal aanvaarden de Rijkscom
missaris en zijn Commissarissen-generaal als een soort regering, laten zich 
door dit hoogste 'gezag' behalve executieve ook legislatieve bevoegdheden 
toekennen en voelen zich daartoe gerechtigd en verplicht op grond van het 
bezettingsrecht, de instructies van de Nederlandse regering, en voorts om 
practische en tactische redenen. Een en ander is samengevat in figuur 2. 

Ylen beseffe overigens dat die ' loyale samenwerking' met de bezetter van 
Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders en prominente figuren uit het be
drijfsleven in die tijd - en ook naderhand - door vele 'goede' Nederlanders 
gebrandmerkt werd als 'collaboratie', d.w.z . als kwalijke, verderfelijke 
samenwerking met de vijand. In het kader van mijn vraagstelling hoef ik 
niet in te gaan op de vele, complexe vragen van het moreel gehalte van het 
meewerken van Nederlanders tijdens de bezetting aan Duitse directieven. 
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Derhalve zal ik in navolging van Hirschfeld (1984: 7) in dit essay onder ·COI

laboratie' verstaan: samenwerking met de vijand, ongeacht de motieven der 
collaborateurs en de effecten van hun samenwerking met de vijand . 

Niettemin, ook al gebruik ik deze term dan niet in pejoratieve zin, als ik 
het zo nu en dan over 'collaboratie' in plaats van 'samenwerking met de 
Duitsers' heb, dan doe ik dat niet om louter stilistische redenen, maar ook 
om de lezer er op opmerkzaam te maken dat de functionarissen in kwestie 
zich toendertijd in de ogen van velen hunner medeburgers op glad ijs bevon
den dan wel over de schreef gingen. Hun optreden was controversieel en de 
topfiguren die de contacten met de Duitsers onderhielden, zaten verlegen om 
een geldige ' uitleg' van hun handelwijze. Zij moesten zich over hun samen
werken met de bezetter verweren tegen kritiek en zich rechtvaardigen tegen
over familie en kennissen , collega's en ondergeschikten, het publiek in het al
gemeen en het door hun organisatie bediende publiek in het bijzonder, en 
last but not least tegenover zichzelf. 

Aanvaarding van de bezettingsmacht als een gezagsinstantie voorzag dus 
in een dringende behoefte van hen die uit hoofde van hun functie in mei 1940 
ineens met een loyaliteitsconftict geconfronteerd werden. Immers, doorwer
ken - en dus meewerken in het kader van het Duitse bestuur en beleid -
hield voor topambtenaren en ondernemers in: het niet alleen - of niet zo
zeer? - Nederlandse, maar ook - of vooral? - Duitse belangen bevorderen. 
Indien zulk balanceren op de rand van het landverraad echter door bezet
tingsrecht en wettige overheid van hen geeist werd, dan was er sprake van 
het vervullen van een vaderlandse plicht en niet van collaboratie in de zin 
van 'heulen met de vijand' en hem hand- en spandiensten verlenen. 

Kortom, 'collaboreren' in de zin van 'samenwerken met de vijand' was 
een gedragspatroon van zowel 'goede ' als 'foute' Nederlanders. 'Goed', aldus 
Van Randwijk (z.j. : 381 ) 'was een ieder, die men vertrouwen kon, ieder, die 
men deelgenoot kon maken van de geheimen van het onder- en bovengronds 
verzet, met wie men over de BBC en over Radio Oranje vrijuit kon spreken 
en van wie bekend was, dat hij de Duitsers haatte en verafschuwde. Fout was 
iedereeen van wie men zulks niet met 100% zekerheid kon zeggen.' 

Het quasigezag van de Duitsers kan men echter niet los zien van de negatie
ve en positieve sancties die zij toen in petto hadden, of leken te hebben. 
Reeds wees ik op het 'gezagsversterkend effect' van het 'ingetogen' optreden 
der Duitse instanties, het - althans voorlopig - afzien door hen van de hante
ring - althans op grote schaal - van dwangmiddelen. Maar er was evenzeer 
sprake van een 'gezagsversterkend effect ' van het uitzicht op het verkrijgen 
van positieve sancties. 

IV. DE LOKMIDDELEN VAN DE BEZETTER 

In de ogen van vele topfiguren uit de politiek, de ambtenarij en het zakenle
ven was Duitsland toen (mei/juni/juli 1940) bezig de oorlog te winnen, ofhad 
die eigenlijk al gewonnen. Het 'pétinisme' van vooraanstaande figuren te on-
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zent zoals Colijn, Fentener van Vlissingen, Oud, PIesman en het Drie- (oor
spronkelijk Vier- ) manschap van de Nederlandse U nie, berustte bovenal op 
de verwachting dat men zich voor de tweede helft van de 20e eeuw moest 
schikken in een Europa onder Duitse leiding. Dit 'Duitsland-staat-op-winst
perspectief bracht mee dat topambtenaren en ondernemers, kunstenaars en 
geleerden, politieke en kerkelijke leiders zich voor de keuze gesteld zagen: Of 
met de Duitsers pacteren, Ofuit het openbare leven eclipseren. Wie, zoals dat 
destijds heette, 'de tekenen des tijds verstond ' en op grond van hun 'gema
tigd optreden ' hoopte dat de Duitsers zouden volstaan met 'besturen op af
stand', tendeerde dus voorshands tot een zeker optimisme inzake zijn kansen 
om de eigen positie te behouden dan wel te verbeteren en/of om zich in te 
zetten voor de eigen zaak, instelling of professie, zulks uiteraard tot heil van 
land en volk . 

In het bestek van de onderhavige analyse dient vooral onderkend te wor
den dat voor diegenen die belast waren met de leiding van overheidsinstel
lingen, ondernemingen en andere samenlevingsverbanden het eigenbelang, 
het belang van hun organisatie én het landsbelang leken te convergeren. Zo 
zegt Blom (1982: 76) over het bedrijfsleven: 'Acceptatie daarvan (d.w.z. van 
een langdurige machtspositie van Duitsland; CJL) en medewerking ook aan 
de economische aanpassing aan die situatie, was een handelwijze waarin de 
belangen van de ondernemers (winststreven), van de werknemers (werkgele
genheid en loonpeil ) en de samenleving als geheel (op peil houden van de 
volkshuishouding) logisch leken samen te gaan'. 

Hierbij bedenke men dat nijverheid en handel, door het uitbreken van de 
oorlog in '39 reeds sterker dan voorheen aangewezen op overheidsmaatrege
len, na de 10e mei 1940 nagenoeg geheel afhankelijk werden van de bezetten
de 'overheid' . Immers, met het vrijwel geheel wegvallen van de overzeese in
en uitvoer, kon de overgrote meerderheid der Nederlandse ondernemingen 
nog alleen dank zij Duitse orders en Duitse vergunningen in bedrijf blijven. 
Voorzover de 'Spraakmakende gemeente' van de Nederlandse werkgevers 
overtuigd was van het duurzaam karakter van de Duitse overheersing, zagen 
de Nederlandse ondernemers derhalve hun belangen op korte èn op lange 
termijn als integraal afhankelijk van een 'welwillend' beleid van de bezetten
de macht. 

Wat betreft het ambtelijk apparaat, reeds stipte ik aan dat op diverse de
partementen in de loop van de dertiger jaren ter beteugeling van de crisis 
allerlei plannen ontwikkeld waren, die geen genade konden vinden in de 
ogen van de minister (raad ) en/ofin de ogen van het parlement. 'Zo ontstond 
binnen het ambtenarenapparaat een eigen sociaal-politieke gedachtenwe
reld, die uit reactie op de onmacht van de klassiek-liberale benaderingswijze 
der Regering anti-individualistisch en centralistisch getint was en die voor 
alles gericht was op een doelmatige werkloosheidsbestrijding', aldus Koop
mans (1969: 364). 

Het (mee)werken aan in hun ogen broodnodige sociale voorzieningen was 
voor de ambtenaren in kwestie dus een goede zaak waar eer aan te behalen 
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viel , niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun dienst of Ministerie. Dat 
de Nederlandse overheidsdienaren van de bezetter de kans kregen dergelijke, 
naar hun stellige overtuiging 'goede', maatregelen te (helpen) ontwerpen en 
uit te voeren , betekende voor hen dus een wezenlijke immateriële beloning 
en voor de bezetter een aardige legitimering van zijn optreden . 

Vanzelfsprekend versterkt doorgaans het zelf profiteren van directieven 
van hogerhand, het geloof in die directieven, vooral als men die ook anders
zins juist vindt, en daarmee tevens het vertrouwen in de rechtmatigheid van 
die 'hogerhand'. We mogen dus aannemen dat het functioneel gezag van de 
Duitsers alleszins welvoer bij een beleid waarmee de topambtenaren konden 
instemmen en dat henzelf en hun organisaties (nieuw werk aan de winkel! ) 
geen windeieren legde5 • 

Overigens dient opgemerkt te worden dat de Rijkscommissaris, althans in 
het begin van de bezettingstijd, de ambtel ijke top niet alleen onwillekeurig 
beloonde, maar ook welbewust met lokmiddelen paaide. De secretarissen-ge
neraal kregen expliciet van Seyss-Inquart bepaalde legislatieve bevoegdhe
den, werden met het nodige respect en eerbetoon bejegend en ontvingen een 
salarisverhoging die hun honorering op het niveau van een minister bracht 
(De Jong, deel41: 129-130). Met andere woorden, door toedoen van de be
zetter gingen ze er qua macht, aanzien en gewin op vooruit. 

Bovendien hield het vertrek van de regering en het buiten werking stellen 
van de Staten-Generaal sowieso al een status- en machtsverhoging voor de 
topfunctionarissen van het ambtelijk apparaat in. Tekenend is een uitspraak 
van secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken: 'Het is allemaal 
beroerd onder de bezetting, maar zonder de Tweede Kamer en de ministers 
bevalt mij wel! ' (De Jong, deel 4 I: 143). Natuurlijk ging voor vele topamb
tenaren di t besef da t zij voorshands niet slech ts de 'vierde mach t', maar ook 
de 'eerste' en de 'tweede' tot op zekere hoogte vertegenwoordigden, gepaard 
met gemengde gevoelens wegens de gigantische risisco's die dit meebracht. 

Niettemin, het kunnen hanteren van riskante situaties - vaak gezien als 
een typische ondernemersdeugd - zal toch ook de meer stoutmoedige en 
avontuurlijke secretarissen-generaal (bijv. iemand als Hirschfeld) wellicht 
eerder aangetrokken dan afgestoten hebben. Naar alle waarschijnlijkheid 
vond in die tijd een zelfselectie plaats zodat vooral die topfiguren het in de 
uitputtingsslag van het ambtelijk bezettingsregiem uithielden, die de onze
kerheden en het gevaar van de toenmalige situatie juist - of: ook wel - een 
spannend ingrediënt van het colJaboratiespel vonden. 

Als we nu het reeds eerder gemaakte onderscheid tussen economische, so
ciale en fysieke sancties toepassen, dan behoeft het geen nader betoog dat 
over het algemeen de Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen zoda-

'Gebruik makend van een onderscheiding van Easton (1965: 267-270) zou men kunnen stellen 
dat deze maatregelen specifieke steun (functioneel of rationeel-pragmatisch gezag) voor de bezet
ters opleverden, terwijl de eerder genoemde 'gezagsoverdracht' van de Nederlandse regering 
aan de Duitsers voor hen diffuse steun (rationeel-legaal gezag) inhield. 
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nig afhankelijk waren van de bezettingsmacht, dat hun topbestuurders om 
die reden door de bezetter met economische lokmiddelen (kansen op gewin) 'be
werkt' konden worden. Door ondernemers toe te staan om in bedrijf te 
blijven en winst te (blijven) maken èn door hen orders te gunnen, door lei
dinggevende functionarissen bij openbaar bestuur en bij particuliere instel
lingen voor te spiegelen dat zij hun positie - en dus hun inkomen - konden 
behouden of wie weet zelfs verbeteren, kon de bezetter hen verlokken tot 
meegaandheid. Kon hij op dezelfde wijze manipuleren met sociale lokmidde
len? 

De doeltreffendheid van sociale sancties (kansen op macht of aanzien ) -
en dat geldt voor zowel positieve als negatieve - is wellicht in sterker mate 
dan bij economische en fysieke sancties, een kwestie van de 'gevoeligheid' er
voor van de kant van diegenen die ermee beloond (of gestraft ) worden. Na
tuurlijk, ook materiële beloningen (van economische offysieke aard ) worden 
door de een meer, door de ander minder op prijs gesteld. Toch vermoed ik 
dat in ' t geval van sociale lokmiddelen de aard of status van de 'gever' voor 
de 'begiftigde' vaker een reden zal zijn diens 'giften' af te wijzen dan in het 
geval van economische sancties ('geld stinkt niet', nietwaar? ). 

Bovendien hebben economische of fysieke sancties een 'objectieve' beteke
nis ongeacht de subjectieve waardering ervoor van de ontvanger van der
gelijke beloningen. Immers, wie een flinke salarisverhoging of erfenis krijgt, 
wordt daar rijker - 'beter' zeggen we! - van, zelfs als hij /zij deze vormen van 
verrijking niet wenst. 

Wie met macht bekleed , geprezen, of gehuldigd wordt door iemand die 
hij /zij veracht of haat, zal zo'n sociale sanctie - hoe positief ook bedoeld -
niet aanvaarden dan wel à contrecoeur ondergaan. Met andere woorden, of 
een sociaal lokmiddel ook conform de intenties van de ' lokker' werkt, hangt 
in sterke mate af van de instelling van de 'gelokte' jegens de avances van de 
'lokker' . Toch kan , ook indien de met macht beklede, geprezen, ofgehuldig
de persoon hier niets van hebben moet, deze er in objectieve zin ' beter' van 
worden, indien nl. zijn achterban, collega's, vrienden ed . in zijn 'verheffing' 
een blijk , bevestiging van zijn kwaliteiten , zijn status, zijn invloed zien . 

Toen bijv. Göring op 7 juni 1940 Winkel man ontving en begon met enige 
strijkages - hij zei o.a. dat hij 'Winkelman' zo'n mooie Duitse naam vond 
- bruskeerde de Nederlandse generaal de Duitse veldmaarschalk door hem 
duidelijk te maken dat hij van diens vriendelijkheden niet gediend was (De 
Jong, deel 4 I: 278-279). Winkelman reageerde dus negatief op een positieve 
sociale sanctie, waar een ander (Mussert bijv. ) zich juist door gevleid ge
voeld zou hebben. Dat neem t niet weg dat de generaal in de achting van 
vele goede vaderlanders gestegen zal zijn , alleen al dankzij het feit dat hij 
door zo'n belangrijke vijand met égards werd ontvangen. 

In welke mate welke categorieën Nederlandse topfunctionarissen in die 
tijd afkerig dan wel ontvankelijk waren voor de sociale lokmiddelen der 
Duitsers, en of ze - zelfs als ze er niets van moesten hebben - toch dergelijke 
sociale beloningen opgedrongen kregen en er mee gemanipuleerd werden, is 
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uiteraard zonder uitvoerig détailonderzoek moeilijk vast te stellen. Het lijkt 
niettemin aannemelijk dat in het algemeen voor de bezetter machtstoeken
ning een waardevoller 'ruilmiddel' vormde dan eerbetoon om daarmee pro
minente Nederlanders tot collaboratie te bewegen. Eerbewijzen, vriend
schapsbetuigingen ed . van Duitse zijde vielen bij 'goede' Nederlanders door
gaans in slechte aarde (zie hierover bijv. Neuman, 1967: 157; Trienekens, 
1985: 70,88,91; Waalewijn, 1990: 95-96) en waren mede daarom voor de 
Duitsers geen erg belangrijk beheersingsinstrument. Niettemin zullen, denk 
ik, vele Nederlanders die beroeps- of ambtshalve met Duitse autoriteiten te 
maken hadden, aan die contacten toch ook wel enig genoegen of althans een 
zeker prestige ontleend hebben . Macht - ongeacht de grondslag van die 
macht - dwingt nu eenmaal veel mensen respekt af. Daarom schenkt om
gang met machthebbers hen die daar gevoelig voor zijn, een zekere voldoe
ning. Bovendien, informatie uit de eerste hand omtrent de machthebbers 
('wat ze doen', ' hoe ze zijn' , 'welke plannen ze hebben' ) is een bijzonder 
schaars goed, dat voor veel mensen veel waard is. Hun kennis en inzicht in 
de intenties en werkwijzen der machthebbers verschaft dus macht en aanzien 
aan diegenen die regelmatig met hen in contact staan. 

In dit verband is nog relevant de door Mulder (1977 : 19-20) gesignaleerde 
tendentie van mensen om mèèr gebrand te zijn op omgang met machtheb
bers, naarmate de afstand tussen hen en die machthebbers kleiner is. Toe
gepast op de in dit essay behandelde verhoudingen: hoe machtiger leiding
gevende representanten van Nederlandse organisaties tijdens de bezetting 
(uiteraard in verhouding tot de macht van de bezetter! ), hoe mèèr geneigd 
ze zullen zijn om toenadering tot de Duitse machthebbers te zoeken. Uit 
Mulder's theorie kunnen we dus de veronderstelling afleiden dat met name 
voor prominente representanten van het bedrijfsleven en voor secretarissen
generaal de (zakelijke) omgang met de Rijkscommissaris en diens naaste me
dewerkers een in bepaalde opzichten aantrekkelijke zaak geweest zou zijn! 
AI met al waren vermoedelijk als beweegredenen van topfiguren voor 'loyale 
samenwerking' met de bezetter, kansen op gewin of macht op korte èn op 
lange termijn veel belangrijker dan het uitzicht op sociale goedkeuring of 
eerbetoon van Duitse kant. 

Fysieke sancties van positieve aard waren van betekenis tijdens de bezet
ting als massaal lokmiddel in handen van de bezetter om rust en orde te 
handhaven en de integratie van de Nederlandse in de Duitse economie te be
vorderen. In het kader van dit beleid mocht de Nederlandse levensstandaard 
niet beneden die van Duitsland dalen en werd bijv. Amsterdam - als poten
tiële haard van onrust en wanorde! - bevoorrecht, zelfs in de hongerwinter, 
door middel van (extra- ) bevoorrading met vis en groente (Trienekens, 1985: 
54-62 ). Zo ook werd loyaliteit jegens de Duitse zaak beloond met extra-rant
soenen voor NSB'ers (De Jong, deel 7 I: 155) en werd potentiële handlangers 
van de bezetter, bijv . Landwachters, 'goede voeding' beloofd (De Jong, deel 
7 11: 1208). 

Als 'smeermiddel' in het sociaal verkeer met hun voornaamste Nederland-
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se tegenspelers heeft dit genre lokmiddelen echter geen grote rol gespeeld. In 
het begin van zijn verblijf hier te lande heeft Seyss-Inquart wel getracht met 
wekelijkse 'Tee-Empfange' in Kasteel Oud-Wassenaar ook prominente figu
ren die geen nationaal-socialist of pro-Duits waren, te paaien. Als 'fysiek lok
middel' waren deze ontvangsten overigens waarschijnlijk niet bepaald over
dadig (De Jong, deel 4 I: 54) en bovendien, zoals al vermeld, na enige tijd 
werd dit soort sociale contacten taboe voor 'goede' Nederlanders. 

Ter afronding van deze beschouwingen over de lokmiddelen die de bezetter 
ter beschikking had, kan opgemerkt worden, dat wie in 1940 in de publieke 
of private sector een prominente 'bovengrondse' rol wilde blijven of gaan 
spelen, het direct of indirect van de Duitsers moest hebben. Niet alleen on
scrupuleuze baantjesjagers, opportunistische zakenlieden en brave burgers 
die slechts op het behoud van de eigen functie uit waren, maar ook verant
woordelijke bestuurders met hart voor hun mensen en voor de vaderlandse 
zaak, waren aangewezen op de ruimte die de bezetter hen liet voor mee- en 
tegenspel. Seyss-Inquart en zijn staf hadden dus de troeven in handen: dank 
zij de lokmiddelen die zij konden hanteren dan wel onwillekeurig gebruiken, 
beschikten zij in het begin van de bezettingstijd over de nodige middelen om 
hen die in de rechtmatigheid dan wel onvermijdelijkheid van hun regime 
wilden geloven, in dat 'geloof te stijven of over hun twijfels heen te helpen. 

Derhalve kon de bezetter Nederland beheersen en besturen in de zomer 
van 1940, en in langzamerhand afnemende mate ook nog daarna tot in 1943, 
dank zij allerlei lokmiddelen in combinatie met een zekere rechtvaardiging, 
althans verschoning, van het Duitse optreden in de ogen der Nederlandse 
topfiguren in kwestie. De Duitsers konden in het begin van de oorlog de do
minante bestuurlijke élites te onzent direct kansen op gewin, macht en aan
zien bieden en ook op langere termijn voorspiegelen, terwijl de rechtsopvat
tingen die toendertijd opgeld deden in leidinggevende kringen het samen
werken met de vijand en het in het kader daarvan toucheren van 'passende' 
beloningen, legitimeerden. 

v. DE DWANGMIDDELEN VAN DE BEZETTER 

Zoals reeds aangestipt, een veroveraar beschikt door zijn militaire opper
macht niet alleen over een formidabel geweldpotentieel , maar tevens over al
lerlei negatieve sancties van economische en sociale aard die hij 'met ge
weld ' , dan wel met het dreigen daarmee, kan opleggen. 

Voorts realisere men zich dat de beloningsmacht van de bezetter - bespro
ken in de vorige paragraaf - eo ipso een heel scala van mogelijkheden tot 
straffen inhoudt. Lokmiddelen, immers, kunnen ook bij wijze van zachte 
drang of harde dwang gebruikt worden, nl. door mensen bepaalde belonin
gen waarop zij gerekend of gehoopt hadden, te onthouden, of slechts ten dele 
dan wel vertraagd toe te dienen. 

Trouwens, ook het omgekeerde - het converteren van dwang- in lokmid
delen komt, en kwam tijdens de bezetting, veelvuldig voor. Reeds eerder 
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noemde ik het domesticatie-effect van de 'meevallende verslechtering'. 
Nauw verwant aan dit proces is de opschorting, of voorwaardelijke tenuit
voerlegging, van bepaalde, eerder afgekondigde dwangmaatregelen. Door 
een dreigende sanctie nog niet - of niet helemaal, of niet voor iedereen - uit 
te voeren kan de sanctie-oplegger beschikken over potentiële concessies wel
ke slechts verleend worden aan bepaalde personen, groepen of categorieën 
die zich verplichten tot een contra-prestatie. In dit geval - anders dan bij 
het domesticatie-effect - is er geen sprake van gezagsaanvaarding voort
spruitend uit min of meer spontane, dan wel voorgewende, gevoelens van 
erkentelijkheid voor het mededogen van de machthebber. Bij tot lokmiddel 
geconverteerde dwangmiddelen gaat het om meedogenloze manipulatie 
waarbij de gemanipuleerden uit puur lijfsbehoud, of uit eigenbelang van 
andere aard, hopen - vaak tegen beter weten in - dat van uitstel afstel komt. 

De twee eerstgenoemde soorten dwangmiddelen - de 'pure' en de door 
conversie van lokmiddelen verkregen negatieve sancties - waren van grote 
betekenis tijdens de Duitse overheersing in samenhang met de eerder bespro
ken vormen van gezagsaanvaarding. Derhalve zal ik in het volgende stuk 
deze beide soorten dwang dan ook behandelen in het perspectief van die 
samenhang. Daarna volgt een uiteenzetting over de laatstgenoemde aan
wending van dwangmiddelen in de vorm van quasilokmiddelen. 

1. Pure dwangmiddelen in combinatie met gezag 

De bezettingsmacht waarop de Duitse heerschappij in ons land berustte, be
stond - aldus De Jong (deel 4 I: 79 en 105-106) - uit troepen van de Ord
nungspolizei (ca. 3000 man), van de Waffen-SS (gemiddeld ca. 20.000 man) 
en voorts uit eenheden van de Sicherheitspolizei, Sicherheitsdienst en Ab
wehr (ca. 700 personeelsleden, waaronder Nederlandse chauffeurs, typistes 
ed. ). Het eigenlijke bezettingsleger (Ordnungspolizei en Waffen-SS) kwam 
alleen in actie bij verstoringen van de openbare orde (zoals de april-mei
stakingen van 1943), zodat voor het 'normale', alledaagse dreigen met en 
toepassen van geweld om zo'n kleine 9 miljoen Nederlanders in bedwang te 
houden, de bezetter slechts enige honderden bewapende Duitsers ter be
schikking had. 

Voor het registreren, opsporen, arresteren, transporteren, bewaken, de
porteren, verhoren en executeren van Duitse vluchtelingen, Joodse Neder
landers, geallieerde piloten, illegalen, ondergedoken militairen en arbeids
dienstplichtigen, moesten - en konden helaas - Rauter en zijn staf zich ech
ter in hoge mate verlaten op de hulp van Nederlandse ambtenaren, politie, 
personeel van het openbaar vervoer en op allerlei Nederlandse hulpkrachten 
zoals de vrijwillige hulppolitie, de Landwacht en V-Männer. Met andere 
woorden, de bezetter beschikte over een aanzienlijk potentieel aan negatieve 
sanctiernacht dank zij duizenden Nederlanders die zich min of meer - met 
een goed, dan wel kwaad, geweten - gelegitimeerd achtten hun landgenoten 
in opdracht van de Duitsers met allerlei vormen van geweld te bedreigen, 
of te bewerken. 
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Zelfs zijn uiteindelijk meest belangrijke beheersingsmiddel - zijn bajonet
ten! - kon de bezetter slechts aanwenden bij de gratie van zijn (quasi )gezag 
in de ogen van al die ' loyale medewerkers'. Uiteraard zullen van die 'mede
werkers ' alleen de Duitsers en de Duits-, of nationaal-socialistisch, gezinde 
Nederlanders, voornamelijk uit plichtsbesef - d.w.z. op grond van het gezag 
van hun Duitse meesters - deze opdrachten uitgevoerd hebben. Het gros der 
'goede' Nederlandse ambtenaren, politie-agenten, tram- en treinbestuurders, 
cipiers ed. zal doorgaans aan deze politiële bezettingstaken - althans als ze 
door hadden waar ze eigenlijk mee bezig waren - niet dan met tegenzin 
meegedaan hebben vooral uit vrees voor reprimandes, ontslag, gevangen
neming en erger. Niettemin, voorzover en voorzolang zij hun reguliere 
Nederlandse bazen, chefs en directeuren gehoorzaamden, konden zij hun 
medewerking aan de Duitse geweldpleging voor zichzelf en onder elkaar 
rechtvaardigen, c.q. goedpraten met de overweging dat zij slechts hun plicht 
deden in opdracht van het wettig gezag. 

Die dragers van het 'wettig gezag' - secretarissen-generaal, burgemeesters, 
directeuren van ambtelijke diensten ed. - conformeerden zich op hun beurt 
weer, mogen wij aannemen, aan zulke bevelen van de kant van de bezet
tingsautoriteiten, omdat zij eveneens beducht waren voor negatieve sancties. 
Ook zij , evenwel, konden hun medeplichtigheid aan deze repressie motive
ren of rationaliseren in het kader van hun aanvaarding van de Rijkscommis
saris en zijn staf als uiteindelijk verantwoordelijke gezagsdragers. 

In het geval van de Duitse bezetting was ook het vermogen om met behulp 
van geweld middelen een 'fonds' van anderssoortige negatieve sancties te 
creëren vooral bruikbaar in combinatie met een minimum aan gezagsaan
vaarding van die Nederlandse functionarissen die de betreffende economi
sche en jof sociale sancties ten uitvoer moesten leggen. Als Seyss-Inquart 
bevel gaf een hoge ambtenaar of burgemeester te ontslaan , dan werd de 
Rijkscommissaris, denk ik , veelal gehoorzaamd door de terzake bevoegde 
Nede rl andse autoriteit omdat die bevreesd was bij niet-gehoorzamen even
eens zijn baan te verliezen. Toch zal de uitvoering van zo'n bevel de betref
fende secretaris-generaal of directeur-generaal gemakkelijker gevallen zijn, 
naarmate die er meer van overtuigd was dat de bezetter daartoe het recht 
had . Voorts , zelfs al vond de Nederlandse hoogwaardigheidsbekleder in 
kwestie zo'n ontslag eigenlijk onrechtmatig, dan nog kon hij zijn medewer
king eraan tegenover zichzelf en zijn omgeving billijken met een verwijzing 
naar de onvermijdelijkheid ervan en de eindverantwoordelijkheid ervoor 
van de bezetter. 

Bovendien wijs ik er, wellicht ten overvloede, weer op dat voor alle Neder
landers die uit hoofde van een functie op lager niveau medeplichtig waren 
aan het voorbereiden of opleggen van negatieve sancties van Duitse her
komst, sprake was van 'normale' gehoorzaamheid aan hun 'normale' gezags
dragers. Zo zij gevolg gaven aan directieven van 'vooroorlogse' - en dus 
doorgaans 'goede' - superieuren, zal voor hen derhalve de strafbedreiging 
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door de bezetter, zeker in het begin van de oorlogsjaren, geen rol van grote 
betekenis gespeeld hebben. 

De effectiviteit van zowel het direc te dreigen met of toepassen van geweld, 
a ls ook van het indirecte gebruik ervan (om daarmee tevens economische en 
sociale dwa ngmiddelen in ha nden te krijgen), was dus in die tijd - en is ver
moedelijk in a lle totalitaire systemen te allen tijde - afhankelijk van de mate 
waarin de machthebbers gezag hebben in de ogen van sleutelfiguren van die 
organisaties die hen ten dienste staan . Dat aanvaarding van het gezag der 
machthebbers door die sleutelfiguren weer in hoge mate een functie is van 
de mate waarin en de wijze waarop de laatsten beloond worden, spreekt 
vanzelf. 

2. Een lok- en dwangregiem in combinatie met gezag 

In het a lgemeen, zo mag worden verondersteld, werken ook geweld (drei
ging) en a ndere nega tieve sancties beter als beheersingsmiddelen, naarmate 
ze meer als 'stok achter de deur ', dat wil zeggen als hulpmiddel ter onder
steuning van positieve sancti es worden aangewend . Met dwang kun je nl. 
slechts tot op zekere hoogte en onder bepaalde voorwaarden anderen je wil 
opleggen. Wie uitsluitend om straf te ontlopen zich conformeert aan bevelen 
van hogerhand , zal gemeenlijk slechts nala ten wat verboden is, maar zich 
niet inspannen om te doen wat geboden is. Met andere woorden, dwangmid
delen creëren 'minimumlijders' en dan nog alleen voorzover het om enigszins 
controleerbare activiteiten gaat. Daar komt bij dat je met dwang mensen te
gen je in ' t harnas jaagt. Zeker a ls het om onderling enigermate solidaire 
groepen gaa t, die van zulke dwangmaatregelen te lijden hebben, stimuleert 
zo' n regiem een gees t van verzet en mobiliseert dus tegenkrachten. 

Lokmiddelen, daaren tegen, motiveren gewoonlijk mensen om een optima
le, in plaa ts van een minima le, pres tati e te leveren. Voorts, wanneer zij niet 
a ll een met negatieve, maar ook - en vooral! - met positieve sancties beheerst 
worden, kunnen de beheersten zich concentreren op het vooruitzicht be
loond te worden en de mogelijke straffen als een voor hen niet (al te) rele
vante dreiging beschouwen. Dan bied t een kleine, maar toch geloofwaardi
ge, kans op straf voor de onderhorigen hun machthebbers de gelegenheid die 
enkelingen of minderheden die niet (zo) on tvankelijk zijn voor de geboden 
beloningen, te isoleren dan wel te elimineren. Vaak zullen heersers op deze 
wijze met een lok- en dwangregiem verdeeldheid kunnen zaaien onder de 
beheersten en zodoende het risico van collecti ef verzet kunnen vermijden, al
thans verkleinen. 

Een lok- en dwangregiem kan bestaan uit een combinatie van ' pure' lok
met 'pure' dwangmiddelen , bijvoorbeeld als een onderwijzer zijn leerlingen 
voor goed gedrag beloont door een verhaal te vertellen, maar herrie bestraft 
met hen te la ten nablijven . Een andere mogelijkheid om positieve en nega
lieve sancties in een bepaalde mengvorm te gebruiken is echter gelegen in 
het voorwaardelijk in het vooruitzicht stellen van beloningen. Zo een ouder 
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's morgens aankondigt aan het eind van de middag op ijs te zullen tracteren 
als de aan zijn of haar zorgen toevertrouwde jeugd zich goed gedraagt, 
dreigt deze met 'straf in de vorm van het niet-doorgaan van de beloning. 

Een lok- en dwangregiem waarbij dus de positieve sancties het primaire 
en de negatieve het secundaire beheersingsmiddel vormen, is uiteraard 
slechts mogelijk als de heersers veel economische en sociale lokmiddelen in 
petto hebben. Zoals wij zagen, was in de verhouding tussen de bezettingsau
toriteiten en de topfiguren van ons bedrijfsleven en openbaar bestuur, bij de 
aanvang van de bezetting in ruime mate aan deze voorwaarde voldaan. 
Naarmate evenwel de vooruitzichten op een Duitse eindoverwinning taan
den , slonk het potentieel aan lokmiddelen en kreeg het Duitse bewind meer 
het karakter van een dwangregiem. 

3. Een dwang- en lokregiem 

In dit verband wil ik de stelling poneren dat een puur dwangregiem zelden 
of nooit voorkomt. Vrijwel elke heerschappijvorm welke oppervlakkig gezien 
uitsluitend op dwangmiddelen berust, vertoont op de keper beschouwd toch 
meestal wel enige trekken van een dwang- én lokregiem. Zoals het vooruit
zicht op positieve sancties de machthebber een 'fonds' van negatieve sancties 
oplevert, zo ook stelt strafbedreiging hem in staat om hen die hij in zijn 
macht heeft, te 'belonen ' door het opschorten of afgelasten van de straf. 

Door bijv. een aantal Joodse Nederlanders tijdelijk uitstel van deportatie 
te verlenen, verkreeg de bezetter de medewerking van de Joodse Raad. Pres
ser ( 1965: 253 ) gebruikt in zijn aangrijpend verslag van de Nederlandse J 0-

denvervolging enige malen het treffende beeld van reddingsboten aan boord 
van een zinkend schip: 'Doodsbedreiging ... Is het wonder, dat de velen, de 
zeer velen, die iets of meer dan iets daarvan aanwezig achtten , in hevige op
winding geraakten en meededen aan de storm op de reddingsboten, nu het 
schip zover slagzij maakte? Die reddingsboten leken de baantjes bij deJood
se Raad ... '. 

M.a.w. hoe sterker de bedreiging, hoe meer waard de mogelijkheden wor
den om aan het gevaar te ontsnappen of om anderen die kans te geven. Het 
laatste - de mogelijkheid anderen van de dreiging te redden - moet hier be
paald aan worden toegevoegd . Immers, een lokmiddel par excellence waar
van de Dui tsers zich bedienden om niet alleen functionarissen van de Joodse 
Raad, maar ook ambtenaren, politieagenten en leidinggevende figuren in 
het bedrijfsleven tot collaboratie te verleiden, bestond uit uitstel of afstel van 
executie van dwangmaatregelen zowel voor die mensen zelf, als ook voor 
hun medewerkers of landgenoten . 

Zo kon bijv. de directie van de NS uitzending naar Duitsland van bepaal
de categorieën personeel voorkomen door toezeggingen terzake van nieuwe 
of extra-inspanningen ten behoeve van de bezetter (Rüter, 1960: 33-46). In 
deze en talloze andere, gelijksoortige gevallen was - en bleef - uiteraard on
duidelijk in hoeverre de Duitse functionarissen 'echte' dan wel schijnconces-
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sies deden, omdat ze op den duur de werknemers in kwestie toch in Duits
land wilden inzetten, Of omdat ze eigenlijk nooit serieus van plan geweest 
waren dit dreigement uit te voeren. 

Zo ook waren velen - zij het schoorvoetend - bereid in het kader van de 
Joodse Raad ofvan het Nederlands bestuursapparaat hand- en spandiensten 
voor de Duitsers te verrichten, niet alleen omdat zij hoopten daarmee het ei
gen vege lijf of de eigen positie te redden, maar tevens omdat zij de (vaak 
ijdele) hoop koesterden vanuit zo'n positie ten behoeve van anderen vertra
gingsacties te kunnen voeren en lijdelijk verzet of sabotage te kunnen plegen. 
Presser (1965: 5 I 9-520) spreekt de veronderstelling uit dat 'de Duitsers vaak 
enige sabotage, die hun kwalijk kon ontgaan, op de koop toenamen, in hun 
berekening verdisconteerden: deze prijs immers was hun de medewerking 
van de Joodse Raad wel waard.' Hetzelfde geldt voor de medewerking van 
andere instanties. Zo werden bijvoorbeeld de zgn. Barneveldse Joden, een 
aantal prominente intellectuelen, op voorspraak van de toenmalige secreta
ris-generaal van Binnenlandse Zaken (Frederiks) in een kasteel in Barneveld 
ondergebracht en (voorlopig) niet op transport gesteld. Ter verklaring van 
de houding van de Duitsers merkt Presser (1965: 440) dan op: 'Paste het niet 
in het Duitse beleid, de neiging tot verzet van figuren als Frederiks a .h .w. 
te kanaliseren door hem de gelegenheid te geven, enkelen te redden?' 

De gruwelijkheid van deze voorbeelden moet ons niet uit het oog doen 
verliezen dat dit soort beheersingsmechanismen ook in 'mildere' vormen 
overal en te allen tijde voorkomt. Men denke aan de onderwijzer die aan
kondigt dat de hele klas moet 'blijven', tenzij de schuldige zich meldt (ofge
meld wordt), aan de chef die een tekortschietende ondergeschikte 'een laat
ste kans geeft', aan justitiële autoriteiten die een gevangene voorwaardelijk 
in vrijheid stellen. AI deze functionarissen hanteren de opschorting van een 
strafmaatregel als potentiële beloning voor 'goed gedrag' van resp. de leer
ling, de werknemer of de gedetineerde. 

De vraag rijst waarom onscrupuleuze gezagsdragers geen ruimer gebruik 
maken van dit soort dreigementen in plaats van het daadwerkelijk hanteren 
van de hen ter beschikking staande negatieve sancties. Het antwoord moet 
natuurlijk luiden dat dreigementen loos zijn, zo niet regelmatig wordt aan
getoond dat de gezagsdragers in staat en bereid zijn hun dreigementen waar 
te maken. Kortom, de waarde van concessies als lokmiddel hangt af van de 
geloofwaardigheid van de aangekondigde dwangmaatregel, en die geloof
waardigheid van de bedreiging is op haar beurt weer een functie van de fre
quentie waarmee in vergelijkbare situaties de dwangmaatregel wordt uit
gevoerd . 

Het manipuleren met het opschorten van negatieve sancties is dus altijd 
maar op kleine schaal mogelijk, aangezien het slechts effectief is wanneer de 
sancties in kwestie op grote schaal wél ten uitvoer gelegd worden. Een en an
der is weergegeven in figuur 3. Hierin wordt verduidelijkt hoe dreiging met 
dwangmiddelen een voorraad lokmiddelen schept. Stel dat wij de zwaarte 
van een bepaald soort negatieve sanctie in een getal uitdrukken (bijv. 0 = 
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Figuur 3. Dreiging van dwangmiddelen als middel tot vorming van lokmiddelen 

(geloofwaardig ) dreigen 
met het dwangmiddel 

-----------
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van het dwangmiddel 

----------
verwachtingsniveau 

I-------------------~-----------~ 
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geen, 10 = honderd stokslagen; 0 = geen, 10 = f 100,-- boete). Wanneer 
nu de slachtoffers een dwang van sterkte 6 verwachten, dan heeft de sanc
tieoplegger in principe meer lokmiddelen ter beschikking dan wanneer men 
een dwangmaatregel van sterkte 3 verwacht. Alles aan straf immers wat be
neden het verwachtingsniveau blijft, valt mee en kan gelden als bevoorrechting; 
alles wat erger is dan het verwachtingsniveau valt tegen en kan worden op
gevat als tenachterstelling. Hoe zwaarder dus de verwachte straf, hoe groter de 
zone van de 'meevallers' en hoe meer manipulatiemogelijkheden de sanctie
hanteerder heeft in de vorm van concessies, potentiële 'meevallers'. 

Zoals verder aangegeven in figuur 3, het dreigen met het dwangmiddel is 
slechts effectief in het opvoeren van het verwachtingsniveau der slachtoffers, 
voorzover een frequent toepassen van de sancties in kwestie hen overtuigt 
van de ernst van de dreiging. Natuurlijk, zoals al ter sprake kwam, een zeke
re mate van bluf is mogelijk . De bedreigde partij handelt tenslotte op grond 
van verwachtingen die - minstens ten dele - een speculatief karakter heb
ben . Dit geldt vooral als het om nieuwe dreigementen of om oude drei
gementen met een nieuw dwangmiddel gaat . De mogelijkheden om langere 
tijd mensen succesvol te bedreigen, hoewel men daartoe in feite de middelen 
of de bereidheid mist, zijn echter naar alle waarschijnlijkheid beperkt. 

Geconcludeerd mag dus worden dat het verwachtingsniveau in zekere 
mate medebepaald wordt door het daadwerkelijk toepassen van het dwang
middel in kwestie. Dit heeft, zoals wij reeds zagen, ten eerste ten gevolge dat 
het geen eenvoudige zaak is om het verwachtingsniveau bij de bedreigde 
partij hoog op te voeren, teneinde bevoorrechting als lokaas te kunnen han
teren. Hier werkt een soort wet van de verminderde meeropbrengst. Het 
profijt dat machthebbers toucheren in de vorm van concessiemogelijkheden 
weegt al spoedig niet meer op tegen de 'kosten' van de vereiste meer-inzet 
aan machtsmiddelen (om op groter schaal die sancties toe te passen) en van 
de eruit voortvloeiende toename aan verkwisting van menselijke en sociale 
energie. 

Ten tweede betekent het opvoeren van de frequentie en/of intensiteit van 
dwangmiddelen dat daarmee de geloofwaardigheid van de 'meevallers' op 
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losse schroeven komt te staan. Wie om zich heen ziet da t uitstel van executie 
van dwangmaatregelen doorgaans toch geen afstel betekent, zal daaruit 
vroeger of later concluderen dat hij /zij de machthebber in kwestie niet op 
zijn woord kan geloven. Als nu het risico getroffen te zullen worden door 
dwangmaatregelen, door de veelvuldige toepassing ervan, stijgt, zal in ver
gelijking daarmee voor de bedreigden het risico van zich te verzetten of te 
vluchten navenant afnemen6

. 

Ten derde moet bedacht worden dat verhoging van het dwanggehalte van 
een regiem in feite inhoudt da t geweldpleging de vorm van terreur gaat aan
nemen. Zo'n ontwikkeling heeft niet alleen een eroderende inwerking op de 
effec tiviteit van ' beloningen' in de vorm van bevoorrechting voor deze of 
gene (groep), maar is tevens funest voor de gezagsbasis van het regiem. Ter
reur immers betekent dat dwa ngmaa tregelen niet langer plaats vinden in het 
kader van een of andere vorm van rechtspleging, of zelfs maar de schijn er
van. Dan - zoals Schuyt (1972: 270) het uitdrukt - vindt geweld plaats 
'zonder vorm van proces' en worden voor hen die ermee bedreigd worden, 
de risico's ervan onvoorspelbaar. Uiteraard is zo'n situatie van rechteloos
heid waarbij eigenlijk de machthebbers alle aanspraken op gezag laten varen 
en zich gaan beroepen op 'het recht van geweld', fnuikend voor elk schijntje 
legitimiteit waarop zij nog konden steunen. 

Ik wijs nog op een andere implicatie van de betekenis van het daadwerkelijk 
toepassen van sancties voor het verwachtingsniveau dienaangaande van hen 
die daaraan blootges teld zijn. De ' tussenschakel ' van het dreigement kan 
ontbreken. Ook als een machthebbende instantie niet opzettelijk manipu
leert met het aankondigen van strafmaatregelen, kan toch het mechanisme 
van de bevoorrechting werkzaam zijn. De slachtoffers nl. kunnen terecht of 
ten onrechte uit de feitelijke sanctietoepassing ten aanzien van met henzelf 
vergelijkbare personen of groepen afleiden dat zij zelf in meerdere of minde
re mate bedreigd worden . Met andere woorden, de strafpraktijk beïnvloedt 
het verwachtingsniveau ook los van in woord of geschrift geuite dreigemen
ten van de zijde van de strafopleggers7 • 

Zo ook kunnen mensen zonder enigerlei uitdrukkelijke toezegging van de 
machthebbers (dat men onder die en die voorwaarden niet of minder getrof
fen zal worden door een dwangmaatregel ) hopen de dans te ontspringen en 

6 De geloofwaardigheid van meeva llers voor potentiële slachtoffers van dwangmiddelen is groter 
indien de betrokkenen en bloc, d.w.z . als duidelijk herkenbare sociale groepering van de maat
regel uitgezonderd worden, dan indien er individuele uitzonderingen gemaakt worden. Zo had 
menig koloniaal regiem zijn bevoorrechte etnische minderheid als loyale élite (de Molukkers, 
de Gurka's enz. ) en zo konden de nationaal-socialistische en fascistische regiems in de door hen 
veroverde gebieden rekenen op de steun van een politieke minderheid, die voor hun landgeno
ten als ha ndlangers van de vijand bekend waren. 
, Uiteraard is dit proces min of meer het spiegelbeeld van het eerder beschreven 'domesticatie 
effect'. In het laatste geval was sprake van onwillekeurig verwachte sancties van negatieve aard 
die niet plaa ts vonden (meevallers! ), terwijl nu aan de orde zijn nega tieve sancties die wèl -
maar bij anderen - plaats vinden. 
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daarom gemotiveerd worden tot collaboratie. Vele Joden, studenten, ar
beiders en vrijgelaten krijgsgevangenen in Nederland hoorden tijdens de be
zetting van deportaties van mensen die tot eenzelfde, dan wel soortgelijke, 
categorie als zij behoorden. Uiteraard was dat voor sommigen een reden om 
onder te duiken. Anderen, daarentegen, voelden zich, nog afgezien van alle 
officiële aankondigingen van de bezetter en van Nederlandse instanties, al
leen al op grond van deze geruchten of berichten afkomstig van familieleden, 
bekenden of collega's, zodanig bedreigd dat zij zich voegden naar de wensen 
van de bezetter in de hoop daarmee hun lot en/of dat van hun lotgenoten 
te verzachten. 

Tenslotte nog een opmerking over het verwachtingsniveau als collectief ver
schijnsel. Zowel het feitelijk toepassen van een dwangmaatregel als het drei
gen daarmee beïnvloedt niet slechts het verwachtingsniveau dergenen die 
zelf het dreigement gehoord of de uitvoering van de dwangmaatregel waar
genomen hebben, maar ook het verwachtingsniveau van mensen die op 
enigerlei wijze in contact staan met die oorspronkelijke 'hoorders' (van de 
dreigementen) en 'waarnemers' (van de uitvoering). De berichten over de 
dreiging bereiken dus ook - en vaak zelfs voornamelijk - via de communica
tiekanalen van allerlei sociale verbanden de potentiële slachtoffers. Het aan
tal mensen dat de berichten in kwestie uit de tweede hand heeft, is natuurlijk 
meestal een veelvoud van het aantal directe 'hoorders' en 'waarnemers' . Het 
behoeft dus geen nader betoog dat zo'n verwachtingsniveau betreffende op 
handen zijnde dwangmaatregelen en mogelijkheden tot gehele of gedeeltelijk 
afwending van het gevaar, doorgaans gebaseerd zal zijn op een min of meer 
vertekend beeld van de feitelijk geuite dreigingen en van de feitelijk toe
gepaste sancties. De aard en mate van vertekening zijn dan te verklaren uit 
de eigen aard van processen van bericht- en geruchtvorming, uit de cultuur 
en structuur van de sociale groeperingen waarin de communicatienetwerken 
ingebed zijn, en uit persoonskenmerken. 

Zo noemt De Jong (1967: 25) in zijn analyse van het probleem waarom 
tijdens de bezetting de berichten omtrent de realiteit der vernietigingskam
pen zo weinig tot het besef der Nederlanders doordrongen, naast de volstrek
te geheimhouding en misleiding door de Duitse instanties, als voornaamste 
factor de psychische afweermechanismen. Het is echter niet uitgesloten dat 
er ook - bij wijze van spreken - collectieve afweermechanismen in het spel waren. 
Wanneer bijv. de leiding van de Joodse Raad berichten over massale uit
roeiing van J oden als overdrijving, als oorlogspropaganda der Geallieerden 
beschouwt, dan kan dit mede-voortvloeien uit een in kringen van de Joodse 
Raad krampachtig - en soms tegen beter weten in - in stand gehouden ideo
logieS welke het doorwerken van deze organisatie rechtvaardigde. Presser 

• Een ideologie is sociologische zin is een 'systeem van opvattingen dat een uitdrukkelijke recht
vaardiging van positie en belang van de desbetreffende groepering in houdt' (Van Doorn en 
Lammers, 1976: 243). Bedacht dient te worden dat de opvattingen in kwestie niet noodza
kelijkerwijs onwaar hoeven te zijn. Uiteraard is echter de kans heel groot dat een ideologie zoal 
geen onwaarheid, dan toch in ieder geval slechts een deel van de waarheid, c.q. een bepaalde 
kijk op de waarheid , bevat. 
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(1965: 248-249) noemt op grond van een verslag van een vergadering van 
de Joodse Raad (op 27-6-1942) enige punten welke men zou kunnen aan
merken als axiomata van de in de Raad dominante ideologie: 
' 1. doorwerken van de Joodse Raad betekende de mogelijkheid tot rekken. 
2. vrijstelling van belangrijke personen bewaarde een kern, die voor de 
wederopbouw van het Joodse leven in Nederland van groot gewicht zou 
zIJn. 
3. verdwijnen van de Joodse Raad zou in de kaart spelen betekenen van 
'ongure elementen', die met een nieuwe organisatie de deportatie 'waar
schijnlijk' niet zouden vertragen, maar bespoedigen . .'. 

De leden van de Joodse Raad praatten elkaar dergelijke ideeën voortdurend 
min of meer aan, zodat deze uitgangspunten in de loop der jaren de kracht 
van een collectief geloof kregen. Zo'n geloof, zo'n ideologie was een bestaans
voorwaarde voor het functioneren van de Raad, zoals het voortbestaan van 
de Raad weer een conditio sine qua non was voor de functionarissen ervan 
om zichzelf, hun familie en anderen zolang mogelijk voor deportatie te vrij
waren. 

Welnu, een dergelijke ideologie zal - naast de normale menselijke afweer
mechanismen, waarvan De Jong gewaagt - tevens gefungeerd hebben als 
'filter' voor de berichten over de afgrijselijke dwangmaatregelen die de Duit
sers toepasten en over de door hen per ongeluk, oogluikend of expliciet toe
gelaten mazen in de netten. Een dergelijke ideologie droeg er onwillekeurig 
toe bij om systematisch de kwade bedoelingen van de Duitsers te onderschat
ten en de kansen op vrijstelling e.d. te overschatten. Mede door de cultuur 
en de structuur van deze organisatie zal - in termen van figuur 3 - het ver
wachtingsniveau inzake de dreigende gevaren van al die leden van de Joodse 
gemeenschap die hun berichten dienaangaande ontvingen via het communi
catiestelsel van de Joodse Raad, objectief gezien te laag gelegen hebben. 

4. Samenvatting 

In figuur 4 zijn de in het voorgaande behandelde dwangmiddelen waarvan 
de bezetter zich bediende, nog eens kort samengevat. De Duitse instanties 
die in die tijd ons land beheersten en bestuurden, konden beschikken over 
een geweldpotentieel, een arsenaal van negatieve sancties van fysieke aard 

Figuur 4. De dwa ngmiddelen van de bezetter 

1. Geweldpotentieel (nega tieve sancties van fysieke aard ) .. 

I 2. Nega ti eve sancties van economische en sociale aard : 3. 'Posi tieve sanct ies' door 'conversie' van nega tieve 

4. Negatieve sanc ties door 'conversie' van positieve 
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( I ), met behulp waarvan zij dan weer gebruik konden maken van andere 
negatieve sancties - van economische en sociale aard - (2), èn van quasilok
middelen in de vorm van uitstel van eerder aangekondigde strafmaatregelen, 
ofvan vrijstelling ervan van bepaalde personen of groepen (3). Tenslotte kon 
de bezetter nog een vierde klasse negatieve sancties aanwenden, nl. het niet 
- dan wel later, in mindere mate, of selectief - toekennen van positieve sanc
ties (4). 

De beide eerstgenoemde 'pure' dwangmiddelen ( I en 2) behandelde ik, 
evenals het laatstgenoemde soort - het 'lok- en dwangregiem' - (4), in ver
band met de aanvaarding van het Duitse gezag in Nederland tijdens de 
tweede wereldoorlog door vele Nederlanders . Het derde soort beheersings
middelen - die een 'dwang- en lokregiem' (3) opleveren - kwam als laatste 
aan de orde. Daarbij legde ik de nadruk op de onderlinge samenhang van 
positieve en negatieve sancties. Ter afsluiting enige conclusies. 

Ten eerste, hoe gevarieerd het totale instrumentarium van beheersings
middelen dat de Duitse autoriteiten hanteerden, ook was, toch vormden van 
begin tot eind de 'bajonetten' de grondslag van het bezettingsregiem. Terza
ke van de in figuur 4 opgesomde dwangmiddelen behoeft dat geen nader be
toog voorzover het om de eerste drie categorieën ( I, 2 en 3) gaat. Met be
trekking tot de vierde categorie (4), evenwel, dient men te beseffen dat die 
lokmiddelen - de beloningsmacht van de bezetter dank zij het perspectief 
van een langdurige Duitse suprematie in Europa - weer bestonden bij de 
gratie van de Duitse militaire overmacht, d.w.z. óók weer berustten op het 
geweldpotentieel van de veroveraar. Om nog eens naar het eerder geciteerde 
gevleugeld woord van de Gérardin te verwijzen, inderdaad kun je op bajo
netten niet zitten, maar je kunt wel met bajonetten een zitplaats laten con
strueren! 

Ten tweede, zo'n bezettingsregiem moet niet gezien worden als een optel
som van drie categorieën beheersingsmiddelen - gezag, dwang- en lokmid
delen - , maar als een samenstel van deze vormen van macht en gezag. Dat 
samenstel overigens, - er werd reeds enige malen op gezinspeeld - verander
de in de loop van de bezettingsjaren danig van karakter. 

VI. HET DUITSE REGIEM IN DE LOOP VAN DE BEZETTINGSJAREN 

1. Het tanen van het Duitse gezag 

AI in de zomer en herfst van 1940 bleek Duitsland de oorlog toch nog niet 
(helemaal ) gewonnen te hebben: in de slag om Engeland bleek de RAF op
gewassen tegen de Luftwaffe. Later dat jaar gingen de Britten in Afrika tot 
de aanval over en begin '41 bezetten ze een deel van Libië en heel Abessynië. 
Toen voorts in mei van dat jaar de Royal Navy erin slaagde de Bismarck 
tot zinken te brengen en aldus de Britse suprematie ter zee te bevestigen, be
gonnen vele leidinggevende figuren in West-Europa die zich reeds neer
gelegd hadden bij een langdurige Duitse opperheerschappij, twijfels te koes
teren aan het Duitsland-staat-op-winst-perspectief, temeer daar Roosevelt 
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(herkozen in November 1940) hoe langer hoe duidelijker bereid bleek Enge
land en zijn bondgenoten te steunen en de VS op oorlog tegen Hitler's 'Der
de Rijk' voor te bereiden. 

Vervolgens trokken in juni '41 de Duitsers ('operatie Barbarossa') tegen 
de Soviet-Unie ten strijde, maar stuitten aan het einde van dat jaar voor 
Moskou en Leningrad op stugge tegenstand. Tezelfdertijd (december '41, na 
de aanval der Japanners op Pearl-Harbour) verklaarde Hitler de VS de oor
log en voegde daarmee de laatste toen nog neutrale en meest formidabele 
grootmacht ter wereld aan het kamp van zijn tegenstanders toe. Hierdoor 
raakten zelfs de meest verstokte pessimisten onder hen die zich begeven had
den op het pad van de 'loyale samenwerking', minder zeker van een Duitse 
eindoverwinning. Het jaar 1942 gaf weliswaar weer een groot offensief van 
de Wehrmacht aan het Oostfront te zien, maar ook de eerste grootscheepse 
bombardementen op Duitsland. In de herfst van '42 en de daarop volgende 
winter begon in N-Afrika van EI-Alamein de victorie, terwijl de Duitse legers 
bij Stalingrad tot staan gebracht en tenslotte verslagen werden. Door al deze 
ontwikkelingen begon het Duitsland-staat-op-winst- voor een Duitsland
staat-op-verlies-perspectief plaats te maken. 

Met het keren der krijgskansen verdween voor alle betrokkenen in de be
zette gebieden het lange termijn uitzicht op 'beloningen' als sneeuw voor de 
zon. De lokmiddelenvoorraad waaruit de bezettingsautoriteiten aanvanke
lijk konden putten, werd hoe langer hoe kleiner en derhalve werd uiteraard 
het 'gezagsversterkend effect' van de Duitse beloningsmacht zwakker en ten
slotte gereduceerd tot nul. 

De omschakeling van een aanvals- naar een verdedigingsoorlog brengt 
mee dat een oorlogvoerende natie niet langer een beperkt aantal mensen en 
middelen kan inzetten op de plaats waar en op het tijdstip wanneer dat haar 
goed uitkomt, maar genoodzaakt is overal en te allen tijde een geducht mili
tair potentieel ter beschikking te hebben. In verband daarmee, maar van
zelfsprekend ook al ten gevolge van de enorme verliezen die geleden werden, 
zag Duitsland zich dus geconfronteerd met steeds grotere tekorten aan pro
dukten van de bewapeningsindustrie, arbeidskrachten, voedsel enz. Om in 
de behoeften van hun krijgsmacht te voorzien zagen de Duitse instanties zich 
derhalve genoodzaakt hoe langer hoe frequenter hun toevlucht te nemen tot 
allerlei dwang- in plaats van (de toch al schaarser wordende) lokmiddelen. 

De veelvuldige aanwending van vooral zware negatieve sancties, zo werd 
al eerder aangestipt, is funest niet slechts voor allerlei mogelijkheden om met 
positieve sancties te manipuleren, maar ook en bovenal voor de legitimering 
van de faits et gestes van een machthebber. Zo ook kwam het optreden der 
Duitse autoriteiten in ons land, naarmate zij nolens volens zich meer gingen 
verlaten op geweld middelen en andere daarmee afdwingbare sancties van 
negatieve aard, steeds meer in strijd met letter en geest van het bezettings
recht en met de belangen van Nederland, Nederlandse overheidsdiensten, 
bedrijven en van de bestuurderen van deze organisaties. 

Er ontstond dus een eerst langzame, naderhand snellere transformatie van 
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het bezettingsregiem van een combinatie van lokmiddelen en gezag, met ne
gatieve sancties als 'stok achter de deur', naar een vorm van dwangmacht 
- terreur ! - waarbij lokmiddelen en gezag nog slechts een rol van onder
geschikte betekenis speelden. Overschakeling van gelegitimeerde belonings
macht naar dwangmiddelen als primair beheersingsinstrument houdt na
tuurlijk een vicieuze cirkel in. Door geweldpleging en negatieve sancties van 
economische en sociale aard wordt het gezag van de machthebber en diens 
mogelijkheden voor het paaien met lokmiddelen van de onderworpenen 
ondermijnd en verkleind, en dat versterkt dan weer de neiging en noodzaak 
om vooral 'met de knoet' te regeren. 

Met de teloorgang van de vooruitzichten op een Duizendjarig Rijk taande 
dus het Duitse (quasi )gezag, ten eerste omdat het reservoir van aan dat per
spectief ontleende beloningsmogelijkheden uitgeput raakte. Ten tweede be
gon zich, naar wij zagen, door de voor Duitsland snel verslechterende oor
logssituatie, een herziening in het relatief gewicht der doelstellingen van de 
bezetter - genoemd in de aanvang van dit essay in navolging van De Jong 
(1976) - af te tekenen. De aanvankelijk nogal saillante nazificatie-politiek 
werd langzamerhand geheel en al overschaduwd door het streven naar ex
ploitatie en deportatie. Deze verandering van prioriteiten bracht uiteraard 
een navenante verschuiving teweeg van 'zachte' (positieve) naar 'harde' (ne
gatieve) beheersingsmiddelen met als consequentie een erosie van de legiti
mering van de bezettingsmach t. 

Er zijn, naar het mij voorkomt, echter nog twee redenen - die vanzelfspre
kend niet losstaan van de eerder genoemde - waarom dat Duitse quasigezag 
in de loop van de periode '40-'45 aan betekenis inboette. Ten eerste (of lie
ver: ten derde), de verharding van het regiem en de desintegratie van het 
Duitsland-staat-op-winst-perspectief waren natuurlijk ook in hoge mate be
vorderlijk voor verzet en illegaliteit, hetgeen dan weer de meedogenloze be
strijding ervan door de Duitsers met inzet van alle beschikbare geweIdmid
delen, aanwakkerde (hierover uitvoeriger: Klumper, 1983: Hdst.4). Met an
dere woorden, het vierde (door De Jong genoemde) doel van de bezetter -
eliminatie - kwam ook hoe langer hoe centraler te staan, met alle gevolgen 
van dien voor het karakter van het bezettingsregiem dat zich steeds dui
delijker als een schrikbewind deed kennen. 

Naarmate echter verzet en illegaliteit zich duidelijker gingen organiseren 
en manifesteren, kwam ook de 'loyale samenwerking' met de vijand van de 
Nederlandse ambtelijke top en de werkgevers onder sterker druk te staan. 
Konden de betrokken functionarissen aanvankelijk de activiteiten van de il
legale pers, en van andere ondergrondse en verzetsorganisaties, nog afdoen 
als 'daden van onbezonnen en misdadige elementen' (aldus een passage uit 
de proclamatie van Schrieke, Hirschfeld en Frederiks in oktober 1941; zie De 
Jong, deel 5 11: 765), in de daarop volgende jaren gingen verzet en illegali
teit voor hen niet slechts een geduchte tegenmacht vormen, maar tevens een 
tegenmacht waarvan het optreden door de Londense regering gesanctio
neerd werd. 
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In dezelfde week (in februari 1943) waarin voor het eerst een collaborateur 
(generaal Seyffardt) door een verzetsman werd geliquideerd, verbood Minis
ter-president Gerbrandy via Radio Oranje het overheidspersoneel mee te 
werken aan maatregelen 'welke kennelijk ten doel hebben, de Duitse oor
logsmachine met Nederlandse goederen of Nederlandse onderdanen te voe
den' (De Jong, deel 6 11: 546). Vlak na de april-mei stakingen van 1943 ver
scheen voorts als brochure - en in de illegale pers - op ruime schaal een 
Commentaar op de 'Aanwijzingen' waarin deze aangescherpt werden (De 
Jong, deel 7 I: 577-578). Vermelding verdient dat de schrijvers ervan spe
ciaal zorg droegen de brochure ter kennis te brengen van de vier toonaange
vende, 'goede', secretarissen-generaal die toen nog in functie waren (Frede
riks, Hirschfeld , Six en Spitzen), en van talrijke andere ambtenaren en bur
gemeesters. Naderhand (oktober '43) autoriseerde de Nederlandse regering 
deze richtlijnen, weer via Radio Oranje. 

Nu bestaat er - aldus De Jong (deel 12 I : 328) - gerede twijfel aan het 
effect van deze en soortgelijke critiek en aanmaningen van illegale zijde en 
vanuit Londen op de feitelijke medewerking van ambtenaren aan allerlei 
volstrekt onrechtmatige Duitse maatregelen in het kader van de exploitatie 
van ons land en de deportatie van velen onzer medeburgers. Toch heeft een 
en ander er waarschijnlijk wel toe geleid dat hoe langer hoe meer ambtena
ren zich bewust werden van de risico's die zij - nu reeds van de kant van 
het verzet, later van de kant van de Nederlandse regering - liepen. Interes
sant in dit verband is een uitspraak van Frederiks, gedaan in juni '43 tegen
over een aantal 'goede' burgemeesters: 'Hij moest - aldus de secretaris-gene
raal - op vier fronten strijden', te weten: de Duitsers, de extremisten in 
Nederland (de illegale pers ), de NSB en Radio Oranje (De Jong, deel 7 I: 
580)! 

Bovendien, en daar gaat het in deze paragraaf om, door de oproep van 
de wettige Nederlandse overheid aan haar ambtenaren om de bezetter niet 
(langer) te gehoorzamen terzake van maatregelen in het kader van de Duitse 
oorlogsinspanningen, konden die ambtenaren zich niet langer vastklampen 
aan de gedachte dat zij door die Nederlandse regering min of meer gemach
tigd waren om de bezetter als quasi-oppergezag te aanvaarden. Met andere 
woorden, de rationeel-legale legitimering van de bezettende macht kwam -
voorzover dat al niet door de terreur was geschied - nu expliciet te vervallen. 

Tenslotte wijs ik nog op een vierde proces dat het quasigezag van de bezetter 
ondermijnde: de aanstelling van NSB'ers en andere Nederlanders die met 
het nationaal-socialistisch gedachtengoed en/of de Duitsers sympathiseerden. 
Enerzijds vormden zulke 'foute' Nederlanders natuurlijk vanuit het gezichts
punt van de bezettingsautoriteiten een loyale elite behulpzaam bij het voor
bereiden en doorvoeren van maatregelen met het oog op de Duitse oorlogs
doelen. Bovendien kwamen de doorgaans geïsoleerde positie van dergelijke 
'foute' functionarissen en de aversie jegens hen (van hun 'goede' superieuren 
en collega's ) de bezetter van pas, inzover zij (openlijke dan wel stilzwijgen-
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de ) ambtelijke frontvorming en tegenkanting tegen bepaalde Duitse initia
tieven voorkwamen of doorbraken. 

Anderzijds was aan hun aanstelling in leidinggevende posities voor de be
zetter een onmiskenbare nadeel verbonden: als protégés van de vijand kon
den zij niet profiteren van het - reeds meermalen besproken - 'vooroorlogse' 
gezag waarover 'goede' Nederlanders op vergelijkbare posten beschikten 
dank zij hun benoeming door de wettige regering (c.q. door functionarissen 
die daartoe door die wettige regering gemachtigd waren). Integendeel, in de 
ogen van zijn ondergeschikten had een 'foute' ambtenaar niet alleen gèèn 
gezag, maar 'negatief gezag! Een opdracht of bevel van een nationaal-socia
listische, of Duitsgezinde, superieur kwam zijn 'goede' ondergeschikten al 
gauw verdacht voor! Waar in geval van twijfel een 'goede' bovengeschikte 
zijn mensen 'mee' kon krijgen op grond van zijn ambtsautoriteit, kreeg een 
'foute' chef gewoonlijk het nadeel van de twijfel, kon niet rekenen op loyale 
uitvoering van zijn directieven en moest het hebben van het dreigen met 
sancties. 'Negatief gezag van een leidinggevende betekent dus niet dat de 
uitvoerende kracht de directieven van zijn baas, chef of commandant niet 
au sérieux neemt - dan is er sprake van gebrek aan gezag - , maar dat hij 
zich gelegitimeerd acht om die directieven niet uit te voeren, te vertragen, te 
saboteren, aan tegenstanders door te geven enz. 

Kortom, het rekruteren van 'foute' figuren voor leidinggevende posities 
deed op zichzelf al afbreuk aan het rationeel-legaal gezag van de Nederland
se overheidsbureaucratie, een legitimering waar de Duitsers aanvankelijk 
dankbaar gebruik van konden maken. Het creëren van een aan de Duitse 
zaak loyale élite bevorderde daarenboven het schermen met en toepassen 
van negatieve sancties en werkte zodoende tevens de delegitimering van het 
gezag van de bezetter zelf in de hand. 

Hadden de bezettingsautoriteiten in het begin van de periode '40-'45 een 
zekere schroom om (te)veel pro-Duitse of nationaal-socialistische topfunctio
narissen aan te stellen, naarmate het regiem zich verhardde en de verhou
ding tussen hen en de 'inheemse' élites sowieso verslechterde,· werden zij op 
dit punt minder terughoudend. Bovendien, op de langere duur hadden ze 
weinig keus, omdat de animo van 'goede' Nederlanders om zich door de 
Duitsers op hoge posten te laten benoemen - en zodoende hun reputatie als 
goede vaderlander in de waagschaal te stellen - afnam, toen het einde van 
het Duizendjarig Rijk duidelijker in zicht kwam. 

In de zomer van 1944 bestond dan ook de top van het voormalige Neder
landse overheidsapparaat in Nederland voor om en nabij de helft uit adep
ten van de Nieuwe Orde. Vijf van de negen secretarissen-generaal, zeven 
van de elf provinciale commissarissen en drie-tiende van alle burgemeesters 
(waaronder nagenoeg alle van de grote en middelgrote gemeenten) waren 
min ofmeer 'fout' (De Jong, deel 6 I: 405-417 ). Om nog een enkel voorbeeld 
te noemen: na een reorganisatie van het apparaat van de arbeidsbemidde
ling in '43 bleven er 25 arbeidsbureaus over waarvan 13 geleid werden door 
een directeur die NSB'er was, ofwel met deze beweging sympathiseerde 
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(Sijes, 1966: 262). Wanneer men zich realiseert dat dergelijke hoge ambtena
ren op hun beurt ook weer de nodige zeggenschap hadden over benoemin
gen in hun ressort, dan kan men zich enigszins een voorstelling maken van 
de penetratie van dergelijke nationaal-socialisten, c.q. nationaal-socialistisch 
angehauchte of pro-Duitse figuren , in de hogere regionen van het Neder
landse overheidsapparaat en daarmee van de omvang van de daardoor ver
oorzaakte erosie van de gezagsbases van het Duitse bezettingsregiem. 

2. Desondanks' loyale samenwerking' 

Omstreeks medio '43 - na de april-mei stakingen waaraan de Duitsers met 
bruut geweld een einde maakten - was, zo mag worden aangenomen, die 
erosie van het Duitse gezag wel zo ver voortgeschreden dat de bezetter zijn 
doeleinden nog slechts kon bereiken door middel van het boven beschreven 
dwang- en lokregiem. Ofschoon dus de Duitse heersers voor de topfiguren 
van ons bedrijfsleven en overheidsapparaat nog maar een schijntje gezag, 
dan wel slechts schijngezag, vertegenwoordigden, bleef toch de 'loyale 
samenwerking' van Nederlandse met Duitse functionarissen nog min of meer 
intact tot aan Dolle Dinsdag (5 september 1944) en hier en daar zelfs tot mei 
'45. Hoe kwam dat? 

Ten eerste, men realisere zich dat de bezettingsautoriteiten en hun Neder
landse tegenspelers in die eerste bezettingsjaren een bepaalde omgangsstijl en 
een modus operand i ontwikkeld hadden. In de theorie der interorganisatio
nele betrekkingen spreekt men wel van een 'boundary social system' (bijv. 
Adams, 1980: 331 ) om daarmee aan te geven dat zich tussen 'grensfunctiona
rissen ' van onderscheiden organisaties die regelmatig met elkaar zaken doen , 
en zodoende van elkaar afhankelijk zijn, een bepaalde onderlinge verbon
denheid , alsmede normen voor het onderling verkeer, ontstaan. 

In sommige sectoren van de economie en het openbaar bestuur had men 
minder dan in andere sectoren te lijden van de verharding van het bezet
tingsregiem en van de aanvallen van de illegaliteit. Zo konden bijv. vele be
drijven in de landbouw en voedingsmiddelenindustrie als ook de Organisatie 
voor de Voedselvoorziening (Trienekens, 1985), de Rijkswaterstaat (Waa
lewijn , 1990) en de Algemene Rekenkamer (Blom, 1989) in ieder geval tot 
september '44 nog min of meer op dezelfde voet functioneren als gedurende 
de eerste jaren van de bezetting. Dan was er dus geen aanleiding om met het 
patroon van de ' loyale samenwerking' te kappen. 

In andere sectoren daarentegen - bijv. in de bouwnijverheid en de me
taalindustrie, bij de departementen van Binnenlandse Zaken en Sociale Za
ken - was er sprake van veel scherper tegenstellingen tussen Duitse en Ne
derlandse belangen en dus ook van meedogenloze druk van de zijde der 
Duitsers en forse 'tegendruk' van het vaderlandse front. Welnu, ook in deze 
gevallen hadden de samenwerkende partijen er toch het nodige belang bij 
dat collaboratiepatroon zo goed en zo kwaad als het ging te handhaven. De 
Duitsers in kwestie hadden het spel van beheersen en besturen door dreigen 
en bieden, door het uitvaardigen van verordeningen en decreten gevolgd 
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door verzachtende maatregelen en lof uitzonderingsbepalingen, met grote 
virtuositeit leren spelen en zagen telkens nog wel kans de druk weer wat op 
te voeren om zo aan de eisen uit Berlijn te voldoen. Voor hen was er dus 
geen reden om deze strategie te laten varen, temeer niet daar zij er zelf alle 
belang bij hadden hun nog altijd grote machtspositie en verhoudingsgewijs 
comfortabele leef- en werkomstandigheden in Nederland te behouden. 

Hun Nederlandse onderhandelingspartners zaten - zoals in het voorgaan
de al ter sprake kwam - tussen twee vuren: dat van Duitsers en NSB'ers, 
enerzijds, en anderzijds dat van de illegaliteit en Londen. Het ligt voor de 
hand dat vele 'goede' topcollaborateurs, op deze manier in het nauw ge
bracht, geneigd waren zo lang mogelijk te volharden in hun samenwerking 
met de bezetter om zo als het ware zichzelf en de instanties aan wie zij naar 
verwachting na de oorlog rekenschap en verantwoording zouden moeten af
leggen, te tonen dat zij consequent, tot het bittere einde, getracht hadden 
hun ondankbare taak in het belang van hun bedrijf of dienst - en daarmee 
ook in het landsbelang - te vervullen. 

Ongetwijfeld waren de meeste van die 'goede' topfunctionarissen - en 
zelfs heel wat 'foute' - er oprecht (en mijns inziens terecht!) van overtuigd 
dat zij door hun organisatie zo goed en zo kwaad als het ging draaiende te 
houden, hun werknemers een zekere bescherming tegen uitzending naar 
Duitsland boden en hen tevens zodoende de nodige - zij het karige - midde
len van bestaan bleven verschaffen. Voorts zal de topleiding van zo'n dienst 
of bedrijf, evenzeer weer te goeder trouw, gemeend hebben dat met het be
houd van de aan haar zorgen toevertrouwde organisatie tevens een natio
naal belang gediend was met het oog op de naoorlogse wederopbouw. Dit 
afwegend tegen het Duitse belang dat zij bevorderden door de zaak aan de 
gang te houden, zal menig topfiguur, naarmate de militaire situatie voor 
Duitsland hopelozer werd, des te gereder gehoopt en verwacht hebben dat 
de bijdrage van zijn bedrijf of dienst aan de Duitse oorlogvoering te laat 
klaar - en zo niet, dan toch slechts van marginaai belang - zou zijn. 

Ten tweede, gegeven het belang dat beide partijen hadden bij de voortzet
ting van de inmiddels geïnstitutionaliseerde 'loyale samenwerking', is het 
zeer wel voorstelbaar dat dit systeem van interorganisationele betrekkingen 
op zichzelf voor hen die dat mede ontwikkeld hadden en er mee hadden le
ren leven, een zekere legitimatie opleverde. Luhmann (1969) heeft indertijd 
in een verhandeling over 'Legitimation durch Verfahren' laten zien dat een 
enigermate gestileerd, geïnstitutionaliseerd samenstel van procedures in het 
ideaaltypische geval tweeërlei waarborgen biedt: (a), dank zij de daarbij in 
acht genomen rechtsregels en normen, dàt er besluiten genomen zullen wor
den , en (b), dank zij de sociale encadrering van de gang van zaken, dat die 
besluiten in de ogen dergenen die met de implicaties ervan te maken krijgen, 
de nodige legitimiteit zullen krijgen. Als voorbeelden noemt en analyseert 
Luhmann dan de rechtspleging, verkiezingen en wetgeving9 • 

• Een 'Verfahren' , zo stelt Luhmann (1969: 38-40) nadrukkelijk, is wat anders dan een ritueel, 
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Zo'n 'Verfahren' is in eerste instantie formeel alleen (in)gericht (met het 
oog) op bepaalde instrumentele functies, op taken (a). Derhalve is de (vol
gens de auteur latente) symbolisch-expressieve betekenis (b) van zo'n pa
troon niet voor iedereen werkzaam. Veel mensen zullen de geloofWaardig
heid van zo'n plechtig gebeuren als een rechtsgeding, een verkiezing, of ook 
een promotie, de zitting van een synode, niet zozeer beoordelen op grond 
van de mate waarin het 'spel' volgens geijkte en eerbiedwaardige regels ge
speeld wordt, maar veeleer aan de hand van hun evaluatie van de mérites 
der uitkomsten van de besluitvorming ('aan de vruchten kent men de boom' 
en niet 'men erkent de boom als authentiek en accepteert dus zijn vruch
ten'! ) . Een dergelijk sociaal gebeuren kan zelfs ten gevolge van een bepaalde 
min of meer traditionele vormgeving voor sommige mensen of groeperingen 
een negatieve legitimeringsfunctie hebben. Zo was in de jaren '30 voor vele 
conservatieven en nationaal-socialisten de parlementaire gang van zaken een 
steen des aanstoots, een reden om zo'n institutie als ongeloofwaardig af te 
wIJzen. 

Welnu, mijns inziens vertoonde het samenspel van Duitse bezettings- met 
Nederlandse autoriteiten eveneens trekken van zo'n systeem van sociaal 
geëncadreerde procedures. Er was sprake van processen van besluitvorming 
welke aan allerlei regels en gewoontes gebonden waren en in het kader waar
van de Rijkscommissaris, zijn Commissarissen-generaal en alle overige Refe
renten, Beauftragten, Fachberater enz. aan de ene, en aan de andere kant 
de Nederlandse topambtenaren en een aantal vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, hun rollen speelden volgens een langzamerhand geijkt pa
troon. 

Wellicht wekte het juridisch en bureaucratisch karakter van de op deze 
leest geschoeide Duits-Nederlandse samenwerking bij het regeren van ons 
land ten tijde van de bezetting aanvankelijk in bepaalde kringen enig ver
trouwen en had het dus een legitimerende betekenis naar buiten. Gaande
weg evenwel, vooral toen de regelgeving van de bezetter en het hem dienend 
ambtenarenapparaat hoe langer hoe meer in flagrante strijd kwam met het 
bezettingsrecht en met Nederlandse belangen, zal deze geïnstitutionaliseerde 
werkwijze eerder afbreuk gedaan hebben aan, dan bijgedragen hebben tot, 
geloof in de geldigheid der aldus opgelegde verplichtingen en de daaraan 
verbonden sancties. 

Niettemin, heel lang bleef deze machinerie op volle toeren draaien, zij het 
dat het systeem langzamerhand steeds meer ontregeld raakte en slechts met 
horten en stoten - en op den duur nog slechts hier en daar - functioneerde. 
Schuyt (1972: 273-275) acht voor de fase van Maart '43 tot september '44 
typerend als beheersingsstrategie (toegepast bij de arbeidsinzet, maar waar
schijnlijk geldt hetzelfde mutatis mutandis voor andere sectoren) 'cumulatie-

een spel waarbij vorm èn inhoud vast staan. Bij het 'Verfahren' kent de vorm echter veel meer 
variaties dan bij het ritueel , en - belangrijker nog - de 'inhoud' van het (besluitvormings)spel 
en derhalve ook de uitkomst, staan geenszins vast. 
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ve controle door het recht'. Volgens deze auteur vigeerde in die periode een 
totalitair-legalistische 'techniek' die in de bezettingstijd vooraf ging aan de 
laatste fase van de terreur (vanaf september '44), waarin de bezetter met ge
weld , en zonder inachtneming van geregelde procedures, - o.a. door razzia's 
en rooftochten - mensen en middelen mobiliseerde voor de Duitse oorlogvoe
ring. 

Kortom, vermoedelijk had, althans tot Dolle Dinsdag (5 september 1944), 
deze toch nog altijd enigszins bureaucratisch/juridische geregelde gang van 
zaken, zoal niet voor de buitenwacht, dan toch voor de 'binnenwacht' van 
de centrale rollenspelers in dit 'spel', een zekere legitimeringsfunctie. Zij kon
den zich nog altijd troosten met de gedachte dat ze in het belang van hun 
organisaties en hun mensen de mogelijkheden van dit samenspel zo goed mo
gelijk benutten. Weliswaar bestond de 'troostrijke' opbrengst van dit spel 
vrijwel uitsluitend uit marginale concessies, te weten de in een vorige para
graaf beschreven 'positieve' sancties die de bezetter hen bood door allerlei 
negatieve sancties niet meteen, of niet voor bepaalde mensen of groepen, ten 
uitvoer te leggen. Bij hun onderhandelingstactiek volgden de betrokken Ne
derlandse topfunctionarissen doorgaans niet het adagium ' fortiter in re, sua
viter in modo' (' krachtig in de zaak zelve, zacht in de wijze van uitvoering' ), 
maar veeleer het omgekeerde 'suaviter in re, fortiter in modo'! Dat neemt 
niet weg dat zij dergelijke 'winstpunten' toch voor zichzelf en voor hun di
recte omgeving konden beschouwen als indicaties dat hun aanblijven nog 
altijd zin had. 

Nu kan men zich afvragen waarom die 'goede' topfunctionarissen dan het 
bijltje er niet bij neerlegden. Dat zij in het algemeen niet de moed en /of de 
vaardigheden hadden om over te gaan op een veel militanter tactiek van 
verzet en sabotage, ligt voor de hand. Maar, konden zij er niet de brui aan 
geven en zo nodig onderduiken? Had niet de regering indertijd in de 'Aan
wijzingen ' opstappen aanbevolen wanneer men de indruk had dat het voor
deel van verdere samenwerking met de vijand voor de bevolking niet meer 
opwoog tegen het nadeel dat men de belangen van de bezetter diende? 

Deze uitweg uit de impasse waarin zij zich bevonden, werd vroeger of la
ter natuurlijk door velen genomen, maar was toch niet zo'n heel erg voor 
de hand liggende optie. Allereerst moet opgemerkt worden dat het vertrek 
van een leidinggevend ambtenaar of manager in die latere bezettingsjaren 
impliceerde dat men zijn ondergeschikten, collega's, superieuren en eventue
le cliëntèle hoogstwaarschijnlijk opscheepte met een 'foute' opvolger. Het ar
gument om door aan te blijven 'erger te voorkomen' was, aldus Sijes (1966: 
66-67 ), in beginsel en in de praktijk vaak stellig niet onjuist. Opstappen was 
dus 'Fahnenftucht', het je werkmilieu, en vaak ookje klanten, opzadelen met 
een - soms letterlijk! - levensgevaarlijke landverrader. Bovendien ging het 
vaak om mensen - dat gold met name voor ondergeschikten, maar het kon
den ook sommige collega's zijn - die mede op jouw gezag in 1940 op dat hel
lend vlak van de collaboratie geraakt waren, en die om welke redenen dan 
ook geen kans hadden of zagen om eveneens te vertrekken. 
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Gezien de vaak hechte onderlinge verbondenheid die in die moeilijke ja
ren gegroeid was, was er dus sprake van een sterke sociale controle om elkaar 
niet in de steek te laten. Daarbij kwam nog dat in het reeds gememoreerde 
'Commentaar op de Aanwijzingen' waar de regering te Londen zich achter 
gesteld had, de 'vluchtweg' min of meer verboden werd. Mocht de in gewe
tensconflict geraakte ambtenaar (volgens de 'Aanwijzingen') ontslag nemen, 
nu (krachtens het 'Commentaar' ) moest hij weigeren mee te werken aan 
'verboden' maatregelen en wachten tot hij ontslag kreeg (De Jong, deel 7 I: 
578)! De 'goede' Nederlanders die in de periode '43 - '45 het patroon van 
'loyale samenwerking' in stand hielden, stonden derhalve onder druk - kon
den dit althans zo zien - om aan te blijven, niet slechts van hun werkmilieu, 
maar eveneens van de kant van het vaderlandse front, alle kritiek van die 
kant ten spijt. 

Resumerend: onze bestuurlijke élites raakten hoe langer hoe meer klem tus
sen de steeds veeleisender wordende Duitse instanties aan de ene, en aan de 
andere kant de steeds feller en frequenter agerende Londense regering, ille
gale pers en verzetsgroepen. Daardoor werden de 'goede' topfunctionarissen 
in bepaalde opzichten ook hoe langer hoe meer op één hoop gedreven met 
de niet-fanatieke ' foute ' Nederlanders en zelfs - naar mijn indruk - met een 
flink aantal ' realistische' Duitse bezettingsfunctionarissen (waaronder de 
Rijkscommissaris! ) die niet langer aan de eindoverwinning geloofden, maar 
nog slechts uit waren op eigen lijfsbehoud en - ten dele daarom, ten dele ver
moedelijk ook uit humanitaire overwegingen - op het voorkomen van alte
veel onnodige verwoestingen en menselijk leed. 

AI deze Nederlandse en Duitse bestuurderen die bestookt werden met 
naar hun inzicht volstrekt onredelijke, onmogelijke en tegenstrijdige eisen 
gepaard met formidabele dreigementen, hadden er belang bij de tweefron
tenstrijd van het 'collaboratie-Verfahren ' vol te houden. Zij konden sociaal
psychologisch gezien aan elkaar, en in een gemeenschappelijk geloof aan de 
zin van dat samenwerkingspatroon, steun en legitimatie ontlenen om de ma
chinerie zo goed en zo lang mogelijk te doen functioneren. In figuur 5 - een 
afbeelding die gezien moet worden in vergelijking met die van figuur I - is 
de si tuatie van dat laatste bezettingsjaar nog eens - uiteraard sterk schema
tisch - weergegeven. 

VII. SLOTBESCHOUWING 

In deze mededeling poogde ik vanuit een sociologisch perspectief een inter
pretatie te bieden van de geestdrift en inventiviteit, dan wel ijver en plichts
betrachting, waarmee zoveel Nederlandse topfiguren in mei/juni '40 met de 
bezettingsautoriteiten in zee gingen, èn van de taaiheid van dat samenwer
kingspatroon. In het kader van dit perspectief schetste ik onze 'topcollabora
teurs' niet zozeer als individuele vaderlanders die in meerdere of mindere 
mate de grens tussen 'goed' en 'fout' in die periode overschreden, maar veel
eer als leidinggevende 'grensfunctionarissen' van Nederlandse organisaties 
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Figuur 5. De twee frontenoorlog van de Nederlandse bestuurlijke top in '43-'45 
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die verzeild en verstrikt raakten in een hiërarchisch patroon van interorgani
sationele relaties welke aanvankelijk het karakter van gezagsverhoudingen 
vertoonden. 

In de organisatie theorie wordt benadrukt dat effectief 'grensverkeer' tus
sen organisaties vereist dat de topfiguren die belast zijn met het onderhou
den der interorganisationele betrekkingen qua opleiding, deskundigheid, er
varing en vaardigheden min of meer aan elkaar gewaagd zijn, en qua profes
sionele of sociaal-politieke oriëntatie niet al te veel van elkaar verschillen 
(bijv. Evan, 1976: 155). In kritieke omstandigheden vindt dan ook vaak een 
wisseling van de wacht plaats in die zin dat de dominante elite van het be
drijf of de instelling in kwestie geheel of ten dele vervangen, of althans de fac
to verdrongen, wordt door andere leidinggevende functionarissen die tegen 
de nieuwe omstandigheden opgewassen (lijken te) zijn . 

Zo ook kwamen in mei/juni 1940 die ondernemers en hoge ambtenaren 
naar voren die goed Duits spraken, zoal niet pro-, dan toch in geen geval erg 
anti-Duits waren, ervaring hadden met internationale contacten enz. Men
sen als Fentener van Vlissingen, Woltersom, Van Maasdijk, Hirschfeld, Lou
wes, Verwey, Hupkes, Wentholt en Voûte die in onderscheiden fasen van de 
bezettingstijd een prominente rol speelden als onderhandelingspartners van 
de Duitsers, waren uit hoofde van allerlei vroegere functies bekend met de 
problematiek van het interorganisatorisch verkeer, veelal ààk in internatio
naal verband. 

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat dit soort contacten tussen 
'grensfunctionarissen' meestal voortvloeit uit de onderlinge afhankelijkheid 
der organisaties in kwestie. Topfunctionarissen met veel externe contacten 
hebben derhalve doorgaans ervaring met, en weet van, machtsongelijkheid 
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tussen organisaties. Functionarissen in dergelijke grensposities van organisa
ties waartussen zo'n afhankelijkheidsverhouding bestaat, zijn uit dien hoofde 
gewend aan de ambivalentie van interorganisatorische contacten waarbij 
aan de ene kant de schijn wordt opgehouden van onderhandelingen of con
tacten op voet van gelijkwaardigheid, terwijl aan de andere kant beide 
partijen terdege beseffen dat de ene partij de andere (veel ) meer nodig heeft 
dan andersom. De verhoudingen zijn dus hiërarchisch van aard, maar het 
is bon ton dat niet, althans niet al te, openlijk te zeggen. De vertegenwoordi
gers der bovengeschikte organisaties laten hun tegenhangers van de onder
geschikte instanties zoveel mogelijk in hun waarde en dat is voor beide 
partijen van belang om een soepele gang van zaken te garanderen. 

In diverse opzichten speelden dus vele toonaangevende figuren in ons 
openbaar bestuur en bedrijfsleven in het begin van de bezetting een spel 
waarin zij bedreven waren. Zij ontwikkelden tezamen met hun Duitse tegen
spelers een bepaalde variant waarvan zij, met meer of minder innerlijke 
overtuiging, meenden dat daarmee de belangen van land en volk het beste 
gediend waren. In de formatie van dat patroon werden zij gesteund en ge
sterkt zowel 'van bovenaf - door de Nederlandse regering én door de bezet
ter - , alsook 'van onderop' door hun personeel dat graag in Nederland 
tewerkgesteld wilde blijven en door het publiek dat continuïteit van dienst
verlening, orde en rust op prijs stelde. Naar wij zagen, kwam de 'loyale 
samenwerkers' echter op den duur die steun te ontvallen en zagen zij zich 
hoe langer hoe meer geconfronteerd met een twee-frontenoorlog. De eisen 
der Duitsers werden steeds exorbitanter en onrechtmatiger en gingen steeds 
frequenter vergezeld van bedreigingen met draconische represailles. Te
gelijkertijd namen de kritiek van de illegale pers en de dreigementen van de 
zijde van het verzet in volume en hevigheid toe, terwijl de Londense regering 
langzamerhand de facto weer de allures ging aannemen van een wettige 
overheid die 'haar' ambtenaren kon - en wederom zou! - dirigeren. 

Zoals al aangestipt, het is zeer wel denkbaar dat door die toenemende 
druk 'van bovenaf en 'van onderop' zowel de Duitse bezettingsfunctionaris
sen in Nederland als een aantal hunner 'inheemse' tegenspelers, zich des te 
sterker gingen vastklampen aan het hun inmiddels vertrouwde patroon van 
samenwerking. Met andere woorden, wellicht sorteerde de kritiek en pressie 
van het vaderlandse front, gegeven de onverminderde offensieven van het 
Duitse, in die gevallen een averechts effect. Zoals uiteengezet, waarschijnlijk 
was voor sommige ' topcollaborateurs' een zekere mate van aanvaarding van 
onze afhankelijkheidspositie ten opzichte van de Duitsers en daarmee van 
het 'gezag' van de bezetter, een collectieve rationalisatie van, en zingeving 
aan, het eigen optreden. Het patroon van de loyale samenwerking was 
voorts verweven met de onderlinge solidariteit van alle 'goede' - en zelfs met 
een aantal niet al te 'foute' - Nederlanders in soortgelijke posities en ver
schafte de betrokkenen dus bij wijze van collectief defensiemechanisme een 
zekere veiligheid waarvan men node afstand deed en die men juist meer no
dig had, naarmate de bedreigingen van diverse kanten sterker werden. 
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Op deze wijze is dan verklaarbaar waarom zelfs in de laatste hongerwinter 
in bezet Nederland dat samenwerkingspatroon - en daarmee ook restanten 
van het Duitse quasigezag - nog altijd in bepaalde sectoren van bestuursap
paraat en bedrijfsleven functioneerde. Uiteraard rijst de vraag - welke in dit 
bestek niet meer beantwoord kan worden - in hoeverre zo'n soort 'gezag' 
onder dergelijke omstandigheden nog meer dan alleen een zekere sociaal
psychologische betekenis voor de betrokkenen zelf heeft. Helpt het hen alleen 
om de vernederingen en spanningen waarmee zij zich geconfronteerd zien, 
te verdragen? Of is er ook sprake van een zekere mate van collectieve meer
inzet en/of van andere reacties of initiatieven hunnerzijds, dan in geval zij 
puur uit angst voor straf zouden handelen? 

Een andere vraag waarop ik het antwoord schuldig moet blijven, is: waar
om - in min of meer vergelijkbare omstandigheden - de ene topfunctionaris 
wel, de andere niet doorging met die 'loyale samenwerking' . Zoals reeds ter 
sprake kwam, tenslotte hielden de meeste 'goede' topcollaborateurs het niet 
vol, namen ontslag of doken onder. 

Tenslotte nog dit: een aantal malen heb ik de aandacht gevestigd op de 
overeenkomst tussen processen, mechanismen, tendenties die m.i . van bete
kenis waren in het Duitse bezettingsregiem van 1940- I 944/45, en soortgelijke 
processen, mechanismen, tendenties vóór of na die tijd. Dit diende om de 
aard van deze processen of fenomenen begrijpelijk te maken en tevens om 
daarmee aan te geven dat de betrokken bestuurders weliswaar niet eerder 
een bezetting meegemaakt hadden, maar veelal toch niet gespeend waren 
van ervaring met dit soort relaties of transacties, en daardoor zich wel in 
zo'n patroon konden voegen. 

Juist echter aan de hand van een dergelijke vergelijking die de nadruk legt 
op de gelijksoortigheid van bepaalde patronen in bezettings- en vredestijd, 
is het mogelijk tevens de verschillen te expliciteren. Bij wijze van eerste aan
zet tot verdere reflectie en onderzoek hierover noem ik dan een drietal pun
ten . Ten eerste, het gebruik van geweld en andere dwangmiddelen in een 
parlementaire democratie in vredestijd staat uiteraard in geen enkele ver
houding tot de frequentie en de intensiteit waarmee de bezetter deze negatie
ve sancties toen , eigenlijk al van het begin af aan, hanteerde. 

Daarnaast springt, ten tweede, in het oog ook de willekeur waarmee de 
Duitse instanties deze machtsmiddelen aanwendden. In een rechtsstaat zijn 
deze sanctioneringsvormen gebonden aan rechtsregels, zijn er toetsingspro
cedures ed. die toen ten enenmale ontbraken. 

Ten derde, in een samenleving als de onze zijn er, in geval van overtre
ding van deze normen, bij schending van de regels, mogelijkheden om via 
de media, de vakbonden, professionele verenigingen, kerken enz. op te ko
men voor de mensenrechten en voor andere rechten of belangen waarvan 
mensen vinden dat die in de verdrukking komen of dreigen te komen. Hier
van was ten tijde van de Duitse bezetting evenmin sprake. 

Bij gevolg ach t ik vergelijkingen tussen toestanden/praktijken 'toen' en 
'nu' om aan de hand daarvan 'nu' het eigen gelijk te demonstreren en het 
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beleid van een of andere minister of van de leiding van een universiteit of 
onderneming te diskwalificeren, wetenschappelijk onjuist en moreel alleszins 
verwerpelijk. 
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